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РТБ подиже капацитет прераде на пола милиона тона
концентрата годишње

Дневна прерада гарантује
додатних 100 хиљада тона
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Захуктава се нова
флотација у РБМ-у
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Подизање пројектованог капацитета
за 100 хиљада тона концентрата,
односно за 25 одсто, доноси
Басену боље токове новца и обара
режијске трошкове за макар 15
процената, тврди генерални
директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски. - Нова флешпећ може да прерађује и 600
хиљада тона концентрата
годишње, а уз ситне
инвестиције годишње
може да достигне 800
хиљада тона. У суседној
Бугарској су, у Пирдопу,
дуплирали капацитет
њихове топионице,
можемо и ми – уверен
је Спасковски

Јама повећава
производњу

Страна 7

Вучић: РТБ Бор
ће опстати
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Пол Конибеар, директор и председник канадске Лундин Мајнинг компаније:

Прогресивна економија чини Србију
зрелим окружењем за изградњу рудника
Хоћемо да кренемо брзо и за четири до пет година добијемо рудник бакра средње величине са великим садржајем – каже шеф канадске компаније којој је амерички Фрипорт МекМоран продао
свој удео у правима на истраживање у рејону „Чукару пеки“ код
Бора за невероватних 262,5 милиона долара. Конибеар оцењује да
је Србија данас прогресивна земља у којој су услови рударења врло
повољни а инфраструктура знатно побошљшана, те да српска влада поспешује улагања и тако чини окружење озбиљним и зрелим за
изградњу новог рудника
БОР. - Сада већ сасвим извесна
продаја удела у правима на истраживање
руда у пројекту „Тимок“ надомак Бора
доводи у источну Србију још једног великог и озбиљног „играча“ у области
рударства, канадски Лундин Мајнинг.
Амерички Фрипорт МекМоран продао
је, наиме, свој удео у пројекту бакра и
злата компанији из Торонта за невероватних 262,5 милиона долара и аналитичари овај потез сматрају стратешки
паметним. Највећа рударска компанија
у свету, амерички Фрипорт, садашњи је
руководилац пројекта и има 55 одсто интереса у њему, а трансакција започета у
првој декади марта обезбедиће канадском Лундин Мајнингу преосталих
45 одсто. Лундин ће, према споразуму,
стећи сто процената Фрипортовог интереса у горњој зони лежишта „Чукару
пеки“ и 28 одсто Фрипортовог интереса у нижој зони. Канадска компанија
финансираће све трошкове за развој
горње зоне, а обезбедиће и додатних
20 милиона долара за уговорене радове
у нижој зони док се не уради студија
изводљивости.
-Код затварања посла платићемо
135 милиона долара. Ми ћемо руководити пројектом и подразумева се
да Reservoir Minerals неће применити своје право прече куповине, што
поштујемо. Мислим да је ово идеално
за нас и да можемо да створимо велику
вредност за све постојеће деоничаре.
Хоћемо да кренемо брзо и добијемо

рудник бакра средње величине и
са великим садржајем за, надам се,
четири до пет година – каже директор
и председник канадске Лундин Мајнинг
компаније Пол Конибеар. Додаје да је
Лундин одавно веома заинтересован за
ову локацију и помно је прати од 2013.
године.
-Србија је сада веома прогресивна,
инфраструктура је побољшана, а
она која постоји у околини пројекта
„Тимок“ је одлична и обимна, тако
да за пројекат неће бити потребан
велики капитал. Био сам у децембру у Србији и веома сам задовољан.

Услови рударења су врло повољни и
српска влада поспешује улагања. У
Србији је много поузданих извођача,
економија је такође прогресивна,
можда не онолико колико у Европској
унији, али је окружење веома озбиљно
и зрело за изградњу рудника. Борски
регион, где се налази „Тимок“, јесте

онима које Лундин има у Португалији,
у рудницима Nueves Corvo. Дакле, масивна сулфидна лежишта са дубоким
порфирним богатим делом због чега је
Фрипорт и даље у игри – каже Пол Конибеар.

нералс, до сада је откривено 65 милиона тона руде са средњим садржајем
бакра од 2,6 одсто и злата од 1,5 грама
у тони. Одатле је, према подацима који
су објављени прошле године, могуће
извући 1,7 милиона тона бакра и 98 тона
злата. У истраживање је досад уложено
око 60 милиона долара, а претпоставља
се да се Фрипорт на продају удела у правима на истраживање у пројекту „Тимок“
одлучио како би покрио део трошкова у
осталим рудницима због наглог пада
цене метала на светској берзи.

Српско буре бакра

Пол Конибеар

област која је вековима позната по
експлоатацији руде. Град Бор има око
50 хиљада становника и налази се десетак километара одатле. У Бору већ
постоји велики рудник, а и топионица
у чију су реконструкцију последњих
неколико година били укључени SNC
и EDC. Зато се подразумева да ћемо

ангажовати локалне раднике јер они
већ познају рударство – наводи шеф
компаније Лундин Мајнинг.
Конибеар открива, такође, да су
са Фрипортом дуго разговарали како
да заједно све изведу и уверен је да
пројекат „Тимок“ и за америчке партнере представља стратешку имовину.
– Почињемо са горњом зоном која
ће бити рудник средње величине са
високим садржајем бакра, а Фрипорт остаје у игри и заједно са њима
настављамо истраживања у нижој
зони. Тиме се, заправо, убрзава цео
процес. Обе зоне су подземне и сличне

Канадски Лундин и амерички Фрипорт већ имају партнерске односе јер
заједно држе рудник у Африци, па се
на основу тог искуства већ зна да се
Reservoir Minerals неће предомислити и
задржати удео у пројекту „Тимок“. - Ресервоир има два месеца да се уклопи
у понуду и то је исправно. И ми смо
тако радили и навикли смо на такве
трансакције пошто смо већ дуго
мањински партнер са Фрипортом.
Ресервоир ће задржати 25 одсто удела
у целој имовини и, што се њих тиче,
ништа неће да се промени, осим што
ће пројекат брзо да се покрене и то је
добро за све деоничаре – тврди Конибеар.
Иако инвеститори и даље имају
одређена почетна ограничења јер још
увек постоји забринутост због цене
бакра, светски аналитичари пројекат
„Тимок“ оцењују као одлично и стратешки дугорочно лежиште. Наиме,
истраживањем које су у рејону „Чукару
пеки“ надомак Бора спровели амерички
Фрипорт и канадски Ресервоир Ми-

Србија, као део великог бакарног појаса који се пружа ка истоку
даје велике шансе за развој рударске индустрије. У Карпатском масиву
који од Србије, преко Румуније и Турске сеже до Грузије, најзанимљивија
је тзв. тимочко-магматска зона која
је одавно предмет интересовања свих
„великих играча“ у рударству. Зато је
недавно, поред америчког Фрипорта и канадског Ресервоир Минералса, околину Бора запосео и британскоаустралијски Рио Тинто. Не смета, наравно, то што су пинтери српског бурета бакра Американци, Канађани,
Енглези и Аутралијанци. Штавише,
врхунски мајстори су одувек били на
цени, па су самим тим и добродошли.
Остаје питање није ли њихово присуство довољно да коначно утврдимо вреди ли и то наше, односно борско буре бакра које домаћа стручна
јавност и даље види као буре барута. Поређења, али и подсећања ради,
једини српски произвођач бакра, злата и сребра – Рударско-топионичарски
басен Бор - пре десетак година продаван је по малтене истој цени коју ће
канадски Лундин платити америчком
Фрипорту само за удео у истражним
правима у пројекту „Тимок“!

У власништу мултинационалне
компаније Лундин Мајнинг је седам
рудника бакра, злата, цинка и никла и
то у Чилеу, Португалији, Конгу, Русији,
Шведској, Ирској и Шпанији.
Горица Тончев Василић
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Компанија са озбиљном
перспективом

БЕОГРАД. – Потврђујући да је
разговарао са представницима фирме
McKinsey и да је упознат са главним елементима студије за РТБ Бор коју је израдила ова консултантска кућа, премијер
Србије Александар Вучић је у разговору са новинарима (22. марта) истакао
да ће о томе више детаља изнети када
прочита целу студију и када Влада буде
о томе одлучивала.

-Радници треба да знају да ће РТБ
да опстане јер је то велико и важно
предузеће за нашу земљу. Од њега
живи готово цео исток Србије или
највећи део људи на истоку Србије.
О томе ћемо водити рачуна и за то, у
складу с оним што сам на први поглед
видео, имамо могућности – изјавио је
премијер. Реч је о томе, како је истакао,
да морамо себе да променимо, да реформишемо предузеће.
Пре него што је 21. марта предочена председнику Владе Србије,
дијагностичка студија коју је израдио

тим експерата америчке куће McKinsey
презентована је и Министарству привреде. Да РТБ Бор има озбиљну перспективу потврдио је и министар привреде
Жељко Сертић. Он је, након обиласка
фабрике „Пламен“ у Инђији, истакао да
је студија консултаната охрабрујућа за
житеље Бора, али и читавог региона.
-То је охрабрујуће и за нас, да
можемо да рачунамо да у будућности
то предузеће може да буде консолидовано како би наставило да носи
економски живот читавог тог региона – рекао је Сертић новинарима,
наглашавајући да је и он сам, након што
је видео студију, много више оптимиста
када је реч о РТБ-у Бор него пре месец
дана.
Министар привреде додао је да би
у наредне две недеље требало да буде
дефинисан детаљан план опстанка
предузећа и оценио да би за годину
до годину и по РТБ Бор, након што се
„утегне“, могао да послује по тржишним
принципима.
-У одређеним сферама мора да
дође до промене у начину управљања
компанијом, у начину реализације
технолошких процеса и уопште у
процесима који су везани, од набавке
до продаје. Такве техничке ствари
везане за консолидацију се нигде у
свету не објављују, па их не можемо
ни ми објавити. Оно што је важно
јесте да направимо план који би у
наредне две недеље требало да де-

Фото: Љ. А.

Након што му је консултантска кућа McKinsey представила студију
за РТБ Бор, Александар Вучић изјавио је да сви треба да знају да ће
РТБ да опстане јер је то велико и важно предузеће за нашу земљу,
од кога живи готово цео исток Србије. - Упознат сам са главним елементима студије, имамо могућности да сачувамо и одбранимо РТБ,
али морамо и себе да променимо, да реформишемо то предузеће, рекао премијер. – Студија показала да борска компанија има озбиљну
перспективу, али у одређеним сферама мора да дође до промене у
начину управљања компанијом, у начину реализације технолошких процеса и уопште у процесима који су везани, од набавке до
продаје. Најважније је да РТБ може да се „утегне“ – истакао министар привреде Жељко Сертић

Александар Вучић

финишемо до детаља и представимо
га, не само премијеру, а да заједно са
менаџментом РТБ-а Бор кренемо у
његову реализацију. Разумете да не
могу да причам о детаљима, али две
ствари су кључне – мишљење консултанске куће McKinsey је стручно, а
они сматрају да РТБ Бор има озбиљну
перспективу. Друга кључна ствар је
да су потврдили нашу бојазан да је по-

Сачуваћемо РТБ
Подврђујући и у емисији на каналу „Хепи“ телевизије да му је
тим стручњака консултантске куће
McKinsey представио студију за РТБ
Бор, једно од 17 стратешких предузећа
чија судбина мора да се реши до 31.
маја, премијер Србије Александар
Вучић је рекао:
-Сачуваћемо и одбранити РТБ Бор
и за то ћемо да тражимо подршку
Светске банке! Јер, без њихове подршке не можемо то да урадимо – рекао је Вучић.

требна промена у смислу руковођења
предузећем, технолошким процесима
– рекао је министар привреде.
Упитан како превазићи проблем
ниске цене бакра у свету, Сертић је
подсетио да је цена бакра, иако ниска,
у претходном периоду ипак порасла
са 4.300 на око 5.000 долара по тони и
оценио то као добар помак.
-Данас компаније у свету које се
баве том делатношћу послују с губитком, па и наша, то није тајна.
Има периода када се зарађује и када
се праве губици, то су светски трендови и не можемо да будемо ван тога.
Али, важно је да не дижемо панику
и да не стављамо све фирме у исти
кош. РТБ Бор и смедеревска „Железара“ имају своје тржиште и могу да
раде. Важно је само да ми „утегнемо”
то пословање финансијски и економски, како раде све компаније – поручио је министар привреде.
Припремила: Г. Тончев Василић

Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић у Бору изјавила:

РТБ ће радити, решење ће се наћи
БОР. – Када уђете у Бор вама је потпуно јасно
да би се сваки прекид рада РТБ-а одразио не само
на Бор као град него на цео округ, а то није интерес државе. Ми хоћемо да се ради и зато став Владе
јесте, а о томе сам разговарала и са премијером
Александром Вучићем, да ће РТБ Бор свакако и
сигурно радити – истакла је потпредседница Владе
Србије и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић.
У обраћању Боранима, гостујући у емисији
Телевизије Бор 28. марта, Михајловићева је нагласила
да Влада никада није владала из кабинета, већ је увек
била на терену. – Као Влада боримо се да отварамо
нове компаније, али се истом снагом и енергијом
боримо и за компаније које имају одређене проблеме, а врло су значајне. Не треба Боранима говорити о томе колико је значајан РТБ Бор, то овде
сви знају. Зато је моја порука да ће РТБ радити и да
ће се решење наћи – рекла је потпредседница Владе.
Она је додала да је у претходне две године у Србији
отворено 27 фабрика и 13.000 нових радних места и
да је у том периоду Влада Србије дала свој максимум
и када је реч о компанијама које имају финансијске и
друге проблеме. – РТБ Бор ће не само радити, већ ће
и доприносити и бити стожер привреде Борског и

Зорана Михајловић

Зајечарског округа, али и целе привреде у Србији –
нагласила је Михајловићева.
Зорана Михајловић је пренела Боранима и да у
мају почиње рехабилитација пута Бор-Борско језеро у
дужини од 10 километара што ће, како је оценила, умногоме допринети да Бор, иако рударски град, постане
и туристички центар овог дела Србије. Такође, по-

хвалила је рад локалне самоуправе. – Морам да признам да је локална самоуправа Бора доста радила
на уређењу путне инфраструктуре. То је управо и
ингеренција локалне самоуправе, али нису баш све
тако одговорне као што је борска. Влада Србије и
Министарство саобраћаја ће ове године издвојити
близу 160 милиона динара за путну инфраструктуру,
а додатно ћемо се као држава задужити 400 милиона
евра како бисмо рехабилитовали путеве по Србији.
У наредне четири године рехабилитоваћемо 1.100
километара пута, а део тих путева јесу они у Борском и Зајечарском округу. Јер, верујем да је то
готово најважније када говоримо о условима да се
у Србији боље ради. Прошле године отворили смо
100 километара ауто-пута, ове ћемо отворити још
сто километара и завршити „Коридор 10“ до почетка наредне године. Србија мора да буде премрежена, не само коридорима и ауто-путевима, него и
локалним и регионалним путевима, а унутар општина и сеоски путеви мора да буду у много бољем
стању – истакла је потпредседница Владе Србије и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.
Г. Тончев Василић

Набавка
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Набавка као озбиљан и одговоран посао који не дозвољава грешке

Сваки кикс се скупо плаћа
РТБ као највећи српски произвођач бакра, злата и сребра спада у велике потрошаче јер са испоручиоцима репроматеријала
неопходног за рад рудника и топионице склапа вишемилионске годишње уговоре. Набавка гума, мељућих тела (челичне шипке
и кугле), лежајева, нафте, мазива, уља, реагенаса, ксантата, резервних делова и осталог јесте веома озбиљан и одговоран посао
који не дозвољава промашаје. Они су прескупи и могу да доведу до обустављања производње. Басенска Служба набавке, као прва
карика у бакарном ланцу компаније, подноси најтежи терет јер се у пословању сусреће са много људи и још више људских ћуди.
Неозбиљне играче препознају, кажу, по понуди коју доставе још у првом разговору
РТБ. - Рударско-топионичарски
басен Бор одувек је посматран као
извор доброг бизниса и уносне зараде.
Таквим очима одвајкада га гледају апсолутно све привредне структуре, од
малих домаћих приватних фирми до великих светских произвођача. И у оно
његово „златно доба“, али и у време
не баш тако сјајног пословања, и мала
и велика, и домаћа и страна привреда,
утркивала се, а и дан-данас се бори, за
сваки уговор са борском компанијом.
Јер, РТБ не само да је највећи српски
произвођач бакра, злата и сребра, он је
и велики потрошач. Годишње за гуме,
мељућа тела (челичне шипке и кугле),
лежајеве, нафту, мазива, уља, реагенсе,
ксантате, резервне делове и остало са
испоручиоцима склапа вишемилионске

уговоре за сав репроматеријал који се
троши у рудницима и топионици. Јасно
је као дан, зато, да је свима који раде са
РТБ-ом у интересу да компанија што

боље послује јер ће тако, простим реципроцитететом, и њима бити боље. Већа
производња у рудницима подразумева и
већу потрошњу репроматеријала. Хаба
се, рецимо, више дамперских гума, а
само једна кошта 14 хиљада евра!
Набавка је, отуд, веома озбиљан и одговоран посао који не дозвољава грешке.
Јер, грешка у набавци репроматеријала
је ем прескупа, ем може да доведе до
обустављања производње. Десило се
тако, својевремено, да су флотације у
Бору и Мајданпеку умало прекинуле
производњу због штрајка у никшићкој
„Железари“. РТБ Бор је од њих годинама
куповао челичне шипке, репроматеријал
који данас ретко где може да се набави
јер се само још понегде у свету у
флотацијама користе млинови са шип-

кама. Резервни добављач, за ситуације
„не дај Боже“, била је у то доба фирма
из Бугарске која је имала „јаче“ цене,
али је могла да ускочи у посао ако за-

шкрипи. И десило се да зашкрипи јер
Никшићани нису могли да испоруче требовану количину мељућих тела, пошто
су радници ступили у штрајк због шест
неисплаћених зарада.
Позвана је бугарска фирма да прискочи у помоћ, али, испоставило се, у
незгодном тренутку. Тренутку у којем
„на стању“ у Бугарској није било шипки
одговарајућих техничких карактери-

ких карактеристика и економских параметара.
Прати се и ситуација на светском
тржишту и кретање цена робе коју РТБ
Бор набавља. Пошто је реч, углавном,
о роби чија цена директно зависи од,
рецимо, кретања цена челика и сирове
гуме, на светској берзи, подразумева се
да и цене нису увек исте. Некад су више,
а некад ниже од раније уговорене. Тако

стика. Иако је знао какве шипке су потребне Бору и Мајданпеку, добављач је
свесно прећутао ту чињеницу и послао
робу која једноставно није одговарала
басенским млиновима. „Железара“ у
штрајку, Бугарин послао неупотребљиве
шипке, шта сад? Само захваљујући
добрим контактима и добрим пословним односима, басенска Служба набавке дошла је до фирме из Пољске
која је прихватила да РТБ-у Бор испоручи у кратком року робу, али уз авансно
плаћање. И цена је била виша, али је
РТБ тада био у безизлазној ситуацији.
Служба набавке прихватила је ризик и
посао је плаћен авансно, а шипке су у
Бор стигле у „минут до дванаест“. Коректан пословни однос успостављен
при првом сусрету, отворио је тада врата
пољској фирми која је и дан-данас један
од већих снабдевача РТБ-а Бор. Наравно,
данас Пољаци дају Басену робу на одложено плаћање и по најповољнијој цени.
Само овај пример довољно говори
колико је важно да свака набавка буде
поуздана, испланирана и благовремена. Баш из тог разлога РТБ Бор,
иако његово пословање због статуса „у
реструктурирању“ на подлеже Закону
о јавним набавкама, спроводи комплетну процедуру набавке. Прикупља
увек више понуда и након тога одабере
најповољнију, са становишта технич-

је, на пример, пре два месеца пословодство Рударско-топионичарског басена
Бор заказало појединачне састанке са
свим испоручиоцима репроматеријала,
и домаћим и страним, са којима има
дугогодишњи партнерски однос, а
тема разговора са сваким од њих била
је корекција цена наниже због пада
цене бакра на светском тржишту. Јер,
са падом цене бакра пале су и цене
других сировина (нафте, челика). Сви
испоручиоци, а разговарало се и преговарало са представницима 20-ак, што
домаћих што иностраних фирми, свесни
ситуације коју намеће тржиште, прихватили су да коригују цене и РТБ Бор је у
просеку добио десетак одсто ниже цене
за малтене сву робу коју требује и троши.
Управо тиме се, заправо, враћамо на
почетак приче и тврдње да је свима који
раде са РТБ-ом у интересу да компанија
што боље послује јер ће тако, простим
реципроцитететом, и њима бити боље.
Е, сада, има и оних који би „преко
ноћи“ и „на мала врата“ да уђу у посао
са РТБ-ом. Да му понуде „брда и
долине“. Такви се, кажу у Служби набавке, препознају са велике удаљености.
Само један поглед на њихову понуду или
један кратак разговор са њима довољан
је да се установе неозбиљни „играчи“.
Г. Тончев Василић
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Нова топионица

РТБ подиже капацитет прераде на пола милиона тона концентрата годишње

Дневна прерада гарантује
додатних 100 хиљада тона
Подизање пројектованог капацитета за 100 хиљада тона концентрата, односно за 25 одсто, доноси Басену боље токове новца и
обара режијске трошкове за макар 15 процената, тврди генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. - Нова флеш-пећ може да
прерађује и 600 хиљада тона концентрата годишње, а уз ситне инвестиције годишње може да достигне 800 хиљада тона. У суседној
Бугарској су, у Пирдопу, дуплирали капацитет њихове топионице, можемо и ми – уверен је Спасковски

РТБ. – Дневна прерада 1.402 тоне
концентрата и производња 264 тоне
анодног, односно 250 тона катодног
бакра и 1.040 тона сумпорне киселине

центрата годишње, а уз ситне
инвестиције и да достигне 800 хиљада
тона. Потврду могћности дуплирања
капацитета имамо у суседном Пирдопу јер је пројектовани капацитет
тамошње топионице 500 хиљада тона.
Бугари су га најпре подигли на 600
хиљада, потом на 700, а онда и на 800
хиљада тона. Тада су инвестирали у
нову сушару и сада су на милион тона
концентрата годишње. Сматрам да
то можемо и ми, а пројектни задатак
повећања капацитета донео би нам
бољи ток новца (cash-flow). Притом
би нам подизање пројектованог капацитета за 25 одсто оборило и режијске

-Имамо довољно простора за
смештај сумпорне киселине, довољно
места у електролизи и довољно течног
кисеоника. Недостају нам лонци за
шљаку и то је једина слаба тачка у

искоришћење на металу. Идемо даље,
време је да покажемо да умемо и ми
оно што наши суседи у Бугарској већ
раде – истиче Спасковски.
Просечна дневна прерада је,

овом тренутку. Али, у априлу нам
стижу два, а у мају још два лонца,
па препрека за већу прераду немамо.
Уз то, још у фебруару смо постигли
пројектовано искоришћење - и временско и на металу - и тиме дока-

подсећања ради, у јануару била 890
тона концентрата, па производња није
премашивала 170 тона анода и 880
тона сумпорне киселине. Почетком фебруара, дневна прерада усталила се на
просечних 1.200 тона концентрата, а
производња на 230 тона анодног бакра
и око хиљаду тона сумпорне киселине.
Од тада резултати из дана у дан бивају
све бољи, па актуелна просечна дневна
прерада 1.220 тона концентрата и
производња 240 тона анода и 1.020 тона
монохидрата често има „пикове“ који
прераду одведу преко 1.400 тона концентрата на дан, као 19. марта, а у новој фабрици сумпорне киселине се понекад на
дан произведе и 1.200 тона монохидрата.
Резултате прераде и производње у
новој топионици прати и дугоочекивано
чисто небо над градом јер је емисија
сумпор-диоксида данас далеко испод
дозвољених граница. Еколошку компоненту посебно су недавно похвалили и
независни инжењери из Америке које
је канадска EDC банка ангажовала ради
провере оправданости њихове кредитне
линије. Свеобухватна контрола подразумевала је проверу техничко-технолошких, еколошких и економских аспеката
нове топионице.
Г. Тончев Василић

Благоје Спасковски

у новој топионици и фабрици сумпорне киселине Рударско-топионичарског басена (РТБ) Бор показала је (20.
марта) да пројектовани капацитет нових
пирометалуршких постројења са 400
хиљада тона концентрата годишње може
без икаквих модификација и додатних
улагања бити повећан на пола милиона
тона! Подизање пројектованог капацитета за 100 хиљада тона концентрата, односно за 25 одсто, оборило би режијске
трошкове за макар 15 процената, тврди
генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.
-Верујем да се капацитет нове топионице може драстично повећати!
Нова флеш-пећ, сигуран сам, може
да прерађује 600 хиљада тона кон-

Анодни бакар

Ерик Партелпог и Тимоти Оливер

трошкове за најмање 15 одсто – каже
Спасковски.
Повећање годишњег капацитета
прераде за 100 хиљада тона подразумева преиспитивање и обезбеђивање
свих предуслова за то, а они, додаје први
човек Басена – постоје.

зали врхунске перформансе нових
металуршких постројења. Такође,
показали смо да са лакоћом достижемо пројектовани капацитет прераде од 1.200 тона сувог концентрата дневно јер смо још пре месец
дана забележили високо временско и

Електролиза - катодни бакар

Одржавање
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Мајстори РББ-а сами сервисирају најмодернију рударску опрему

Доказују се у право време
У доба кад бакар ваља производити са што мањим трошковима
запослени у ремонтној радионици на старом борском копу први
пут су потпуно самостално и детаљно (што би народ рекао од “А”
до “Ш”) ремонтовали мотор великог „белаза“ од 2.400 “коња” и
„комацу 375“, највећи булдозер РТБ-а Бор. – Сибин Србуловић:
Готово да не постоји проблем који не можемо да решимо великим
знањем, искуством, упорношћу, довитљивошћу и настојимо да то
обавимо што брже, боље и јефтиније како застоји у производњи
бакра не би били дуги
посао био је склапање великог „комацу“ ради и зато се шаље за Јапан.
Због ових успеха Србуловић је пун
булдозера. На њему су ремонтовани
сви склопови, хидраулика, дизел-мотор, хвале за, како рече, “четири златна
Они су ремонтовали највећи басенски булдозер
доњи строј, плуг. - То су велики радови момка” из одељења сервисирања
РББ. – Ових дана из сервисне ра- и на тај начин решавају, побољшавају који траже и велико знање и упор- мотора: за Драгана Стоиљковића,
дионице на старом борском копу и проширују домете ремонта. Мере
пут “Кривеља” кренуо је “подмлађен” штедње у РТБ-у налажу и да се комнајвећи булдозер који поседује Рудар- поненете које се могу употребити приско-топионичарски басен Бор “комацу ликом ремонтовања не бацају, већ ко375” (из категорије трећих по величини ристе за одржавање друге опреме. Јер,
у свету) и један велики “белаз” (носи- дубоко смо свесни борбе за што већу
вости 220 тона) са детаљно ремонто- производњу која подразумева максиваним “каминс”-овим (“Cummins”) мо- малан број исправних возила. Наше
тором од 2.400 коњских снага. Реч је о је да санацијом кључних склопова
моћним и скупим машинама и склопо- продужавамо век тих машина, а већ
вима најновије генерације чији би ре- имамо и петогодишње искуство у
монти много коштали и дуго трајали изради хидрауличних црева, како за
потребе РТБ-а тако и “трећих лица”
из окружења. Током три последње
године производили смо преко
4.000 комада, па и тиме допринели
проширењу наше делатности и опстанку радионице.
Екипа која је сервисирала „белаза” од 2.400 коњских снага
Од почетка ове године кроз ремонтну радионицу прошла су четири
тешка камиона, два нова “белаза”, код ност и веома сам захвалан радницима Драгана Варгу, Сашу Марковића и
којих се углавном интервенисало на који посао приводе крају – каже он. - Горана Милошевића, а и за њихове
траповима (важним за систем кочења До краја недеље булдозер ће поново пословође Дејана Карабашевића и
Сибин Србуловић: Овде се
и управљања) и два стара (“уни- бити спреман за најтеже задатке који Предрага Јаношевића. Не заборавља
не стаје ни дању ни ноћу
триг” и “еуклид”). Укратко, све оно му се поверавају с обзром на то да је ни Ивана Ивановића и Славишу
(ван Србије) да није врсних и вредних што чини камионе овде се ремонтује, а највећи булдозер у РТБ-у данас. Хтео Перића из одељења за ремонт пратеће
мајстора који деценијама стасавају у највећи изазов су, наравно, мотори који бих да нагласим да у његов састав механизације на челу са пословођом
овој радионици. Оно основно што науче покрећу ова огромна возила. Драган улазе склопови које бисмо морали Сашом Живановићем, а ни екипу
током кратких усавршавања код испо- Стоиљковић, ВКВ-мајстор, аутомеха- да купујемо, а пошто су веома скупи, која ремонтује камионе и дизалице
ручилаца рударске опреме и њене мон- ничар, показујући нам управо ремонтаже, они брзо споје са великим иску- тован мотор са ознаком “QСК 60” рече
ством, вештином и досетљивошћу, тако нам: - Ово је један од (америчких)
да готово не постоји проблем који не “каминс”-мотора најновије генерације
могу да реше – задовољно и самоуве- и убеђени смо да смо први на Балкану,
рено каже Сибин Србуловић, управник ако не и шире, урадили његов ремонт.
ове радионице у којој се не стаје ни дању Тежак је око девет тона, има 60.000
кубика, 16 цилиндара и снагу 2.400
ни ноћу.
-Овде се свакодневно ремонтује “коња”. У њега стаје 240 литара уља,
и ревитализује рударска опрема има четири турбине и покреће велике
и њени склопови – објашњава “белазе” (белоруске производње!) који
Србуловић. - У оквиру радионице заједно са товаром теже око 370 тона!
послује пет одељења у којима се са На специјализацији смо били десетак

Годишње произведу преко 4.000 хидрауличних црева

Многе делове праве искусни металостругари

пуно елана и одговорности интервенише на камионима, булдозерима,
грејдерима, утоваривачима, ровокопачима, дизалицама, мењачима, хидрауличним склоповима и агрегатима. Обављамо и разне металостругарске радове за све машинске елементе и склопове потребне погонима
РББ-а, а свакодневне интервенције
на машинама подразумевају и често
експериментисање, па наши радници

дана, али до сада нисмо били у прилици да га ремонтујемо. Сада смо то
учинили само уз помоћ сервисних
књига. Колико смо уштедели фирми
најбоље говори податак да такав нов
мотор кошта 360.000 евра, а ми смо за
делове дали око 90.000, што је четири
пута мање!
Показујући нам погон Сибин
Србуловић додаје да се овде сервисира
и пратећа механизација, а најважнији

нашим знањем смо успели да оспособимо велики мењач који се сервисира
једино у Јапану.
Док смо фотографисали људе који
су радили на моћном булдозеру, Саша
Живановић нам рече да је ширина
његовог плуга 6,3 а висина 2,2 метра
и заједно са њим тежак је 78 тона!
Екипа која је сервисирала поменути
“каминс”-ов мотор ремотовала је и
мењач овог булдозера, па Стоиљковић
додаје: - Ремонтовали смо, у ствари,
целу трансмисиону јединицу. Нико
у свету то не ради. Може да се мења
старо за ново, уз доплату од око
200.000 евра, а потпуно нова кошта
преко 300.000 евра.Верујем да смо и
овај посао први обавили не само у
овом региону, јер произвођач нема
ремонтни завод где би то могло да се

предвођену Радисавом Баџикићем и
Добривојем Оларићем.
-Лепо је и лако стављати ново –
напомиње Србуловић.- Али, у овим
тешким временима задовољство је
сваког нашег радника када уз минимална улагања, додуше великим
трудом и залагањем, продужимо век
неке машине. Све оне су овде склапане
кад су стигле као нове и познајемо “их
у душу”. Делом захваљујући и томе
“оставили смо у животу” доста рударске и друге опреме и то нам чува наду
да ћемо истрајати до времена када
ће ове машине заменити неке нове.
Сви наши људи не жале кад се боре
за сваку од њих јер су свесни да тако
продужују и живот компаније у којој
зарађују свој хлеб.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Рударство РББ
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РББ у марту рачуна на око 2.200 тона бакра у концентрату

Јама повећава производњу
РББ. - До краја марта у Рудницима бакра Бор
рачунају на око 2.200 тона бакра у концентрату, што је
у односу на план око 85 процената. Јаловине ће бити
још за десетак процената мање (око 70 одсто планиране) и највећи део тих количина уклониће се на
кривељском копу. Према речима Видоја Адамовића,
техничког директора РББ-а, подбачај на руди и бакру је
због „Церова“, односно због хаварије редуктора млина
са куглама који је довео до скоро целомесечног застоја
тамошње флотације, али и копа. Редуктор је замењен
и млин пуштен половином марта, међутим поново су
се појавиле неке вибрације, па су замењени и погонски и гоњени зупчаник да би 25. марта млин поново
стартовао.
Док је у „Церову” решаван поменути проблем, у
другим деловима РББ-а добро се радило и то у условима велике штедње. Адамовић је, после дужег времена, посебно задовољан оним што је постигнуто у
Јами. - За 24 дана – каже он – рудари Јаме су откопали 40.000 тона руде и пошто дневно дају око 1.700
тона, до краја месеца очекујем укупно преко 50.000
тона руде са 0,8 одсто бакра, односно око 400 тона
бакра у концентрату. То је помак вредан пажње

Флотација „В. Кривељ”

имајући у виду да су доскора давали до 1.200 тона
месечно. Треба имати у виду да су рудна тела у
Јами раштркана и подразумевају много опреме да
би се руда допремила до централног рудног окна и
борску флотацију. Зато бих похвалио рударе Јаме за
остварење у марту очекујући да овај тренд наставе
и наредних месеци како бисмо Јаму што више приближили „позитивној нули“. Ово утолико пре што
се одмакло у припремама за улазак у рудно тело „Т3“
са просечним садржајем бакра од око један одсто.
У борској флотацији, где се прерађује та јамска
руда, као и шљака из нове топионице, марта се такође

Приоритети РББ-а
наредних месеци
На питање шта су производни приоритети
РББ-а у наредним месецима Адамовић нам је казао: – Да се настави са оваквом производњом из
Јаме, да „Кривељ” уђе у што боље партије руде, да
повећамо искоришћење изнад 82 одсто на бакру, да
кренемо у откуп земљишта за „Церово 2“ а онда у
његово раскривање. Пошто је укинута Агенција
за приватизацију, све у вези са тим се сада решава преко Министарства за привреду. Наши органи
управљања (најпре РТБ-а, па РББ-а) усвојили су оно
што је Градски завод за вештачење одрадио у погледу
цена за све непокретности на „Церову”, тако да само
чекамо сагласност Министарства да кренемо у откуп
земљишта и припремне радове за измештање далековода и експлоатацију „Церова 2“.

добро радило. Као у кривељској флотацији и овде је,
идући ка максималним капацитетима, повећана часовна прерада, тако да је јединична цена норматива
много нижа. Добром раду флотација, а и смањењу
трошкова, свакако доприноси и све бољи креч који
стиже из „Заграђа” где је производња стабилизована
након преласка пећи са мазута на угаљ као погонско
гориво. Улагање се исплатило а произведене количине
комадног креча већ дозвољавају да се размишља и о
производњи хидратисаног креча.

После дужег времена „јамци“ откопали преко 50.000 тона
руде са 0,8 одсто бакра, а одмакло се и у припремама
за улазак у рудно тело „Т3“ са још богатијом рудом. – На
кривељском копу стабилно, а хаварија редуктора на
Церову окрњила месечни домет РББ-а на руди и бакру
за 15-ак одсто. – Кривељска и борска флотација подижу
часовне прераде ка максималним капацитетима и тако
обарају јединичну цену норматива, док их „Заграђе“
стабилно снабдева квалитетним кречом
-На кривељском копу до краја марта циљамо
2,1 милион тона ископина од којих је близу 900.000
тона руда, а око 1,2 милиона тона јаловина – каже
Адамовић. -Тренутно раде 14 камиона и сва остала
опрема, почев од бушилица, багера, помоћне
механизације, транспортних система за руду и
јаловину. Могу да кажем да се око 80 процената
јаловине превози тракама у стари борски коп, а
само јаловина са површинских етажа (земља са
доста ситног растиња и пањева) иде на планире
до којих су релације, иначе, три пута дуже него до
транспортног система. Задовољан сам што он добро
ради јер тако остварујемо велике уштеде. Пре свега,
на потрошњи дизел-горива, а онда и гума.
Овог месеца на кривељском копу је обављен
тродневни ремонт примарне дробилице. Замењене
су облоге и на ротору и на статору, па је дробилица
24. марта стартовала. - Похвалио бих људе који су
даноноћним радом испоштовали рок за овај посао
– истиче Адамовић. - Очекујем да прерада руде сада
буде боља, јер чим је у тој првој фази ситнија, онда
је лакше на секундарном и терцијалном дробљењу,
а боље је и искоришћење метала при флотирању.
Обилне кише нису озбиљније угрозиле ни опрему
ни радове на копу пошто се руда и јаловина
узимају на виших етажа, а систем одводњавања
дна добро функционише. Било је, наравно, тешкоћа
у одржавању путева, али су се сва три булдозера
и један грејдер потрудила да киша не поремети
производњу. Током најава великих падавина пратили смо бране свих јаловишта, погото решетку на
улазу у колектор кривељског. Бране су стабилне,
колектор такође, а у току је израда пројектне
документације за тзв. нулто поље јаловишта с обзиром а то да је век „поља 1“ на измаку. Кривељска
флотација дневно преради око 28.000 тона руде и
надамо се да ће март завршити са близу 900.000

тона. Пошто је руда све повољнија за прераду, расте
и искоришћење бакра из ње, па могу да кажем да су
параметри и учинци у флотацији све бољи.
Адамовић посебно наглашава да се Рудник бакра
Бор суочава са великим тешкоћама у снабдевању резервним деловима због свеукупне ситуације и бори се
да смањи трошкове у сваком делу, поготово да утиче

Видоје Адамовић

на нормативе који највише носе у укупним ставкама
трошкова, а то су струја, нафта, челици... – Настојимо
да у сваком погону радимо са пројектованим капацитетима како би смо смањили јединичне трошкове. То посебно важи за флотације које троше
највише струје, али и за копове где водимо рачуна
да сваки багер ради са максималним бројем возила
и да оба транспортна система не раде на празно.
И непосредни извршиоци и надзорно-техничко
особље, сви се трудимо да одржимо производњу
у условима ниске цене бакра свесни да на њу не
можемо да утичемо, али да можемо боље да се
организујемо и боље да радимо.
Љ. Алексић

Кривељски коп

Пратећи погони
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Реконструкција кречних пећи у Заграђу пун погодак

Флотације снабдевене,
силоси пуни
КРЕЧАНА ЗАГРАЂЕ. – Од почетка
рада кречне пећи која је прва реконструисана прошло је десет, а од старта друге
само шест месеци, а у Заграђу су већ сигурни да су оправдана улагања од око
800.000 евра. Рударско-топионичарски
басен Бор више не купује креч за своје
флотације и све три - борска, кривељска
и мајданпечка - уредно су снабдевене. И
силоси Кречане су пуни. У њима је, како

рече Јовановић, у просеку седамдесетак
тона на дан (ако се изузму краћи застоји
из техничких разлога). Друга “АF”- пећ
стартовала је шестог октобра прошле
године и до краја фебруара ове дала
9.460 тона. Трећа, стара “Фориндус”пећ је пред ремонтом, али још увек производи и то креч чија је активност такође
драстично побољшана коришћењем антрацита.

На залихама око 500 тона комадног креча, а све три басенске
флотације – борска, кривељска и мајданпечка – задовољне
његовим квалитетом. – Креч на угаљ бољи и за трећину
јефтинији. - Прва АF-пећ од маја прошле године до краја
фебруара ове произвела 18.430, а друга (од шестог октобра)
9.460 тона. - Разматра се обнова производње хидратисаног креча
потребна само два извршиоца по смени
(наравно, уз обавезног електричара и
бравара), док су на старој, за упола мању
дневну производњу од 70 тона, потребна
најмање четири извршиоца. Велимир
Стојановић, сменски пословођа, у Кречани ради преко 20 година, па смо га замолили да нам упореди рад пећи пре и

48 сати из ње излази негашени креч.
Његов квалитет контролишемо сталним анализама, а ми који овде дуго
радимо можемо и визуелно, или по
тежини, да одредимо какав је. Што
је комад лакши, то је квалитет бољи,
и обрнуто. Од тоне камена обично
добијемо око 560 килограма доброг

Милан Јовановић

нам рече управник Милан Јовановић,
на залихама око 500 тона одличног
производа и уколико се овакав темпо
одржи наредних месеци, размотриће
се могућност обнављања производње
хидратисаног креча. Ово утолико пре
што је креч све бољи и што већ има

-Ових дана решили смо проблеме
које нам је доносио мокар и смрзнут
угаљ и усталили производњу креча
на око 200 тона дневно – каже Милан
Јовановић. - У њему је 70 до 80 одсто
активне материје, а да је квалитетан
потврђује и његова мања потрошња
у флотацијама. Пећи стабилно раде,
створили смо око 500 тона дневних залиха, па разматрамо и обнову
производње хидратисаног креча. Економске анализе потврђују да је производна цена нашег креча са угљем,
у поређењу са оном на мазут, за 30
до 40 одсто нижа. Већ се интересују
и неки купци, па ћемо заједно са
комерцијалном
службом
РББ-а
видети да ли можемо нешто и да продамо.
Кречана сада ради са минималним
бројем извршилаца, укупно је 97 запоинтересовања купаца са стране. То, на- слених. С обзиром на то да је процес ауравно, подразумева сигурне испоруке и томатизован, за дневну производњу од
у Заграђу ће се упустити у тако нешто 140 тона на обновљеним пећима сада су
тек кад буду потпуно сигурни да могу
одговорити и захтевима РТБ-а и захтевима купаца.
Након “превођења” са мазута на
угаљ као погонско гориво и низа захвата ради аутоматског праћења њеног
рада, прва пећ немачке технологије
(“Auerbach foro”) пуштена је у рад
крајем маја прошле године и закључно
са последњим даном фебруара ове произвела 18.430 тона креча. То је, како нам

Угаљ уместо мазута

Креч све бољег квалитета

Велимир Стојановић

после реконструкције. Затекли смо га за
монитором рачунара.
-Већ смо освојили и ускладили
рад на нов начин који је, одмах да
кажем, далеко лакши а и бољи, што
се види по квалитету креча. Ево, овде
на екрану пратимо стање у коморама
пећи, њихово пуњење и пражњење,
температуре, пнеуматско удувавање
млевеног угља из силоса. Кречњак
и камени угаљ се мешају и уз помоћ
скипа одозго убацују у пећ. За око

креча. Захваљујући аутоматском пра
ћењу, готово сви параметри су нам
пред очима тако да много брже мо
жемо да реагујемо, а не да проверавамо квалитет када ништа не може
да се поправи.
Десетомесечна производња креча
на нов начин, са новим енергентом, а и
протекла зима, више кишна него хладна,
показали су, како нам рече управник
Јовановић, да би ваљало нешто порадити на додатном просејавању угља и
сушењу угљене прашине како би њено
искоришћење било боље а производни
резултати оптимални. Закључено је и да
би било боље раздвојити компјутерски
мониторинг пуњења и рада двеју пећи,
па је за то већ набављен сав материјал
и започети су машински радови чије се
окончање очекује за двадесетак дана.
Љ. Алексић
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РБМ нова флотација

Захуктавају се нове флотационе машине у РБМ-у

Инвестиција од које
се пуно очекује
РБМ. - У Флотацији мајданпечког
Рудника бакра током марта приведен је
крају “посао века”. Захуктале су се нове
“Metso minerals” флотационе машине,
као део велике и значајне инвестиције
за повећање капацитета прераде са
7,2 на 8,5 милиона тона руде годишње.
Њиховим пуштањем у пробни рад приводи се крају инвестициони циклус започет пре три године значајним улагањима
и у погон дробљења. Он ће бити потпуно заокружен измештањем пловеће
пумпне станице. Са новим машинама
погон Флотације добио је нешто што
је годинама недостајало, инвестицију
која живот значи и опрему реномираног
произвођача која га у техничко-технолошком смислу кандидује за даљи рад.
Реч је о машинама за основно и допунско флотирање RCS 40 (седам) и RCS
50 (24), запремине 40 и 50 кубика, затим
три нове дуваљке за ваздух, као и пумпе
за реагенсе и дозирање креча.
-После толико година лепо је
имати нову опрему са којом је инсталирана и нова технологија за коју се
још обучавамо са задовољством. Сви
верујемо да резултати неће изостати каже Жељко Михајловић, руководилац
пројекта. Он је видно задовољан тимом
који је радио ових година на изградњи,
постављању и инсталирању нове
опреме: - Кренули смо пуштањем прве

Жељко Михајловић

линије основног флотирања. То је
трећа, четврта, шеста и осма секција.
За сада нема проблема.
Претходно, након инсталирања
опреме које је потрајало месецима,
обављена су тестирања са водом, на
хладно, па онда превезивање четири
млинске секције и преусмеравање
пулпе из њих у нове машине. То је обавила екипа Душана Петровића, техничког руководиоца Флотације. Нова
опрема кошта безмало 10 милиона евра,
а укупна инвестиција вероватно око 15
милиона.
- Ово је највећа инвестиција у
последњих 20-30 година и од ње се
највише очекује. Нову опрему монтирали смо у делу старог погона на
линији флотирања - објашњава Јелена
Ђурић, управница Флотације РБМ-а. Очекујемо од нових ћелија, од нове
технологије знатно веће искоришћење,
знатно квалитетнији концентрат који
ће бити по стандарду нове борске топионице. У делу дробљења руде инвестирали смо у две нове “HP6” дробилице које омогућавају стабилнију
производњу и које ће довести до
снижења основних трошкова. Да
бисмо комплетирали рад целог руд-

Са новом опремом капацитет прераде се повећава на 7,2 односно 8,5 милиона тона руде годишње.
– Рачуна се да ће и искоришћење бити знатно повољније. – Нови задаци – подизање VII секције и
измештање пловеће пумпне станице
ника предстоји нам још измештање
пловеће пумпне станице која ће нам
омогућити несметану допрему воде за
потребе производње.
Иза запослених у Флотацији су
месеци рада током којих је требало синхронизовати редован рад у производњи,
на одржавању, али истовремено, у
сопственој режији, обавити бројне послове уградње и постављања нових
машина, као и пружати логистичку подршку извођачима са стране. Јер, реч је о
огромних 260 тона опреме!
-У минуле три године успели
смо да одржимо искоришћење на
задовољавајућем нивоу. Испоручивали смо концентрат одговарајућег
квалитета, а упоредо очистили дело
старог погона и монтирали нову
опрему. Лавовски део посла одрадили
су радници Рудника бакра Мајданпек
– наглашава управница Флотације и не
пропушта да истакне допринос својих
колега: - Инжењерског кадра у РБМ-у
изузетно је мало тако да је сав терет
организације посла и вођења технолошког процеса пао на неколико
људи. У делу производње и електромашинског одржавања све послове
обавили су радници РБМ-а, са изузетком оног за који је произвођач опреме

инсистирао да обави у својој режији.
Сам пројекат подизања капацитета
прераде је потрајао, каже Јелена Ђурић:
- Кренули смо са три млинске секције,
тренутно радимо са седам, а већ средином наредног месеца биће пуштена и осма. Нашим знањем и умећем
успели смо да, уз снижене трош-

Душан Петровић

кове инсталирања опреме, комплетирамо млинске секције за прераду
планирану у овој и наредној години.
На млинским секцијама улагања су
предвиђена у текуће одржавање како
не бисмо довели у питање остварење

планиране производње. Радује што је
за првих 10-ак дана нова опрема показала веома добре резултате, имајући у
виду да се овакав тип постројења уходава више месеци. Већ после неколико дана остварујемо резултате који
су на високом нивоу! То уверава да,
када све параметре производње и све
делове опреме доведемо до потребног
нивоа, неће изостати планирани резултати.
У Флотацији наглашавају да
повећани капацитет производње захтева
и освежење дела погона филтрације концентрата у смислу обезбеђења квалитетног водоснабдевања, па је премештање
пловеће пумпне станице обавеза која не
трпи одлагање.
-Да би у наредном периоду процес
производње текао несметано, све
треба “покрити” и квалификованом
радном снагом јер немамо намеру
да се зауставимо на овом нивоу рада
флотационих ћелија – каже Јелена
Ђурић. - У плану је да инвестирамо
у аутоматизацију вођења целокупног
процеса и контроле флотирања, а за
то су потребни стручни људи.
Искоришћење са новим машинама
иде преко 82 процента, што је добар резултат имајући у виду да је процес динамичан, а рад са овим машинама нов
за раднике који раде у делу флотацијске
концентрације. Они су се, за сваку похвалу, изузетно брзо снашли, али циљ је
да се након уходавања, које може трајати
и више месеци, искоришћење подигне
на 86 одсто. Остварује се квалитет концентрата 20-21, што улива наду да ће
веома брзо доћи до жељених параметара.
Добрица
Николић,
главни
пословођа Флотације је комплетан
радни век провео на старом флотирању,
а са 40 година радног стажа, каже да се
нада да ће ново флотирање дати много
боље резултате: - Срећан сам што смо
са младим колегама пустили у рад
нову савремену опрему и надам се да
ће са њом резултати бити бољи, да ће
бити више и квалитетнијег концентрата.
То је жеља и свих запослених у
мајданпечком Руднику бакра.
С. Вукашиновић

РТБ
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Вулканизирница генератор штедње у РБМ-у

У сопственој режији вишеструко јефтиније

Током прошле године утрошено 56 тона сирове гумене смеше и
остварена уштеда од око 100 хиљада евра. - Велике уштеде остварују
у репаратури пнеуматика. – Уз одређена улагања могу да произведу
гумено-техничку робу за потребе читавог РТБ-а Бор
РБМ. - Да је вулканизирница Рудника бакра
Мајданпек погон са реалним потенцијалом за
остваривање велике уштеде потврђује податак да
је само током прошле године у њему потрошено 56
тона сирове гумене смеше за израду готове гуменотехничке робе, за облагање опреме и репаратуру гумених делова. Тако ангажованим радом уштедело се
око 100.000 евра.
- Највише радимо за флотацију. У један млин
са куглама иде око девет тона гумено-техничке
робе која се комплетно израђује код нас - каже
Неђељко Чавић, управник Производних услуга
РБМ-а и додаје: - Ових дана увелико се одвијају
радови на оспособљавању 7. секције где вулканизирница максимално учествује. За израду готових
гумених делова, као и репаратуру гумених производа и облагање металних делова, утрошићемо око
14 тона сирове гумене смеше.
Вулканизирница остварује велику уштеду у репаратури пнеуматика за путнички и теретни саобраћај. Имамо техничку могућност репаратуре дамперских
гума, по чему смо раније били једини у источној
Европи. Ту су уштеде највидљивије јер су улагања
у материјал за репаратуру једне оштећене гуме

но
д
е
р
Ва н г к и ш а
збо

највише до 40.000 динара, док је цена нове око 3,5
милиона динара! Репарираној гуми се продужава
век за 1.000 до 1.500 мото-сати – каже Чавић.
Вулканизирница располаже са више малих и
једном великом пресом.
Финансијски
посматрано, највећа улагања
су у калупе (алате) које
и конструишу и самостално израђују Производне услуге РБМ-а.
Досад је направљено
око 300 алата, од којих
нису сви у функцији, зато
што су поједине машине
престале да раде. Али,
велики број јесте.
- Ови људи стварно
Јасминка Пешић
дају све од себе - хвали
запослене у овом погону
и Јасминка Пешић, руководилац вулканизернице:
- Подсетићу, после електричне енергије и нафте,
трећа највећа ставка потрошње је гума, тако да

је овај погон врло, врло потребан не само РБМ-у.
Ово одељење ради и за трећа лица, али одржава
и транспортне траке дробљења, транспортног система 1, флотације, кречане… Овај погон може да
ради све од гумено-техничких производа за читав
Басен, само га треба ојачати опремом и људством.
И управник Чавић наглашава потребу за додатним
опремањем: - Само набавком аутоклава, пречника
два и дужине четири метра, могли бисмо да вулканизирамо све врсте бубњева за све транспортере,
као и да гумирамо метална корита и друге делове
већих димензија за флотацију, са ценом 3-4 пута
нижом него код трећих лица. Улагање у аутоклав
било би враћено за годину дана.
Прошле године, током посете представника реномиране фирме за израду гумених производа “TIPTOP” из Немачке, при упоредној провери истог гуменог дела који се користи у млину флотације, њихове
производње, и дела израђеног у овој вулканизирници,
констатација је била да је квалитет дела произведеног
код нас, на изузетно високом нивоу. Због тога су нам
одали признање, истичу с поносом у ПУС-у.
С. Вукашиновић

Целодневно се дежурало код кривељског колектора и језерске бране

Водотокови били под сталним надзором

Саша Милић

РТБ. – Због најава метеоролога да се у Борском
округу 12. и 13. марта очекују обилније падавине, чак
40 милиметара кише по квадратном метру, у Рударско-топионичарском басену Бор су била уведена це-

лодневна дежурства на свим критичним местима.
-РТБ је предузео све превентивне мере и увео
двадесетчетворочасовна дежурства. Прати се
ниво реке почев од рудника „Церово“, па све до
кривељског колектора. За сада нема никаквих
проблема јер водостаји стагнирају, али су све критичне позиције под будним оком, а механизација
у приправности – казао нам је тих дана управник
кривељске флотације Саша Милић.
Све је било под контролом и код бране Борског
језера, иако је ниво воде 10 центиметара изнад тачке
прелива. – Максимални прелив који брана може
да поднесе је 30 центиметара, тако да опасности за сада нема – рече нам директор ТИР-а Бобан
Тодоровић.
Подсетимо, десетог марта Влада Србије је на
предлог Републичког штаба за ванредне ситуације деловање свих републичких органа у заштити живота
прогласила ванредну ситуацију на територији земље, и безбедности грађана и ствари, као и отклањање покао превентивну меру којом се олакшава и убрзава следица поплава.
Г.Т.В.

Током обилних падавина у РБМ-у бринули о јаловишту
РБМ. - У очекивању обилних падавина средином
марта у Руднику бакра Мајданпек су, поступајући
крајње одговорно у ситуацији која захтева такво
ангажовање, предузели све мере за повећање сигурности јаловишта.
- Оператива јаловишта је расположивом механизацијом обезбедила “ревизије” на
јаловишту ради очувања круне земљане бране на
Шашком потоку – каже Мики Јовановић, координатор изградње јаловишта, и додаје: - Очишћен је
ревизиони таложник ради сакупљања наноса са

Побољшана сигурност бране

Обезбеђене “ревизије” на јаловишту
ради очувања земљане круне бране
на Шашком потоку. - Очишћен
“ревизиони” таложник

јаловишта чиме је, практично, побољшана сигурност јаловишта и бране. Осим тога, ископан
је канал дужине око 300 метара који би требало
да спречи да површинске воде дођу у контакт са
земљаном браном.
Обилне падавинама нису захтевале предузимање
посебних мера на површинском копу будући да се
услови рада нису битно разликовали од уобичајених,
свакодневних - потврдио нам је Андреја Марковић,
помоћник директора РБМ-а за рударство.
С. В.
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Мартовска производња РБМ-а солидна упркос тешкоћама

Припремају се за “Исток”
РБМ. - Са око милион тона укупних ископина (неколико дана пре истека
месеца) мартовска производња у Руднику бакра Мајданпек била је у знатном заостатку за планским захтевима.
Ипак, упркос тешкоћама и на копу и у
флотацији сасвим је солидна у коначном
збиру – дато је више од хиљаду тона бакра
у концентрату са пратећим количинама

мајданпечких рудара буде сасвим добар
у датим околностима.
Копало се, углавном, на “Андезитском прсту” и тек нешто мало на “Истоку
1” Јужног ревира, где би тежиште активности требало да буде од наредног месеца. - На мању производњу од
планом захтеване принудио нас је квар
хидрауличне пумпе “ОК”-багера из-

Кварови и недостатак помоћне механизације на
Површинском копу смањили учинак, посебно на
јаловини. – Поред уходавања нове опреме и других
обавеза, у Флотацији прерадили све испоручене
количине руде и захваљујући добром садржају
и искоришћењу дали више од хиљаду тона
бакра у концентрату захтеваног квалитета

племенитих метала. Веће остварење на
руди него на раскривци, добар садржај
бакра у руди и искоришћење изнад планираног утицали су да месечни резултат

бацивши га из производње на најмање
10 дана – каже Горан Репеџић, главни
пословођа производње: - Подбачају
на јаловини су “кумовали” и чести

застоји транспортног система “Фазе
1” условљени недостатком помоћне
механизације за померање одлагача.
Због тога смо раскривку морали да
одвозимо на удаљена јаловишта, што
је повећало трошкове, а нисмо имали
ни довољно возила.
Репеџић још додаје да на “Истоку”
није био предвиђен рад током овог
месеца, али да је било намере да се
“Мариону 11” прикључи још један багер,
што је пореметио поменути квар.
У Флотацији су, у исто време, успели
да прераде сву испоручену руду са
Површинског копа. - Због пуштања
у рад и уходавања нових флотационих машина, имали смо више обавеза. То, као ни стандардни проблеми у одржавању, са обавезама које
намеће период обилних киша везано
за заштиту потенцијално угрожених
тачака, као и са испоруком руде, није
нас омело, па смо прерадили око 90

одсто планом захтеваних, односно све
испоручене количине руде. Садржај је
солидан и уз нешто веће искоришћење
дали смо више од хиљаду тона бакра
у концентрату потребног квалитета
– наводи Јелена Ђурић, управница
Флотације.
Током априла, обавезе мајданпечких
рудара и на површинском копу и у
флотацијској преради биће знатно веће.
- Увелико се припремамо да у априлу
све расположиве капацитете усмеримо
на раскривање “Истока”, јер то је
велики посао који се не сме одлагати.
Поред тога, и производње са “Андезитског прста”, очекују нас и бројни
успутни задаци посебног значаја за
планско ширење површинског копа
и стварања основе за динамичније
рударење наредних година - каже Бранислав Томић, директор РБМ-а.
С. Вукашиновић

У Флотацији Рудника бакра Мајданпек у току реализација новог задатка

“Подижу” седму секцију
Секција није у функцији у последњих 20 година. - Припреме
обављене благовремено и углавном сопственим снагама, на искуству са X, VI, а пре тога III и IV секције. - Чекају зупчанике

РБМ. – Већ навикли на чињеницу
да је производња најважнији, али
не и једини задатак, запослени у
Флотацији мајданпечког Рудника бакра
су претходна два месеца започели и
“подизањe”, односно оспособљавањe
VII секције. “Она ће представљати сигурност у раду у наредном периоду јер
ће нам омогућити да добијемо трећу
и четврту секцију као резерву за прилике када имамо планиране акорде
или неку непланирану ситуацију” објашњава значај овог посла Јелена
Ђурић, управница Флотације РБМ-а:
- Наравно, све је у циљу повећања
годишњег капацитета прераде на 7,2
милиона тона руде, што је за преко
два милиона више од остварене прераде током прошле године.
Радови теку по плану и по приспећу
зупчаника секција ће бити завршена у

рекордном року, каже Душан Петровић,
технички
руководилац
флотације.
Он подвлачи да је то заслуга врсних
мајстора из машинског одржавања који
су сваки слободан тренутак од редовних
радних обавеза проводили уз секцију: Она нам је посебно важна, велика је,
капацитета као и друге од седме до
једанаесте, а представљаће сигурност
у производњи.
Седма секција је “крупан залогај”
признају искусни мајстори одржавања
у погону, попут Ратка Вујевића,
пословође
машинског
одржавања
Флотације: - Седма секција је покренута готово ни из чега. Како 20-ак
година није радила, на њој је све било
у распаду, од гребача до флотирања.
Ипак, доста старих делова могло је
да се искористи, а “пронађени” су и
они од других секција који су дуго

били заборављени по погону. Упоредо
са редовним послом, интензивно смо
радили непуна два месеца.
Душан Петровић додаје да недостају
гоњени зупчаници и зупчаници редуктора: - Делови су специфични и
све, само не серијски, израђују се наменски и испоручују са дугим роко-

вима на које се не може утицати. Јер,
код нас готово да нема фирме која
обрађује те велике зупчанике. То се
ради у иностранству.
По испоруци свих делова у кратком
року седма секција ће бити оспособљена,
јер на ред за оспособљавање чека и пета.
С. Вукашиновић

Сумпорна
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И нова Фабрика сумпорне киселине стабилизовала рад

По хиљаду тона киселине дневно
ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – Доказивање параметара рада
новог пирометалуршког постројења,
после Топионице и друге неодвојиве
карике у овом ланцу – Фабрике сумпорне киселине - показало је да све
иде својим током и да су сваког дана
све бољи – оцена је Зорана Алек-

је давати 1.220 тона дневно. Ми смо,
дакле, доказали да можемо остварити
планирану годишњу производњу.
Иначе, за ову годину је предвиђена
производња 350.000 тона киселине
(око 1.000 тона дневно) – рекао је Алексов.
Наш саговорник поносно додаје да
нема залиха киселине на складишту
јер се сва количина која се произведе
током месеца одмах и отпреми традиционалним купцима. Највећи је Еликсир
Шабац коме је РТБ допрема својим вагон-цистернама. Ту су и купци из иностранства (Румуније, Бугарске, Грчке)
који својим камионима одвозе борску
сумпорну киселину.
Управник овог погона, који се увек
труди - и успева - да успешно прати
Топионицу, сматра да су постројења
„стављена у нормалу” када је реч о
опреми. – Доста је урађено и замењено
свуда где је „шкрипало”. Ово се односи
и на Топионицу и на ФСК. Уклапамо
се у планске застоје у Топионици
(једном месечно) и тада отклањамо
овдашње недостатке. Санирали смо
поједине делове, инсталације, цевоводе, пумпе, вентиле, да би фабрика у потпуности била спремна за
рад. У већини случајева досад смо то
радили због превентиве, тзв. превентивно одржавање. У суштини немамо
већих проблема са опремом, односно
великим агрегатима (дуваљка, грејач,
торњеви, пумпе). Сумпорна је, као и
топионица, такав погон да једна ситница, и најмањи део опреме, може да

Једног дана достигли смо и 1.201 тону, чиме смо доказали
да можемо остварити реални годишњи капацитет фабрике
од 400.000 тона – рекао је Зоран Алексов, управник ФСК-а. –
Највеће уштеде у потрошњи нормативног материјала постижу
се када фабрика ради стабилно и непрекидно. – Недостају
обучени радници, поготово руковаоци

контактног реактора. Ситуација је
другачија код осталих норматива (електрична енергија, вода). - На потрошњу
струје не можемо много да утичемо,
првенствено на велике агрегате
Зоран Алексов
(дуваљка која највише „вуче”, пумпе)
јер раде нон-стоп и велики су потросова, управника ФСК-а. Он је најпре
шачи. Донекле можемо да утичемо на
подсетио на пожар који се догодио на
потрошњу воде. Треба штедети, али
мокром електрофилтеру неколико дана
не на уштрб технолошких параметара
након старта нове фабрике. „Сумпокоји морају бити у пројектованим грараши” су од марта до краја 2015. успели
ницама. И набавка резервних делова
да стабилизују производњу, тако да су у
је један вид штедње, јер не можемо сидецембру забележили највећу месечну
гурности ради да накупујемо све, него
продукцију у минулој години (27.026
само виталне делове који најчешће
тона) и најмању месечну потрошњу дистрадају.
зел-горива (16.400 литара). Тренд стаДоскора је у ФСК-у било 90 радника,
билног рада и добрих производних реали је, по речима управника, мањкало
бар још двадесетак. Пошто су се „мало
покрпили” премештањем оних из других
погона ТИР-а, па их има 110. Дошли су
људи разних струка, а овде су потребни
другачији профили (металурзи, хемичари). Сада је потребно да се ови радници што пре обуче за рад у погону Фабрике сумпорне киселине. – Још увек
нам недостаје радна снага, поготово
руковаоци. Примера ради, ови који
сада раде у контролном центру, ем их
је недовољно, ем су то радници који
нигде нису ишли на обуку нити су
видели неку другу фабрику тог типа.
А, водити овако сложену фабрику није
нимало лако. Треба озбиљно приступити и знати доста ствари да би притиснуо одређено дугме на компјутеру
у одређеном моменту. Сами смо се
едуковали, лично сам им доста помогао. И поред свега, добро раде, труде
Сложеним технолошким поступком управља се из контролног центра
се. Наравно да има још много места
зултата наставили су и ове године – у заустави комплетан процес без обзира за усавршавање, али и искуство чини
јануару су дали 22.013 тона, а у фебру- на то колико се трудимо да све буде своје. Могу бравари и електричари то
исправно. На срећу, то се досад није да савладају, али им треба времена
ару 26.950 тона.
- План за прва два овогодишња десило и настојимо да до тога и не
месеца био је 1.000 тона киселине дође.
Алексов посебно истиче да је
дневно, а производили смо, у просеку, преко 1.000 тона. То говори да најбољи вид штедње у Фабрици сумсмо, углавном, пратили, па и пре- порне киселине када она ради стабилно
машивали предвиђене количине. и непрекидно. То, практично, значи
Једног дана достигли смо и 1.201 тону. да се онда постижу велике уштеде у
Иначе, реални годишњи капацитет потрошњи нормативног материјала по
фабрике је 400.000 тона киселине. За јединици производа, а највећа је „на диту годишњу производњу неопходно зел-гориву” које се користи за догревање

нико не чува знање само за себе.
Иако је безбедност и здравље на
раду поменуо на крају разговора, Алексов тиме не умањује њен значај, већ
сматра да ову област треба ставити на
прво место. - ХТЗ опрема треба про-

Провере квалитета

- Емисија гасова проверава се на
два пројектом предвиђена места: на
предгрејачу и на излазу из финалног апсорбера (главном бетонском
димњаку). Током доказивања параметара рада новог пирометалуршког постројења није измерено присуство прашкастих материја. Такође,
периодично пратимо и параметре
(квалитет киселине, гаса, воде, влагу, конверзију) које проверавамо због
инструмената који их мере, али и због
тога што то закон налаже. Анализу
киселине (шта и колико, по стандарду, треба да садржи) радимо и због нас
(провера технолошких параметара) и
због купаца. Досад нисмо имали никакве рекламације нити притужбе на
рачун квалитета киселине јер је добра,
чак и визуелно (из нове фабрике бистра је као вода) – истиче Алексов.

писно да се користи, наменски и онда
ће бити резултата. На тај начин, не
само што се штити здравље радника,

Санација електрофилтера
- За санацију мокрог електрофилтера који је
изгорео у пожару формирана је комисија састављена
од стручњака машинске и електроструке која је у
потпуности сагледала ко, шта, и како треба да ради
на њему. Све је дефинисано, урађен је и терминплан, само се чека да стигну неопходни делови из
иностранства. Намера нам је да истовремено и
производимо и да оспособимо филтер. Тако ћемо и да
урадимо за тих десетак дана колико је потребно да се
захват заврши – каже управник ФСК-а.

Залиха киселине скоро да нема јер се сва произведена количина одмах отпреми
традиционалним купцима

за упознавање погона и рад у њему.
Мислим да није толико важно које си
струке, него лично интересовање за
учење и ангажовање. На томе највише
радимо, посебно сменски мајстори,

већ се и штеди. У ФСК-у досад није
било повреда на раду, чак ни лакших.
Људи се пазе и поштују прописе,
надам се да ће бити још боље.
Ј. Станојевић

Металургија
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Металурзи и у марту наставили да доказују параметре новог постројења

Већи капацитет шаржирања
која притом настаје). Половином априла треба да се
пусти у рад још један апарат за брзо одређивање бакра
у бакренцу, а тада се планира и почетак коришћења
још два нова металуршка лонца за транспорт бакренца.
ФСК је успешно „пратила” рад Топионице и продуковала 24.000 тона сумпорне киселине (просечни
садржај гаса износио је 10,5 процената). У складишту
ових дана има 7.500 тона овог производа. Електролиза
је, са 570 ћелија у раду, дала 4.583 тоне катодног бакра.
Овде очекују да месец заврше са 5.100 тона „црвеног”

Прошломесечни биланс гласи: 5.050 тона анода, 4.583 тоне катода и 24.000 тона
сумпорне киселине. – Ради повећаћања производње анодног и катодног бакра,
часовни капацитет уноса сувог концентрата у флеш-пећ „држаћемо” између 60 и 62
тоне, а дневну прераду на преко 1.400 тона - рекао је Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а. - Половином априла планирано да почне коришћење још два нова металуршка
лонца за бакренац

као и 7.000 тона из увоза. У допремљеној количини ове
сировине била је 5.431 тона „црвеног” метала, највише
(1.510 тона) из увозног концентрата, 1.430 тона из „Великог Кривеља”, 1.456 тона из Јаме и шљаке и 956 тона
из РБМ-а. Радио је конвертор број три („четворка” је
ремонтована и спремна за старт). У одељењу анодне
рафинације радила је ливна машина број један, а за
прихват растопа користиле су се анодне пећи један и
три. Топионица је прерадила укупно 25.000 тона сувог
концентрата бакра (1.060 тона просечно дневно) и про-

извела 5.050 тона анодног бакра. На залихама ових
дана има 4.600 тона влажне шарже.
- У јануару и фебруару доказали смо пројектовани
капацитет прераде нове топионице од 400.000 тона
сувог концентрата годишње. Такође смо тестирали
и технолошке параметре (квалитет течних продуката, капацитет уноса концентрата у сушач, флешпећ, производњу паре) и сви добијени резултати су
у складу са пројектованим вредностима. Намеравамо да „подизањем” дневне и годишње прераде
концентрата повећамо производњу анодног и катодног бакра. Ради тога часовни капацитет уноса
сувог концентрата у FSF „држаћемо” између 60 и
62 тоне, а дневну прераду на преко 1.400 тона. С обзиром на то да смо прошле године радили са знатно
нижим капацитетом шаржирања FSF-а, сада се
повремено јављају мањи проблеми које успешно
превазилазимо. Циљни садржај бакра у бакренцу
је 62 одсто (дневно се испусти око 300 тона бакренца), као и три и по конверторске операције
дневно. Циљ нам је минимално улагање, а самим
тим и рад са једним конвертором, уз дуже ефективно време дувања током дана (конвертор има
паузе током шаржирања и пржења). Конверторско
одељење је „подржано” технолошки исправном
опремом и сав произведени анодни бакар биће изливен преко ливних машина један и два - рекао је
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а.
Наш саговорник додаје да ће приоритет у наредном
периоду дати потпуном оспособљавању лабораторије
која служи за контролу технолошких поступака
добијања бакра, као и допунској опреми. У току је
припрема за уградњу вага на крановима захваљујући
којима ће тачно моћи да се мере токови маса (количине које улазе и излазе из конвертора, као и разлика

Сва одељења Топионице „подржана” технолошки исправном опремом

Фото: Љ. Алексић

ТИР. – За 27 дана марта Топионица је примила
укупно 28.208 тона влажног концентрата бакра, од
чега 9.220 тона из Флотације „Велики Кривељ”, 5.915
тона из Флотације Рудника бакра Мајданпек, 6.075
тона из Флотације Бор (концентрат из Јаме и шљаке),

Бобан Тодоровић

метала. У Златари је у току кампања производње племенитих метала (четврта ове године) која треба да се
оконча 22. априла. И продукција плавог камена иде
планираном динамиком (три тоне дневно).
Када је реч о прерађивачким металуршким погонима, у Фабрици бакарне жице радио је погон синтер-металуршких производа који има уговорену
производњу до краја ове године, као и ливница фазонских одливака у Ливници бакра и бакарних легура која
израђује специјалне делове за индустрију.
Услужни погони ТИР-а успешно су обавили своје
задатке. Енергана је била у функцији задовољења потреба технолошког процеса добијања бакра у Топионици и Електролизи (грејање електролита). Ниво
воде у Борском језеру је пет центиметара у преливу
(акумулација језера садржи око 11,5 милиона кубика
воде). Тодоровић истиче да, упркос тренутном приливу, не постоји никаква опасност од дотицања већих
количина воде у Тимок преко Брестовачке реке. Све
активности Транспорта ТИР-а у друмском саобраћају
биле су усмерене на превоз концентрата (од Кривеља
до Бора), креча и шљаке, а у железничком на превоз
концентрата из Мајданпека и сумпорне киселине.
Ј. Станојевић

Из Електролизе „изашло” око 5.000 тона катодног бакра

Бор
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И у Бору обележено 17 година од почетка НАТО-бомбардовања

Да се више не понови

Саша Вукадиновић

БОР. – Полагањем венаца и цвећа
на спомен-обележја страдалима и у
Бору је обележена 17. годишњица од
почетка НАТО-бомбардовања. Саша
Вукадиновић,
заменик
председника Општине Бор, и Бранислав
Стојадиновић, начелник Полицијске
управе Бор, одали су пошту погинулим
полицајцима испред спомен-плоче „радницима Секретаријата унутрашњих послова у Бору погинулим 1999. године
херојски бранећи земљу од агресије
НАТО-пакта, терориста и сепаратиста –
капетан Раде Р. Буха, поручник Радиша
С. Ивковић, старији заставник Драган
В. Петковић, водник Драган Д. Грујић
и млађи водник прве класе Срђан З.
Миливојевић”.
- НАТО-бомбардовање је био злочиначки чин против једне земље, против

С. Вукадиновић: Никоме нећемо дозволити да угрози
безбедност наших грађана и наше државе. – М.
Радисављевић: Данашњи дан и НАТО-агресију нећемо и
не смемо да заборавимо, поготово не 12 наших суграђана,
младе људе који су страдали као припадници МУП-а,
Војске Србије, цивилне жртве
невиних људи којих се и данас сећамо.
Зато морамо да учинимо све да Србија
више никада не буде увучена у рат. Ми
не желимо рат, али никоме нећемо дозволити да угрози безбедност наших
грађана и наше државе – поручио је
Вукадиновић.
Чланови породица страдалих, представници локалне самоуправе, борачких организација, политичких партија
и грађани Бора положили су венце на
спомен-обележје „Овоземаљски запис”
посвећено страдалима у ратовима 19911999. године.
- Бор је једини град у Тимочкој
Крајини који је седам пута бомбардован, погођени су трафо-станица РТБ-а,
резервоари Југопетрола. Данашњи
дан и НАТО-агресију нећемо и не
смемо да заборавимо, поготово не 12

наших суграђана, младе људе који
су страдали као припадници МУП-а,
Војске Србије, цивилне жртве - рекао
је Момчило Радисављевић, председник Организације резервних војних старешина Бора.
Ваздушни напади НАТО-алијансе на
Савезну Републику Југославију почели
су 24. марта 1999. године. Током 78 дана
и ноћи бомбардовања, у 30.000 ваздушних налета, испаљено је 50.000 разорних пројектила. Страдало је 2.500
људи, теже и лакше је рањено око 6.000
цивила, међу којима скоро три хиљаде
деце. Тешко су разорени инфраструктура, привреда, школе, здравствени
центри, споменици културе, медијске
куће.
Ј. Станојевић

Одржане 50. и 51. седница Општинског већа Бора

Продужен рад ноћних клубова
На 50. седници одржаној 21. марта другачија правила за бодовање клубова
чланови Општинског већа усвојили су и урађена додатна објашњења за начин
предлог Правилника о унутрашњем на који клубови треба да правдају новац
уређењу и систематизацији радних добијен по основу суфинансирања из
места у Општинској управи Бор којим општинског буџета. Прихваћен је и
се број радника по систематизацији уса- предлог да се, на основу Закона о јавној
глашава са максимално дозвољеним својини, зграда биоскопа „Звезда” да на
бројем у локалној администрацији коришћење Центру за културу, а ЈП за
сходно
одлуци
Владе
Србије. стамбене услуге Бор пословни простор
Поједина радна места су избрисана који иначе користи. Одлучено је и да се
Радно време у свим врстама угоститељских објеката, осим ноћних из систематизације, нека спојена, а на Полицијској управи у Бору дају два путнекима је смањен број извршилаца. ничка возила на привремено коришћење.
барова, радним данима може почети најраније у шест и трајати
„Зелено светло” добили су и предложени
О
предлозима
ових
одлука
најдуже до 23 часа, а ноћних барова до пет часа наредног дана.
одлучиваће
одборници
Скупштине
опправилници
о
категоризацији
спорт– Уместо Драгана Илића, за в. д. директора Центра за културу
ских удружења (клубова) у области так- штине Бор на наредној седници која ће,
Бор предложен Даниел Чорболоковић. – Промена Правилника
мичарског спорта, као и о условима, како се очекује, бити одржана почетком
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
критеријумима, начину и поступку маја.
Општинској управи Бор
суфинансирања. Њима су прописана
Ј. Станојевић
БОР. – Чланови Општинског већа у јуна до 31. августа до 24 сата. Притом
Бору на 51. седници (24. марта) усвојили се у објектима за смештај туриста мора
У Бору лишена слободе двојица преступника
су предлог одлуке о измени радног вре- обезбедити сталан пријем гостију. Радно
мена трговинских, угоститељских и време ноћних, диско, дансинг и кабарезанатских објеката који је био и на барова може трајати од шест до пет часа
претходној седници, али је тада „пову- наредног дана. Викендом (између петка
чен” са дневног реда како би се поново и суботе и суботе и недеље) радно време
БОР. – Припадници Полицијске управе у Бору ухапсили су С. Ш. (1997.)
размотрио. Једина измена у односу угоститељских објеката може почети
и Б. Ш. (1998.) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело
на досадашњу одлуку јесте продуже- најраније у шест и трајати најдуже до
напад на службено лице у вршењу службене дужности – каже се у саопштењу
так рада ноћних клубова за три сата, један сат следећег дана.
ПУ у Бору од 25. марта.
тако да ће моћи да раде до пет ујутру.
На седници је прихваћен и предлог
Осумњичени се терете да су стражарима Рударско-топионичарског басена
То, практично, значи да радно време у одлуке да се Драган Илић разреши са
Бор, који су их затекли у кругу фирме, упутили озбиљне претње да ће напасти
свим врстама угоститељских објеката, места директора „Центра за културу оп- њих и чланове њихове породице. С. Ш. и Б. Ш. спроведени су Основном јавном
осим ноћних барова, радним данима штине Бор”, а да се за вршиоца дуж- тужилаштву у Бору, на чији предлог им је судија за претходни поступак одредио
може почети најраније у шест и трајати ности директора ове установе именује
притвор у трајању до 30 дана.
Ј. С.
најдуже до 23 часа, а у периоду од 15. Даниел Чорболоковић.

Претили стражарима РТБ-а

Мајданпек
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За 24. април заказани и локални избори у Мајданпеку

Нови савети месних заједница
Избори за чланове савета
месних заједница биће одржани
у свим насељима општине,
изузев у Клокочевцу, у којем још
траје мандат члановима Савета

МАЈДАНПЕК. - Изузев Клокочевца, у свим
месним заједницама општине Мајданпек, 24. априла,
биће одржани и избори за чланове савета месних
заједница. Одлуку о њиховом расписивању потписао је
(24. марта) Славиша Божиновић, председник Скупштине општине Мајданпек. Рокови за изборне радње
почели су од 25. марта. Избори ће се обавити тајним
гласањем, од седам до 20 часова, на бирачком месту
које ће посебним решењем одредити бирачка комисија
месних заједница.
- Позивам грађане да изађу на изборе и гласају,
односно, заокруже редни број испред имена кандидата у које имају највише поверења и који ће их

представљати у наредном периоду. Позивам све
представнике политичких партија и групе грађана
који дају политичку и логистичку подршку онима
који учествују у изборном процесу на толерантно
понашање и међусобно уважавање. Нека аргумент
изборне кампање буду програм кандидата и развој
месне заједнице - нагласио је председник општинског
парламента у Мајданпеку.
Одлука о расписивању избора за чланове
савета месних заједница у Мајданпеку није изненадила, будући да се због истеклог мандата или
нефункционисања из готово свих месних заједница
већ тражило доношење овакве одлуке.
С. В.

Фото: М. Клческо

Мајданпек у вестима

Експозитуре
Поштанске
штедионице
Поштанска штедионица ће своје експозитуре у најскорије време отворити и на простору општине Мајданпек. У Доњем Милановцу, који је после затварања пословне
јединице „Комерцијалне банке“ већ дуже
од годину дана без иједне банке, отварање
се очекује између 11. и 15. априла, а неће се
дуго чекати ни објекат у Мајданпеку. Пословни потез Поштанске штедионице посебно је обрадовао старије становнике ових
градова који су због одређених техничких
питања до сада били принуђени да путују у
околне градове.
“ИПМ Мајданпек” пред стечајем
МАЈДАНПЕК. - У Привредни
суд у Зајечару, 29. марта, стигао је
Предлог из Државног правобранилаштва, Одељење у Зајечару,
за покретање стечајног поступка
за “ИПМ Мајданпек”. Реч је о
предузећу у оквиру којег су пословали “Златара Мајданпек” и

Реновиране три
учионице

Акција „Продужи
живот”

У Основној школи “Велимир
Удружење пензионера “Бакар” и
Маркићевић” у Мајданпеку завршени су Удружење Српски ратни ветерани
радови на реновирању три учионице које Мајданпек, у сарадњи са Домом здравља
су претходно, због влаге и прокишњавања, “Др Верољуб Цакић”, прикључили су
биле скоро неупотребљиве. Добро орга- се кампањи донирања органа и ткива
низованом акцијом, у којој су учество- “Продужи живот”. Акцију су покревали људи добре воље, донатори, занули у свом чланству, али и међу другим
послени у школи, ученици и њихови
Мајданпечанима,
па се већ могу похвародитељи, обезбеђена су средства, а
лити
да
имају
30-ак
заинтересованих да
потом и обављени радови током којих су
кабинети потпуно уређени за нормалан учествују у овој племенитој, добровољној,
рад и одвијање наставе. У овој образовној анонимној и бесплатној акцији. Колико
установи кажу да на томе неће стати, да њих ће добити донорску картицу знаће се
ће новим, сличним акцијама покушати да након неопходних лекарских прегледа које
обезбеде и бољу опрему за извођење на- би требало да обаве.
ставе.
С.В.

Други покушај

“Мегапласт” Доњи Милановац,
у којем десетогодишњи период
реструктурирања није окончан
приватизацијом.
Из предузећа које је некада
запошљавало више од 2.000 радника крајем прошле године, уз
припадајуће отпремнине, отишла

су 263 од преосталих 268 радника.
Тако је, практично, мајданпечка
Индустрија за прераду, са већ
блокираним рачуном и само још
четири радника, престала да ради.
Евентуално, нова етапа могла
би да се догоди уколико дође до
приватизације из стечаја, што

је, такође, наговештавано као
могућност. Да би се то догодило,
требало би да дође до отварања
стечаја, па је стога покретање
стечајног поступка било један од
неопходних корака.
С. В.

Култура

Прича
Колекшива
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Уздрхтала мала

У данима последњег рата – последњег, свакако, само у низу јер ратови су на овом тлу као
годишња доба, државна власт је, најпре само у
време ваздушних узбуна, а потом потпуно, наредила искључивање уличног светла. Тако се
мрак и формално спустио на наше улице, на
наше ионако суморне животе. Ако смо се ноћу
случајно и затекли напољу, ходали смо у страху
да упаднемо у отвор шахта са кога су ситни
лопови однели поклопац, упадали у барице на
излоканим тротоарима јер често је падала
киша, као што пада кад год су ратови. Да буде
смешније, терали су нас и да замрачујемо окна
на прозорима својих соба, како нас они одозго, нападачи дакле, мрски агресори – како су их на тввестима називали - сејачи смрти, не би опазили
и засули бомбама.
Па и ја сам, наравно, кад би се завијајући
огласила сирена за почетак ваздушне узбуне
узимао два ћебета (јер завесу нисам смео да померам да се не би распала) и углављивао их у
рам, да сакријем и најмањи трачак светлости
као наивна животиња која пред непријатељем
завуче само главу у рупу мислећи да се тако пот–
пуно сакрила. А кад су почели и нас да бомбардују,
да и на наше рударско место изручују товаре
смртоносних и разарајућих бомби, и тако
– у потпуном мраку – погађали су као у шестаром одређен центар: непогрешиво тачно,
најпрецизније. Складиште горива. Главни трансформатор из кога се напаја рудник. Централну
релејну станицу. Како се у свој својој бесмислености открила будност власти око непознатих
људи који су раније, више знатижељом, знали да
залутају у наше градове на сунчане планинске
врхове. Како се оголила заблуда о тајновитости.
Много доцније и сâм сам на сајту могао да
видим своју зграду, можда баш и мој стари ауто
паркиран под терасом; у родном месту – кућу,
у којој сам одрастао, двориште; стабла туја
у дворишној огради ка улици готово да могу да
избројим у реду; храст над кућом, под чијим
сам гранама провео добар део усамљеничког
детињства. Можда су они (власници тих носача
смрти) већ својим камерама, сателитима,
својим шпијунским очима, зашли и у наше собе:
вире нам у кревете, длаке нам можда већ броје, и,
можда, ево, док овде у овој соби седим и пишем –
вире преко мојих рамена и већ знају о чему ја то
пишем. Можда и чују са мог утишаног звучника
мени омиљену Романсу Петра Иљича Чајковског
у аранжману и извођењу хора и оркестра маестралног Џемса Ласта.
Март је истицао, небо је било мутно и мирисало на пролеће из предграђа. Нисам седео у
овој соби кад су објавили да рат почиње. Седели
смо сви – деца, супруга и ја – у соби у којој је
умрла мајка, и која нам служи и као трпезарија
и, мислим, спремали се да вечерамо. Жена је
грејала у кухињи топлу супу, ја сам вероватно
секао комаде хлеба и стављао их поред дечијих
тањира; можда ређао и кашике. Моја старија
близнакиња је, добро памтим, имала упалу грла,
што је код ње редовна појава у хладном периоду,
када нас тера у ноћи несанице, у страх и дежурство. Десетак минута пре сам је колима дове-

зао из амбуланте са прегледа, пошто сам, док је
жена са њом чекала на ред, успео да на бензинској
пумпи наточим неколико литара горива - као
претпоследњи.
На локалној телевизији је одједном престао
програм, појавио се натпис ваздушна опасност
и знак авиона у десном доњем углу. Напољу је
почела да завија сирена, често и различито и,
упркос мом релативно добром познавању знакова узбуњивања, ускоро више нисам могао
да распознајем сигнале. И сем тог непрекид–
ног, панично узнемирујућег звука, ништа се није
могло чути – поглед на прозор нудио је пусту
пругу у полумраку и мутне кровове гаража.
Далеко, да бисмо били сведоци метежа који је
настао у центру, на шеталишту које је управо
оживљавало. Панику, сулуду вожњу градским
улицама и тротоарима, шкрипу гума и трк
ка склоништима и мемљивим подрумима у на
брзину назувеној пролећној обући - нисмо ни осетили ни чули. Очекивао сам и да ће свирати
знак опште мобилизације. То је значило кратак
и брз опроштај са породицом и одлазак у ратну
неизвесност, фијук бомби, експлозије, можда и
смртну опасност.
У нашем делу града, на крају ове улице, на
периферији, на обали блатног језера и ободу
рудничких постројења, владао је мук. Понегде
тек, у улазима зграда, нервозно и наизменично,
светлуцали су врхови цигарета. Телефонске везе
су, услед преоптерећења или долетања вођених
бомби испаљених са укотвљених бродова који су
се мирно љуљушкали на далеком мору, замукле.
Одједном смо били сами и далеки од света: од
дотад бар привидно мирног живота, наједном
смо затворени у стану као у мехуру сапунице
који, летећи, ношен ветром рата, сваког часа
може да пукне, да се претвори у непостојање,
у ништа. Наставили смо да вечерамо ћутке
слушајући сирене (ко ће се сада сетити шта
смо јели после топле супе); вечерали на окупу, а
ретко се раније дешавало да то чинимо. Знам
да сам говорио болесној ћеркици да једе на силу,
иако јој је од болести и лекова била мука; да
једе, јер ћемо можда наредних дана бити гладни,
можда и жедни. Јер, фрижидер и остава су нам
били празни – ни кесе брашна, ни шаке пиринча,
ни кесе проклијалих кромпира. Оно мало намирница у замрзивачу је било некорисно јер се прекидом струје на само један дан све могло само
бацити или појести одједном. Зато су деца наставила да се, ћутећи, пажљиво нагињу над
тањирима, жена је крајем надланице често померала мрвице са ивице ка средини стола.
Мој син је тада имао 14 пуних година, дакле
био је већ готово мали човек, ишао у предзавршни разред основне и из географије учио о
свету, о земљама које нас управо засипају бомбама. Ћерке су имале непуних дванаест: довољно,
дакле, свесне онога што се од те вечери догађа
ван ових прозора. И питање које су ми поставиле било је очекивано: да ли ћемо погинути?
Како их никада нисам лагао одговорио сам да
имам осећај (стварно сам га имао) да нећемо, али
и умирујућим тоном додао да се, ако се то и деси,
не плаше: биће то толико брзо и безболно да

нећемо осетити. Као кад наједном сви утонемо
у сан из кога се нећемо пробудити. Можда нас
неће ни пронаћи (помислио сам а нисам изрекао)
у праху рушевина и сами ћемо се претворити у
прах и ништавило, и можда би нас, да је имао
ко да нам се нада и чека (да нису моји преци, па
и мајка и отац, тако рано поумирали), мислећи
да се нисмо затекли у стану у тренутку поготка, после чекао годинама. Као што су, одавно,
после Великог рата, годинама чекали губитници
да се неко њихов, једног праскозорја или у сумрак,
макар без руке или ноге, макар сећања брисаног
амнезијом, укаже на улазу у место. И можда ће,
са нашим телима, са нашим месом и крвљу, бити
заувек избрисано и све наше: и цртежи кћери, и
прве синовљеве песме, и жениних руку творевине,
цвеће које сам тако ревносно гајио – неке од мојих
скромних књига ће можда једино остати на полицама ретких несрушених и неспаљених библиотека, и за којима можда неће знатижељно посегнути ничија рука. Али на њима неће писати
вест о нашем нестанку. И све оно што ће се из
њих моћи прочитати биће далеко од онога што
смо својим бивством стварно били и писали.
По вечери сам обуо чизме и изашао из стана:
мрак је гушио зграде тамних прозора, у понеким
улазима светлели су још дрхтави врхови цигарета, допирао мукли говор и шапат. Из неких
гаража, препуњених гепека, одлазила су ретка
кола ка периферијским викедницама или родним
кућама у далеким крајевима – местима за које се
веровало да пружају тренутну сигурност, односно да нису приоритетне мете. Те ноћи, млађа
кћи је легла касно у овој соби у којој пишем уз
мајку на лежај; у суседној соби, коју симболично
називамо дечијом, на један кауч је легао син, на
други старија кћи; ја сам легао на под између њих
подметнувши под себе јастучиће од фотеља,
ближе уз њен лежај, држећи је за руку и у сну:
њена топла и уздрхтала омалена шака пулсирала је у моме длану. На другом лежају, даље од
моје руке, вероватно загледан у сивило таванске
површи, бдио је, осећао сам, син. Сви смо, ако и
јесмо, заспали обучени. Ја и са чизмама на ногама.
Ујутру смо жена и ја рано отишли на наша
радна места; деца су остала сама у стану који
више није мирисао на сигурност. У дворишту
њихове школе преко пута градског стадиона
врзмала се већ војска у старим зимским униформама резервиста; у слепим градским уличицама, под терасама, притајивала су се размештена плава полицијска возила. Кафе куварица
је у кафе бару пред мојом канцеларијом кувала
горке кафе ћутке и дрхтавих руку. У дугим ход–
ницима наше пословне зграде царовао је мук. Телефони су ћутали на неоткључаним столовима,
по радионицама се око непокренутих машина
окупљали збуњени радници. У конфузији, која
се свуда осећала, отишао сам у банку и срећом,
опет као претпоследњи, пре него што су поново
злокобно почеле да завијају сирене, подигао сав
новац који сам могао – чак и оно што нисам имао
на рачуну, мислећи да је то можда и последње
што, на дуже време, и могу да подигнем. Знао
сам како је рат, а у рату се ништа не планира,
у рату се преживљава од данас до сутра, па и
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шака на мом длану

из часа у час. У рату нема правила: новац се
брзо потроши, а новац ионако постаје само безвредно парче папира.
Мислио сам већ на оне малобојне комадиће
поседованог злата, на породичне дукате са
ликом Фрање Јосифа, који су се већ вековима преносили са колена на колено, и које смо скровито
држали у нећу да кажем где јер ће неко, ако се ово
претвори у књигу и случајно прочита, можда
развалити браву на мојим вратима и испретурати читав стан и, како их највероватније
неће пронаћи, причинити само штету и унети
немир. Мислио сам и срачунавао шта се у замену
за то мало злата може добити, докле се са тим
може издржати ако рат потраје; рачунао сам
колико километара и докле могу да одем, да се
одвеземо овим старим аутом, ако притом и
на низбрдицама гасим мотор (што, због серво
уређаја на нашим колима, приликом изненадног
кочења може да се заврши кобно).
Рат је трајао већ два месеца и ми смо већ, као
и на све, огуглали, навикли се. Понекад сам и даље
спавао на поду, само што сада нисам ћеркицу
држао за руку и што на ногама нисам имао
чизме; ујутро смо жена и ја редовно одлазили
на посао јер нисмо, попут већине, распуштени
кућама и избегли у напуштене и заборављене
завичаје, у замрла села и родитељске куће, већ
смо подлегли радној ратној обавези. Боље је тако,
тешио сам се, него да мобилисан у влажном рову
са ногама у каљуги, у води, чекам авио-бомбу за
вратом или прецизан погодак снајпера у једно од
очију.
Деца су се већ навикавала на игре прекинуте
сиренама за узбуну, на изненадне и ванредне
страшне вести којима је прекидан програм. А
вести су говориле о мноштву мртвих, илустроване страхотним ноћним бљесковима потмулих
и разарујућих експлозија, о кућама разорених
зидова, о помешаном шуту, крви и месу. Рат се,
иако у нашој земљи, још некако догађао другима:
гинули су далеки непознати људи и невиђена
далека деца (на ношама чак); момак и девојка
на мосту, путници у спаљеном возу на мосту
над невеликом реком на југу, мусава сиротиња
у тракторском збегу – али то је, ипак, другачије
формирало нашу ратну психу. Кад су први пут
гађали наш град, једног мајског викенда, када је
већ прецветавао багрем и слутиле се липе, били
смо далеко, у завичају, код деде који је већ полако
умирао, и који више није био свестан онога што
се напољу догађа, јер сам деци, а и комшијама
који су га повремено обилазили, забранио да му
кажу да је поново рат, трећи у његовом веку. Телевизор сам, под изговором да се покварио, изнео
из његове собе, и тиме му ускратио друштво за
разговор у последњим месецима и његову самоћу
учинио неподношљивијом.
Наравно, са својих 89 година био је довољно
глув да чује хуку невидљивих авиона, који су ноћу
неометано шпартали над нашим пољима и замраченим варошима, изручујући товаре на прецизно одређене мете. Није могао ни да завири у
штале, да види како говеда, уплашена злокобним
хуком невидиљивих летилица и удаљеним пот–
мулим тутњавама које су најављивали бљескови
на хоризонту (као муње громове), читаве ноћи
стоје предњим ногама у јаслама не преживајући;
како коњи стрижу ушима и мукло копају
предњим копитама о влажне стајске подове.
Није могао да види псе како се сакупљених ушију
и подвијених репова повлаче у рупе у камарама
сламе, ни да чује неуобичајену тишину пролећа у

Култура

Илустрација: Игор Крстић

пољу: птице нису позивале на љубавне сусрете;
славуји су, што би рекао песник, умукли – вране
се са топола нису оглашавале из својих гнезда,
само је усамљени јастреб лагано лебдећи у сунцу
без кликтаја понекад био над пољем.
На брду изнад родног места, брду са којег
се пружао поглед низ широку речну долину и
кречњачки планински масив са друге стране
долине, одјекивала су мукло црквена звона и
завијале сирене из околних места; пољима се
нису кретале светле тачке пролећних копача
кукуруза нити се по висијама сушили први
дебели пролећни откоси трава. Ране су трешње
тако сазреле и прошле, дивни дивљи црвени
макови осули непрскана жита, пчеле без зуја

испиле багремове гроздове и оцвале пашњаке.
По детелинама, својим белим задњицама под
маленим реповима севали су плахи зечићи без
страха од убојите ловачке пушке. Тог пролећа,
у мом изумирућем родном месту, где су остали
само старци, и где је смрт била редовна и честа
гошћа – необјашњиво - престало је умирање. Као
да је смрти била довољна (не)планирана жетва
коју је доносио рат. Месно гробље је, тако, као
никад раније, остало неначето (а највише се
умире кад пробијају траве и хуче потоци).
Радиша Драгићевић
(Из „Књиге о нама“)
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Представљен роман “Иследник” Драгана Великића

О неисповеданом ником никад
“Овај занимљив роман сећања, преиспитивања сопственог карактера и одлука, понављања кључних момената из сопственог и
туђих живота, размишљања о односу истине, лажи и фикције, о судбини идеологија на Балкану” многи сматрају досад најбољим
Великићевим делом које је, као и “Руски прозор” 2007. године, уз НИН-ову, добило још неколико престижних књижевних награда
а пре тога наишао на одличан пријем код читалаца, што није честа прилика
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – Борски љубитељи
писане речи срели су се 24. марта у Народној библиотеци са Драганом Великићем, добитником НИН-ове
награде за роман 2015. године под насловом “Иследник” (издање “Лагуне”). Многи га сматрају његовим
досад најбољим делом које је, као и “Руски прозор”
2007. године, уз НИН-ову, добило још неколико престижних признања. “Иследник” је добио и “Виталову” награду за књигу године (у конкуренцији широј
него за НИН-ову) као и награду Кочићеве задужбине
“Кочићева књига”. Али, још пре награда – како нагласи
на промоцији др Виолета Стојменовић - наишао је на
одличан пријем код читалаца, што није честа прилика
ни код нас, ни у свету.То су током вечери потврдила и
питања упућена Великићу а тичу се вештине писања,
креирања ликова, тема ове, али и будућих књига.
-Пре свега – нагласила је Стојменовићева - то је
тема наслеђа у најширем смислу (од уписаног генетског, преко породичног, до националног и
државног). Оно нам је некад терет и хоћемо да га
се ослободимо, а некад нам и добро дође да са свог
лика и дела отколнимо одговорност. Један од разлога што се ова књига толико чита пре свега је изванредан језик којим је написана. Јер, иако се подразумева да је писац неко ко уме да пише, то није
увек правило. У случају Драгана Великића никако
јер “Иследник” је књига писца перфектне, складне
и прецизне реченице, а и романа као целине.
Награде, наравно, скрену пажњу на књигу, сматра
писац, али ако “књиге нема на месту у библиотеци,
то тачно значи да сам на месту као писац”. У сваком
случају, роман “Иследник” је захваљујући НИН-овој
награди стигао и до оних до којих вероватно не би, а
десило се да буде разумљив и различитој читалачкој
публици. Можда и зато што у овом роману нема
измишљених ликова. - Има измишљања - каже писац
- али сви ови књижевни ликови имају своја упо-

ришта, своје оригинале у ставрности, у мом животу.
А зашто је то тек са десетом књигом, мислим да
човек у неким годинама, када иза себе има дугу
“списатељску километражу” у једном тренутку
другачије “премрежи”, па што је старији све мање
измишља. Једноставно, зарони у себе и налази све

Драган Великић

ликове. Роман “Иследник” је и написан са намером ислеђивања мајке, која је утицала на главног јунака који носи моје име, али то нисам ја из
живота. То јесу моје мисли, то јесу моји доживљаји,
али роман је ипак фикција, што значи да је много

тога измишљено. А, кад кажем измишљено, то је
опет нешто што припада талогу нашег искуства.
Великић је промоцију отворио првим поглављем
које, ликом мајке (Санта Виолете), отвара и књигу.
Мајку је “посебно иритирало просташтво и
препуштање лагодностима живота. Веровала је да
уживање као главни смисао људског постојања за последицу има кретенизацију. Тренд да се све олакша
води дегенерацији човечанства и коначном нестанку људске врсте”. Свет није створен да бисмо се
забављали, лакше је замишљати него живети, лакше
је бити поштен него вредан – неки су од њених ставова. Мото књиге узет је из Пекићевог “Златног
руна”: “Човек се после исповести не осећа ништа
чистијим него што је био пре ње. Напротив, осећа
се као канта за ђубре, пошто је избацио из себе све
своје боље верзије, остао је с најгором, оном која се
никад ником не исповеда.” Великић га овако везује
са својом књигом: “Е, ја сам покушао да кренем баш
од те која се никад ником не исповеда, па сам донекле и закорачио у тај простор.”
На питање да ли има перфекционизма у дотеривању
његовог књижевног израза писац каже: “Пре свега,
убедљива књига не може да настане ако онај ко је написао нема шта да каже. Оно што има да се каже, значење
и језик којим ћете то рећи – све је то у међусобној
вези а књижевни језик није нека измишљотина, већ
“препарира” одређену стварност која траје неко време
и бива разумљива и онима који живе у неком другом
времену. Реченица не може тек тако да се “испали” и
ја покушавам да пишем онакве књиге какве бих волео
да читам, а као читалац сам веома захтеван. Писање
није само записивање, а сталним ишчитавањем записаног постиже се да интонација буде иста, нема падова
концентрације. Књига не може да буде убедљива, ако
није настала из проживљеног.
Љ. Алексић

„Албанска гологота 100 година касније“

Ходочашће прецима у част
У име петочлане експедиције која је за 12 дана прешла пут од 250 км
кроз срце албанских Проклетија којима се пре 100 година повлачила српска војска, Марко Николић и Ненад Митровић у борској Билиотеци подсетили на велико страдање једног народа који је, упркос стотинама хиљада изгубљених војника, успео да поврати своју
државу без иједне заробљене заставе јер се тада нисмо делили на
ове и оне, већ смо били сви као један
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
Марко Николић и Ненад Митровић
представили су 25. марта у борској
Народној
билиотеци
јединствено
ходочашће изведено трагом српске
војске и народа 100 година од повлачења
у Првом светском рату, па су га и назвали
„Албанска гологота 100 година касније“.
Речју и фотогафијом, у име екипе у
којој су били још Марко Марковић и
Немања Нешковић, а касније се придружио и Станко Томић, дочарали су
Боранима своје утиске са пешачења
дугог 250 км „у цугу“ кроз срце албанских Проклетија. Може се рећи да су свакако осетили део поруке из стиха „Нико

не зна шта су муке тешке, док не пређе
Албанију пешке“, иако су имали лепо
време, за разлику од наших предака.
Експедиција је трајала од трећег до
15. децембра 2015. године а пут је водио
ову срчану екипу од Пећи и Руговске
клисуре, преко Чакора (близу 1.900 м) и
Девојачког крша (преко 2.000 м), Плава,
Гусиња, Врмоша, Селца, Тамаре, Хотија,
Скадра и Љеша, све до Драча и Крфа. У
повратку су посетили српско гробље
у Солуну и попели се на Кајмакчалан „капију слободе“. Објашњавајући како су
дошли на идеју да се упустите у овакву
експедицију Марко Николић рече:
-Врло просто. Навршава се 100

година од Албанске голготе, Солунског фронта, од великог страдања
нашег народа у Великом рату и одлучили смо да на прави начин покажемо
Србији да нисмо заборавили такве
јунаке. Јер, ми данас не бисмо имали
Србију да није било њих.
Наглашавајући да је тужно што
је ова екипа прва после 100 година,
без икакве логистике, прошла тај пут
српске војске, Николић рече да су и
историчари почели да заборављају
неке детаље релативно младе, блиске
нам историје, део тог повлачења и те
несреће у којој се српски народ преполовио. Посебно је нагласио следеће: То је био последњи период када смо

били сви као један. Нисмо се делили
на ове и оне. Српски сељак је био синоним за борбу, за своју породицу, и
у историји ратовања није се десило
да једна држава мора да се повуче, а
онда поврати своје територије, уз стотине хиљада мртвих, али без иједне
заробљене заставе. Дошли смо и до
сазнања да су називи свих успутних
села све до Драча српски топоними,
да је пуно остатака српских православних светиња широм Албаније
тако да је то једна велика, али закопана историја, а Скадар на Бојани
(сетимо се Мрњавчевића!) нестваран
град између три реке, једног језера и
Проклетија.
Љ. Алексић

Мозаик

Петак, 1. април 2016. Број 2268, страна 19
Изложбена сарадња борског и смедеревског музеја

„Џинови леденог доба“
палеонтологија, односно праживотиње
или “Џинови леденог доба”, како је поставка названа. У природној величини
МУЗЕЈ РИМ. - Након двеју изложени су цртежи и фосилни остаци
прошлогодишњих изложби „Старо и не- последњих колосалних врста које су
стало воће Србије“ и „Небески ловци“ у ходале и нашим пределима у време

али се временом знатно скраћује и
долази на сваких 10.000 година. Сада
живимо у топлој фази леденог доба
која траје већ више од 11.000 година
и математички, геолошки гледано
требало би већ полако да улазимо у
ледену фазу. Међутим, „фактор човек“
је допринео да дође до ефекта стаклене баште и промена у климатској
амплитуди тако да је неизвесно како
ће даље бити.
Ово ледено доба је последње и
најкраће траје. Упоредо са његовим
топлим и хладним фазама, мењале су

варијанти. Једна је да оду са тог терена
који им не одговара, или да се прилагоде
новим условима. Ове приказане на изложби нису се адаптирале, изумрле су. У
то време живели су и степски бизони са
распоном рогова од преко једног метра.
Они имају исте одлике као садашњи
бизони, али нису директни сродници.
Имапозантан је и џиновски јелен чији су
рогови достизали висину до 3,5 метра,
а један рог је могао да тежи преко 50

Игор Јовановић и Гордана Пауновић отварају изложбу

Музеју рударства и металургије 18. марта
је отворена - и трајаће до 26. априла још једна изложба „природњачког типа“.
Ако је судити по броју посетилаца, поготово најмлађих, ово је добар потез

последњег од пет ледених доба геолошке прошлости земље, односно епохе
плеистоцена).
- Период квартара (започео пре
2,588 милиона година) о коме је реч,

Пошто је све истражио мали Растко је одлучио да одмори на праисторијској
кљови мамута

организатора – борског и смедеревског музеја. Ипак, ова изложба је нешто
другачија, напомену в.д. директора
Музеја рударства и металургије Игор
Јовановић отварајући је. У питању је

има смену топлих и хладних фаза
(интерглацијала и глацијала) - рече на
отварању Гордана Пауновић, виши кустос-палеонтолог из Смедерева. - У почетку је смена ишла на 100.000 година,
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се и животиње. - У топлој фази овде је
живео степски мамут тежак до 10 тона
и висок 4,5 метра – чуло се од гошће из
Смедерева. - Он није имао крзно као
рунасти мамут изложен заједно са
џиновским јеленом на улазу у борски
музеј. Али, промене климе довеле су
до адаптације степског мамута условима у којима живи. Због хладноће
висина му се смањује и добија крзно
у коме су длаке дуге и до пола метра.
Животни век рунастог мамута био је
око 60 година, тежио је до шест тона и
за размножавање сазревао тек око 20.
године. Женка је носила младунче 22
месеца које је при рођењу било тешко
око 100 килограма.
У то доба живели су и рунасти носорози високи до два метра који су обично
шетали са крдима мамута све док клима
није почела да се мења. Животиње у
таквим ситуацијама имају неколико

кг. Сваке године, после парења, рогови
су му отпадали да би до следеће сезоне
израсли још горостаснији. Нема сумње
да је таквој животињи било потребно

много хране, па се намеће питање да
ли је на овим теренима била довољно,
и одговарајуће, да преживе. То је још
један фактор који је могао до доведе до
изумирања ових врста.
Љ. Алексић

ВОДОРАВНО: 1. Годишње доба, 7. Обавештавање, разглашавање, 14. Новији
назив за ролшуе, 15. Пећ за добијање ћумура, 16. Име америчког музичара Купера,
17. Врста игре картама, 19. Стил пословања, 20. Део тениске игре, 21. Име америчког глумца Дагласа, 22. Институт биолошких наука (скр.), 23. Ауто-ознака за
Сенту, 24. Име славног италијанског фудбалера Росија, 26. Родни крај (књиж.), 28.
Железничка станица (скр.), 30. Палестинска ослободилачка организација, 31. Река
и планина у Русији, 32. Пролећни месец, 35. Прастановници Балкана, 37. Главни
град Јордана, 38. Име бившег генералног секрета ОУН-а У Танта, 39. Врста цвета
– весник пролећа, 41. Племенити гас, 43. Велика витичаста заграда, 44. Палшт,
огртач (мн.).
УСПРАВНО: 1. Главни град Чешке, 2. Глумачка улога (мн.), 3. Планински
ланац у Грчкој, 4. Врста седиментне стене, 5. Симбол ербијума, 6. Мушко име,
Ћира, 7. Ивица, окрајак, 8. Део коњске опреме, 9. Врста цвета – весник пролећа,
10. Наследна племићка титула у Шпанији, 11. Индустријска биљка, 12. Врста
зачина, 13. Име америчке певачице Вон, 15. Врста ноћне птице, 18. Ваздушна
бања у Пиринејима, 21. Привремена кућица, 22. Држављанка Ирана, 25. Пролећни
месец, 26. Језеро у Канади, 27. Врста органских једињења, 28. Хемијски елемент,
течан метал, 29. Срок, рима, 31. Врста глине, 33. Корално острво, 34. Пролећни
месец, 36. Исаило одмила, 37. Грубо домаће сукно, 38. Део тениске игре, 40. Акционарско друштво (скр.), 42. Симбол калаја.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2267 – ВОДОРАВНО: катарка, караула, Алекса, каранфил,
фест, Рено, стаза, Ант, Мира, ска, ас, Осака, стилб, пр, Кра, Ворд, Уна, Лоара, Арка, укор,
Осми март, намера, Дан жена, задатак.
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Планинарско друштво „Црни врх“ позива борске основце

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Хајдемо у
планине!

Велики корак у складиштењу података
Недавно је учињен велики корак
у развоју складиштења дигиталних података када су научници британског Универзитета у Саутемптону, коришћењем нанотехнологија,
од стакла направили диск који записе у терабајтима може да чува
милијардама година.
Складиштење података, са чијим
смо све већим бројем свакодневно суочени, својеврсни је изазов и садашњости и будућности. Природа се сама побринула за депоновање информација, рецимо у слојевима Земљине коре или
у ДНК ланцима. Наше је да учимо да их читамо. Човек је пак са своје стране,
са меморисањем кренуо од записа у камену, папируса, хартије...
Пре 200-300 година био је развијен систем чувања података на бушеним
картицама, које су касније коришћене и код рачунара, док се већи заокрет
у технологији десио развојем магнетног записа 60-их година прошлог века.
Професор др Славко Покорни са Високе струковне школе за информационе технологије подсећа и на негативне особине таквог чувања информација.
„Проблем код магнетног записа је у томе да, ако се нађе у неком магнетном
пољу, запис може да се поремети или уништи“.
Након дискета, следе оптички медији и USB-конектори. Посебно су актуелне „клауд меморије“ које омогућавају приступ бази података захваљујући
мрежи са било које тачке на планети. Ипак, ту се поставља проблем безбедности и приватности, па се много тога заснива на поверењу у провајдера.
Оптички медији су дуго најављивани као трајни, али и ту се испоставило
да ствари не стоје баш идеално. „Када се појавио први CD, најављивано је
да је његова трајност 40 година. Када се десет година касније појавио DVD,
рекли су да је трајност 100 година. Међутим, испоставило се да није тако. Ту
се запис оставља механички, у облику удубљења, помоћу ласера на танком
алуминијумском слоју који је у пластици. Ипак, током времена, долази до
неке оксидације која утиче на трајност записа на таквом диску“, објашњава
доктор Покорни.
Када је реч о трајности, треба имати у виду и рок трајања читача, јер, ако
желимо да се подсетимо догађаја са матуре, рецимо, видео-касета сигурно не
вреди без исправног плејера. Погледајте старе фотографије својих старијих
чланова породице – неке су можда старе скоро један век. Просечни хард диск,
за сада, ту трајност не може да постигне.
Извор: Сајт РТС-а

БОР. – Причом ветерана Петра Лазаревића и искусних планинара Звонка
Трифуновића и Предрага Чешљара, освајача највиших врхова Европе и Азије
(Матерхорна, Монблана, Кавказа, Хималаја), уз презентацију алпинистичке опреме,
у ОШ „Бранко Радичевић“ борско Планинарско друштво „Црни врх“ покренуло је
кампању учлањивања младих. Циљ је, како нам рече Лазаревић, да се код борске
омладине рано пробуди љубав према овом лепом и здравом спорту, утолико пре
што је друштво последњих година на силазној путањи са бројем младих чланова.

Басенска прерада доносила девизе

-Више од тридесеторо дечака и девојчица пажљиво је саслушало нашу
причу – каже Лазаревић. – Она им је приближила планинарење од топографије,
преко камповања, до алпинистичке опреме и утисак је да смо их заинтересовали. До почетка распуста планирамо презентације у још две основне школе
рачунајући да је то прави узраст који треба да се сретне са природом, на време
је заволи и тако што дуже ужива у њеним благодетима. Наравно, позивамо у
планине и борске средњошколце имајући у виду пре свега да живимо у доба
када омладина за компјутерима проводи превише времена и тако угрожава
свој физички развој и здравље. Зато позивамо и њихове родитеље да им дозволе учлањење како би изашли на чист ваздух, осетили природу и планину
као своје најбоље пријатеље.

Чим је „Бор” (по програму Друге фазе развоја) повећао производњу бакра
изнад 63.000 тона, после детаљних анализа и сагледавања свих могућих ефеката, одлучио је да почне изградњу
прерађивачких капацитета на бази
бакра, али и злата и сребра (тзв.
Пети правац развоја). У „Књизи
о променама” (Трилогија привреде Тимочке Крајине) аутори
Божин Јовановић, Братислав
Ђорђевић и Миодраг Ђурђевић
наглашавају да је РТБ на тај начин
хтео да оствари више циљева.
Један од њих био је да се повећа
профит, што се и догодило. У 1990.
години доходак из прераде учествовао је са 49,10% у укупном дохотку Басена, а у 1991. са 41,45%. Тај доходак се поново инвестирао у одржавање достигнутог нивоа производње бакра
или отварање нових рудника (у „Великом Кривељу” и „Церову”).
Следећи циљ се, такође, успешно остваривао јер је прерада обезбеђивала
прилив девиза неопходних за одржавање текуће производње, као и за
улагања у бољу, савременију технику и технологију. Фабрика бакарних цеви
у Мајданпеку у појединим годинама извозила је и до 80% асортимана, и то
све на конвертибилно тржиште (британско и немачко). И остале фабрике (каблови, лак-жица, лимови) су, такође, повећавале извоз. Прерађивачки капацитети су значили и додатне могућности за запошљавање, пре свега, школоване, младе женске стручне радне снаге. Док се производио само бакар, у
Бору је у десет домаћинстава било запослено 11, а у Мајданпеку осам радника. Стање је потом бивало много боље: у Бору је тај број порастао на 14 и у
Мајданпеку на 12. Прерађивачка индустрија Басена у фабрикама у Тимочкој
Крајини запошљавала је 5.100 радника и још око 1.100 у Прокупљу, Доњем
Душнику, Жагубици. Од укупног броја запослених у преради, једну трећину
(33,2%) чиниле су жене.
Ј. С.

Планинарски дом на Столу, познат широм Србије, прво је место где би се
ишло на једнодневне излете и радило са најмлађом генерацијом. Временом би
се кренуло у ближу и даљу околину Бора (на Дубашницу, у Злотски кањон, на
Црни врх, Велики Крш, Ртањ...). - Почели бисмо од оријентације у природи до
планинарења прикладног за тај узраст – каже Лазаревић. – Од кретања тереном уз помоћ бусоле и топографске карте, до упознавања трава и дрвећа са
којим се срећу. С обзиром на то да се најпре обраћамо управама школа, то ће и
учлањење ићи посредством наставника из школа са којима сарађујемо. Могу
да дођу и директно у планинарско друштво, уторком и четвртком од 18 до 20
сати, преко пута стадиона. Годишња чланарина није велика.
Љ. А.

