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Б. Спасковски: РТБ-у треба 30 милиона евра за стабилизацију и 
„утезање“ рударства и то је најважнија ствар која се мора рећи јасно 
и гласно. – Мекинзијева студија, а пре тога и „дју дилиџнс“ који је 
урадио КПМГ, показали исто: РТБ има озбиљну будућност, али му 
требају обртна средства да дође до више сопствених сировина. – До 
краја маја за сва четири правна лица у холдингу РТБ Бор Групе 
биће предат УППР, а онда следи додатних шест месеци заштите од 
наплате поверилаца, каже Мирјана Антић. – Компанија наставља 
да ради са истим бројем радника, зараде се неће смањивати, а ви-
шак запослених решаваће се постепено у наредних пет година. – 
Б. Тодоровић: Пројектована прерада и производња у новим мета-
луршким постројењима освојене у потпуности, циљају се виши до-
мети - прерада 550.000 тона концентрата и производња 100.000 тона 
катодног бакра идуће године у ово време

РТБ. – Студија коју је урадила кон-
султантска кућа Мекинзи потврдила је 
оно што је пре тога, у „дју дилиџнс“ до-
кументу, Влади Србије и менаџменту 
РТБ-а Бор предочио КПМГ. Оба до-
кумента у суштини су, како каже гене-
рални директор Басена Благоје Спа-
сковски, показала опстанак и живот 
борске компаније.

-Мекинзи је потврдио оно што је 
КПМГ урадио, с тим што је његов 
документ дограђен јер је пословање 
РТБ-а дубински разрађено и 

детаљније обрађено. И као таква, 
Мекинзијева студија показала је да 
РТБ Бор има сировину, има кадрове, 
има опрему, има искуство и знање, 
има чисто небо над градом у којем 
послује. Ово последње бих нарочито 
апострофирао јер је то својевремено 
био и захтев Светске банке, којој је 
екологија на првом месту. Тај захтев је 
испуњен и Бор је данас чистији град 
од Београда, Костолца, Крагујевца – 
истиче Спасковски.

(наставак на 2. и 3. страни)
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Студија консултантске куће Мекинзи 

РТБ-у треба 

(наставак са 1. стране)
У Мекинзијевој студији предложено 

је „утезање“ РТБ-а, додавање радног и 
капитала стратешког партнера како би 
се борска компанија учинила профита-
билном и престала да генерише губитке.

- РТБ-у треба обртни капи-
тал! Треба му 30 милиона евра за 
стабилизацију и „утезање“ рудар-
ства и то је најважнија ствар која се 
мора рећи јасно и гласно. Не може се 
оваква фирма водити на „мајке ми“, 
на почек и на дочек. РТБ није играчка 
и не може да ради без обртног ка-
питала. Он је постојао до прошле 
године када је цена бакра пала и 
када смо мало више инвестирали јер 
нисмо очекивали пад цена. Тада је и 
Мајданпек „пао“ због ледене кише 
и прекида струје, па смо 11 месеци 
били без производње тамо, односно 
када се у граду под Старицом радило 
са свега 30 одсто пројектованог ка-
пацитета и учинака, а у Бору смо у 
исто време уходавали нову топио-
ницу и суочавали се са технолошком 
неминовношћу – стварањем хлад-
ног материјала. Тако смо, уместо 
да топимо бакар и продајемо га на 
тржишту, ми топили радни капитал, 
обртна средства. Када свему томе 
додамо и чињеницу да нас банке не 
прате јер смо у реструктурирању и 
због тога немамо начин да обезбедимо 
кредитора, а данас више нико не даје 
кредите без гаранције и обезбеђења, 
јасно је да у целој тој ситуацији нисмо 
могли ни да повлачимо кредите и на 
тај начин „покривамо“ то што је 
бакар одлазио у хладан материјал, а 
из Мајданпека нам није стизао, ни он 
ни злато, скоро годину дана – прича ге-
нерални директор РТБ-а Бор.

Због тога су, како каже, најпре КПМГ, 
а потом и Мекинзи, подвукли да РТБ 
има озбиљну будућност, али су му по-
требна обртна средства да подигне ру-
дарство и тако дође до више сопстве-
них сировина. – Истина је да је већа 
зарада од концентрата из наше руде, 
али је и премијер Србије рекао да је 
ово прва влада која је повукла потезе 
да се заврши нова топионица. Није 
могла, јер није ни била тада на власти, 
да паралелно развија рударство. Сада 
се тек креће у офанзивну борбу да се 
„Бор“ сачува, али мора да се понови и 

истакне да није било оних 30 милиона 
евра помоћи, нова топионица и фа-
брика сумпорне киселине никада не 
би биле завршене. Борани би и даље 
живели у „аушвицкој“ средини. Само 
захваљујући разумевању садашње 
вла де данас имамо чисто небо у Бору. 

Још шест месеци заштите
РТБ Бор ће, како каже заменица ге-

нералног директора за економику, мар-
кетинг и финансије Мирјана Антић, на-
ставити да ради и живи након 31. маја, 
иако тада истиче законски рок за преста-
нак његове заштите од принудне наплате 
поверилаца. Уосталом, као и за свих 11 
предузећа које штити држава.

- РТБ има обавезу и релативно мало 
времена, нешто више од месеца дана, 
да у законском року, до краја маја, 
надлежном суду на даље поступање 
преда Унапред припремљени план 
реорганизације предузећа (УППР). То 
су, заправо, четири документа за наша 
четири правна лица. Онда следи 
додатна мера заштите, коју закон 
дозвољава, у наредних шест месеци. 
Дакле, УППР би требало да се усвоји 
у Привредном суду у Зајечару до краја 
новембра – наводи Антићева.

УППР-ом ће, додаје она, бити регу-
лисане комплетно затечене обавезе сва 
четири предузећа у саставу РТБ Бор 
Групе које су евидентиране до 31. марта 
ове године. У зависности од статуса, 
обавезе су глобално категорисане као 
обезбеђене и необезбеђене.

-Обезбеђене обавезе су оне за које 
гарантују РТБ Бор и држава. Прво-
рангирана таква обавеза је кредит 
EDC банке за изградњу нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине. 
Друге из ове категорије су гаранције 
које је РТБ дао у виду хипотеке или 
ручне залоге. То су све обавезе које ће 
се регулисати онако како су уговорене. 
Необезбеђене обавезе регулисаће се у 
оквиру предложених мера које су сад-
ржане у УППР документу. У нашем 
случају ће то бити условни отпис 
одређеног високог процента затече-
них обавеза, уз отплату остатка, по 
истеку једногодишњег грејс периода, 
у наредних седам година – појашњава 
Мирјана Антић.

Термин „условни отпис“, додаје 
она, употребљава се зато што ће се тек 

осме године, у односу на датум усвајања 
УППР-а, заиста догодити чин отписа а 
пословне књиге очистити од нагоми-
ланих обавеза из прошлости. До тада, 
након истека једногодишњег грејс пе-
риода, РТБ ће у наредних седам година 
отплаћивати старе обавезе. 

-Нема гашења, нема стечаја! Па, 
РТБ Бор је у стечају од 2004. године! 
Јер, реструктурирање је само један 
облик стечаја где је држава парава-
ном заштитила предузеће од наплате 
старих дугова како би оно наставило 
репродукцију. Због тих нагомиланих 
старих дугова, а не због садашњег 
тренутка, РТБ Бор је изузетно тешка 
прича. Тешка колико су тешки и ти 
дугови по кредитима узиманим, па ре-

програмираним давних шездесетих, 
седамдесетих и осамдесетих година. 
Како се ослободити дуга, а не оште-
тити државни буџет питање је којим 
се и ММФ и Светска банка баве. Јер, 
обе финансијске институције строго 
контролишу сваки динар који се 
одлије из републичке касе и тумаче 
то као штету. С друге стране, не може 
се онима који сада раде и уплаћују 
знатна средства у буџет, 6,1 милион 
долара месечно, приписати штета на-
стала пре 40 година. И сада се, веро-
вали или не, у басенским књигама 
воде кредити узети за механизацију 
која је радила на старом борском 
копу. Деца рођена 1983., мада то више 
нису деца јер имају 33 године, уопште 
не знају да је тај коп радио. Суштина 
приче је да се дугови нису на време 
отплаћивали. Да ли су могли или нису, 
то не знам. Прича, зато, јесте тешка 
и због тога је Влада Србије толико 
пажње посветила РТБ-у и Ресавици. 
Иако су то две различите приче. Ре-
савица, која је на мукама и са много 
радника, почива на сировини која 
сваки дан губи на цени, а из Европ-
ске уније стижу најаве да ће се до 2027. 
године све термоелектране затворити. 
Та Ресавица је, међутим, деценијама 
одржавала електроенергетски систем 

државе и Влада Србије их сигурно 
неће одбацити – оцењује први човек 
РТБ-а.

Зараде се неће смањивати
Компанија, дакле, наставља да ради 

и после 31. маја и то са истим бројем 
радника. Зараде се неће смањивати, 
а вишак запослених, по предлогу из 
Мекинзијеве студије, решаваће се по-
степено у наредних пет година.

-Зараде остају на садашњем нивоу 
и неће се дирати. Број радника биће 
постепено смањиван, то је неминов-
ност на коју су указали и КПМГ и 
Мекинзи. Али, неосетно, у наредних 
пет година. Предлог је да се крене са 
добровољним социјалним програмом 
по коме би сви они са 39, 40 и више 
година радног стажа, уз отпремнину, 
отишли у пензију. За спровођење ове 
идеје неопходне су законске измене у 
делу који се односи на трајно умањење 
пензије. Наиме, не можемо на трајно 
умањење пензије осудити рад-
ника који годину дана раније оде из 
предузећа по социјалном програму. То 
умањење може и требало би да траје 
само док радник не испуни оба услова 
за пуну пензију. Поднели смо захтев, 
и менаџмент и синдикати, за измену 
тог члана Закона о ПИО и, уколико 
се то деси, очекујем да по том основу, 
бар како је необавезујућа анкета по-
казала, из предузећа оду 654 радника. 
Тој бројци додаћу и „добровољце“ 
којих, према резултатима анкете, има 
149. Дакле, полако се све ради, строго 
водимо рачуна да ниједан радник не 
буде оштећен – каже Спасковски. 

Како радник, тако ни компанија у 
којој он и осталих 4.999 ради, не сме 
да буде оштећена. Ни по једном основу 
на који људски фактор може да утиче. 
Ако већ није могла да се избори са еле-
ментарним непогодама у Мајданпеку, 
нити да утиче на то колика ће цена 
бакра бити, борска компанија може, а 
то и ради у последњих годину у по дана, 
да на све могуће начине бије битку за 
бољу ликвидност. Потоп мајданпечког 
копа умањио је добит прошле године 
за 15 милиона долара, превођење бакра 
у хладан материјал однело је РТБ-у до-
датних 19 милиона, а пад цене бакра и 
злата га „докусурио“ са изгубљених још 
40 милиона долара. Укупно, 74 милиона 
долара у каси - мање!

 Десант на трошкове
-Са тим парама бисмо покрили 

амортизацију у 2015. и остало би нам у 
плусу око 25 милиона долара. Да ли је 
потребно рећи да би нам ликвидност 
била знатно боља да се само једна од 
ових ствари није десила?! Морам да 
додам да смо у исто време сами инве-
стирали у заостале „репове“ у топио-

Благоје Спасковски
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ници и у завршетак флотација у Бору 
и Мајданпеку. Уложили смо и два ми-
лиона евра у санацију колектора, у 
нешто за шта је Светска банка била 
обезбедила средства, али неки „на-
учници“ то нису подржали. Не знам 
из ког разлога, то зна Светска банка. 
Разлози не леже у нама, ми нисмо 
имали контролу над тим. Углавном, 
РТБ је улагањем два милиона евра у 
санацију колектора обезбедио сигур-
ност и простор за лагеровање јаловине. 
Додатних милион и по евра инвести-
рали смо у рехабилитовање кречних 
пећи у Заграђу које су биле у очајном 
стању. Иновирали смо технологију 
и сада по јефтинијој цени произво-
димо креч који басенске флотације 
троше у огромним количинама – 150 
тона дневно! На све ово дошло је и до 

тектонских поремећаја на тржишту 
и великог пада цене бакра који је на 
колена бацио и највеће „играче“ у ру-
дарству – Фрипорт, Гразберг, Гленкор. 
У Чилеу је чак заседала влада и кори-
говала државни буџет због пада цене 
бакра. 

-РТБ се – додаје генерални дирек-
тор - тренутно уклапа са продајном 
ценом бакра. Нажалост, она стално 
шета. Час је 4.300 долара за тону, а ту 
не можемо да се уклопимо, али смо 
са 4.700 долара по тони на нули. То 
је успех јер памтим, када сам дошао 
на чело РТБ-а, да је цена ископина 
била 18,2 долара по тони. Претпрошле 
године била је 6,3 долара, а прошле се, 
због скока цене нафте и струје, попела 
на 7,2 долара за тону ископине. То 
је најбољи доказ да се домаћински 
ради. У крајњем случају, како би се 
обезбеђивале редовне плате да није 
домаћинског вођења и пословања?! – 
закључује Благоје Спасковски.

Његова заменица за економику, 
финансије и маркетинг додаје да РТБ 
годинама спроводи интензивне мере 
штедње у свим областима трошкова. 
Пред крај прошле и у овој години оне 
су само додатно појачане баш због окол-
ности које су наметнули неповољни 
тржишни услови за пласман басенских 
производа, али и подстакнуте општим 

мерама штедње у држави.
-Пуно смо учинили на смањењу 

потрошње енергената јер је РТБ Бор 
највећи потрошач свих врста енерге-
ната у Србији. Струја, нафта, мазут, 
технички гасови – све су то ставке 
код којих и пола процента у збиру 
даје велике финансијске ефекте и 
учинке у смањењу цене коштања. Ри-
горозно водимо рачуна и о свакој на-
знаци промене тржишних услова јер 
смо и велики потрошачи челика, гу-
мених производа, експлозива, реаге-
наса, резервних делова, свих врста 
репроматеријала. Принцип РТБ-а је 
да купује оригинал и зато се не бавимо 
спекулативним набавкама и не поку-
шавамо да снизимо трошкове тако 
што ћемо набавити робу или неки ар-
тикал који има нижу цену, али се брзо 
потроши и не даје квалитетне учинке. 
РТБ штеди кроз квалитетну набавку, 
али и та квалитетна набавка је увек 
праћена конкурентским ценама – 
тврди Мирјана Антић.

Спасковски поједностављује и до-
даје да РТБ не ради по принципу шта 
је јефтиније, већ шта је корисније и 
ефикасније по тони или мото-сату. Води 
се рачуна, како каже, о сваком центу и 
сваком динару који се потроши.

-Не може у РТБ-у да се деси да 
неки динар „капне“ на страну док 
Мира Антић не потпише рачун. Она 
је последња у низу, пре ње на рачун 
стави параф комерцијала и интерна 
контрола. Зато тврдим да нико не 
може купити јефтинију робу, резервне 
делове или гуме од комерцијале којом 
руководи Гордана Симоновић. То је 
најјача комерцијала, сигуран сам! Не 
могу ту проћи они „с улице“, из Беча, 
Русије или Рашке који дођу да РТБ-у 
продају све што мисле да могу да 
продају. И камионе и авионе! Такође, 
не упоређујемо бабе и жабе, па се 
тако не могу поредити ни јефтинији 
делови из Кине који, просто, не могу 
да се убаце у „комацу“ камионе. Нити 
се могу упоређивати кинеске гуме, 
чији је век трајања 2.000 мото-сати, са 
јапанским које трају 6.900 мото-сати. 
Кинески делови могу да иду у кинеску 
опрему, а не у мерцедес! – закључује 
Спасковски.

Технолошка и еколошка 
револуција

На крају, додаје да је презадовољан 
радом нових пирометалуршких 
постројења и чињеницом да су мета-
лурзи освојили нову технологију.

-Флеш-смелтинг технологија је 
најмодернија у свету, она која соп-
ствену сировину, сумпор из концен-
трата, троши као енергент. Борски 
металурзи су је освојили и савла-
дали нешто што је светско савршен-

ство. Показали су да знају да је воде и 
то у немогућим условима, па је данас 
све мање хладног материјала. Од срца 
им честитам и кажем: свака им част! 
Већ смо повећали прераду и на тај 
начин појефтинили производњу, без 
цента улагања! Сада радимо на томе 
да створимо услове у којима ће ова 
топионица моћи годишње да преради 
600-650 хиљада тона концентрата и то 
са минималним улагањем. Тада ћемо 
успети да покријемо трошак радне 
снаге. Јер, истина је да је наша цена 
прераде мало јача, али је јача због тога 
што у нашој топионици ради више 
радника него у финској Харјавалти. 
Али, ми нисмо увели нову технологију 
да бисмо отпуштали раднике и зато 
стручни људи дижу прераду. Тако 
режијски трошкови падају и покрива 
се трошак за плате – објашњава гене-
рални директор РТБ-а.

Директор Топионице и рафинације 
Бобан Тодоровић потврђује да су 
пројектована прерада и производња 
у новим металуршким постројењима 
освојене у потпуности, те да се сада 
циљају виши домети - прерада 550.000 
тона концентрата и производња 100.000 
тона катодног бакра идуће године у ово 
време.

-Циљ је да врло брзо уведемо дво-
струке димохватаче на конверторима, 
а у будућности да хватамо и све гасове 
на крову конверторске хале. Тако 
ћемо емисију гасова из наших мета-
луршких постројења са законских 
350 милиграма по кубном метру ваз-
духа свести на испод 200 милиграма, 
а такве резултате нема ниједна топи-
оница у свету – истиче Тодоровић.

Он додаје да је од 15. до 20. марта 
обављено тестирање параметара нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине у присуству представника бео-
градског Грађевинског факултета, иначе 
стручног надзора над пројектом, а да је 
све резултате обрадио овдашњи Инсти-
тут за рударство и металургију. 

-Веома смо задовољни резулта-
тима, првенствено са технолошког 
и еколошког аспекта. Доказали смо 
пројектовану прераду од минимално 
53 тоне концентрата на сат, одно-
сно 400 хиљада тона годишње, али и 
квалитет шљака, бакренца, произве-
дене паре, осушене шарже. Мерења 
емисије сумпор-диоксида и прашине 
у атмосферу на свих пет мерних места 
дала су, такође, резултате који су у 
складу са светским нормама – наводи 
директор Топионице и рафинације. 

Металурзи, како каже, у априлу 
„гађају“ 6.200 тона катодног бакра. У 
погону Електролизе ангажовано је 640 
ћелија, а толико их је последњи пут у 
раду било давне 1998. године. Притом 
је успостављена контрола и над количи-

обртни капитал
потврдила дугорочну перспективу Басена

нама хладног материјала који се ствара 
и он се од новембра прошле године пре-
тапа на исти начин као у топионици у 
Шпанији.

-Део хладног материјала 
прерађујемо преко шарже флеш-пећи, 
док други део претапамо преко кон-
верторског одељења. Таквим темпом 
и начином рада до 1. децембра ћемо 
прерадити све количине хладног 
материјала створеног у прошлости 
и од тада наставити да прерађујемо 
само новостворене количине из текуће 
производње – тврди Тодоровић.

-Технолошка и еколошка 
револуција су за нама – наглашава 
Благоје Спасковски. – Актуелна 
производња доказ је да часовни ка-
пацитет прераде у новој топионици 
можемо да повећамо за 20 до 25 одсто 
без иједног уложеног цента, а сигуран 
сам да, ако уложимо не више од пет 
милиона долара, прераду можемо да 
подигнемо на 80 до чак 90 тона кон-
центрата на сат. Сада прерађујемо 55 
до 60 одсто домаћег концентрата, а 
остатак увозимо. Сами не можемо да 
га купимо јер нам за то треба много 
пара. На пример, треба нам 60 ми-

лиона долара да бисмо за два месеца 
могли да купимо концентрат тамо 
негде на врху Русије, у Сибиру, или у 
Чилеу, па да га одатле возимо 40 дана 
до Констанце, па још 10 дана до Бора. 
Ми тих пара немамо и зато морамо да 
радимо услужну прераду. Подизањем 
капацитета прераде и производње 
обарамо режијске трошкове и чинимо 
топионицу исплативом. Она је већ 
сада исплатива са еколошког аспекта, 
а биће још боље када уложимо у ру-
дарство и тако дођемо до више соп-
ственог концентрата – каже Спасков-
ски.

Већу прераду сопственог концен-
трата, додаје, гарантују већ оверене ба-
сенске рудне резерве „тешке“ милијарду 
и 355 милиона тона, али и новооткри-
вена налазишта бакра и злата.

-У Кривељу, на тзв. Кривељској 
косини набушили смо нових шест 
и по милиона тона руде која у себи 
носи фантастичних 18 тона злата јер 
је просечан садржај овог најсјајнијег 
племенитог метала у руди 4,5 до 5 
грама по тони – открива Спасковски 
и додаје да предстоји овера резерви 
новог златоносног налазишта, а након 
тога, за не више од три године и његова 
експлоатација. 

Горица Тончев Василић

Мирјана Антић Бобан Тодоровић
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Борско злато обасјава трезор Народне банке Србије

А, од РТБ-а - тона злата годишње!

РТБ. - Према последњим статистич-
ким подацима Светског савета за злато 
Србија је са 17,9 тона златних полуга, 
што чини близу пет одсто укупних де-
визних резерви, водећа земља у региону 
по количинама тог племенитог метала 
депонованог у трезорима Народне банке. 
Следе је Македонија са 6,8 тона златних 
резерви, Словенија са 3,2 тоне и Босна 
и Херцеговина која има три тоне. На 
последњем месту је Албанија са 1,6 тона 
злата, док Хрватска и Црна Гора нису на 
листи од сто рангираних земаља. 

Мало је оних, међутим, који знају 
да је готово сва количина „жутог блага“, 
која Србију рангира на 62. место у 
свету, произведена у Рударско-топио-
ничарском басену Бор. Јер, комбинат 
бакра једини у Србији има фабрику за 
добијање злата. 

-Србија има срећу да има свој 
рудник злата, да има један РТБ Бор 
од кога је само током 2015. године 
Народна банка купила више од пола 
тоне злата – потврдила је гувернерка 
Јоргованка Табаковић. Крајем прошле 
године она је изјавила да су од августа 
2012., када је она преузела функцију гу-
вернера, од РТБ-а Бор откупљене укупно 
3,3 тоне злата.

-Званична статистика о 
производњи племенитих метала у 
Бору води се од 1938. године. Од тада 
до данас, у РТБ-у је произведено око 
160 тона злата! У обавези смо да све 
произведене количине најпре пону-
димо Народној банци Србије, а тек 
ако би она одбила да по берзанској 
цени откупи борско злато, што се 
досад није десило, могли бисмо да тра-

жимо посебну дозволу за извоз. Злато, 
дакле, остаје у Србији и то је веома 
добра државна одлука. Оно сија, чак 
и у кризи и то нас, између осталог, 
обавезује да убрзамо отварање нових 
златоносних лежишта и повећамо 
производњу племенитих метала – 
каже генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски. 

Сигурну будућност РТБ-а Бор, 
додаје Спасковски, гарантују богата 
рудна налазишта. Билансне рудне ре-
зерве износе милијарду и 355 милиона 
тона руде. Највеће резерве су на повр-
шинском копу „Велики Кривељ“, 442 
милиона тона са просечним садржајем 
од 0,334 процента бакра у руди. Следе 
површински коп у Мајданпеку где на 

„Јужном“ и „Северном ревиру“ има 
укупно 385 милиона тона, борска „Јама“ 
са више од 320 милиона тона руде, 
највише у рудном телу „Борска река“, 
чија експлоатација још увек није почела 
и површински коп „Церово“ са 150 ми-
лиона тона руде и просечним садржајем 
од 0,328 процената бакра у руди. 

-Анализе показују да у овим 
рудним лежиштима има приближно 
пет милиона тона бакра, 196 тона 
злата и 2.170 тона сребра, а досад 
је, за 113 година рада РТБ-а Бор, из 
земљине утробе извађено, прерађено 
и произведено више од 6 милиона 
тона бакра, 160 тона злата и више од 
хиљаду тона сребра. Годишње се, у 
просеку, у РТБ-у Бор данас производи 
тона злата, пет тона сребра и неко-
лико десетина килограма паладијума 
и платине – наводи Спасковски. 

Сада већ сасвим извесна продаја 

удела у правима на истраживање руда у 
пројекту „Тимок“ надомак Бора доводи 
у источну Србију још једног вели-
ког и озбиљног „играча“ у области ру-
дарства, канадски Lundin Mining. Аме-
рички Фрипорт МекМоран продао је, 
наиме, свој удео у пројекту бакра и 

злата компанији из Торонта за неверо-
ватних 262,5 милиона долара и анали-
тичари 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 запо-
чета у првој декади марта обезбедиће 
канадском Lundin Miningu преосталих 
45 одсто. Лундин ће, према споразуму, 
стећи сто процената Фрипортовог ин-
тереса у горњој зони лежишта „Чукару 
пеки“ и 28 одсто Фрипортовог инте-
реса 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.

Иако инвеститори и даље имају 
одређена почетна ограничења јер још 
увек постоји забринутост због цене 

бакра, светски аналитичари пројекат 
„Тимок“ оцењују као одлично и стра-
тешки дугорочно лежиште. Наиме, 
истраживањем које су у рејону „Чукару 
пеки“ надомак Бора спровели аме-
рички Фрипорт и канадски Reservoir 
Minerals, до сада је откривено 65 ми-
лиона 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.

-Србија, као део великог бакар-
ног појаса који се пружа ка истоку 
даје велике шансе за развој ру-
дарске индустрије. У Карпат-
ском масиву који од Србије, преко 
Румуније и Турске сеже до Грузије, 
најзанимљивија је тзв. тимочко-маг-
матска зона која је одавно предмет 
интересовања свих „великих играча“ 
у рударству. Зато је недавно, поред 
америчког Фрипорта и канадског 
Reservoir Mineralsa, околину Бора за-
посео и британско-аустралијски Рио 
Тинто. Дакле, највећа налазишта 

бакра и злата у Србији јесу у ти-
мочко-магматском комплексу, али и у 
рашко-копаоничкој области. Такође, 
сматрам да би ваљано требало истра-
жити околину рудника „Леце“ код 
Медвеђе јер и ту има потенцијала за 
проналажење нових лежишта злата 
– каже генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски. 

Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић 

Рекорди
Злато се у Бору производи од 

оснивања рудника. Евиденцију о 
томе су, међутим, пре 1938. године во-
дили Французи јер је Рудник био у 
њиховим рукама. Према неким пода-
цима, из Борског рудника је до 1935. 
године извезено 16 тона злата и 32 
тоне сребра јер је у то време фран-
цуска компанија слободно распола-
гала племенитим металима. Стање 
је измењено тек 1934. године Уред-
бом о надзору производње и употре-
би племенитих метала захваљујући 
којој је право откупа, и то по цена-
ма на Лондонској берзи, добила На-
родна банка Југославије. Рекорди у 
производњи племенитих метала забе-
лежени су 1975. године, када су произ-
ведене 5,2 тоне злата и 1979., када је за 
годину дана добијено 55 тона сребра.

РТБ Бор, поред бакра, у просеку произведе и тону злата, пет тона 
сребра и неколико десетина килограма паладијума и платине 
годишње, каже генерални директор Благоје Спасковски. - Биланс-
не рудне резерве „тешке“ су милијарду и 355 милиона тона руде 
и садрже приближно пет милиона тона бакра, 196 тона злата и 
2.170 тона сребра. – Највећа налазишта бакра и злата у Србији су 
у тимочко-магматском комплексу и у рашко-копаоничкој  области, 
мада сматрам да би ваљано требало истражити околину рудника 

„Леце“ код Медвеђе јер и ту има потенцијала за проналажење но-
вих лежишта злата – тврди Спасковки
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 БОР. – Упркос томе што имамо 
велике потешкоће и што ћемо морати 
себе и одређене навике да мењамо и 
другачије да се понашамо, Србија 
ће сачувати РТБ Бор јер мало шта 
вредно као РТБ Бор има – изјавио је 
9. априла у Бору премијер Србије Алек-
сандар Вучић.

-Тачно је да смо дали много новца 
за нову топионицу и фабрику сумпорне 
киселине, мада смо и тада знали да то 

није довољно јер је пре тога требало да 
се види на који начин ћемо имати своју 
сировину, да не увозимо концентрат. 
Требало је да решимо питање „Церова 
2“, „Мајданпека“ и борске „Јаме“, али 
наћи ћемо начин. Србија ће да се бори 
за РТБ и имаћемо ми наш концентрат 
у борској топионици. Када ово кажем, 
не мислим да је РТБ нешто што само 
треба да чувамо, а код нас у земљи је 
обично то тако постављено. Као, ајде да 
сачувамо нешто да траје још 10 година, 
па после баш нас брига. Мислим да 
РТБ треба да буде развојни пројекат за 
цео регион. Онако како унапређујемо 
његово пословање и како се РТБ Бор 
буде будио и снажио, тако ће у ове 
крајеве, уверен сам у то, долазити и 
многе друге компаније и инвеститори. 
Тешко да ће цена бакра остати 4.700 
долара, колико данас вреди, верујем 
и надам се да ће она ићи преко пет 
хиљада долара, а већ на 5.600, 5.700 
долара, уз бољу организацију, можемо 
да рачунамо и на профит – истакао је 
Вучић.

Генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски нагласио је да је 
Александар Вучић у Бор долазио осам 
пута као премијер, али и као стратег и 

оперативац. – Премијер је препознао 
важност РТБ-а Бор и подржао про-
грам његовог развоја и завршетка 
изградње нове топиоонице и фабрике 
сумпорне киселине. Подржао је и да 
„Бор“ не оде под лед када је цена бакра 
пала – подсетио је Спасковски.

-Као што сам, када сам долазио у 
РТБ, рекао да ћемо нову топионицу 
завршити, па смо је завршили, тако 
исто сада кажем да ће РТБ Бор да 
живи и то као успешна компанија, 
једна од најважнијих у Србији. 

Будите сигурни да ћу до својих речи и 
обећања да држим. Као што је Благоје 
(Спасковски, прим.аут.) рекао да сам 
овде био девет пута, исто тако сам и у 
Владичином Хану био трипут, у Об-
реновцу 35 пута, у Малој Коцељеви 
пет пута. Свеједно је да ли се живи у 
Кривељу, Прахову или у Рудној Глави. 
Ово је земља радника и рудара, људи 
који желе да раде и који неће забора-
вити рударски поздрав „Срећно!“ – 
поручио је Вучић.

Актуелно
Премијер Александар Вучић у Бору изјавио:

Жељко Сертић: РТБ Бор наставља да ради и после 30. маја

ММФ креира програм изласка из кризе
БЕОГРАД. – Министар при-

вреде Жељко Сертић изјавио је (2. 
априла) да Рударско-топионичарски 
басен Бор неће отићи у стечај 30. маја 
(када му, као једном од 11 предузећа у 
реструктурирању, истиче заштита од 
поверилаца), већ ће наставити да ради 
уз одређене измене. Све измене у раду 
компаније, како је навео, биће у „реал-
ним економским оквирима“.

-Оно што можемо да гарантујемо 
јесте наставак рада РТБ-а Бор, а 
то је за нас изузетно важно не само 
са социјалног, већ и са економског 
аспекта. Извршићемо одређене по-
ступке у технолошким процесима и 
у процесима смањивања трошкова 
приликом нбавке материјала, али је 
најважније што ће РТБ Бор наста-
вити да ради – оценио је ресорни ми-
нистар.

Недељу дана касније (9. априла) 
Сертић је јавности предочио 
појединости везане за најављене 
измене у раду РТБ-а Бор. Рекао је да ће 
за борску компанију бити направљена 
нова менаџмент опција која ће заједно 
са Међународним монетарним фондом 

креирати програм изласка из кризе. 
-У РТБ-у Бор ћемо направити нову 

менаџмент опцију која ће бити део 
менаџмента из међународних оквира 

и део нашег, постојећег. Тиме ће бити 
направљена могућност да заједно 

са ММФ-ом и стручним консултан-
тима буде креиран програм изласка 

из кризе - изјавио је министар привреде.
Комплетан материјал, како је рекао, 

биће завршен у наредне две-три недеље, 
а потом ће бити донете одређене одлуке. 
– Нама је важно да до 28 – 29. маја 
завршимо све процедуре како бисмо 
заштитили РТБ Бор након изласка 
свих 11 предузећа из реструктурирања 
у мају – подвукао је Сертић.

Према његовим речима тиме ће 
се, поред по први пут чисте економ-
ске слике у држави у којој неће бити 
заштићених предузећа, постићи и то 
да РТБ Бор и 5.000 радника наставе да 
раде и стварају. Прецизирао је, такође, 
да ће морати да се предузму и одређене 
мере рационализације у РТБ-у Бор које 
ће бити веома пажљиво вођене у смислу 
структуре онога што мора да се мења и 
технолошких процеса.

Сертић је казао и да Влада Србије за 
сва предузећа која се налазе на списку 
заштићених од поверилаца, поред ос-
новног има и план Б, као и то да ће испу-
нити све што је договорено са ММФ-ом 
за 11 предузећа. 

Припремила: Г. Тончев Василић

У РТБ-у Бор ћемо направити нову менаџмент опцију која ће бити део менаџмента из међународних оквира и део нашег, 
постојећег. Оно што можемо да гарантујемо јесте наставак рада РТБ-а Бор, а то је за нас изузетно важно не само са 
социјалног, већ и са економског аспекта, каже министар привреде

Као што сам, када сам долазио у РТБ, рекао да ћемо нову 
топионицу завршити, па смо је завршили, тако исто сада кажем 
да ће РТБ Бор да живи и то као успешна компанија, једна 
од најважнијих у Србији. Онако како унапређујемо његово 
пословање и како се РТБ Бор буде будио и снажио, тако ће у ове 
крајеве, уверен сам у то, долазити и многе друге компаније и 
инвеститори – поручио је Александар Вучић

Мало шта у Србији је вредно као РТБ

Г. Тончев Василић
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КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. - Кривељски 
флотери у априлу треба да прераде 825.000 тона руде са 
тамошњег копа и 180.000 тона са “Церова” и испоруче 
2.070 тона бакра у концентрату. Средином месеца били 
смо у флотацији и управник Саша Милић је оценио да 
ће до краја месеца стићи до поменуте количине бакра 
ако се настави рад као од почетка априла. Такође је 
нагласио да сада могу да постигну било који квалитет 
концентрата који од њих захтева топионица и то се 
већ догађа. Од флотера се тражи концентрат са нешто 
мање бакра и сумпора како би шаржа са богатим 
увозним концентратима задовољила рецептуре флеш-
смелтинг процеса.

-Аутоматски системи модернизоване флотације 
добро раде – истиче Милић - захваљујући и 
свесрдној помоћи из компаније “Meco Minerals”. 
Пошто на млиновима није било већих захвата 
више од 30 година, откад смо заменили плашт на 
другој млинској секцији она је поуздана, временско 
искоришћење је преко 90 одсто! Током маја или 
јуна планирамо да заменимо и плашт млина са 
куглама прве секције, крајем године треће, и тако 
стабилизујемо рад млинова што ће се директно 
одразити на резултате флотирања и остварење 
планиране прераде од 10,6 милиона тона руде 

годишње. На повећању искоришћења стално 
радимо и сада смо на 81, а циљ је 85 процената. У 
томе нам иде наруку и све флотабилнија руда са 
кривељског копа, а много је боље и снабдевање 
кречом из Заграђа.

Као важан посао који је окончан почетком месеца 
Милић наводи старт рудника „Церово” након хаврије 
редуктора на млину са куглама због које је готово 
месец дана стајао и коп, а већи број запослених био 
на плаћеном одсуству. Док је прављен редуктор, 
ремонтоване су секундарне и терцијалне дробилице, 
замењен је велики погонски зупчаник на млину, као и 
неки делови хидротранспорта тако да је процес сада 
стабилан. 

У кривељској флотацији сада преправљају и пумпе 
да би превазишли ограничења у процесу млевења и 
класирања. Тиме ће флотирање бити боље а са њим и 
искоришћење. Иако сваког месеца имају понеки захват 
у делу флотације који није реконструисан, кривељска 
флотација успева да испоштује и планове прераде руде 
и замене облога млинова на девет месеци. Ове године 
се “наместило” да то раде два пута - почетком и крајем 
године. 

-Ипак, након реконструкције и потпуне 
аутоматизације данас је много лакше радити 
у кривељској флотацији – истиче Милић. – 
Субјективни пропусти су минимализовани 
и на основном флотирању кривељске руде је 
аутоматизовано скоро све - од дозирања реагенаса, 
нивоа пулпе, количине ваздуха... Све то ради у 
заокруженом циклусу са хемијским анализаторима. 
Само на пречистачима је полуатоматика, а посебна 
линија за прераду руде са “Церова” још није 
заокружена у том смислу. Боримо се да смањимо 
трошкове на свим пољима, почев од норматива, 
па до резервних делова и услуга “трећих лица”. 
Највеће уштеде имамо на шипкама и куглама, 
уљима и мазивима, а стабилнијим радом све 
три млинске секције (без честог пуштања и 
заустављања секција) “пашће” и норматив на 
струји, што се већ уочава. Наравно, прерада мора 
да буде све ближе пројектованој, а то је 440 тона на 
сат на сва три пара млинова.

Од Милића сазанајемо да је у току и израда 
пројекта за надвишење бране флотацијског јаловишта 
у Великом Кривељу до коте 390 којим ће се продужити 
његов век за још годину дана. Тако ће се добити време 
за изградњу тзв. нултог поља и нулте бране узводно уз 
Кривељску реку. У њему ће се скалдиштити јаловина 
наредних 15-ак година, а можда и мање, зависно од 
тога коликим капацитетом ће радити “Церово”.

Љ. Алексић 

КОП „КРИВЕЉ“. – План је да се током априла на 
кривељском копу откопа 825.000 тона руде са средњим 
садржајем бакра 0,256 одсто, што би резултирало са 
2.047 тона овог метала у руди. План раскривке нешто 
је већи него у марту и износи два милиона тона, пошто 
је узета у обзир расположивост транспортног система, 
бољи  путеви, позиције припремљене јаловине. Тако је 
план укупних ископина у априлу 2,825 милиона тона!

Биланс за 13 дана априла, који нам је предочио 
управник копа Милан Делић, показао нам је да су 
рудари већ били откопали 404.660 тона руде, што је 
13 процената преко плана. Наиме, крајем марта дошло 
је до застоја на примарном дробљењу од девет смена, 
па су два булдозера дозирала руду са депоније тако да 
флотација није ни осетила ремонт дробилице. Добрим 
делом је потрошила залихе руде, па је почетком априла 

било простора и за пребачај. Четрнаестог априлског 
јутра, када смо посетили коп, депонија је била дупке 
пуна, а управник сигуран да ће се испунити месечни 
план руде, а и бакра у руди, јер је за 13 дана већ било 
дато 1.050 тона. 

-Држимо корак, држимо пуну депонију – 
задовољно рече Делић. - Добар је и садржај, а и фло-
табилност руде тако да нам је овај месец одлично 
почео. Што се тиче јаловине, два милиона тона су 
приличан изазов за нас. За 13 дана априла дато је 
486.870 тона, што је шесздесетак процената плана 
за толико дана. Али, с обзиром на то да је депонија 
руде пуна, у другој половини месеца „даћемо гас“ 
на јаловини, пошто ћемо моћи да упослимо много 
више камиона за њен превоз. Путеви су суви, 
релације кратке, транспортни систем исправан, 
имамо довољно простора за одлагање, па се надам 
да ћемо и проценат јаловине знатно повећати до 
краја месеца. 

На највећем басенском копу су добри и у смањењу 
трошкова дизел-горива, гума, уља и мазива. Што се 
тиче утоварне и транспортне механизације, увек 
има места за боље, и у ово доба штедње на свим 
позицијама настоје да повећају број расположивих ка-
миона. Али,  сервиси и плански ремонти мотора и ге-
нератора, замена гума, морају да се обављају. Први 
топлији дани извели су на путеве копа и цистерне да 
прскањем обарају прашину, како због близине села 
тако и очувања радника, скупих машина.

Љ. Алексић

Рударство РББ
На кривељском копу добро започели месец са изазовним планом

У кривељској флотацији напредују у искоришћењу метала из руде

Основно флотирање „поверено” аутоматици

За 13 дана априла кривељски рудари су већ били 13 
процената преко плана – од зацртаних 825.000 тона руде 
дали су 404.660 са 1.050 тона бакра у њој (месечни план 
2.047 тона), тако да је управник копа Милан Делић, не 
сумњајући у домете на руди, најавио: „Даћемо гас на 
јаловини јер су два милиона тона озбиљан изазов“

Циљају 2,8 милиона тона ископина!

Искоришћење бакра стигло до 81 одсто, субјективни пропусти минимализовани јер се све 
прати уз помоћ, сензора, камера, хемијских анализатора, компјутера, а реагенаси, ваздух 
и остало аутоматски дозира - каже управник Саша Милић. - Након реконструкције много 
је лакше радити у кривељској флотацији, а биће још боље кад се замене плаштови прве и 
треће млинске секције, пошто је на другој то већ учињено

Саша Милић, управник кривељске флотације

Хемијски анализатор је у многоме побољшао 
подешавање процеса према руди

Јасмина Дендић надгледа процес у командној сали
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КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. - Про-
шлог месеца транспортним тракама пре-
везено је преко 800.000 тона јаловине са 
кривељског у стари борски коп. То није 
колико је планирано, али је 80 проце-
ната укупно откопаних количина, што 

је, по речима Видоја Адамовића, тех-
ничког директора Рудника бакра Бор, 
добар помак у односу на претходне 
месеце, па и године. “То нам даје наду 
– рече Адамовић - да ћемо у време ове 
велике штедње пословати боље и 
са мањим трошковима. Јер, већим 
коришћењем транспортног система 

штедимо трећину месечне потрошње 
дизел-горива, гуме на дамперима и 
још доста тога, а повећавамо капаци-
тет раскривања, пошто су дробилице 
на почетку ТС много ближе, и ниже, 
него одлагалишта.

Подсећајући да 70 одсто бакра 
Рудника бакра Бор стиже управо са 
кривељског копа, Адамовић наглашава 
да је транспортни систем његова жила 

куцавица чији “дамари” (од пуштања 
1997.) нису били толико снажни колико 
је планирано због свега што се у 
међувремену дешавало, али и тешкоћа 
са одлагачем на крају система. – Реч је 
о јединственом примеру директног 

одлагања јаловине са 
преко 400 метара висине 
– објашњава Адамовић. - 
Због стабилности, одлагач 
није могао на саму ивицу 
копа, па је јаловина бул-
дозерима гурана у коп, 
што је коштало и одно-
сило време. Продужење 
стреле одлагача умногоме 
је поправило стање, али 
је материјал који се споро 
слегао и даље тражио 
велику опрезност. Одла-
гач је зато још неко време 
померан назад-напред, 
а малобројна пратећа 
механизација (булдо-
зер, грејдер, дизалица) 

уместо на копу, овде је коришћена за 
померање и нивелисање. Протеклих 
година од превезене јаловине најзад се 
формирала стабилнија косина и одла-
гач је сада безбедан а готово на самој 
њеној ивици. Баца јаловину дирек-
тно у откопани простор, па очекујемо 
и све већи учинак ТС.

Максималним коришћењем си-
стема, поготово кад проради и друга 
дробилица, у „Кривељу” ће смањити 
и потрошњу струје по тони превезеног 
материјала и читаву ту расходну страну. 
Борећи се да им 15 камиона увек буде 
на располагању, настоје да дају више и 
руде и јаловине, али ће све то – сматра 
Адамовић - ићи боље само ако се систем 
користи што више. 

- Површински коп “Велики 
Кривељ” је и досад био, али ће тек 
бити фокусиран на максимално 
упошљавање ТС са тежњом да се сва 
јаловина, која својим крупноћом и 
влагом то дозвољава, одложи у стари 
борски коп. Целу концепцију смањења 

трошкова, повећања производње и 
припреме руде за наредне године за-
снивамо на максималној упослено-
сти система - додаје управник копа 
Милан Делић. - Због тога свакод-
невно пратимо његов рад и домете. У 
првој смени практикујемо да током 

кратког застоја обавимо дневни 
преглед и ситне електромашинске 
интервенције на одлагачу, тракама, 
сипакама, бубњевима, а багери за то 
време товаре јаловину која не може да 
се вози тракама. Тако обезбеђујемо да 
у другој и трећој смени систем ради 
без застоја.

Према Делићу, подаци о количинама 
и цени јаловине превезене системом и 
камионима неупоредиви су. Због тога је 
средином јануара ове године ремонто-
ван чланкасти додавач на првој дроби-
лици. - И са једном дробилицом пости-
жемо све боље резултате - каже Делић. 

- Кад јаловина није много крупна ка-
пацитет је од 2.500 до 3.000 тона на сат. 
За смену се превезе 15-ак хиљада а за 
дан до 45.000 тона. Када стигну хидро-
мотори за другу дробилицу онда ћемо 
моћи да идемо и на 4.000 тона на сат, 
уз ређе застоје, и још веће уштеде.

Ивица Огњановић, технички руко-
водилац транспортног система, истиче 
да је постројење сложено и за руковање 
и за одржавање. О његовом раду брине 
двадесетак пултиста, дробионичара, ма-
шинаца... Они мењају ролне, подмазују 
лежишта, постављају, лепе и продужују 
траке, свакодневно обилазе трасу. - 
Систем је сложен, али има пуно пред-
ности у односу на слабости које су, пре 
свега, у томе што због отказивања 
једног дела мора све да стане. Зато 
планским застојима предупређујемо 
хаваријске који би довели до много 

већег губитка времена и новца. 
Највише бринемо о одлагачу и терену 
испод њега, с обзиром на то да је реч 
о подлози која је дуго активна. Сваке 
недеље геометри снимају слегање 
маса и прате пукотине. Захваљујући 
великом искуству пословођа досад 
нисмо имали хаварија, а надам се да 
их неће ни бити.

Љ. Алексић

Рударство РББ
Превоз јаловине транспортним системом са кривељског копа узима замах

Тракама могу више и јефтиније

Целокупну концепцију смањења трошкова, 
повећања производње и припреме руде за 

наредне године у „Кривељу“ заснивају на 
предностима и максималном упошљавању 

транспортног система, пошто се стабилизовањем 
косине на којој је постављен одлагач јаловина 

директно убацује у стари борски коп уз све ређу 
помоћ булдозера

Видоје Адамовић

Милан Делић

Ивица Огњеновић

Одлагач јаловине на ободу старог борског копа
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Јама повећала производњу и погонску сигурност

Рударство РББ

ЈАМА. – Од почетка године до краја марта у 
борској Јами је откопано 140.283 тоне руде са 1.209 
тона бакра. Прошлог месеца рудари Јаме су запажено 
поправили свој месечни домет откопавши 52.528 
тона руде са 450 тона бакра, истовремено радећи и 
на побољшању погонске сигурности. Према речима 
управника Владимира Фуфановића, очишћена 
су оба предталожника на 15. хоризонту од муља, 
бунари, усисне корпе пумпи. Замењени су и мотори 
на четвртој и шестој пумпи тако да су сада мирни 
у случају већег прилива воде. У току је и набвка 
лежајева за главни вентилатор, а док се они не замене 
раде два помоћна.

-Овог месеца, због проблема са једним бушаћим 
колима, план је нешто мањи него у марту – каже 
управник. - Треба да откопамо 45.000 тона руде са 
364 тона бакра у њој. Средином априла обавићемо 
тродневни ремонт дробилице на 17. хоризонту и 
замену тзв. мерног џепа „Б“ (посуда која се пуни 
рудом и празни у скип који је избацује). Дане 

кад дробилица не буде радила искористићемо за 
ремонт камиона, а руду из „Брезаника“ и „Тилва 
роша“ имамо где да складирамо тако да ће се 
откоп одвијати нормално. У априлу завршавамо 
и ходник отварања за рудно тело „Т3“ и очекујемо 
да из министарства стигне оверен елаборат о 
његовим рудним резервама. 

И док се у Јами припремају за улазак у четврто 
рудно тело из Т-серије, борски Институт за рударство 
и металургију пројектује откопавање дела РТ „Борска 
река“ на 17. и двадест метара изнад 17. хоризонта. Ту 
је реч о 15-ак милиона тона руде са 0,5 одсто бакра, 
али ако се томе дода злато и сребро, еквивалент би 

био 0,58 одсто бакра. Управник очекује да пројекат 
буде готов до краја маја, а откопаваће се тзв. коморно-
стубном методом по којој би се врх овог рудног тела 
изнад 17. хоризонта поделио на блокове. 

-Јама тренутно располаже са 808.000 тона 
рудних резеви са 6.263 тоне бакра у рудним 
телима „Т1“, „Тилва рош“, „П2а“ и „Брезаник“ 
– истиче Фуфановић. - Рудно тело „Т3“, од кога 
нас дели још 40-ак метара ходника, нуди 4,342 
милиона тона руде са око 28.600 тона бакра. Са 
поменутих 15-ак милиона у „Борској реци“ већ 
можемо говорити о 20 милиона тона руде изнад 17. 
хоризонта, што значи да сва она може да иде преко 
постојећег система дробљења, па би Јама могла да 
се стабилизује и нормално ради.

 Јама, дакле, има руду, а са њом и перспективу. 
Уз поменута мања улагања у опрему једино нешто 

веће било би у побољшање ситема вентилације 
јер би у случају отварања „Борске реке“ одједном 
радило десетак дизел-машина. Постојећи систем 
вентилације (са окном пресека 6,5 м2 и вентилатором 
од 7.000 кубика) био би недовољан, па је неопходно 
ново вентилационо окно светлог пресека 22 метра 
од деветог хоризонта до површине (у близини 
Цементације) и од 17. хоризонта до деветог чиме би 

се све помињане локације повезале са постојећим 
системом. Пошто старосна структура рудара није 
баш најповољнија, стотинак њих је близу пензије, 
било би потребно и нешто млађе радне снаге. 
Ниска цена бакра посебно погађа Јаму јер она има 
неке неизбежене, фиксне трошкове и са малом и са 
великом производњом - рецимо струје за лифтове, 
испумпавање воде, вентилацију... Потпуно је јасно 
да су они подношљивији са два милиона тона руде 
годишње, колики је капацитет дробљења, него са 
упола мање.

Са управником Фуфановићем спустили смо се 
на 15. хоризонт - 500 метара под земљу - и након 
полусатног пешачења низ глуве, мрачне и влажне 
ходнике, стижемо до радилишта у „Тилва рошу“. 
Одавде тренутно стиже највише руде. Наиме, уз 
сагласност пројектанта, отворена су три нивоа по 
систему ходника дупле висине и плочама између. 

Градимира Војиновића, универзалног КВ копача, 
и његовог помоћника Владимира затичемо како у 
мокрим мајицама, бумером обарају са свода комаде 
плавичасте руде, припремају нову серију за минирање. 
Војиновић је већ две деценије на пословима у Јами 
и, како нам рече, већ се навикао на услове у којима, 
иначе, раде и друге послове. Зависи кад им се шта 
падне. Сада буше и минирају, али по потреби и 
утоварају руду.

Војиновићев помоћник Владимир Божиновић је 
у Јами тек две године. И он рукује моћном машином, 
али у статусу помоћника и чисти бушотине које његов 
старији колега направи у стени. Помаже му и у свему 
осталом. – Тежак је рударски хлеб – каже Владимир 
– који се иначе школовао да ради много лагодније 
послове туристичког техничара. Али, како живот 
младима све ређе пружа прилику да раде оно што 
желе, и ја сам, преквалификацијом и праксом уз 
колегу са којим се одлично слажем, заволео овај 
посао и више га не бих мењао. Уосталом, није овде 
ни толико лоше, мора само пажљиво да се ради. Ко 
хоће може и овако да заради свој хлеб. 

Сашу Јаћимовића, који је, као и Војиновић, у 
Јами већ 20 година срећемо на изласку из ходника. 
Иде са суседног радилишта. Испод рударске лампе 
која је својим снопом секла јамску тмину пред нас  
је изронио крупан човек који је десет година радио 
као рудар, а онда постао сменски надзорник. – Почео 
сам од „Брезаника”, па преко „Т1“ и „Т2“, стигао, 
ево до „Тилва роша“. Настојимо да посао иде што 
боље, али нас набавка делова за опрему ставља на 
искушења, па се сналазимо како знамо и умемо. 
У марту смо успели да повећамо производњу зато 
што смо отворили краће приступне ходнике за 
нове етаже „Тилва роша”. Тако смо ушли у само 
срце рудног тела, у добру руду, а и убрзали њен 
утовар и превоз. Овде раде све млади људи који 
су, уз неколицину старијих, већ испекли занат. 
Наравно, понекад воле да нешто на брзину одраде, 
воле да се шале, али постали су изузетни мајстори.

Текст и фото: Љ. Алексић

Са 808.000 тона резерви у рудним телима где се сада копа, са 4,3 милиона тона у „Т3“ 
(до кога им треба још само 40-ак метара ходника) и 15-ак милиона тона у „Борској реци“ 
изнад 17. хоризонта, Јама би – према оцени управника Владимира Фуфановића – уз 
набавку нешто нове опреме, могла да се стабилизује и нормално ради, поготово што 
сва та руда може да иде преко постојећег система дробљења

Прилазе рудном телу „Т3“

Владимир Фуфановић, управник Јаме

Градимир Војиновић и Владимир Божиновић

Кратак договор 500 метара 
под земљом

Саша Јаћимовић, 
сменски надзорник

Иван Иванов, технички 
руководилац производње, 

проверава стање у тзв. 
слободној дубини окна



Четвртак, 21. април 2016. Број 2269, страна 9 Рударство РБМ
Априлска производња у РБМ-у предуго без „ОК” багера

У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревиру

РБМ.- У производњи Рудника бакра 
Мајданпек прве половине априла било 
је доста тешкоћа, пре свега, у коповској 
производњи која се није могла осло-
нити на „ОК” багер који 20-ак дана, 
због проблема са хидрауличном пумпом, 
није био у функцији. То се посебно 
одразило на остваривање плана рас-
кривке, док су резултати на руди били 
повољнији, а флотацијске прераде 
сасвим задовољавајући.

Активности у првој половини 
априла у РБМ-у одвијале су се на ра-
дилиштима „Јужног ревира“, „Исток 
1“ и Андезитски прст, при чему се руда 
ископавала само са овог последњег. 
У подизању раскривке плански зада-
так је половично оствариван, док је 
на руди (са око 72 одсто) учинак био 
знатно повољнији. - Итензивнији рад 
на јаловини онемогућиле су тешкоће 
са хидрауличним багером, али и рас-
положивост тешких возила која се, у 
просеку, сводила на осам-девет у раду 

- објашњава Горан Репеџић, главни 
пословођа производње на Површинском 
копу, додајући да би у другој половини 
месеца резултати морали да се поправе, 
јер се очекивало да се у раскривање на 
радилишту “Исток” укључи хидрау-
лични багер.

У флотацијској преради су сасвим 
задовољни квалитетом концентрата 
који је продукт рада нових флотаци-
оних машина. Јелена Ђурић, управ-
ница Флотације, наводи да се тим 
који надгледа њихов рад уходава, 
али да су остварени априлски резул-

тати задовољавајући у погледу коли-
чина и квалитета предвиђених базним 
инжењерингом. Према подацима службе 
припреме, за 14 дана произведено је 577 
тона бакра у концентрату, што је око 85 
одсто предвиђеног за овај период, уз 
одговарајуће количине сребра и злата.

- И током овог месеца, уз редовне 

производне задатке који су као и 
увек, на првом месту, нису изостале 
и бројне обавезе око инфраструктур-
них објеката условљене планским 
проширењем површинског копа, а 
које практично представљају при-
прему за будући рад и производњу 

- каже Бранислав Томић, дирек-

тор РБМ-а. – То су, такође, оба-
везе које се не могу одлагати и које 
захтевају ангажовање наших људи и 
механизације.

У РБМ-у очекују да у другој поло-
вини априла производни резултати буду 
бољи.

С. В.

РБМ. - Отварање Јужног ревира за 
Рудник бакра Мајданпек представља 
нову фазу рударења и улазак у будућност. 
Извођење радова у захвату “Исток” само 
је нови корак ка тежишту активности 
током наредних година, па се са пуно 
пажње приступа послу који производњи 

„црвеног” метала даје континуитет. 
Концепција откопавања на Јужном 
ревиру састоји се у томе да две и више 
фаза рада теку истовремено, чиме се 
постиже континуитет откопавања руде, 
могућност стварања композита садржаја 
ровне руде, што подразумева више ак-
тивних откопних радилишта на руди и 
одржање континуитета раскривања ле-
жишта. 

- Капацитет откопавања руде од 

8,5 милиона тона годишње неми-
новно захтева, поред проширења 
флотацијских капацитета за пре-
раду руде, и значајно повећање коли-
чина раскривке по годинама – указује 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. - Ове ко-
личине ископина, руде и јаловине 
захтевају повећање капацитета уто-
вара и транспорта, као и стабилан и 
поуздан рад транспортног система за 
јаловину.

Концепцијски развој копа у дефини-
саном периоду експлоатације опредељен 
је на основу услова о максималном 
искоришћењу лежишта, одржању 
континуитета у откопавању руде, са 
припадајућим количинама откривке, 

могућностима откопавања партија руде 
са различитим садржајима бакра и 
прављење одговарајућег композита, као 
и обезбеђење потребне сигурности, како 
при извођењу рударских радова, тако и 
након завршетка откопавања. 

- Да би се постигли максимални 
економски ефекти експлоатације с об-
зиром на стање рударских радова на 
површинском копу, даљи развој биће 
дефинисан у шест фаза – објашњава 
Марковић. - Фаза 1 су радови на Ан-
дезитском прсту, фаза 2 и фаза 3 су 
радови у оквиру захвата „Исток” на-
звани као „Исток 1” и „Исток 2”, фаза 
4 захват „Југозапад”, фаза 5 захват 
„Југ”, фаза 6 завршно проширење 
површинског копа. Притом, треба 
истаћи да је почетак радова на коти 
590, а завршетак у коначној контури 
копа на коти + 5 .

Оно што се не може занемарити је 
да достизање овог нивоа радова у овом 
и претходном захвату подразумева ин-
тезивно одводњавање и пречишћавање 
акумулираних вода у Јужном ревиру. 
Како се руда и јаловина интезивно 
откопавају на Андезитском прсту, док 
се на „Истоку” изводе радови на рас-
кривци вођени као фаза 2 – „Исток 1”, 
у РБМ-у наводе да је разлог ове поделе 
захвата „Исток” обезбеђење континуи-
тета у раскривању руде, а коначна кон-
тура фаза 2 - „Исток 1” простире се у 
источном боку површинског копа, а по 
дубини од етажа 425 до 95. Тако, прак-
тично, представља наставак раскривања 
на” Истоку” које је започето пре 2000. 

године. 
Радови у овој фази тренутно се 

изводе багером „М-11”, а очекује се 
да се ситуација са багерима на Анде-
зитском прсту побољша и одмах након 
оспособљавања „ОК” багера један хи-
драулични багер од 22 кубна метра пре-
сели у захват „Исток”. То је један од 
предуслова за интезивирање радова, а 
други је повећање броја возила у флоти, 
како би се покрили утоварни капацитети 
набавком резевних делова за поправке. 

У РБМ-у наглашавају да је пре по-
четка интезивног раскривања „Истока 
1” неопходно реконструисати приступне 
путеве по источној страни површин-
ског копа од етажа 425 до 530 и од 425 
до 350. Јер, транспортни путеви смеш-
тени су дуж целе контуре ове фазе, а 
пројектовани су тако да је омогућено 
њихово уклапање у постојеће путеве из 
претходне фазе 1. 

- Основни експлоатациони пара-
метри фазе 2 су укупна количина ис-
копина од 45. 745. 253 тоне, откривке 
од преко 31 милиона тона, руде од 
14,5 милиона тона, уз гранични 
садржај бакра у руди од 0,15 одсто и 
просечан садржај бакра у руди од 
0,43 процента, са коефицијентом от-
кривке 2,164 – објашњава Бранислав 
Томић, директор РБМ-а, и подсећа да 
је циљ и концепција развоја копа, поред 
постизања пројектованог капацитета 
откопавања, и његово довођење у без-
бедно стање. 

 С. Вукашиновић

Прва половина месеца у знаку тешкоћа у коповској производњи, 
али са добрим резултатима флотацијске прераде

Дуг пут до руде

Капацитет откопавања руде треба подићи на 8,5 милиона тона 
годишње, а количине ископина захтевају повећање капацитета 
утовара и транспорта, као и стабилан и поуздан рад транспортног 
система за јаловину

Теже до планираних ископина
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Завршено уходавање нових флотационих машина у РБМ-у

Производне услуге РБМ-а у сталној борби за израду квалитетних делова

РБМ. - Током уходавања нових фло-
тационих машина до првог планског 
застоја (петог априла), у Флотацији Руд-
ника бакра Мајданпек остварени су ре-
зултати који потврђују да нова опрема, 
као део највеће инвестиције претход-
них неколико деценија, успешно полаже 
испите у производњи. Искоришћења од 
82 до 85 одсто, квалитет од 19 до 24 про-
цента, уз добар рад машина, потврда 
су да је реч о опреми које ће запосле-
нима бити добар савезник у настојању 
да повећају капацитет и производњу. 
Нове флотационе машине су, практично, 
пуштене у рад сукцесивно (линија један 
осмог марта, а линија два неколико дана 
касније). У прелиминарном раду дале 
су добре резултате, када се има у виду 
искоришћење, квалитет и рад машина. 
Грешке уочене током уходавања 

извођачи радова отклонили су у план-
ском застоју од осам сати.

- “Јужна Бачка” је отклонила 
већи део недостатака. Остале су сит-
нице које нису везане за застој, као и 
неке које су обавеза њихових серви-
сера опреме (“Сименса”) који ће доћи 
накнадно – каже Јовица Анђеловић, 
помоћник генералног директора РТБ-а 
за нове развојне програме. Када је реч 
о радовима које је извео АТБ ФОД, 
појавили су се проблеми са појединим 
пумпама због већег присуства пене. - 
Они су направили нове ременице 
и омогућили да пумпе имају већи 
дијапазон манипулативности и дају 
бољи резултат. Како се свим пумпама 
управља аутоматски, оне добијају 
команду од нивометра у кошевима. 
Постоји још проблем код пумпе пре-

лива, прелива циклона, што и даље 
пратимо. Уочене недостатке у про-
цесу рада отклонићемо без застоја у 
производњи.

 “Metso minerals”, као испоручи-
лац базног инжењеринга и опреме, има 
највећи допринос у новој флотацији. 
Да је читав посао квалитетно обављен 
говоре производни резултати, мада има 
тешкоћа. – Ставили су и дуваљке у ау-
томатски режим рада, уградили про-
токолмере, односно флоуметре на све 
флотационе машине и ставили их у 
функцију. Преостало је подешавање 
тзв. ПИТ параметара који дозирање 
ваздуха за флото-машине стављају 
у аутоматски режим рада. Ваздух 
је, иначе, најважнији код флотаци-
оних машина за добру аерацију, од-
носно отварање пулпе и добијање 
квалитетнијег бакра, са бољим 
искоришћењем – наводи Анђеловић.

Припрема се примопредаја инста-
лиране опреме између свих извођача 
и инвеститора, уз израду тројних за-
писника које ће потписати и представ-
ници Грађевинског факултета у Бео-
граду коме је био поверен надзор. - Тех-
ничка документација ће говорити о 
изведеном објекту, где је дошло до 
промене у односу на пројекат који 
је ревидиран. Уз пројекат изведе-
них објеката, РБМ-у се доставља 
комплетна пратећа документација, 
атести материјала, извођача и друго, 
што гарантује квалитет радова и 
опреме – наводи Јелена Ђурић, управ-
ница Флотације РБМ-а.

Уходавање је показало да, осим 
радова које је изводио “Metso minerals” 

са подизвођачем “Прототип” из 
Македоније (монтажа танкова) и ATB 
FOD са подизвођачем ATB WOOD (мон-
тажа цевовода у хали новог флотирања), 
све остале су обавили запослени у РБМ-у, 

почев од грађевинских (израда темеља, 
челичне конструкције, где се уштедело 
300-400 хиљада евра), као и радове 
после монтаже танкова. РБМ је сопстве-
ним снагама, у присуству супервизора 
из “Metso minerals”, обавио комплетну 
монтажу флотационих машина, као и 
монтажу и ремонт млина за домељавање 
који није радио од 1992. године. Додуше, 
за део електропослова био је задужен 
Мирко Грчић и представљао „елек-
тромоторну снагу погона” како то 
објашњава Анђеловић, наглашавајући 
да Служба електроодржавања Флотације 
сада мора да ангажује још неколико 
електроинжењера и електроничара. 

С. Вукашиновић

РБМ. – У свакодневном настојању 
да се проблемима у производњи одго-
вори на најбољи начин и у најкраћем 
року дође до квалитетних решења и 
израде делова од посебног значаја за 
производњу, у Машинској радионици 
Производних услуга Рудника бакра 
Мајданпек принуђени су да унапређују 
могућности опреме којом располажу и 
креативним, иновативним решењима 
померају њена ограничења. То им је 
пошло за руком и када је у питању тер-
мичка обрада, односно, каљење челика.

У Машинској радионици ПУС-а тер-
мичка обрада одувек је била ограничена 
на тежину дела који се кали. Знало се, 
то је била тежина усијаног гвожђа коју 
два радника могу да пренесу са једног 
места на друго. И када је направљена ка-

лионица није било уграђено средство за 
подизање и премештање терета. Гвожђе 
се подизало ручно у пећ и грејало до 
температуре око 850° Целзијусових, 
да би се након тога, тако усијано, опет 
ручно вадило из пећи и спуштало у каду 
са уљем или водом где се калило.

- У пећи за каљење, у којој може 
да се угреје челични комад вели-
чине до једног метра, ограничење за 
каљење било је непостојање начина, 
односно, средства за подизање и 
премештање. Све се радило ручно. 
Како је последњих месеци озбиљан 
проблем дотрајалост редуктора на 
млинским секцијама Флотације, а да 
би што мање коштало и потребан део 
био завршен у најкраћем року, при-
хватили смо да вратила за редукторе 

израдимо у Машинској радионици. У 
недостатку материјала правили смо 
их од осовина багера који су расхо-
довани, без термичке обраде. Пошто 
нису каљена, нису дуго трајала, 
ломила су се. Пошто се ради о че-
личном комаду тежине око 250 кг, на 
каљење нисмо ни помишљали – каже 
Неђељко Чавић, управник Произво-
дних услуга у РБМ-у. – Знајући да ћемо 
каљењем успети да решимо тај недо-
статак вратила, дошао сам на идеју 
да направим средство за подизање 
и премештање терета, уз које се 
ограничења за каљење померају на 
све што може да стане у пећ. Иско-
ристили сам одбачено витло, осмис-
лили и разрадили конструкцију и 
тако добили мобилну ручну дизалицу. 

Она може да подигне терет до 300 ки-
лограма и пренесе са једног места 
на друго, при чему се ручно помера 
путем колица.

Као резултат коришћења тих нових 
решења, у Машинској радионици 
ПУС-а, недавно је направљено вратило 
за редуктор млина са куглама са тер-
мичким обрадом-каљењем тешко око 
250 кг. У току је израда још два вра-
тила која ће бити у резерви, а све ради 
смањења времена застоја у Флотацији. 
За каљење челика у РБМ-у ограничења 
су сада знатно мања. И знатно већи и 
тежи посао од оног који су раније могла 
да обаве два млада и снажна радника 
спремна да понесу усијано гвожђе, сада 
се обавља окретањем чекрка - лакше и 
безбедније.

Извођачи радова у планском застоју отклонили већину 
уочених недостатака. - Сопственим ангажовањем запослени у 
РБМ-у остварили велике уштеде

Резултати који охрабрују

Како кале челик

Уз мобилну ручну дизалицу, израђену у сопственој режији, померена 
су ограничења везана за термичку обраду и створени услови да се 
квалитетније одговори захтевима из производње

С. Вукашиновић

Јовица Анђеловић
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РБМ. – Вишемесечни рад на 
“подизању” седме секције у Флотацији 
мајданпечког Рудника бакра уродио 
је плодом, тако да је питање дана када 
ће, као значајна подршка повећању ка-
пацитета и стабилности прераде, бити 
укључена у процес производње. Пробе 
и тестирања обављени средином априла 
показали су да су запослени у електро 
и машинском одржавању Флотације од-

лично обавили одговоран посао и да за 
први учинак још једне велике секције, 
која је од 1990. године изван производње, 
треба сачекати још само испоруку вели-
ког зупчаника. 

- Пошто је све остало спремно - 
електромотор је на позицији, редук-
тор је склопљен са новим зупчани-
цима и лежајевима, припремљен је 
систем подмазивања редуктора, као и 
систем подмазивања отвореног зупча-
стог пара - тако да је до пуштања у рад 
седме секције након испоруке вели-
ког зупчаника З188 потебно само пет 
дана – рекао нам је Јовица Анђеловић, 
помоћник генералног директора РТБ-а за 
нове развојне програме. - Толико је по-
требно да се пусти у пробни рад млин 
са куглама и одмах после тога убрзано 
и комплетна секција са материјалом. 
Почев од хале гребача, хале испод бун-

кера ситне руде оспособљене су за рад, 
тестиране и испробане, допремна и 
трака до допремне главне траке за 
шаржирања млина са шипкама. Вага 
на допремној траци је уграђена и те-
стирана материјалом, тако да је све 
припремљено до млина са куглама. 

Подизање седме секције за РБМ има 
посебан значај јер директно утиче на 
повећање капацитета, а постиже се већа 

сигурност у раду, наглашава и Јелена 
Ђурић, управница Флотације. – Све је 
урађено изузетно квалитетно, што ће 
потврдити пуштање у рад. Уз врло 
малу помоћ извођача са стране који 
су радили на челичној конструкцији, 
све радове обавила је екипа електро-
машинског одржавања Флотације. 
Исти радници који решавају много 
проблема у текућем одржавању, оба-
виили су и овај велики посао ин-
вестиционог одржавања, односно 
оспособљавања млинске секције која 
је изван производње 25 година. 

Седма секција има посебан значај да 
се бункер ситне руде испред шаржирања 
свих млинских секција, почев од пете 
до 11., држи у континуитету. До сада је 
била шеста, празан део бункера, па онда 
од осме до 11. Сада се обезбеђује конти-
нуитет и тако омогућава боље пуњење 

свих млинова издробљеном рудом, што 
ствара услове за повећање капацитета 
млинова. 

У плану је и оспособљавање В 
секције - у току су припремне актив-
ности, али ће то захтевати пет до шест 
месеци активног рада. Јер, РБМ има 
велики број млинова и то га разликује 
од „Кривеља” у којем су млинови капа-
цитета до 400 тона. Тамо су три секције, 
а овде пет великих, са овом шест, и 
две мале, тако да је процес одржавања, 
вођења, “храњења” млинова отежан, 
а захтева и већи број извршилаца - 

објаснио нам је Анђеловић додајући да 
се то јасно види у делу одржавања, где 
су људи радили по две смене да би ово 
постигли.

Како се из године у годину поди-
зао капацитет и оспособљавале млин-
ске секције, биле су видљиве и све сла-
бости одржавања у претходном пе-
риоду. - Сада је задатак да сви мли-
нови дођу на номиналне капаци-
тете – каже Јелена Ђурић. - То може 
да се постигне добрим дробљењем, 

добром технолошком дисциплином 
одржавања крупноће материјала који 
долази у млин и посебно квалитетним 
одржавањем свих погонских група. 

Правилно одржавање свих погон-
ских група, млинова, мотора, електро-
мотора, редуктора, погонског зупча-
ника, великог зупчаника, подразумева 
веће трошкове, али и даје поузданост 
млинова за већи капацитет. - Процес 
средјивања свих редуктора је покре-

нут, постојећа кућишта се санирају 
јер је то повољнија опција за РБМ, 
а већ је уигран тим који сопственим 
снагама обавља репарацију редук-
тора. Набављају се нови зупчаници и 
нови лежајеви. Комплетно склапање 
и сервисирање редуктора обављају 
радници одржавања и тако успевају 
да уштеде. Нов редуктор кошта 180-
200 хиљада евра, репарирани не пре-
лази 70-80 хиљада – сазнали смо од 
Анђеловића. За млинску секцију седам 
обезбеђени су нови зупчаници и редук-
тори, а у другој половини априла очекује 

се испорука комплетног сета зупчаника 
за млинску секцију осам. 

Електроодржавање Флотације, иако 
малобројно, одиграло је важну улогу у 
подизању седме секције. - Од краја фе-
бруара до ових дана радили смо сваког 
викенда, понекад и две смене непре-
стано - каже Ивица Јакша, координа-
тор електроодржавања, показујући нов 
фреквентни регулатор хидроциклонских 
пумпи седме секције. - Реч је о новој 
опреми. Она обезбеђује већу поузда-

ност и могућност регулације броја 
обртаја хидроциклонских пумпи, што 
до сада нисмо имали.

Ратко Благојевић, инжењер 
електроодржавања, истиче да је 
најважније што су послове завршили 
на време: - Како смо уградили фрек-
вентне регулаторе, тако смо обновили 
и високонапонске ћелије где смо угра-
дили нове високонапонске прекидаче 
Еволис. 

Рударство РБМ
После две и по деценије у Флотацији РБМ-а

Још једна велика млинска секција повећаће капацитет 
и дати сигурност преради. – Оспособљавање VII 
секције обављено темељно, са искуством свих 
претходних. - Следећа мета је пета секција

Седма секција као нова

С. Вукашиновић

Ивица Јакша и 
Ратко Благојевић
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Предности нове технологије видљиве и у одељењима конвертора и рафинације

ТОПИОНИЦА. – Дневно се обаве 
три до три и по конверторске операције, 
а њихово трајање сведено је на шест-
седам сати. Ради конвертор број три 
(шестог априла био је на 142. операцији), 
док „четворка” спремна чека следећу 
кампању. Овако је Иван Најденов, ру-

ководилац РЈ конвертори и рафинација, 
почео опис актуелног стања у топионич-
ком одељењу конвертора. Притом је из-
разио наду да ће „тројка” „изгурати” 200 
операција („када конвертор добро ради 
његова кампања траје, у просеку, до 150 
операција, док у Финској само 100, јер 
све време користе кисеоник”). Иначе, 
последња кампања конвертора број 
четири, пре него што је делимично ре-
монтован, бројала је 190 операција. 

- Као што раде све светске топио-
нице, ускладили смо трајање конвер-

торске операције са квалитетом ба-
кренца (58-62 одсто бакра). Претапање 
хладних материјала је врло сложена 
проблематика јер зависи од много 
фактора, првенствено од квали-
тета бакренца. Конвертор у раду „на 
шљаку” претопи, у просеку, три до 
пет тона ове сировине, а „на бакар” 
15-20 тона (због већег садржаја бакра), 
што је 18-25 тона по конверторској 
операцији. Међутим, често се 
дешавају осцилације у његовом 
квалитету, тако да, ако добијемо 
богатији бакренац (63%-65% „црве-
ног” метала), онда нема топљења 
хладног материјала. Велики проблем 
у њиховом претапању представљају 
и застоји конвертора који погодују 
стварању веће количине хладног 
материјала зато што се тада хладе 
агрегат и лонци. Застоји су, такође, 
погубни за рад конвертора који, уко-
лико не ради један или више дана, 
када поново крене у следеће две-три 
операције не топи хладни материјал, 
јер мора бити добро загрејан – рекао 
је Најденов.

Наш саговорник је додао да тре-
нутно разматрају како да претопе већу 
количину хладног материјала током 
рада конвертора „на шљаку”. Када ради 
као сада, претопи се 50-60 тона хладног 
материјала дневно (у процесу се створи 
80-90 тона, тако да у хали остаје вишак 
од 30-40 тона). - Квалитет бакренца је 
важан због садржаја бакра и битно је 
да са бакренцем не иде и шљака. Јер, 
ако се то деси, онда може довести до 

„избацивања” конвертора и стварања 
додатне количине хладног материјала. 
Уколико месечно радимо 25 дана (пет 

дана су планирани застоји), прето-
пимо 1.500-1.700 тона (када конвер-
тор ради и „на шљаку” и „на бакар”). 

Од осталих активности у овом 
одељењу Најденов издваја и при-
преме за сортирање (раздвајање) хлад-
них материјала према крупноћи и ква-
литету (садржају бакра). Додаје и да 

се у АТБ ФОД-у завршава постоље за 
чишћење лонаца (у одељењу их има де-
сетак) од налепака. Иначе, новим чекић-
багером се већ увелико чисте „уста” кон-
вертора од налепака који се стварају у 
процесу конверторовања. Ускоро би 
на крановима требало да буду инста-
лиране ваге које ће омогућити мерење 
целокупног „улаза” у једну конвертор-
ску операцију, као и „излаза” (мери се 
пун лонац, празан, и, на основу тога, 
рачуна се колика је тежина онога што је 
ушло у конвертор), односно много боље 
праћење и вођење технолошког процеса. 

Осим тога, очекује се да стигне 
и XMET апарат за брзо одређивање 
садржаја бакра у бакренцу. Овај уређај 
је важан за прецизније одређивање ко-
личине кварца коју је потребно додати 
у процесу конверторовања. Сваки 
лонац бакренца биће анализиран на 
овакав начин, што ће користити брига-
диру на конвертору да, према одређеној 
табели, тачно зна колико кварца треба 
додати. И трећи, веома значајни уређај 
је ОПЦ гасни анализатор који, на основу 
одговарајућих односа олово-сулфида 
и олово-оксида, одређује моменат када 
конвертор завршава рад „на шљаку”, а, 
на основу односа бакар-хидроксида и 
олово-оксида показује када је готов рад 
„на бакар”. 

После краћег застоја, почетком 
априла у одељењу рафинације успели 
су да „одлију” целу операцију са анод-
ном пећи број три и новом ливном ма-
шином. Наиме, после предвиђене 
реконструкције ливне машине број 
два, уследило је неколико пробних 
ливења током којих су обављена разна 
подешавања, почев од брзине и начина 
ливења до скидања и ређања анода у рас-

хладне резевоаре. „Двојка”, која је уо-
сталом већег капацитета (40 тона анод-
ног бакра на сат) од „јединице” (30 тона 
на сат), осавремењена је и оспособљена 
за потребе веће производње бакра из 
нове топионице 

- На новој ливној машини треба до-
радити још неке ствари - да се ускладе 

тежине анода, како би било што мање 
одступања у тежини задатој путем 
програма (анода треба да мери 235 
килограма, а дозвољена одступања 
су плус-минус осам килограма). Опе-
ратер на тач-панелу у командној 

кабини прати њену тежину и, уко-
лико није у одговарајућем обиму који 
је предвиђен стандардом, одмах је 
вади и ставља на страну као шкарт-
аноду (чим је тежа, прави проблем у 
процесу електролитичке рафинације 
бакра). Такође би требало убрзати и 
рад демолера зато што процес вађења 
анода из калупа, пребацивања у ре-
зервоар са водом, спуштања и понов-
ног враћања у почетни положај дуго 
траје – закључује Најденов. 

Ј. Станојевић

Некад и сад
- Са оваквим режимом рада (три 

до три и по конверторске операције 
дневно) постигли смо производњу 
6.000-6.500 тона анодног бакра месеч-
но. Када је радио само реактор и пла-
мена пећ (без флеш-пећи), производња 
се кретала од 4.000 до 4.500 тона ано-
да. Раније је конверторска операција 
трајала 12-14 часова зато што смо 
тада топили сиромашнији бакре-
нац (са 40 одсто бакра), па је треба-
ло више времена. Сада је бакренац 
за 20 процената богатији, што значи 
да можемо за краће време да заврши-
мо конверторске операције. У циљу 
интензификације процеса топљења 
у конвертору користимо и кисеоник, 
тако што у раду „на шљаку” садржај 
кисеоника иде 23 одсто, а у раду „на 
бакар” 25. И то га не користимо све 
време, него само у моментима када 

процес захтева – истиче Најденов. 

Смањен број конверторских операција

Дневно се обаве три до три и по операције, а њихово трајање 
сведено на шест-седам сати. – Иван Најденов: Тренутно 
разматрамо како да претопимо већу количину хладног 
материјала током рада конвертора „на шљаку”. - Ускоро на 
крановима треба да се инсталирају ваге које ће омогућити 
мерење тежине онога што улази и излази из конвертора. – 
Ускладити тежину изливених анода и убрзати рад демолера

Иван Најденов

У процес је укључена и друга ливна машина већег капацитета (40 тона анода на сат)
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ТИР. – За 13 дана априла Топионица 
је примила укупно 14.908 тона влажног 
концентрата (са просечним садржајем 

бакра од 21 процента), од чега 4.770 
тона из Флотације „Велики Кривељ”, 
3.054 тоне из Флотације Рудника бакра 
Мајданпек, 1.832 тоне из Флотације Бор 
(концентрат из Јаме и шљаке), као и 
5.250 тона из увоза. У допремљеној ко-
личини ове сировине била је 2.836 тона 

„црвеног” метала, највише (1.150 тона) 
из увозног концентрата, 786 тона из 

„Великог Кривеља”, 537 тона из РБМ-а 
и 362 тоне из Јаме и шљаке. Припрема 
и дистрибуција шарже су се одвијале у 

складу са технолошким поступком на-
редних операција у добијању бакра. 
Проблема није било ни у делу сушења 
и топљења шарже, тако да је укупно 
прерађено 17.167 тона, односно 1.320 
тона просечно дневно (114.464 тоне 
шарже од почетка године). Просечан 
садржај бакра у осушеној шаржи изно-
сио је 20,02 одсто, а просечан садржај 
сумпора 30,88 процената. 

Због повећања капацитета прераде 

Топионице, радили су конвертори број 
три и четири и дневно прерађивали 301 
тону бакренца (од почетка године ова 
два конвертора прерадила су 25.590 
тона бакренца, као и 277 тона секундар-
ног бакра и разног муља). У одељењу 
пламене рафинације за прихват растопа 
користиле су се анодне пећи број један 
и три и ливне машине број један и два 
(„двојка” је недавно завршила прво ком-
плетно ливење, при чему је остало да се 
отклоне недостаци у хидраулици, након 
чега ће бити у сталној експлоатацији). 
Топионица је прерадила укупно 13.499 
тона сувог концентрата бакра и, како се 
очекује, на крају овог месеца забележиће 
производни биланс од 6.500 тона анод-
ног бакра. На залихама ових дана има 
3.420 тона влажне шарже, са 626 тона 

„црвеног” метала. ФСК је успешно „пра-
тила” рад Топионице и продуковала 
просечно 1.050 тона сумпорне киселине 
дневно. У складишту има око 7.000 тона 
овог производа.

- Цело ново пирометалуршко 
постројење ради добро. Већ смо те-
стирали технолошке параметре (ква-
литет течних продуката, капацитет 
уноса концентрата у сушач, флеш-пећ, 
производњу паре) и сви резултати су 
у складу са пројектованим вредно-
стима. У јануару и фебруару доказали 

смо и оптимални капацитет прераде 
нове топионице од 400.000 тона сувог 
концентрата годишње. Стога су ових 
дана главне активности усмерене и 
на његово повећање, јер тиме наме-
равамо да „подигнемо” производњу 
анодног и катодног бакра. Часовни 
капацитет уноса сувог концентрата 
у ФСФ „држаћемо” између 60 и 62 
тоне, а дневну прераду на преко 1.400 
тона. Циљни садржај бакра у ба-

кренцу је 62 одсто, као и три и по кон-
верторске операције дневно. Капаци-
тет главне дуваљке у Фабрици сум-
порне киселине је 145.000 нормалних 
метара кубних флуида и сва опрема 
је у добром стању - рекао је Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а. 

У Електролизи ових дана ради 640 
ћелија, што је највећи број од почетка 
године, али и у претходних петнаестак 
година. Овај погон је за 13 дана априла 
дао 2.165 тона катодног бакра, а очекује 
се да месец заврши са 6.300 тона „црве-
ног” метала (од почетка године 16.035 
тона). Тренутно је у Електролизи моби-
лисано 3.992 тоне бакра. И продукција 
плавог камена иде планираном динами-
ком (три тоне дневно). 

У Фабрици бакарне жице потпуно 
је упослен погон синтер-металурш-
ких производа који има уговорену 
производњу до краја ове године, при 
чему део одржавања израђује резервне 

делове за потребе нове топионице. Лив-
ница фазонских одливака освојила 
је производњу појединих позиција за 
флеш-пећ. После тромесечне паузе, 
Прерада метала наставила је да ради 14. 
априла, и то одливке за познатог купца 
(кућишта воидомера, водомере и холен-
дере). 

Услужни погони ТИР-а успешно су 
обавили своје задатке. Енергана је била 
у функцији задовољења потреба техно-
лошког процеса добијања бакра у То-
пионици и Електролизи (грејање елек-
тролита). И поред чињенице да је ниво 
Борског језера у преливу (акумулација 
језера садржи око 11,5 милиона кубика 
воде), Тодоровић истиче да се и даље 
максимално контролише потрошња тех-
нолошке воде. Активности Транспорта 
ТИР-а, са свом расположивом опремом 

и високим степеном њене исправности, 
у друмском саобраћају биле су усмерене 
на превоз концентрата, креча и шљаке, а 
у железничком концентрата и сумпорне 
киселине.

Ј. Станојевић

Металургија
Главне активности металурга усмерене на повећање капацитета прераде

За више „црвеног” метала

Бобан Тодоровић: Доказали смо 
оптимални капацитет прераде 

нове топионице од 400.000 тона 
сувог концентрата годишње, а 

његовим повећањем намеравамо 
да „подигнемо” производњу 

анодног и катодног бакра

Даље смањење емисије SО2
- Редовно се мере емисије сумпор-

диоксида на димњаку и оне су испод 
законом предвиђених (350 мг по нормалном 
кубном метру). Током тестирања 
параметара емисије на димњаку сушача, 
фугитивних гасова, испред скрубера, као 
и на главном емитеру у ФСК-у (бетонски 
димњак висок 150 метара) постигнути 
су одлични резултати у погледу садржаја 
сумпор-диоксида у гасу и количини 
прашкастих материја чије присуство 
није забележено. Сви добијени резултати 
су у складу са европском регулативом у 
погледу највиших еколошких норми, што 
је и потврдила група инжењера које је ангажовала канадска ЕДЦ банка. Ови добри 
резултати су полазно становиште које ће тимови за екологију из ТИР-а да разраде и 
побољшају, јер нам је циљ даље смањење емисије SО2 на емитерима, уз минималне 
трошкове инвестирања у допунску опрему – нагласио је Тодоровић.

Бобан Тодоровић

У Електролизи ради 640 ћелија што је највећи број у последњих 15 година
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Енергетски сектор успешно прати рад новог пирометалуршког постројења

ТИР. – Несумњиво најважнија 
пратећа делатност неопходна за рад 
новог пирометалуршког постројења 
јесте обезбеђивање потребних енер-
гената и флуида. Тим сектором 
обухваћени су сви енергетски објекти 
у Топионици: котао, расхладни систем 
(расхладни торањ са комплетном опре-
мом), систем за снабдевање мазутом и 
осталим енергентима. Ту је затим нова 
енергана у чијем саставу је систем 
за припрему и дистрибуцију напојне 

воде према котловима, систем за при-
хват и дистрибуцију паре потрошачима, 
као и даљу дистрибуцију вишка паре 
старој енергани (за потребе грејања), 
постројење за хемијску припрему воде, 

турбина и генератор. У склопу Фа-
брике сумпорне киселине су два котла 
на заједнички парни бубањ, расхладни 
систем за хлађење процеса у Сумпорној 
и делом на конверторима у Топионици, 
као и систем за припрему процесне воде. 
По оцени Бобана Њагуловића, руко-
водиоца енергетике ТИР-а, осим тур-
бине и генератора у новој енергани, сва 
ова постројења за сада раде, и то веома 
успешно.

- Сви ови системи су били 
припремљени, завршени и, пара-
лелно са стартом нове топионица и 
ФСК-а, покретали смо и њих. У по-
четку је било неких „превезивања”, 
користили смо део енергената 
из старе енергане док нисмо овде 
све оспособили и пустили у рад. У 
досадашњем периоду, како се ухо-
давала технологија, односно процес 
у Топионици и Сумпорној, тако смо 
обезбеђивали све енергенте и флуиде 
који су неопходни за њихов рад. 
Притом нисмо имали никаквих про-
блема и задовољавали смо све њихове 
потребе. Показали смо да капаци-
тети наших постројења испуњавају 
основну намену и функцију за коју 
су пројектовани. Приликом постепе-
ног повећавања производње анодног 
бакра и сумпорне киселине у прет-
ходним месецима доказали смо да 
можемо испунити све што од нас зах-
тева процес рада и Топионице и Сум-
порне – рекао је Њагуловић. 

Наш саговорник додаје да оно чиме 
нису задовољни јесте чињеница да тур-
бина и генератор у новој енергани још 

увек нису почели да раде, премда су их 
досад уходавали и у два наврата пробно 
тестирали. - Пројекат изградње енер-
гане и свега осталог рађено је на 

основу пројектних подлога „Оутотека” 
и SNC Lavalina. Међутим, на почетку 
рада и Топионице и Сумпорне неки 
од параметара нису били у датим гра-
ницама. Имали смо тешкоћа док се 
процес уходавао и још увек их нисмо 
превазишли, односно пројектанти 
и извођачи радова још нису оспосо-
били турбину и генератор. Неопходно 

је уградити додатну опрему како би се 
обезбедила одговарајућа регулација 
притиска и протока у систему у 
складу са тим како се у реалним усло-
вима рада понашају наша постројења 
(произвођачи и потрошачи паре). У 
наредних месец-два поново ћемо те-
стирати турбину и видети докле смо 
стигли. 

Упоредо са опремом, уходавали 
су се оператери који раде на овим 
постројењима (укупно их на свима 
има 45). Њагуловић истиче да није 
било посебне екипе за њихову обуку, 
него су захваљујући досадашњем ис-
куству (већина постројења сродна је 
онима у старим погонима) и уз помоћ 
пројектаната и извођача радова успели 
да овладају и новим. Стога је тежиште 
стављено на мониторинг и рад у новим 
контролним собама, како би се ти људи 
оспособили за аутоматизован и рад на 
рачунарским јединицама, што је била 
новина у односу на старе послове. 

Главни енергетичар ТИР-а напомиње 
да, иако је устаљен, процес се непре-
кидно прати, јер је реч о врло озбиљном 
и одговорном сектору. У прилог томе 

говори и податак да чак неколико ки-
лометара цевних инсталација повезују 
нову енергану са старим постројењима. 

- Уколико дође до застоја у дотоку 
неког енергофлуида или било шта у 
нашим системима не функционише, 
аутоматски је угрожен рад Топио-
нице и Сумпорне. Морамо да будемо 
врло прецизни, да задатке и обавезе 

које имамо спроводимо тачно онако 
како процес захтева и да строго пра-
тимо задате режиме рада, како би 
снабдевање ових постројења било 
стабилно. Зато се стално прати рад 
свих агрегата, испитује квалитет 
свих енергената који се дистрибуирају 
у процесу, као и паре и свега оста-
лог што се враћа из процеса, јер је 
то предуслов за сигурност и очување 
опреме. Вода је број један у свему 
овоме и ту не смемо да грешимо да 
не бисмо угрозили постројења. Пећ 
и котлови увек морају да имају добру 
воду, не смемо дозволити појаву било 
којих ерозивних и корозивних елеме-
ната у систему. Такође, надгледамо 
потрошњу свих енергофлуида и ути-
чемо на нормативе, настојећи да све 
параметре потрошње (паре, воде, ки-
сеоника, енергофлуида) „држимо” у 
пројектованим границама – закључује 
Њагуловић.

Ј. Станојевић 

Обезбеђују сигурност 
и чувају опрему

Бобан Њагуловић: Приликом постепеног повећања производње 
анодног бакра и сумпорне киселине у претходним месецима 
доказали смо да можемо испунити све што од нас захтевају и 
Топионица и Сумпорна . - У новој енергани неопходно је уградити 
додатну опрему, како би се обезбедила регулација притиска и 
протока паре. – Сви параметри потрошње норматива држе се у 
пројектованим границама

Бобан Њагуловић

Неколико километара цевних инсталација повезују нову енергану са 
старим постројењима

Стално се испитује квалитет свих енергената, посебно воде

У наредних месец дана поново ће се тестирати нова турбина
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На Техничком факултету у Бору прослављен Дан студената

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. - У 
години када слави 55. рођендан 
Технички факултет у Бору је 4. 
априла, на Дан студената, после 
двадестогодишње паузе, обновио један 
веома стар струковни обичај. Реч је 
о “Скоку преко коже”, симболичној 
манифестацији увођења у струку која је 
уз пуно учесника, а и гледалаца, уз три 
химне (државну, рударску и студентску) 
одржана у биоскопу “Звезда”. “Скоку” 
је претходио Дан отворених врата 
средњошколцима – будућим студентима, 

потом весели дефиле младих бруцоша 
у свечаним црно-зеленим рударским 
униформама који су, уз песму, улицама и 
кафанама Бора трагали за бруц-мајором, 
као и две изложбе у холу биоскопа. 
Дан је “крунисан” традиционалним 
студентским балом.

“У давна времена млади рудари су 
своју храброст, спретност и физичку 
спремост доказивали свечаним 
церемонијалом – скакањем преко 
отвореног окна. Да су вични рударском 
послу гарантовао је кум – стари рудар 
код кога је кандидат учио занат, док 
су љубав према позиву исказивали 
животном лозинком или геслом. Када 
су окна постала сувише велика, овај чин 
је замењен симболичким скоком преко 
коже која је некад била главно заштитно 
средство. Рудари су је носили позади – 
да их штити од воде и повреда током 
радова у јами, а топионичари спреда 

– да их штити од пламена и усијаних 
честица при топљењу. Колевком овог 
церемонијалног чина још из 16. века 

сматрају се словачки рудници у области 
Спижи, а као академску манифестацију, 
уместо некадашње еснафске, почетком 
20. века у Југославију су је донели наши 
студенти из Чешке...” 

У Бору, граду препознатљивом по 
рударству и металургији, “Скок преко 
коже” је трајао од 1965. до 1995. године, 
да би ове поново стартовао. Церемонијал 
је сачувао древну симболику пријема у 
тешка звања рудара и металурга, али 
је примерен савременом добу. Тако 
је препуцавање два табора на бини, 

дипломираних инжењера и младих 
бруцоша, пред Президијумом у коме 
су седели, а потом и држали кожу 
скакачима, познати професори овог 
факултета, сада пензионери, прошло у 
добром расположењу, ваљда и због пива 
које се точило као награда за ефектно 
гесло и духовит одговор на питање 
зашто су кандидати изабрали баш 
рударску струку.

Пре почетка приредбе, проф. др 
Драгана Живковић, декан Техничког 
факултета, и Мирослав Николић, 
кустос Музеја угљарства из Сењског 
Рудника, отворили су две изложбе у холу 
Биоскопа. И, док се Технички факултет 
потрудио да скромним документарним 
приступом – како рече проф. Живковић 

- оживи сећање на “Скок преко коже”, 
изложба „Сто шездесет година 
угљарства у Србији“ посвећена је, по 
речима Николића, великом јубилеју 
каквим не може да се похвали ниједно 
предузеће у Србији. То је 160 година 
непрекидног копања најквалитенијег 

мрког угља у јами Сењски рудник! 
Фотографије те поставке говоре о 
историјском развоју како јаме тако 
и насеља Сењски Рудник, док међу 
оригиналним експонатима, алату који је 
служио за рад у јами, има и таквих који 
датирају од трећег и четвртог века наше 
ере, па готово до данашњих дана. 

Била је ово прилика да Драгана 
Живковић, пред новинарима, подсети 
на веома добре услове студирања у 
Бору на чијем је Техничком факултету 
(једини ван Београда из породице БУ) 
од оснивања до данас дипломирало 
преко 2.700 студената. Специјалистичке 
студије је завршило 20 студената, 
мастер студије 153, магистарске 160, а 
докторске 111 студената. Стручњаци 
са овог факултета познати су и 
признати широм света. У Бору постоји 
Студентски центар за удобан и повољан 
смештај студената са стране, а 2013. 

године Факултет је по други пут 
акредитовао своје студијске програме за 
рударско инжењерство (са три модула: 
ЕЛМС, ПМС и рециклажне технологије 
и одрживи развој), металуршко инже-

њерство (екстрактивна и прерађивачка 
металургија); технолошко инжењерство 
(тех но логија и заштита животне сре-
дине) и инжењерски менаџемент (пос-
ловни менаџмент и од ове године инфор-
мационе технологије).

-Са великим задовољством могу 
да кажем – истакла је Живковићева 

- да смо, укључивши се у велики 
пројекат који је Европска унија 
имала за српско високо образовање, 
добили опрему вредну пола милиона 
евра и то је сјајно, не само за наше 
студенте, већ и за наше мастер и 
докторске студенете и, наравно, за 
колеге профсоре ради бављења 
научноистраживачким радом. А, могу 
рећи да је научноистраживачки рад 
на изузетно високом нивоу у смислу 
препознатљивости у свету, индекса 
цитираности наших аутора, броја 
радова у међународним часописима 

и многим другим факторима који 
одликују наш факултет као школу са 
полувековном традицијом. 

Текст и фото: Љ. Алексић

После двадесет година поново је изведен стари обичај увођења у 
струку, а претходио му Дан отворених варта средњошколцима - 
будућим студентима и две изложбе: о историјату “Скока” и “160 го-
дина угљарства у Србији”, односно Сењског рудника. – Досад ди-
пломирало преко 2.700 инжењера, а најновијом опремом и струч-
ним кадром, као и условима смештаја Факултет нуди младим 
људима модеран образовни искорак на четири студијска програма

Обновљен „Скок преко коже”

Потрага за бруц-мајором улицама Бора

Бруц-мајор први скаче преко коже која симболизује рударско окно

Драгана Живковић, декан ТФ, и 
Мирослав Николић, кустос, отворили су 

две изложбе у холу борског биоскопа
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Мајданпечки пензионери и инвалиди рада посетили флотацију

Покренут стечајни поступак за „ИПМ Мајданпек“

Прво поверилачко рочиште 19. маја

Мајданпек

РБМ. – Група од 70-ак чланова 
мајданпечког Удружења пензионера 

„Бакар“ и инвалиди рада посетили су 
7. априла Флотацију Рудника бакра 
Мајданпек. Пензионери, међу којима 
је већина тај статус стекла радећи у 
мајданпечком руднику, али са којима су 

били и појединци који су готово читав 
живот проживели у граду под Стари-
цом, а нису изблиза видели рудничка 
постројења, били су одушевљени посе-
том. Она их је, кажу, упркос томе што 
се много тога изменило набоље у односу 
на време када су они радили, уверила да 
је рударски хлеб, ипак “хлеб са девет 
кора”.

Пословодство РБМ-а је по лепом 
сунчаном времену са својим гостима, 
пензионерима, аутобусима стигло до 
Флотације. Ту су их дочекали руководи-
оци тог погона и повели у обилазак. У 
најмању руку, пензионери су били им-
пресионирани. Са платформе су посма-
трали рад моћних секција, млинова који 

мељу руду и постројења која одвозе 
пулпу до нових флотационих машина.

-Некада је рад у флотацији био 
много тежи, сада је све аутомати-
зовано. Нова технологија је стигла, 
први пут то видим, ново, усавршено, 
биће још боље вероватно, када се 
уходају мало. Мени је нова опрема 
непозната, аутоматика је ту, све сада 
иде преко компјутера. Ми смо некада 
сами дозирали све, а сада само притис-
неш дугме и иде процес производње - 
каже Бранимир Давидовић, пензио-
нер са 41 годином стажа у флотацијској 
производњи, и додаје: - Лепа је ово при-
лика за људе међу којима има и оних 
који 20 година нису били овде. Јер, до-
годиле су се велике промене, промене 
и за мене, у односу на период од пре 
пет година, до када сам радио у при-
преми минералних сировина. 

Видно задовољни били су и други 
посетиоци флотације. - Пензију сам 
стекао у Руднику бакра Мајданпек 

као возач тешких возила на повр-
шинском копу и понекад сам, због по-
требе посла, “ФАП”-ом и другим воз-
илима превозио неке материјале и 

до флотације. Овај доњи део погона 
у којем су смештене нове флотаци-
оне машине уопште не памтим, иако 
ми је отац радио у флотацији. Процес 
производње у погону не познајем, али, 
надам се да ће нова опрема олакшати 
рад младим колегама – презадовољан 

је био посетом руднику Мика Бирешић. 
Ипак, посета је некако највише 

импресионирала пензионере који су 
деценијама живели у Мајданпеку, граду 
за који многи кажу да је град-рудник, а 
да у рудник нису крочили. 

-Овде су радили и мој отац, и мој 
деда, и прадеда тако да сам врло емо-
тивно доживела ову посету и бескрајно 
сам захвална руднику, а директору 

РБМ-а сам рекла: “Молим Вас, тру-
дите се да ови ваши људи имају што 
веће плате” – пуна утисака била је 
Данка Коцић, Мајданпечанка и пензи-
онерка која није радила у РБМ-у, а посе-
тила га је само једном, као гимназијалка. 
Она сматра да добре плате заслужено 
припадају људима који раде у тешким 
условима, а о њима се недовољно зна: - 
Када сам видела ове услове, где људи 
раде и како раде, уверила сам се да је 
стварно тешко. А дају нам бакар, дају 
овој земљи бакар. Сви ми живимо од 
овог рудника, чак и ми, пензионери – 
казала нам је Данка коју је ова посета 
ганула до суза.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК.- Одлучујући о 
предлогу Министарства привреде 
Владе Републике Србије, Привредни 
суд у Зајечару, на рочишту одржаном 
14. априла, донео је одлуку о покретању 
стечајног поступка за „Индустрију за 
прераду” ДОО Мајданпек. За привре-
меног стечајног управника именована 
је Драгана Тодоровић.

Судија Привредног суда у Зајечару 
Јелена Миленковић, као стечајни 
судија, донела је решење о отварању 
стечаја над “ИПМ Мајданпек” ДОО 
Мајданпек и утврдила постојање 
стечајног разлога, као и интерес пред-

лагача за спровођење стечајног по-
ступка. За стечајног управника име-
новала је Агенцију за лиценцирање 
стечајних управника од које се очекује 
да у најкраћем року изабере повереника. 
Истовремено, повериоци су позвани 
да у року од 90 дана од објављивања 
огласа о отварању стечајног поступка 
пријаве своја потраживања, а да дуж-
ници “ИПМ-а Мајданпек” испуне оба-
везе према стечајној маси дужника. 
Прво поверилачко рочиште, ради рас-
праве о економско- финансијском 
положају стечајног дужника и сазивања 
седнице скупштине поверилаца, зака-

зани су за 19. мај, а испитно рочиште за 
13. септембар.

„ИПМ Мајданпек“, у оквиру којег 
су пословали „Златара Мајданпек“ 
и „Мегапласт“ Доњи Милановац, 
као предузеће у реструктурирању 
није успело да се приватизује, а кроз 
више социјалних програма, од некада 
више од две хиљаде радника, на крају 
прошле године остало је само пет. То 
су радници који се нису изјаснили за 
социјални програм, а по којем је, уз 
припадајуће отпремнине, 263 њихових 
колега последњег дана 2015. напустило 
радна места.

То је одлука која се могла оче-
кивати, јер, како је наведено у 
образложењу, остварен је стечајни 
разлог трајније неспособности 
плаћања с обзиром на блокаду 
рачуна дужника која траје од другог 
новембра 2015. године и чији износ 
премашује 40 милиона динара. Оно 
што се може очекивати је да се по 
именовању повереника Агенције 
обави примопредаја, а након тога са-
гледа има ли из садашње позиције 
будућности за ово предузеће. 

С. Вукашиновић

Агенција за лиценцирање стечајних управника именована је за стечајног управника који ће изабрати свог повереника. – Повериоци позва-
ни да у року од 90 дана пријаве потраживања. - Испитно рочиште заказано за 13. септембар

Нова флотација пред старим мајсторима

Пословодство РБМ-а пружило је заинтересованим пензионерима прилику да у свом некадашњем предузећу виде 
најмодернију опрему за припрему минералних сировина

Данка КоцићБранимир Давидовић

Мика Бирешић



Четвртак, 21. април 2016. Број 2269, страна 17 Туризам
Хотел „Језеро” још једном оправдао водећу улогу у пословном туризму

У организацији Синдиката „Независност” ТИР

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У хотелу 
„Језеро” на Борском језеру током прет-
ходна два месеца забележено је око 
2.000 ноћења у оквиру бројних послов-
них сусрета, скупова и конгреса који 
су овде организовани (1.400 у марту). 
Први пролећни месец почео је веома за-
паженим и посећеним осмомартовским 
аранжманом, а наставио се семинаром 

ТЦА Агенције, саобраћајних предузећа 
Србије, Института за економију и право 
из Београда (чак два пута). Посленици 
овог туристичког драгуља угостили су и 
децу са Косова и Метохије (од 25. до 27. 
марта) са овогодишњом мис Србије Ка-
тарином Шулкић (родом из Звечана), 

чланове КУД-а „Абрашевић”, пензи-
онере из Бора и Тимочке Крајине. . . 
Током марта у хотелу су боравила и 542 
индивидуална госта.

- Хотел „Језеро” још једном је 
оправдао водећу улогу у такозва-

ном конгресном (пословном) туризму. 
Поново смо доказали да смо били пот-
пуно у праву када смо одлучили да 
се ослонимо на овај вид туризма, јер 
њиме можемо да се бавимо целе године. 

Ту су и посебни услови и погодности 
за организоване групе и синдикате, 
који увек уроде плодом, лепа и ко-
рисна сарадња са бројним туристич-
ким агенцијама. Већ сада имамо доста 
заказаних манифестација за наредне 

месеце (семинари Wиннер штедиша, 
Савеза зубних техничара Србије, скуп 
здравствених радника, спортски сус-
рети радника Железнице и водопри-
вредних предузећа Србије у мају и 

јуну) – рекла је Милица Миловановић, 
управница хотела „Језеро”.

Наша саговорница додаје да све више 
расте и број индивидуалних гостију. 
Тренутно посебно интересовање изазива 
првомајски аранжман (од 29. априла до 
четвртог маја). Домаћини су се потру-

дили и припремили разноврстан и богат 
програм који, поред свих погодности 
и удобности које хотел пружа, садржи 
и дружење са гостима, ускршњи ручак, 
излет до Лазареве пећине, традицио-

нални ручак на отвореном. А, да је и 
веома тражен сведочи податак да је по-
четком априла већ било резервисано 60 
одсто аранжмана. 

Текст: Ј. Станојевић 
Фото:Љ. Алексић

ТИР. – Синдикат „Независност” ТИР 
организује рекреацију радника ТИР-а у 
Сокобањи, и то у три термина (од 13. до 
18. маја, од 24. до 29. маја и од седмог 
до 12. јуна). Петодневни аранжман обу-
хвата превоз из Бора, пет полупансиона у 

„Сани” пансиону и један излет са ручком 
у приорди. Група је ограничена на 25 ко-
рисника, а постоји могућност индивиду-
алне рекреације ван ових термина.

Полупансион кошта 2.200 динара, а 
за све чланове који користе ваучере за 
одмор у Србији 1.200 динара. Плаћање 
је у 24 петнаестодневне рате путем 
административне забране (рата уз 
коришћење ваучера износи 250 динара). 
Сви заинтересовани се могу пријавити и 
добити ваучере у Синдикату „Независ-
ност” ТИР.

Петодневна рекреација у Сокобањи

Ј. С. 

У марту и априлу две хиљаде
               ноћења

Поново смо доказали да смо били у праву када смо одлучили да се ослонимо на овај вид туризма, 
јер њиме можемо да се бавимо целе године – рекла је Милица Миловановић, управница хотела 

„Језеро”. - Посебно интересовање изазива првомајски аранжман (од 29. априла до четвртог маја). - 
Већ сада доста заказаних манифестација за наредне месеце

Милица Миловановић
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Култура
О једној генерацији техничараПрича 

Колекшива
Техничка школа у Бору није од јуче. Прошлост јој 

није кратка, а, надамо се да јој је будућност још и 
дужа. Живот је почела чим је рат замро, године 1946. 
Више пута мењала је адресу док за њене потребе није 
сазидана наменска зграда. Ни број одсека није био 
сталан. Као код крошње столетног храста, разгра-
навали су се и сушили, само су узрочници били други: 
потребе привреде, процене кадровске конјуктуре у 
будућности, па и број основаца којима треба обезбе-
дити могућност да наставе да буду ђаци.

 Весели свршени матуранти из њених одаја из-
лазили су у живот са дипломама техничара: рудар-
ских, металуршких, хемијских, машинских...

 Први директор школе био је Живојин Ђорђевић, 
док је титула последњег подложна променама. 
Дуго је самовала заједно с околним појатама, да би 
убрзо након првредне реформе (1965) с њене предње 
стране никло насеље металурга. Чим је власт схва-
тила да са новцем који се утроши за један стан могу 
двојица или тројица добити кредит и изградити 
толико кућа, а да то нововласништво неће угро-
зити систем порођен у братоубилачком рату ради 
ниског циља отимања власти. 

 Било је то време просперитета стандарда 
брзином коју је немогуће поновити. Током школске 
1962/63. године од ученика и наставника само је Бар-
тали имао ауто („опел-олимпија“), да би Бор крајем 
исте деценије по броју аутомобила у односу на број 
становника био високо други у Југославији, у леђа је 
гледао само љубанској општини Центар. 

 За свршене осмаке први септембар је исувише 
значајан да би био обичан датум. Није ни генерацији 
матураната 1965/66. било важно када је почео 
Други светски рат, битност је била чињеница да се 
војевање смирило, а до првог септембра 1962. мир је 
стигао у године пунолетства. 

 Време је било сунчано, није било разлога за 
хватање заклона испод стреха, порта Техничке 
школе била је пуна раздрагане младежи. Прваци су 
били најбројнији и опрезно најмирнији. Држали су се 
група познаника, увиђавно су настојали да не поре-
мете статус старијима од себе. А ту су били по-
лазници друге и треће године, на металуршком и 
хемијском одсеку, као и ванземаљци (барем за нас 
прваке), које је од дипломе рударског техничара 
делила само почињућа школска година. 

 Безбрижност је била резервисана за старије 
генерације. 

 Међусобна упознавања била су бројна, али су 
размишљања о томе – „шта нас чека унутра“ 
била тако интензивна да нисмо памтили ни своја 
имена. Спокојство као да је на један дан напустило 
лафове и дасице, како су себе сматрали самоуверени 
мангупчићи, који су стално померали границе докле 
се сме у слободи понашања. Накратко нам се учи-
нило да је дошло и много родитеља и да нисмо били 
у праву што смо нашима спречили долазак у школу, 
сматрајући тај чин доказом недораслости. Док 
нисмо схватили да ти „родитељи“ стоје одвојено 
од деце и да, ако су и родитељи, нису у сродству са 
ученицима. Били су то такође полазници школе, али 
по двогодишњем програму за одрасле, за оне који су 
окаснили са седањем у средњошколске клупе. Када 
смо међу њима препознали спортске асове, фудба-
лере Стојана Качара и Југослава Вејића, и сами смо 
се осећали важнијим у њиховом „друштву“. На ста-
диону смо ми били на трибинама, а они на терену, 
сада су нас делили смо зидови учионица.

 Прве прозивке у новоформираним одељењима 
нису нам очеличиле трусно самопоуздање. 
Многобројни су били они који су поновили разред. 
У два одељења металурга разломак се приближа-
вао четвртини. Да ли је таква судбина и наша 
будућност размишљали смо у разреду М1б док 
нас је прозивала разредни старешина Јованка 

Стојадиновић, професор географије. У другим 
одељењима првака атмосфера је била пресликана. 

 Наше смиривање трајало је само неколико 
дана, док нисмо успоставили своје оријентире. Суз-
држаност према несташлуцима задржали су уче-
ници који су допутовали из села. Док су дошли до 
школе, минули су тешкозаборављиву раскрсницу, на 
којој су биле исписане могућности: бити техничар 
или се вратити напорним раноранилачким посло-
вима у сточарству и на њиви. Лужничани су били 
у прилици да претходно осете чари печалбарства, 
па су их опомињали стихови Коче Рацина: „Стани 
си утре порано / дојди се вечер подоцна, / наутре 
радост понеси, / навечер тага донеси...“

 Градска деца имала су стални мањак ових 
упозоравајућих мотива, поготову она чији су очеви 
били на руководећим пословима у привреди и држав-
ним установама (запослене мајке у то време су рет–
кост, тада је важило да је „жени место у кући“).

 „Чување леђа“ показало се штетним као 
одрастање у инкубатору. Последице су хронична 
неотпорност на инфекције и промаје, неминовне у 
животу, замаскирана несигурност за соло наступе 
у професији, губитак знатног дела осећаја за ствар-
ност, а највећа је бесперспективност.

Тај патронат био је попут човекове лепоте, 
власти, здравља и силе. Дакле, само за време. Деци 
великаша требаће деценије да схвате да елитни 
статус у друштву није наследан. И заводничка 
лепота показала се као слаб аванс, понекад чак и 
штетна за срећу. Те ванпрофесионалне репутације 
отишле су брзо на споредан колосек, требало је 
из почетка играти квалификације за седиште у 
друштву. 

Данас имамо преполовљено бројно стање, или ће 
се то ускоро десити. Многе матуранте су болести 
раздвојиле од живота. Пре него што су године ста-
рости стигле да му науде. 

 Мишљење да су најлепше године нашег живота 
иза нас, у пракси има много изузетака, па не би 
смело да буде чврсто заковано. Одавно на корзоу 
не лутамо погледом за девојкама или младићима, 
држимо га чврсто на леђима лелујавог унука 
неучвршћеног корака. Највреднији раножениоци из 
наше генерације врше припреме за свечани дочек 
праунука. 

Неки су остављени од породице, самују у разли-
читим преокупацијама. Занимање удовац или удо-
вица учестава. 

Појединци су се од жалбене црнине обезбе-
дили тако што нису ни излазили пред матичара. 

Већина од њих није срела сродну душу да би уорта-
чила живот, нисам чуо да је у времену матуре било 
зарицања у самотнички лет кроз живот. 

Не могу се побројати све могућности које живот 
ставља на свој мени. 

 Када нас је у пролеће 1966. захватио немир ду-
ховне тескобе, професор фискултуре Ђорђе Гачић, и 
сам разредни сатарешина једног одељења матура-
ната металурга: „Разлаз. Девојке раније сазревају, 
оне ће се већином удати, ви мушки ћете то мало од–
ложити. Један део ће на студије, а неће бити лоше 
ни онима који се запосле. Чим изађу из приправнич-
ког стажа, имаће веће плате од својих професора. Не 
брините за нас, виђаћемо се, а за два месеца ће нови 
пријемни испити, па ће вам доћи смена“.

 Упозорио нас је и да нас живот неће увек нежно 
третирати. 

 Излазак из школе са дипломом терхничара 
је попут дистрибуције садница из расадника. 
Сазнање где ће техничар завршити непоуздано је, 
привремено, подложно променама непредвидиво и 
често погрешно. 

 А те годне изашла су 123 матураната. 
 Од њих неколико се вратило у клупе и на-

редне године да доуче пропуштено. Морало је 
тако, будућност је била у игри, а дипломе су имале 
тежину и тада нису биле предмет робноновчаних 
трансакција. 

 Саобраћај је брзо испоставио данак за своје 
погодности. Хемијски техничар Мијуца отишао 
је у војску убрзо након дипломирања. Да одужи 
дуг отаџбини. Колона војника, у којој је он био у 
последњем реду, кретала се, прописно, десном стра-
ном пута. Али возач који их је сустизао на кривуда-
вом путу није прилагодио брзину...

 У времену када је родитељима најавио долазак 
на одсуство, војник се није појавио на вратима. За-
менио га је поштар са лошовестним телеграмом у 
рукама. 

Сутрадан су трајно уснулог Мијуцу војници, с 
којима је у кантини делио наполитанке, унели у 
дрвеном сандуку.

 Потом је гомилање година уз помоћ болештина 
почело да преполовљава бројност ове генерације. На-
редно постројавање, у оквиру обележавања педесе-
тогодишњице матуре, предвиђено је за последњу 
суботу у маја ове године. 

Мр Јован Г. Стојадиновић, (Из књиге истог 
аутора, Споменар матураната металуршког 

одсека Техничке школе у Бору, школске 1965/66. 
године или Водич за шетњу кроз успомене)

Илустрација: Игор Крстић
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БОР. – Низом акција у Србији је обе-
лежен осми април, Светски дан Рома, с 
циљем да се још једном упозори на из-
узетно тежак друштвени и економски 
положај те националне мањине. Вито-
мир Михајловић, председник Нацио-
налног савета Рома, оценио је да су они 

и даље најугроженија мањинска група 
у Србији и да до сада нису отклоњене 
кључне препреке за побољшање 
њиховог социјално-економског 
положаја. – Србија је остварила 
помаке када је реч о положају припад-
ника ромске националне заједнице, 

али највећи проблеми са којима се и 
даље суочавају су висока незапосле-
ност (95 одсто Рома није запослено 
и исто толико користи материјалну 
помоћ) и спора интеграција. Напре-
тку положаја Рома допринеле су, према 
његовим речима, мере Владе Србије 
попут оних у области образовања (упис 
ученика и студената, увођење педагош-
ког асистента ромске националности 
у 173 основне школе у Србији, међу 
којима су и борске) и законској регула-
тиви која обухвата права националних 
мањина (увођење координатора у локал-
ним самоуправама). 

Потпредседник ВРС Зорана 
Михајловић, која у име Владе коорди-
нира активности државних институција 
усмерене на побољшање положаја Рома, 
навела је да у Србији живи њих 150.000, 
од којих већина у нехигијенским усло-
вима у 536 ромских насеља, без основ-
них личних докумената и могућности 
да оду код лекара, док је свега 20 одсто 
функционално писмено. – Циљ Владе 
је да сва ромска деца иду у школу, да 
свим Ромима буде доступна здрав-
ствена нега, али и да сви буду равно-
правни у добијању посла искључиво 
на основу својих способности, а не 
због тога коме народу припадају. 
Недавно усвојена Стратегија за 
социјално укључивање Рома од 2016. 
до 2025. године још једном показују 
посвећеност ове владе да они у 
свим сегментима буду равноправни 
грађани Србије. 

- Осим запошљавања, не видимо 
никакву другу шансу како се може 
побољшати животни стандард Рома. 
Али, ту је и други проблем – што 
све више наше деце одлази у ино-
странство јер немају посао. Ко ће 
данас да запосли Рома у време када 
се тражи висококвалификовани, об-

разовани људи, а ми то нисмо у 
могућности. Највећи проблем је што 
не знамо ни колико тачно има Рома 
у Бору - наишли смо на податак да 
их је више од 10 одсто – каже Шашу-
вар Усејиновић, председник Центра за 
људска ромска права у Бору. 

Светски дан Рома и ове године све-
чано је обележен у граду бакра у био-
скопу „Звезда” наступом КУД-ова из 
Бора, Ниша, Сврљига и Беле Паланке, 
као и округлим столом о достигнућу 
Рома у културно-уметничком ствара-
лаштву. У Народној библиотеци, седмог 
априла, одржано је књижевно вече на 
коме је Марина Синановић, председ-
ник Удружења Рома РЕАБ, казивала 
своје стихове, а приказан је и њен доку-
ментарни филм о култури и традицији 
Рома која се није мењала вековима 
упркос сталним миграцијама и номад-
ском начину живота. 

Ј. Станојевић

Мозаик

Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2268 – ВОДОРАВНО: пролеће, разглас, ролери, ћумурана, 

Алис, рауб, манир, гем, Кирк, ИБН, СА, Паоло, груда, ЖС, ПЛО, Урал, мај, Илири, Аман, 
Ситу, висибаба, ксенон, аколада, мантили.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ ВОДОРАВНО: 1. Заједно са 7. и 17. водоравно: Међународни празник рад-
ничког покрета, 7. Види 1. водоравно,  14. Филм Мадоне, 15. Наука о грађи живих 
бића, 17. Види 1. водоравно, 18. Жабља нога, 19. Направа за нишањење, 20. Органи 
чула вида, 21. Поглед у нешто ради сазнања, 22. Приповетка Никола Гогоља, 23. 
Морски гребен, 24. Наша бивша атлетичарка, Сузана, 26. Врста спортског чамца, 
28. Организација рада (скр.), 30. Пропланак, лазина, 31. Приповетка Милована 
Глишића, 32. Временски термин, 35. Јеврејски вероучитељ, 37. Река у Француској, 
38. Врста медоносног дрвета, 39. Кућна кирија, 41. Место у Зајечарском округу, 42. 
Шаховско отварање, 43. Машна.

УСПРАВНО: 1. Направа за писање, 2. Спортиста у рвању, 3. Наш фудбалер, 
Немања, 4. Име наше глумице Рине, 5. Милиампер (скр.), 6. Наш бивши кошаркаш, 
Марко, 7. Плочица у хокеју на леду, 8. Робна тарифа (скр.), 9. Други назив за област 
Беотија у Грчкој, 10. Врста гмизавца, 11. Град у Србији, 12. Осми месец јеврејске 
године, 13. Немачки филозоф, Имануел, 16. Изнад, поврх, 18. Јавно такмичење у 
знању, 21. Уобичајени назив за масовни излазак радника у природу за празник 
рада, 22. Направа за мерење тежине, 25. Место код Бољевца, 26. Преноћиште (тур.), 
27. Органи за летење код птица, 28. Град у Русији, 29. Део отплате кредита, 31. 
Биљка љутог корена, 33. Католички калуђер, 34. Житко јело од брашна, 36. Кућни 
бифе, 37. Мушки потомак, 38. Име руског писца Толстоја, 40. Симбол радијума, 41. 
Ауто-ознака за Сенту.

И у Бору свечано обележен Светски дан Рома

За бољу будућност Рома у модерној Србији
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Циљ Владе је да сва ромска деца иду у школу, да свим Роми-
ма буде доступна здравствена нега, али и да сви буду равноправ-
ни у добијању посла искључиво на основу својих способности, а 
не због тога коме народу припадају – изјавила је недавно Зорана 
Михајловић, потпредседник ВРС. - В. Михајловић: Србија је оства-
рила помаке када је реч о положају припадника ромске национал-
не заједнице, али највећи проблеми са којима се и даље суочавају 
су висока незапосленост и спора интеграција. – Ш. Усејиновић: 
Осим запошљавања, не видимо никакву другу шансу како се може 
побољшати животни стандард Рома

Убио се радник „Заштите“
МАЈДАНПЕК. - Радник „Заштите“ Велибор Пистолић (1980.) пронађен 

је мртав у кругу Рудника бакра Мајданпек у суботу (16. априла), око поднева. 
Несрећног младог човека пронашле су колеге стотинак метара од рудничке 
капије, између два магацина експлозива. То је, како кажу, редовна траса коју 
обилазе радници овог предузећа задуженог за обезбеђење имовине Рударско-
топионичарског басена Бор. 

Пошто се није појавио у време које је уобичајено за примопредају дужности, 
Велиборове колеге из друге смене кренуле су у потрагу за њим и пронашле га 
на овом месту како лежи на стомаку, а из ушију му куља крв. Приликом увиђаја, 
када је тело померено, пронађен је и његов службени пиштољ.

Према првим налазима са лица места сумња се да је реч о самоубиству, а ис-
трага коју је ће обавити истражни судија из Неготина треба да расветли околно-
сти под којима је овај несрећни човек страдао. 

Велибор Пистолић, родом из Рудне Главе, био је ожењен и отац двоје деце, 
а његове колеге и претпостављени кажу да је био одличан радник. 

Г.Т.В.

Трагедија у Мајданпеку

Шашувар Усејиновић
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Стручњаци Рудника бакра Мајданпек дошли су на идеју о изградњи трака-
стих транспортних система средином седамдесетих година минулог века, због 
тадашњег поскупљења нафте и 
вишеструког пораста цена транс-
портних возила. За РБМ то је 
значило повећање трошкова рада 
дампера за 60 одсто. Идеји да се и 
руда и јаловина превозе тракама 
пружили су отпор инжењери, али 
и поједини економисти. Урађене 
су бројне анализе и експертизе, 
обављене све могуће провере и 
све су апсолутну предност давале 
тракама. За извршење планира-
них производних задатака само 
у 1990. години било би потребно 
106 великих дампера. Какви би путеви били потребни за толику флоту? 
Њихова ширина захтевала би проширење копа и додатне трошкове за његово 
одржавање. Донета је храбра и далековида одлука која је значила револуци-
онарну замену старе технологије новом, првом у свету (у светском рударењу 
тракасти транспортер се користио у производњу угља, не и метала).

Први транспортни систем на Површинском копу РБМ-а (ТС 1) пуштен је 
у рад 1984., а четири године касније и други (ТС 2) који је дао још боље ре-
зултате. Трећи је изграђен 1992. и имао је нова технолошка решења јер је пре-
возио ископине на траци под нагибом од 35,5 степени због кога је имао дуплу, 
тзв. сендвич-траку (товар је путовао „ухваћен” двема тракама). Овај висо-
конагибни систем донео је велико смањење трошкова пошто се транспорт 
обављао знатно краћим путевима од гротла Јужног ревира ка одлагалиштима. 
Решење је било јединствено у свету. Касније је у рад укључен и четврти ХАК 
систем. Сва четири система представљала су не само технолошку револуцију, 
већ и својеврсни грађевински подвиг.

На снимку из старог албума – транспортне траке у мајданпечком руднику.  

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Тракасти транспортери – технолошки подвиг

Помама за „моделом 3“
Нови „модел 3“ електричног аутомобила компаније „Тесла мо-
торс“ широм света је за недељу дана наручило 325.000 људи, от-
крио је директор Елон Маск.

Број наруџбина за седам дана од представљања најјефтинијег „Теслиног“ 
модела досад није забележен кад је реч о електричним аутомобилима.

„Нисан“ је широм света од краја 2010. године продао 210.000 модела „лиф“ 
(Leaf), а „Тесла“ укупно 110.000 електричних аутомобила откад је почео да 
их прави 2008. године.

Директор „Тесла моторса“ Елон Маск је недавно навео да ће због вели-
ког броја поруџбина компанија можда морати да отвори још једну фабрику.

Нови модел, чија је почетна цена 35.000 долара, купци ће моћи да заиста 
купе тек на крају следеће године. За резервацију треба да оставе депозит од 
1.000 долара.

С основном ценом од 35.000 долара, без државних подстицаја за елек-
трична возила, „модел 3“ је више него упола јефтинији од „Теслиних“ прет-
ходних модела.

Прототип „модела 3“ представљен је 31. марта у студију те компаније у 
Лос Анђелесу. Првог дана претпродаје нови модел наручило је 115.000 људи.

Маск је рекао да „модел 3“ може да иде најмање 346 километара после 
пуњења, што је двоструко више у односу на електрична возила у истом це-
новном рангу. 

(Сајт РТС-а, извор: БЕТА, АП)

Ј. С.

Камером кроз град

Пролеће у коме 
су димњаци
  одахнули

Фото: Љ. Алексић


