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Од милијарду и 250 милиона евра укупног дуга РТБ-а Бор, стари је „тежак“ око 900 милиона 
евра! У тих 900 милиона евра, задужених пре 2000. године, скоро половина отпада на 
Лондонски и Париски клуб поверилаца, чак 408 милиона евра. - РТБ није у стању да врати 
дугове из прошлог века и то мора јасно да се каже. Може и мора да врати око 350 милиона 
евра кредитног задужења за нову топионицу и куповину рударске опреме, тврди Благоје 
Спасковски. - УППР-ом се дисконтује 90 процената старог дуга, а задржавају сва дуговања која 
имају државну гаранцију или други вид обезбеђења (хипотека, ручна залога), са обавезом да 
се у стопроцентном износу врате

Порекло басенских дугова и њихово намирење кроз УППР

РТБ редовно измирује обавезе по кредиту са државном гаранцијом

Рецепт за успешан
              РТБ

РТБ. – Рударско-топионичарски басен Бор 15. јуна измирио је четврту рату кредита узетог за изградњу 
нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Поштујући динамику и уговорене рокове измиривања кре-
дитних обавеза, на рачун канадске EDC банке уплаћено је 4.575.000 долара и 2.353.000 евра, односно 
укупно 7.260.000 долара.

РТБ рате за кредит плаћа из сопствених средстава и редован је у измиривању ове обавезе за коју је и 
Влада Србије дала државну гаранцију.

Отплата кредита почела је 15. септембра 2015. године и од тада се, на свака три месеца, измирује до-
спела рата. Динамику и рокове отплате зајма утврдио је кредитор, а отплата кредита трајаће до 2020. године.

Канадска EDC банка је у јуну 2010. године одобрила РТБ-у Бор робни кредит за изградњу нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине у укупном износу 135 милиона евра, односно 101.250.000 долара и 55 
милиона евра. Влада Србије дала је гаранцију да ће РТБ кредит отплатити према уговореној динамици и у 
предвиђеном року. 

Плаћена четврта рата 
канадској EDC банци

Г.Т.В.
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Електролизa: Бакарни појас да се опаше земљина кугла

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – У Електро лизиној РЈ Електро-
литичка рафинација бакра на летњег Светог Николу 
(22. маја) произведена је петомилионита тона катод-
ног бакра. Десило се то нешто више од месец дана пре 
Електролизиног 78. рођендана (почела је да ради 2. 
јула 1938. године). Осим пет милиона тона „црвеног”, 
овај металуршки погон је у свом досадашњем радном 
веку изнедрио и одговарајуће количине племенитих 
метала – 160 тона злата, око хиљаду тона сребра, 1.600 
тона селена, као и 32.200 тона бакар-сулфата (плавог 
камена) и десетине хиљада квадратних метара гра-
фичких и медицинских филмова. Драган Јовановић, 
управник Електролизе, вратио нас је у даљу прошлост 
и упознао са најзанимљивијим датумима и подацима 
из историјата Електролизе. 

Када је пуштена у рад, била је најсавременија елек-
тролиза на свету, са Сименсовом опремом, а тадашње 
особље стицало је прва знања у Сименсовим пого-
нима у Немачкој. Прве године (период уходавања) 
произвела је око 3.000 тона катодног бакра, да би већ 
1939. и 1940. достигла и мало пребацила пројектовани 
капацитет који је износио 12.000 тона. Следи период 
окупације, па су 1942. Немци оспособљавали елек-
тролизу, а 1943. постигли су 11.000 тона. После 
ослобођења, производња је већ 1946. поново прешла 
12.000 тона. Почетком 50-их година минулог века кре-
нуло се у реконструкцију тј. доградњу металуршких 
капацитета и тада је настала данашња стара елек-
тролиза, а 1969. изграђена је тзв. нова електролиза и 
у исто време пуштен у рад погон златаре (1970.) По-
четком 80-их година Електролизина породица постаје 

бројнија и богатија за погон регенерације (производња 
плавог камена), а средином 80-их и за фабрике соли 
метала, филмова и фотохемикалија.

- У Електролизи као да је време стало - у тех-
нолошком смислу - као да смо још увек у 1938. 
години. Свака од тих 50 милиона катода (у једној 
тони има их десет) буквално је и физички прошла 
кроз руке електролизера. Генерације радника су 
то радиле на исти начин и до данас се ништа није 
променило. Оне се ручно ваде из електролита, 
скидају им се „бубуљице” и поново се враћају 

назад. Температура електролита (испод њихових 
ногу) је 60 степени Целзијусових, кисела испарења 
свуда око њих, тако да је ово радно место можда 
и најтеже у целом РТБ-у. Данас су све електро-
лизе у свету осавремењене, прешло се на нове си-
стеме рада – енергетски високоефикасне процесе, 
а код нас није било никакве аутоматизације про-
цеса или олакшања и елиминисања физичког рада. 
Најжалосније је што смо већ доста зашли у 21. век, 
а често смо без основних ХТЗ средстава (гумених 
чизама и рукавица). Код свих произвођача бакра 
електролизе су излог фирме, јер из ње излазе готови 
производи и тако се и односе према тим погонима. 
Код нас, нажалост, још нисмо стигли до тог нивоа - 
истиче Јовановић.

Наш саговорник додаје да све то отежава и хро-
ничан недостатак радне снаге (у РЈ Електролитичка 

рафинација бакра тренутно има 129, а у целој Елек-
тролизи 306 запослених). Притом, број електроли-
зера не прати повећање производње које је евидентно 
претходних година. Један радник, практично, обавља 
посао за који су потребна двојица-тројица. Ових 
дана, осим редовних производних задатака, у складу 
са материјалним и организационим могућностима, 
оспособљавају и стару електролизу, како би могла да 
прати даље повећање продукције „црвеног” метала у 
Басену.  

Рекорди
Једна катода просечно је тешка око 100 килогра-

ма. Њена дужина је непун метар (960 цм), а шири-
на 815 цм. Када би се 50 милиона катода поређале 
једна до друге (по дужини), добили бисмо бакарни 
појас дужине око 48.000 километара који би опасао 
земљину куглу по екватору (обим око 40.000 км), чак 
би и преостало 15-20 одсто. Рекордна производња ка-
тодног бакра (151.395 тона) остварена је 1990. годи-
не, злата (5.251 килограм) 1975. , сребра (48.152 кг) 
1978., селена (66.362 кг) 1987. и плавог камена (1.272 
тоне) 2013. године, док је лани забележена рекордна 
продаја сребро-јодида (више од једне тоне).

Произведена петомилионита 
тона катода

За непуних 78 година 
рада продуковано и 160 
тона злата, око хиљаду 
тона сребра, 1.600 тона 
селена, 32.200 тона плавог 
камена. – Д. Јовановић: 
Данас су све електролизе 
у свету осавремењене, 
прешло се на нове 
системе рада – енергетски 
високоефикасне процесе, 
а код нас није било 
никакве аутоматизације 
процеса или олакшања и 
елиминисања физичког 
рада. – Хроничан 
недостатак радне снаге

Ј. Станојевић
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Порекло басенских дугова и њихово намирење кроз УППР

Рецепт за успешан РТБ

РТБ. – Једини начин да се Рударско-топионичар-
ски басен Бор извуче из статуса реструктурирања, а 
притом не повуче са собом у бунар читав град, па и 
целу Тимочку Крајину, јесте усвајање и спровођење 
Унапред припремљеног плана реорганзације 
предузећа. Тај план би, у крајњем исходу, имао ново 

привредно друштво, један јединствени РТБ Бор. Њему 
би у задатак остало да за осам година измири 10 одсто 
старих дугова према свим необезбеђеним поверио-
цима и да, притом, уредно измирује и све текуће оба-
везе. Сагледавања компетентних консултантских кућа 
показала су да је то могуће и да УППР може да буде 
рецепт за успешно ново привредно друштво – РТБ Бор.

УППР-ом се, заправо, дисконтује 90 процената 
старог дуга, а задржавају сва дуговања која имају 
државну гаранцију или други вид обезбеђења (хи-
потека, ручна залога), са обавезом да се у стопро-
центном износу врате. Када се ова формула укрсти 
са пројекцијом производње до 2023. године, која је 
урађена и ревидована, у коначном резултату добија се 
плус, односно ликвидан РТБ Бор.

-Тежак терет историјских дугова из периода 
прошлог века РТБ Бор данас не може да врати. То 
треба јасно рећи и притом нагласти порекло тих 

дугова. Јер, дуг је дуг, настао он деведесетих на пар-
чету папира у некој кафани, а има и таквих дугова, 
или у сали на пословном састанку. Свеједно! Све 
то је уведено у басенске пословне књиге, па и та не-
коректна, на парчету папира задужена камата, или 
отплата невраћеног бакра 1,25 долара по тони за 
сваки дан – каже генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски.

Од милијарду и 250 милиона евра укупног дуга, 
стари је „тежак“ око 900 милиона евра! У тих 900 ми-
лиона евра, задужених пре 2000. године, скоро поло-
вина отпада на Лондонски и Париски клуб поверилаца. 

-Дугорочни кредити за инвестиције из Париског 
и Лондонског клуба поверилаца у износу 408 мили-
она евра били су кредити за опрему и постројења 
која данас више нису у функцији, као уосталом ни 
рудник за чије потребе је кредит узиман. Борски 
коп не ради већ 20 година! Шта се догодило? 
Десила се та 1992. година, када су уведене санкције 
тадашњој Југославији и када је држава донела 
одлуку о престанку измирења обавеза према кре-
диторима из Париског и Лондонског клуба повери-
лаца. Од тада је на тај дуг само расла камата и зато 
он данас „кошта“ 408 милиона евра! Ваља рећи и 
то да РТБ Бор никада није добио никакав попуст у 
односу на аранжмане постигнуте са тим кредито-
рима јер није био државна фирма, нити корсник 
буџета. Због свог статуса друштвеног предузећа 
РТБ је био изузет из акције отписивања ових кре-
дита, по каснијој државној уредби – објашњава за-
меница генералног директора за економику, маркетинг 
и финанасије Мирјана Антић.

У 900 милиона евра старог дуга убраја се и онај 
који је везан за испоруку бакра, односно повраћај бакра 
који се никада није десио, тако да РТБ Бор грчком 

„Митилинеосу“ и лондонској Стандард банци дугује 
9.000 тона бакра. У то време цена „црвеног метала“ 
била је 1.400 долара за тону, а данас тона вреди 4.600 
долара. Не рачунајући камате, па на њих и оне затезне, 
овај дуг „тежак“ је нето 41,5 милиона долара. 

-Када се све сабере, РТБ има 900 милиона евра 
старог дуга који не може да носи и око 350 мили-
она евра текућих обавеза, а највећа су кредитна 
задужења за нову топионицу и фабрику сумпорне 
киселине, као и за куповину рударске опреме. Тих 
350 милиона евра се може и мора вратити, посебно 
део за који је држава дала гаранцију – тврди Спа-
сковски.

Уколико се УППР усвоји, а нема разлога да тако 
не буде, то значи да ће на рочиштима заказаним 6. и 

7. јула више од 50 одсто поверилаца којима компанија 
дугује, а ту су банке у стечају, Агенција за осигурање 
депозита и остали државни и комерцијални повери-
оци, дати сагласност да буду намирени онако како то 
УППР предвиђа. 

-Од момента усвајања УППР-а, када документ 
буде правоснажан, РТБ Бор има рок 14 дана да 
измири обавезе из категорије јавних прихода наста-
лих у последњем кварталу пре „пресечног датума“. 
У овом случају, то су обавезе из првог квартала 
2016. године, па ће све оне неизимирене, а затечене 
31. марта 2016. године морати да се плате у тих 14 
дана након усвајања УППР-а. А, то је 660 милиона 
динара – каже Мирјана Антић.

То је, поред текућих, једина обавеза коју РТБ Бор 
мора да измири одмах након усвајања УППР-а. Од 
тада, наиме, почиње да тече грејс период од годину 
дана, када се дуг не враћа. 

-Плаћање крупних необезбеђених обавеза иде са 
грејс-периодом 12 месеци и ми за то време морамо 
стабилизовати производњу јер ће нам она бити 
гаранција за измирење свих обавеза. Урадили смо 
пројекцију до 2023. године и израчунали да РТБ 
то може вратити. Ипак, пошто смо компанија која 
се простире на 115 километара, од „Церова“ до 
Мајданпека, морамо се „утезати“, а за тако нешто 
неопходна су финансијска средства. УППР-ом су, 
зато, предвиђене и могућности комерцијалног пар-
тнерства са „Мајданпеком“ и стратешко партнер-
ство за комплекс „Церова“.

Јер, дугорочно гледано, РТБ преко државе мора 
да потражи стратешког партнера. Једино је тај пут 
онај који води у извесну будућност. Зашто? Да би се 
развијало рударство и производило више домаћег 
концентрата, а тако повећавала добит – закључује 
Благоје Спасковски. 

Г. Тончев Василић

Од милијарду и 250 милиона евра укупног дуга РТБ-а Бор, стари је „тежак“ око 900 милиона евра! У тих 900 милиона евра, задужених 
пре 2000. године, скоро половина отпада на Лондонски и Париски клуб поверилаца, чак 408 милиона евра. - РТБ није у стању да врати 
дугове из прошлог века и то мора јасно да се каже. Може и мора да врати око 350 милиона евра кредитног задужења за нову топионицу 
и куповину рударске опреме, тврди Благоје Спасковски. - УППР-ом се дисконтује 90 процената старог дуга, а задржавају сва дуговања 
која имају државну гаранцију или други вид обезбеђења (хипотека, ручна залога), са обавезом да се у стопроцентном износу врате

Благоје Спасковски Мирјана Антић
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Свечано отворен модернизован погон у Белоречком пешчару

Очување компаније и радних места

Вест да је руководство Железаре 
Смедерево раскинуло уговор о вођењу 
компаније са фирмом Петера Кама-

раша „ХПК Инжењеринг” и „ХПК 
Менаџмент доо” (потписан марта 2015. 
године), због неиспуњавања и по-

вреда уговорених обавеза, оправдала 
је сумњу синдиката „Независност” у 

„професионални менаџмент”. Такође је 
потврдила и оправданост захтева овог 
синдиката да, уколико се ангажује таква 
фирма-професионални менаџмент, она 
буде обавезна да уплати новчани депо-
зит као гаранцију за испуњавање угово-
рених обавеза и добро обављен посао 
који би се, као у овом случају, активи-
рао након неиспуњења обавеза. На тај 

начин желимо да заштитимо компанију 
и радна места од евентуалног лошег ек-
сперимента на штету запослених. Ис-
тичемо да је очување компаније РТБ-а 
и радних места основни задатак синди-
ката „Независност” РТБ-а.

Одбор синдиката 
„Независност” ТИР-а 

Драган Јанкуцић, дипл. инж. тех. 
30. 06. 2016. године

ДОЊА БЕЛА РЕКА. – Роберт 
Линдеман Берк, председник Управ-
ног одбора и власник Кварцверке-а 
(Quarzwerke), Небојша Илинчић, дирек-
тор Југо-Каолина, и Видоје Адамовић, 
председник Скупштине општине Бор, 
симболичним пресецањем врпце 22. 
јуна свечано су отворили модернизовани 
погон у Белоречком пешчару (нови лагер 
за стакларски песак). Тиме је обележена 
петогодишњица приватизације овог 

погона, али и завршетак прве фазе инве-
стиционог циклуса Кварцверке-а у Југо-
Каолин. Наиме, ова немачка компанија 

- највећи европски произвођач кварцног 
песка – 2013. године постала је већински 
власник бугарског Каолина, у чијем са-
ставу је пословао и српски Југо-Каолин. 
На тај начин је Југо-Каолин, са својим 
предузећима Копови Уб, Белоречки 
пешчар Бор и Србокварц Рготина, постао 
део светски реномиране компаније, али 
и најзначајнији произвођач кварцног 
песка и керамичких глина на простору 
бивше Југославије који успешно снаб-
дева ливачку, грађевинску и стакларску 
индустрију. 

Од када је Белоречки пешчар при-
ватизован (2011. године) уложено је 
четири милиона евра у осавремењавање, 
оптимизацију и рационализацију тех-
нолошког процеса, што подразумева 
повећање процента искоришћења ми-
нералне сировине, увођење европских 
стандарда у пословање, смањење трош-
кова производње, односно повећање 
ефективности свих производних целина. 
Тако је Белоречки пешчар испунио све 
услове да достигне ниво квалитета и ор-
ганизованости свих осталих предузећа у 
саставу Кварцверке-а.

- Пет година после приватизације 
Белоречки пешчар је постао мо-
дерна европска фабрика спо-
собна да задовољи критеријуме и 
најзахтевнијих купаца. За то је било 
потребно рационализовати техно-
лошки процес, уградити нову опрему 
и механизацију и имплементирати 
нову пословну филозофију. Циљ 
нам је да наши производи буду што 
конкурентнији на тржишту и да от-
воримо нове перспективе у продаји 
кварцног песка. Управо зато ово није 
крај улагања у Југо-Каолин. Желимо 
да постанемо препознатљиви по ква-
литету својих производа и да от-
воримо врата за долазак и других 
компанија у Србију које користе 
кварцни песак. Количина рудних 
резеви, континуитет у квалитету, 
флексибилност технологије, довољан 
производно-складишни капаци-
тет – карактеришу нови Белоречки 
пешчар. У њега је уграђен јак темељ 
који гарантује сигурност и перспек-
тиву за све наше запослене, као и 
за наше многобројне кооперанте, а 
самим тим и за локалну заједницу. 
Свега овога не би било да нисмо 
имали велику подршку наше мајке 
фирме – Кварцверке-а – истакао је 
Илинчић. 

Господин Линдеман Берк је подсе-
тио присутне да је Кварцверке, водећи 
произвођач индустријских минерала 
у Европи, компанија са 130 година ис-
куства у експлоатацији, обради и пре-
ради индустријских минерала (кварца, 

каолина, фелдспата, воластонита и ли-
скуна), као и да продаје своје производе 
у преко 50 земаља света. 

- Прошле су тешке године које су 
погодиле и ово предузеће. Желим да 
нагласим да смо му сви који смо данас 
овде заиста дали другу шансу. Било је 
тешко опстати овде. Платили смо све 
дугове (800 милиона динара), а ин-
вестирали смо 400 милиона динара. 
Међутим, овде још није све пер-
фектно и мораћемо још да радимо. 
Најважније је да овај погон данас 
стоји на стабилним ногама, а наши 
сарадници знају да имају сигурна 
радна места. Када кажем да сви имају 
право на другу шансу, мислим, пре 
свега, на Србију као државу у којој 
се индустрија негује. Знамо да се на 
овом месту налази најбољи квали-
тет за српске клијенте, као и да ћемо, 
заједно са успехом наших клијената, и 
ми порасти. Уверени смо да ће Србија 

опет бити у првим редовима, што смо 
и историјски доказали – нагласио је 
власник Кварцверке-а.

Љубиша Петров, члан савета ди-
ректора Југо- Каолина, представио је 
резултате реструктурирања ове фа-
брике и поручио: - Спремни смо да 
будемо ваш одговорни партнер за ви-
сококвалитетне индустријске мине-
рале у Србији. Имамо најбоља нала-
зишта, инвестирамо у најсавременију 
опрему и у најбоље стручњаке, да 
бисмо дугорочно могли да дамо овако 
квалитетне производе. Поверење и 
поузданост су наши основни прин-
ципи рада. Уз то, ми смо друштвено 
одговорно предузеће које одржава из-

узетне односе са локалном заједницом, 
атрактиван смо послодавац, улажемо 
у наше раднике. Наши клијенти су 
најеминентнија предузећа у земљи и 
окружењу, пре свих, РТБ Бор који је 
привредни покретач целог овог реги-
она. 

Учесници свечаности су потом раз-
гледали производне погоне Белоречког 
пешчара. 

Ј. Станојевић

Од када је Белоречки пешчар приватизован (2011. године) уложено четири милиона евра у осавремењавање технолошког процеса, 
уградњу нове опреме и механизације. – Н. Илинчић: Желимо да постанемо препознатљиви по квалитету својих производа и да 
отворимо врата за долазак и других компанија у Србију које користе кварцни песак. – Р. Линдеман Берк: Када кажем да сви имају 
право на другу шансу, мислим, пре свега, на Србију као државу у којој се индустрија негује. Знамо да се на овом месту налази најбољи 
квалитет за српске клијенте, као и да ћемо, заједно са успехом наших клијената, и ми порасти

Одговоран партнер за 
висококвалитетне минерале

Небојша Илинчић

Роберт Линдеман Берк

Љубиша Петров
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 РБМ. - Рудник бакра Мајданпек, 
један од стубова борског комбината 
бакра и окосница живота и развоја града 
и општине Мајданпек, 25. јуна навршио 
је 55 година рада. Толико је времена 
прошло откако је из обновљеног руд-
ника, камионима преко Милошеве куле, 
пут Бора кренуо први концентрат бакра. 
За 55 година рада из његових копова из-
недрено је више од 390 милиона тона 
руде бакра, 575 хиљада тона полиме-
таличне руде, уклоњено 972 милиона 
тона јаловине, произведено више од два 
милиона тона бакра у концентрату, уз 
одговарајуће количине злата и сребра. 

На улазу у зграду дирекције РБМ-а 
стоји анода на којој пише: “Први 
бакар из Мајданпека”, 25. VI 1961. 
године, подсећајући на почетак рада 
обновљеног Рудника бакра и Дан руд-
ника. Јер, тог дана, Управа инвестиција 
донела је решење о укључивању РБМ-а 
у Рударско-топионичарски басен Бор. 
Хроничари су забележили да су радови 
почели раније, отварањем површинског 
копа Јужни ревир на брду Швајц, на 
коти 620, још крајем 1958. године, затим 
изградњом и пробним радом флотације 
1961. године. Тиме је завршена прва 
фаза изградње и почела производња, а 
са њом и нова историја рудника и града.

-Пробна производња РБМ-а завр-
шена је 1962. године. Већ наредне, 
повећан је обим геолошких истра-
живачких радова на Јужном, а запо-
чети су и на Северном ревиру. Усле-
диле су године током којих је непре-
кидним технолошким развојем по-
дизана тржишна конкурентност, да 
би 1965. године започела друга фаза 
развоја, када са повољнијом ценом 
бакра јача и положај Рударско-топи-
оничарског басена Бор, а тако и Руд-
ника бакра Мајданпек. У другој фази, 
на бази утврђених резерви руде на 
Јужном ревиру, од РБМ-а се очеки-
вало да произведе три четвртине си-
ровине за планирану производњу ка-
тодног бакра на нивоу РТБ-а Бор. За 
такав циљ била је неопходна нова 
опрема, али и нова технолошка 
решења, па су промене остварене у 

свим фазама рударске производње, 
од минирања до транспорта концен-
трата бакра - наводи др Милорад 
Грујић, човек који је читав свој радни 
век посветио рударењу на овом просто-
рима и конкретизује сваку појединачно. 

- Набављене су нове ротационе буши-
лице, први багери замењени су дупло 
моћнијим, а рударским друмовима 

почели су да крстаре дампери носиво-
сти 65 тона. Уведени су нови, лакши 
експлозиви, изграђене сервисне ра-
дионице, нова флотација, железничка 
пруга Мајданпек – Бор дужине 46 ки-
лометара.

Од 1983. године отвара се и Се-
верни ревир, а годишња производња 
је од 1970. до 1992. године била изнад 
50 хиљада тона бакра у концентрату 
годишње (1977. су произведене 74.953 
т), уз одговарајуће количине племени-
тих метала. Захваљујући таквим резул-
татима, пуно тога изграђено је широм 
земље и у Мајданпеку: фабрике, хотели, 
модерне школе, комфорни станови, бол-
ница, спортски објекти… Израстао је 
и град Мајданпек чији су становници 
између 1974. и 1990. године предњачили 
високим платама и стандардом. 

Висок ниво откопа руде опада, 
међутим, у последњој деценији прошлог 
века, са 6,5 милиона тона у 1996. години, 
на 4,3 у 1999. и само 544.200 тона 2001. 
године. Главни разлог пада производње 
било је увођење економских санкција 
земљи. До 2008. рудник није напредовао, 
а доспео је и у веома тешку ситуацију у 
којој је чак спомињано и затварање.

-Ново руководство РТБ-а Бор, са 
новим челним људима и у РБМ-у, 
прихватило се великог и одговор-
ног посла да ревитализује овај 
потенцијално веома перспекти-
ван систем. Основа ревитализације 
и профитабилног рада РБМ-а за-
снива се на пројектованим резер-
вама руде у реконструисаном Јужном 
ревиру од 191.480.583 тоне са средњим 
садржајем од 0,365 одсто бакра. Поред 
безмало 700 хиљада тона бакра, та 
руда садржи скоро 40 тона злата и 285 
тона сребра – каже Бранислав Томић, 
први човек Рудника бакра Мајданпек. 
Притом подсећа да је капацитет пре-
раде 8,5 милиона тона руде годишње, 
што омогућава производњу 148.020 тона 
сувог концентрата са око 21 процентом 
бакра, па ће борској топиници моћи да се 

испоручује око 29 хиљада тона бакра у 
концентрату: - Захваљујући техничко-
технолошком напретку у примени 
капацитативније опреме утоварних 
и транспортних машина у последњих 
шест година - то ће бити оствариво!

У РБМ-у данас багер кашиком од 
25 кубних метара утовара дампер но-
сивости 220 тона за око 90 секунди. 
Нова опрема за бушење смањује трош-
кове минирања. Ревитализација транс-
портних система, ТС 1 и ТС 2, смањује 
трошкове транспорта ископина који су, 
иначе, највећи у укупним експлоатацио-
ним трошковима. Трошкови транспорта 
тракама су за 40 одсто нижи у односу на 
дампере.

Овакав развој снизио је за 23 одсто 
оперативне трошкове експлоатације 
руде. Развој капацитета за прераду руде 

- нове “ХП6” дробилице - нове флотаци-
оне машине, осликава суштински развој 
флотацијске технике и технологије у 
протекле три године. Нова развојна и 
технолошка решења снизила су трош-
кове електричне енергије у процесима 
млевења и флотацијске концентрације 

за 34 одсто. Такође, искоришћење бакра 
је повећано са 82,5 на 86,5. Смањена је 
потрошња челика од 0,690 килограма по 
тони, на 0,535. Оперативни трошкови 
флотирања су нижи за 18 одсто. 

-Перспектива РБМ-а заснована је 
на пуној ревитализацији постојећих 
капацитета, оптимализацији нових 
машина и уређаја, већој сигур-
ности флотацијског јаловишта и 
бољој заштити животне средине 
пречишћавањем испуштених мине-
рализованих вода из површинских 
копова - наглашава директор Томић и 
додаје да се тако реализују и најважнији 
циљеви: стабилизација производње у 
битно измењеним геолошким и рудар-
ским условима, њено унапређење новим 
техничким и технолошким решењима, 
смањење трошкова у свим фазама 
производње и решавање еколошких про-
блема у новонасталим радним условима. 

- Тежиште пословне политике РТБ-а и 
РБМ-а је у одржавању континуитета 
производње путем реализације инве-
стиционих захвата уз ослонац на соп-
ствене могућности – каже директор. 

Притом је, као и минулих 55 година, 
највећа снага мајданпечког Рудника 
бакра у његовим људима. Са 1.036 запо-
слених РБМ је данас снага и кућа у којој 
се ради на томе да неки други људи за 
деценију две, и више, у бољим условима 
и са бољим резултатима обележавају 
нове јубилеје. Рудник и град Мајданпек, 
нераскидиво везани вековима и у добру 
и злу - делили су све. Резултати са 
којима је дочекана 55-а годишњица рада 
рудника упућују на закључак да ће тако 
бити и убудуће. 

С. Вукашиновић

Рудник бакра Мајданпек 25. јуна обележио 55 година рада

Срећно, до нових јубилеја!

За 55 година рада са копова РБМ-а дато више од 390 милиона тона руде бакра, 575 хиљада тона 
полиметаличне руде, уклоњено 972 милиона тона јаловине, произведено више од два милиона 
тона бакра у концентрату, уз одговарајуће количине злата и сребра. - Пројектоване резерве 
руде у реконструисаном Јужном ревиру 191.480.583 тоне руде са средњим садржајем од 0,365 
одсто бакра

Бранислав Томић
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РБМ јача флотацијско јаловиште

Ново умрежавање путева на површинском копу РБМ-а

РБМ. – На површинском копу 
Рудника бакра Мајданпек, тражећи 
најповољнија решења за најкраће путеве 
руде и јаловине од радилишта на Анде-

зитском прсту до одредишта, успели 
су да скрате транспортне деонице 
повезивањем постојећих путева, али и 
да добију на њиховом квалитету кроз 
веће ширине и мање нагибе. 

Последњих месеци, па и година, 
свакодневни рад на површинском копу 
РБМ-а подразумева, осим производних, 
и бројне обавезе планског проширења 
копа јер се упоредо са раскривањем, 
на Јужном ревиру мора одвијати 
и производња “црвеног” метала. 
Притом, рационализација трошкова 
и остваривање уштеда имају првораз-
редни значај, па су тражећи решења за 
наставак експлоатације на Андезитском 

прсту, мајданпечки рудари повезали 
путеве на начин који доноси и уштеде 
и квалитет.

-Експлоатација се тренутно одвија 
на северном делу Андезитског прста, 
где интензивирањем радова треба да 
обезбедимо нове количине руде, па и 
да повећамо производњу, с обзиром 
на пехове које смо почетком месеца 
имали на примарном дробиљењу. На 
другој страни, како смо обавезни да 
континуирано снижавамо трошкове, 
односно, цене коштања, ми смо Анде-
зитски прст повезали транспортним 
путевима преко запада - објашњава 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. - Транспор-
тни путеви и руде и јаловине сада иду 
по истоку и северу Андезитског прста. 
Новом деоницом су створени услови 
да скратимо транспортну дужину, да 
олакшамо транспорт, односно, да се 
возила крећу путевима веће ширине 
и мањег нагиба, што, практично, 
смањује трошкове, али и продужава 
век камиона. 

Траса је, у односу на до сада 
коришћену, скраћена за сто и више 
метара, а укупна деоница од 1.500 
метара ће, и због наведених карактери-
стика, моћи да одговори интензивнијем 
раду. Повезујућа деоница треба да се 
доради у периоду док се производња 
још ослања на руду са етаже 275, а током 

којег ће, уз двосмерни пут по западу, 
бити припремљен усек за отварање нове 
етаже на коти 260.

Читав посао запослени на површин-
ском копу реализовали су у сопственој 
режији.

-Све је изведено багером који је 
ангажован на руди, па су коришћени 
застоји током којих је ова тешка 
машина једино могла да буде усме-
рена на отварање ове деонице. Али, 
успели смо, тако да су преостали само 
завршни радови булдозером, да се 
пут приведе намени, да се ураде од-
водни канали и да се прошири, те 
тако добијемо деоницу која ће и наги-

бом и ширином знатно више погодо-
вати раду него путеви којима се сада 
обавља транспорт - каже Марковић.

На другој страни, оваква дина-
мика радова на Андезитском прсту је 
условила постављање нове линије на 
одводњавању Јужног ревира. Траса 
је највећим делом већ припремљена, 
пумпа је обезбеђена, постројење такође, 
тако да предстоји набавка цевовода. Још 
једна линија за одводњавање је прак-
тичан почетак великог посла који се 
у РБМ-у припрема, чији ефекат треба 
да буде ослобађање радних етажа за 
експлоатацију.

С. Вукашиновић

РБМ. - После радова на брани 
Превој Шашка током 2013. и 2014. 
године, којима је брана (највиша на 
јаловишту) надвишена до коте 537 и 
проширена у основи на 180 метара, 
комплетиран је дренажни систем, 
ојачан сектор V и повећана стабилност 
флотацијских јаловишта Рудника бакра 
Мајданпек. То је омогућило да се сада 
настави ојачавање сектора III и IV и 
припремају услови за даље надвишење 
флотацијског јаловишта до коте 550 у 
складу са пројектима и дозволама.

-Испред бетонске бране на коти 521 
изграђен је радни насип на коти 525, 
а паралелно са њим, (на 35 метара ка 
унутрашњости јаловишта) изграђен 
је и насип (кота 527) на коме радимо 
дренажни систем дуг 600 метара. Тако 
стварамо предуслове да се заокруже 
сектори II, III и IV до коте 531, што 
гарантује стабилност целом дужи-
ном од 2,5 километара насипа - каже 
Војислав Новаковић, технички руко-

водилац водоснабдевања и јаловишта. 
Притом наглашава да се тако обезбеђује 
и довољно воде за флотацију и додатни 
простор за одлагање јаловине: - Превас-
ходни циљ ових послова је пресељење 
пловеће пумпне станице из сектора В 
у средњу увалу, за које се изводе при-
премни радови. Након тога, у сектору 
В, вода би могла да се одбије од бране 
Превој Шашка и формира пешчана 
плажа ширине минимално 150 метара 
која ће додатно повећати стабилност 
тог сектора и целог јаловишта Ваља 
фундате. Јер, испод је акцидентно 
јаловиште Шашки поток где би евен-
туално изливање имало велике после-
дице по животну стредину, општину и 
Рудник бакра Мајданпек.

На повећању стабилности 
флотацијског јаловишта ради се конти-
нуирано и већина људи сада гради дре-
нажу у “жестоким” временским усло-
вима (врућине, ветар, прашина). - Пре 
него што надвисимо радни насип 

до коте 531, неопходно је, ради њене 
стабилности, да завршимо дренажу 
дужине око 600 метара – објашњава 
Дејан Вукомановић, руководилац 
јаловишта и водоснабдевања. - Пошто 
су свој посао одрадили геометри, 
израђена је траса у радном насипу, 

постављен први филтер-слој, а затим 
и први крак дренажних перфорира-
них цеви дужине 250 метара до збирне 
шахте. Следи заштита поменутих 
цеви филтер-слојевима песка разли-
чите крупноће. 

Цев и три филтер-слоја који је штите, 
обезбеђују потребан степен филтрације 
да се задрже све чврсте материје у телу 
бране и пропусти само вода. 

Да би се поправио квалитет рада и 
помогло радницима да физички посао 
обаве лакше и брже, Мики Јовановић, 
координатор изградње јаловишта, успео 
је да за трактор ИМТ-а оспособи хи-

драуличну “руку”. - Једна расходо-
вана кашика послужила нам је да уз 
помоћ мајстора из Новог сервиса, уз 
мале савете и препоруке са интернета, 
дођемо до решења. Успели смо да је 
оспособимо по шаблону који захтева 
задатак, иако је била у лошем стању 

и захтевала доста посла. А, утоварне 
машине преко су потребне јаловишту, 
па ћемо овако проредити готово сва-
кодневне захтеве за комбинирком – 
прецизира Јовановић. 

-“Рука” се показала сјајно, олак-
шава и 4-5 пута убрзава посао, а 
побољшава и квалитет радова - каже 
Милан Николић који са лакоћом 
управља трактором на коме је монти-
рана. За 10-15 дана овај посао би тре-
бало да се заврши, а онда да се на другом 
краку понови иста процедура.

С. Вукашиновић

На Андезитском прсту 
су транспортне путеве 

са северног дела 
повезали са западним, 

што ће скратити 
деоницу коју дампери 

прелазе за више од 
сто метара, при чему 

је нова деоница и 
знатно шира и без 

већих нагиба. – У 
припреми још једна 

линија одводњавања 
Јужног ревира

Краће и боље деонице

Припремају услове за даље надвишење 
флотацијског јаловишта до коте 550. – Уз стабилност 
јаловишта, обезбеђује се довољно воде за 
флотацију и додатни простор за одлагање јаловине. – 
Захваљујући хидрауличној “руци” за трактор, коју су 
сами направили, раде брже и лакше

Убрзана израда дренаже

Андреја Марковић
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Јунска производња РБМ–а солидна упркос застоју на дробљењу почетком месеца

На површинском копу “Исток 1” Рудника бакра Мајданпек

РБМ припремио још једну линију за одводњавање Јужног ревира

РБМ. - Да првих седам дана 
јуна није било застоја на примарном 
дробљењу, јунски производни резултати 
запослених у Руднику бакра Мајданпек 
вероватно би били знатно повољнији 
од остварених надохват планских зах-
тева. Јер, за 27 дана на површинском 

копу, са више од 1,32 милиона тона 
укупних ископина, план је остварен са 
81,39 одсто, иако су уз редовне обавезе 
у производњи, људски и други ресурси 
били ангажовани и на решавању инфра-
структурних питања важних за планско 
проширење копа. У Флотацији су током 

друге две декаде јуна успели да надо-
кнаде део изгубљеног због тешкоћа са 
примарном дробилицом и производни 
резултат подигну изнад 1.100 тона бакра 
у концентрату, уз одговарајуће количине 
племенитих метала.

-Након почетних пехова, 
производња на “Истоку 1” се уста-
лила, како на руди, тако и на јаловини. 
Подбацили смо само на јаловини са 
Андезитскг прста због расположи-
вости пратеће опреме - прокомента-
рисао је учинак Андреја Марковић, 
помоћник директора РБМ-а за рудар-
ство. Он подсећа да је посебан проблем 
помоћна механизација, нарочито булдо-
зери, за чијим радом постоји стална по-
треба на бројним местима. 

-Током јуна имали смо 12 возила у 
раду. За „подизање“ 13-ог недостајале 
су гуме - образлаже Братислав 
Благојевић, помоћник директора 
РБМ-а за електромашинство: - У оквиру 

текућег одржавања обавили смо доста 
посла захваљујући редовнијој на-
бавци резервних делова и уља. Добро 
одржавање возила и путева, повољно 
време и редовно снабдевање, допри-
нели су задовољавајућој расположи-
вости тешких возила. 

Битно уздрмани застојем на при-
марном дробљењу, у Флотацији су у 
наставку месеца урадили све како би 
остварили што већи учинак уз тражена 
искоришћења и квалитет. - Успели смо 
у томе, али и подигли часовну пре-
раду млинских секција захваљујући 
ефикаснијем раду дробљења и си-
стема за просејавање - наводи Јелена 
Ђурић, управница Флотације, истичићу 
рад нових флотационих машина.Тако 
очекиваних 1.100 тона бакра у концен-
трату, уз одговарајуће количине сребра 
и злата, потврђују да је после лошег 
старта, највећи део јунских задатака, 
ипак, остварен.

РБМ. – Са око 715.400 тона 
уклоњене јаловине из радилишта 

“Исток 1” Јужног ревира за (27 дана 
јуна), мајданпечки рудари су остварили 
план са 99,24 одсто и потврдили да, када 
услова има, могу одговорити сваком за-
датку. Били би срећнији да располо-
живост опреме првих седам дана јуна 
није била последица застоја на рудном 
дробљењу, али су у сваком случају 
више него задовољни што је то резултат 
бриге о трошковима, конкретно, решења 
за смањење појединих транспортних 
дужина. 

- На “Истоку 1” раде багер “ПЦ1” 
и “Марион 11”, уз које смо за првих 
осам дана успели да остваримо план 
раскривке са 135 одсто. Тај учинак се 
одвијао у сенци проблема и подбачаја 
на руди, због застоја на примарној 
дробилици. Будући да се активно-
сти нису одвијале по плану, сва рас-
положива возила усмерили смо на 
јаловину и резултат је био приметан 

– каже Андреја Марковић, помоћник 

директора РБМ-а за рударство. - Рад 
на “Истоку 1” одвија се пуном паром 
и у знаку рационализација. Урадили 
смо коси пут са 425. етаже на 400. и 
успели да скратимо пут за 900 метара 
у једном правцу, па се уместо 2,5 кило-
метара јаловина вози трасом од 1.600 
метара. То нам омогућава уштеду од 
1.800 метара при свакој тури тешког 
возила. Притом, смањен је број возила 
потребан за дужу релацију. 

С обзиром на број возила, радови 
на овом захвату одвијају се веома дина-
мично.

- Надамо се да нећемо имати про-
блеме ни у наставку раскривања 
према граду. Површинске партије 
копамо без минирања, а када је оно 
неопходно, проблема не би смело да 
буде јер ће се обављати у складу са 
поцедуром у погледу количине ек-
сплозива и броја бушотина – наводи 
Марковић.

- Ради се интензивно и показује 
да, када је на располагању већи 

број тешких возила и помоћне 
механизације, обавезе могу да се 
остваре - каже Горан Репеџић, главни 
пословођа производње на Површин-
ском копу РБМ-а. Говорећи о захвату 
“Исток 1” истиче да је захтеван само зато 
што брзо треба стићи до руде: - Пут је 
дуг и мукотрпан и добро би било да 
се ништа непредвиђено не догоди. 
Механизација се крајње рационално 
користи и скраћењем деоница, одно-
сно трасе за транспорт јаловине до 
Транспортног система 1. Он нам је 

врло важан јер његов рад без застоја 
подразумева мање ангажовање 
помоћне механизације која увек 
недостаје и за чијим ангажовањем 
има великих потреба и мимо овог ра-
дилишта. 

Смањење транспортних дужина 
је, заправо, борба за рационализацију 
трошкова кроз уштеде горива, пне-
уматика и свега осталог, али и боље 
коришћење тешких возила - наглашавају 
у Руднику бакра Мајданпек.

С. Вукашиновић

РБМ. – Иако усмерени на интен-
зивно раскривање радилишта „Исток 
1“ Јужног ревира, у Руднику бакра 

Мајданпек се, у намери да обезбеде 
континуитет на руди, припремају за 
одводњавање Јужног ревира. Тако 

стварају услове да се на радилишту Ан-
дезитски прст отворе нове етаже.

-У грађевинском смислу скоро да 
је завршена траса још једног цево-
вода за испумпавање воде са Јужног 
ревира - каже Синиша Филиповић, 
технички руководилац производње на 
Површинском копу РБМ-а. - Језеро је 
на коти 216 метара, а план - да се ис-
пумпа што више може. Са постојећом 
пумпом то иде, али споро. Са још 
једном, капацитета 250 литара у се-
кунди, то би се драстично убрзало, а 
ниво воде смањио.

Ремонт пумпе предвиђене 
за ове намене је приведен крају, 
електроснабдевање је обезбеђено, тако 
да се за оспособљавање нове линије 
очекује набавка недостајућег дела цево-

вода, будући да се са неких 300 метара, 
од потребних око 800, већ располаже.

- Трасу смо урадили уз само језеро 
и друга пумпа ће бити постављена до 
горње, с тим што би у наставку ко-
ристили постојећу трасу цевовода. 
Монтажа не би смела да потраје 
дуже од недељу дана, а две линије 
одводњавања утицаће да смањење 
нивоа језера буде видљиво - објашњава 
Филиповић.

У РБМ-у сазнајемо да квалитет 
воде на Јужном ревиру није споран, 
што показују стална испитивања и ана-
лизе узорака. Осим тога, те воде се пре 
испуштања пречишћавају уз помоћ зе-
олита.

С. Вукашиновић

Остварен план на руди и 
раскривци на “Истоку 1”. – 
Подбачај на раскривци са 
Андезитског прста условљен 
расположивошћу опреме

Добра друга половина јуна

Раположивост опреме кроји учинак

Предстоји постављање цевовода

С. Вукашиновић

За 27 дана јуна на “Истоку 1” план раскривке остварен са 99,24 
одсто. – Урађен коси пут између етажа који транспортне дужине 
за тешка возила скраћује 1.800 метара по тури

Синиша Филиповић
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 РУДНИК „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. 
– Планске амбиције које су у највећем 
басенском рудокопу везивали за 
први летњи месец, стицајем околно-
сти окрњене су, али су рудари уз честе 
застоје транспортног система, и фло-
тери уз застоје због радова на млино-
вима, успели доста да ураде, поготово 
на плану стварања услова да у јулу по-

стигну више. Према речима управ-
ника кривељског копа Милана Делића, 
за месец који управо истиче било је 
предвиђено откопавање 825.000 тона 
руде са нешто “јачим” садржајем метала 
(0,289 одсто), што би резултирало са 
2.314 тона бакра у руди. Планирано је и 
1,57 милиона тона јаловине, што је 2,395 
милиона тона укупних ископина. 

-За 26 дана јуна – по Делићевим 
речима - откопано је 617.190 тона 
руде (или 87 одсто плана) са просеч-
ним садржајем метала од 0,269 одсто, 
што је дало 1.656 тона бакра у руди. 
Пошто је наше складиште махом било 
пуно, флотација ниједног тренутка 
није чекала на руду, па је ових 87 про-

цената искључиво због застоја у пре-
ради. Мало је времена до краја месеца 
да потпуно „испегламо“ подбачај, 
мада у флотацији сада раде све три 
секције, а складиште руде је, као што 
се види, и сада пуно. И садржај бакра 
у руди нам је нешто испод планираног, 
али већ копамо нешто богатију руду, 
па се надам да ћемо достићи план. 

Пошто је јун обележила мала рас-
положивост транспортног система, ре-
зулат тога и вожње јаловине на Високи 
и планир Тодоров поток је 807.760 
тона. Тих 60 процената плана, по оцени 
управника, и нису тако лош учинак на 
јаловини јер су релације прилично дуже. 
Док одвезе једну “туру” до планира, по 
процени Дејана Митића, техничког ру-
ководиоца копа, камион може да превезе 
две-три до транспортног система. Зато је 
и превезено мање јаловине. Јер, кварови 
бубња и траке 104 крајем маја санирани 
су почетком јуна, систем је потом мало 
радио, али се поново ушло у његово 
детаљно сређивање, од чланкастог до-
давача дробилице, па до свих осталих 
трака и критичних места. 

-Све је прегледано – објашњава 
Делић. - Уочене су слабости на 
буњевима, сипкама, бустерима и, 
сходно расположивим деловима, при-
ступило санацији. И надаље је пла-
нирано детаљно праћење, строге кон-
троле и благовремене санације, да 
би се предупредиле хаварије и дужи 
застоји јер свака планска замена било 
чега много је краћа него хаваријска, 
а застоји у производњи далеко мањи. 

Проблемима техничке природе 
током јуна придружиле су се нагле 
смене високих температура и пљускова. 
Како заштитни ободни канали не могу 
да приме сву воду, идући ка дну копа она 
наноси муљ на путеве и електромрежу, 
а проклизавају и траке на дробљењу и 
транспортном систему. Руда се теже 
товари и прерађује тако да свако не-
време узме свој данак.

- Међутим, расположивост бу-
шилица и багера на копу је добра, 
имамо довољно припремљене руде 
задовољавајућег садржаја и флота-
билности, јаловине такође, багери су 
добро распоређени, путеви и елек-

тромрежа припремљена – наводи 
Делић адуте за наредни месец. - Једино 
варира број исправних камиона и 
требало би да буде већи него што је 
сада. Јер, ако нам је приоритет руда, 

не можемо повећавати број камиона 
на јаловини. Врели дани донели су и 
чешће кварове на механизацији због 
грејања хидраулике и мотора, пого-
тово кад камиони возе на успонима 
дугим три и по километра. Међутим, 
наши мајстори, колико је то могуће, 
излазе на крај са тим проблемима. 
Више је и прашине, па је обарају две 
цистерне, како због самих услова на 
копу тако и близине села. 

Са копа идемо у флотацију. Саша 
Милић, њен управник, задовољан је 
што се решавају преостали проблеми 
на млиновима у делу погона који није 
реконструисан: - Урадили смо велику 
ствар – каже Милић. - Заменили смо 
плашт млина и на првој секцији. 
Застој је трајао седам дана, што је 34 
сата брже него при замени претход-
ног плашта. Млин је пуштен, добро 
ради и сад можемо да повећамо вре-
менско искоришћење, производњу 
и све остало. Такође смо обложили 
млин са шипкама треће секције, 
што је био застој од 40-ак сати, као и 
млин са шипкама на „Церову“. Због 

свих ових захвата биће нешто слабије 
временско искоришћење и нешто 
мање бакра у концентрату, али како 
време одмиче резултати су све бољи 
и на крају месеца ће технолошко 
искоришћење бити преко 80 одсто, 
тако да одржавамо континуитет из 
претходна четири месеца. 

Прва и друга секција млинова у 
кривељској флотацији су, дакле, ста-
билизоване, нема више свакоднев-
них застоја због замене завртњева, 
заваривања, и све би морало да крене 
набоље. Уз редовне обавезе прераде 
руде, флотери у јулу планирају заврше-
так пројекта надвишења прве и друге 
бране “поља 1” за пет метара, што ће 
дати још 15 месеци за радове на даљем 
проширењу јаловишта, као и за поче-
так измештања електричног напајања 
(ормара и свих делова који се могу пре-

местити) из релејне пумпне станице која 
ће бити потопљена кад се брана надвиси. 
Станица иначе не ради од 2008. када 
је престало препумпавање јаловине у 

“поље 2”.
-У јулу ће бити сигурно боље – 

најављује Милић. - Две секције ће 
стабилно радити, а трећа застајати 
једном дневно (на два сата) због 
замене завртњева. Посебну пажњу 
посвећујемо безбедности на раду. Као 
што видите сви су под шлемовима, 
мада је ових спарних дана тешко и 
без њих, иако су сва врата и прозори 
отворени.

Љ. Алексић

Рударство РББ
Кривељски коп и флотација спремни за боље резултате у јулу

Кварови на траспортном систему и поправке млинова умањили 
домете рудника “Велики Кривељ” у јуну, али су проблеми већ 
превазиђени. - Флотери јуна нису чекали на руду, међутим застоји 
у преради су омели рударе да (за десетак одсто) досегну план, па ће 
до краја месеца – како нам рече управник Милан Делић – настојати 
да дају планиране количине бакра у њој. - Заменили смо плашт на 
једном млину и обложили два (један овде, други на “Церову”) и зато 
ће бити нешто мање концентрата, али ће технолошко искоришћење 
ићи преко 80 одсто тако да одржавамо континуитет из претходна 
четири месеца. Са две стабилне секције, наредних месеци биће све 
боље – каже Саша Милић, управник флотације

Петомесечни 
биланс

За пет месеци на кривељском копу, 
од планираних 4,190 милиона тона 
руде, дато је 4,118 што је 98 процена-
та плана. Планиран је средњи садржај 
0,262 а остварен 0,266 одсто, што је 
проценат и по више. Дато је 10.451 
тона бакра у руди, или 98 одсто плана 
јер је циљ био 10.663 тоне. Међутим, 
план раскривања је половично оства-
рен. Домет је око 56 процената, најпре 
због зимских услова, потом због путе-
ва, а онда и расположивости камиона 
и транспортног система.

Тешкоће притискају, рудари се не дају

Саша Милић

Милан Делић
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Нова металуршка постројења и у јуну радила стабилно

Постројење за прераду отпадних вода ради пуним капацитетом

Посебна пажња превентивном 
одржавању

Добро планирање је кључ успеха сигурног и безбедног рада 
агрегата у наредном периоду - рекао је Бобан Тодоровић, 
директор ТИР-а. - Очекује се да топионичари заврше јуни 
са 5.500 тона анода, а електролизери са 4.400 тона катода. - 
„Сумпораши” продукују и по 1.100 тона киселине дневно

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕ-
ЛИНЕ. – Постројење за прераду от-
падних вода (у саставу Фабрике сум-
порне киселине), које је стартовало када 
и нова топионица и ФСК, прерађује 
воду управо из ова два погона. За 
њену неутрализацију користе се нор-
мативи: креч, водоник-пероксид 
(поспешује хемијску реакцију), фери-
сулфат (таложи тешке метале) и фоку-
лант (везује креч). Неутралисана вода, 
са пХ вредношћу која задовољава не-

опходне критеријуме, поново се враћа 
у технолошки процес, а муљ који се 
издвојио након неутрализације воде 
складишти се у касети депоније. Пошто 
је једина депонија (капацитета 6.000 
кубних метара) скоро пуна, гради се 
друга депонија – касета са резервоа-
ром за процесну воду (дупло већег ка-
пацитета - 12.000 кубика). Радови трају 
већ месец и по дана и ускоро се очекује 
њихов завршетак. 

- Постројење ради пуним капаци-

тетом, како је и предвиђено пројектом. 
Прерадимо све отпадне воде које се 
стварају у топионици и фабрици сум-
порне киселине. Изградњом нове, 
веће депоније-касете добијамо више 
места за складиштење муља, како 
бисмо могли и надаље да прерађујемо 
воду. Важно је истаћи да је ово еко-
лошко постројење – као што више 
нема дима и аерозагађења, исто 
тако више нема ни испуштања воде 
у водотокове. Процес је затворен, па 
нема угрожавања животне средине и 
здравља људи. Када је реч о отпадним 
водама, можемо бити потпуно мирни 

- нагласила је Данијела Божић, руково-
дилац постројења за прераду отпадних 
вода.

Наша саговорница додаје да је, по 
пројекту, планирана изградња још једне 
касете-депоније у којој би се вршила 
стабилизација муља, након које постаје 

безопасан и као такав може да се кори-
сти у индустрији и грађевинарству.

Ј. Станојевић

Д. Божић: Ово је еколошко постројење – као што више нема дима и 
аерозагађења, пречишћене воде се не испуштају у реципиенте, већ 
се враћају, односно користе за потребе флотирања

ТИР. – За 26 дана јуна Топионица 
је примила укупно 22.303 тоне влаж-
ног концентрата бакра, са 3.824 тоне 

„црвеног” метала. Од укупне количине 
допремљене сировине, 10.140 тона 
стигло је из Флотације „Велики Кривељ” 
(са 1.356 тона бакра), 4.216 тона из 
Флотације Рудника бакра Мајданпек 
(818 тона), 1.500 тона из Флотације Бор 

- концентрат из Јаме и шљаке (240 тона), 

као и 6.447 тона из увоза (1.410 тона). То-
пионица је за то време прерадила 24.466 
тона сувог концентрата (1.050 тона 
дневно) и претопила 800 тона ретура, а 
произвела је 7.024 тоне бакренца, одно-
сно 4.700 тона анодног бакра (180 тона, 
у просеку, дневно). Како се очекује, то-
пионичари ће на крају овог месеца за-
бележити производни биланс од 5.500 
тона анодног бакра. У бедингу ових дана 
има око 3.100 тона шарже, односно 630 
тона метала у концентрату.

- Почетком јуна Топионица 
је стајала четири дана. Застој је 
искоришћен за оспособљавање елек-
тростатичког филтера у новој топио-
ници, као и за редован преглед у то-
пионици и фабрици сумпорне кисе-
лине. Нова постројења раде стабилно, 
а посебну пажњу посвећујемо превен-
тивним прегледима и превентивном 
одржавању, јер је добро планирање 
кључ успеха сигурног и безбедног рада 
агрегата у наредном периоду. Такође 
ћемо често контролисати и обученост 
радника, као и коришћење заштит-
них средстава. Неће бити дозвољен 
приступ и рад радницима без пропи-
сане заштитне опреме. Акценат ћемо 
ставити и на праћење доласка и одла-
ска са радног места, нарочито она де-
финисана са посебним ризиком, јер не 
желимо да дође до повређивања рад-
ника на путу од капије до њихових 
радних места. Желимо да одржимо 
добру радну и технолошку дисци-
плину, чистоћу радних места, као и 
радне средине која је сада на високом 
нивоу о чему сведоче и бројни зелени 
травњаци у кругу предузећа – рекао је 
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. 

ФСК је стабилним радом, у грани-
цама пројектованих технолошких па-
раметара, успешно „пратила” рад То-
пионице и продуковала и по 1.100 
тона сумпорне киселине дневно (око 
19.000 тона месечно). У складишту 
се налази 5.000 тона киселине која се 
свакодневно отпрема потрошачима у 
земљи и иностранству. Постројење за 
пречишћавање отпадних вода (у са-
ставу ФСК-а), такође ради добро, и у 
наредних десетак дана очекује се завр-
шетак друге касете за складиштење 
муља из овог постројења. 

Електролиза је за 26 дана јуна, са 535 
ћелија у раду, дала 3.900 тона катодног 
бакра, а очекује се да први летњи месец 
заврши са 4.400 тона „црвеног” метала, 
и то одличног квалитета. Тодоровић је 
посебно похвалио раднике Електро-
лизине РЈ Електролитичка рафинација 
бакра због изузетног труда који улажу, 
посебно у летњим месецима, како би 
одржали производњу у планираним гра-
ницама. РЈ Регенерација продукује око 
60 тона плавог камена месечно који се 
непрестано пласира традиционалним 
купцима (ових дана нема залиха готовог 
производа). 

У Фабрици бакарне жице потпуно 
је упослен погон синтер-металуршких 
производа, а очекује се да ускоро добије 
лиценцу која би му омогућила рад и за 
инострано тржиште. Прерада метала 
израђује специјалне делове за руднике и 
друга постројења. 

Услужни погони ТИР-а успешно 
су обавили своје задатке. Енергана је 
задовољила потребе за свим енерген-
тима технолошког процеса добијања 
бакра у Топионици, Фабрици сумпорне 
киселине и Електролизи (грејање елек-
тролита). Тодоровић је поново апеловао 
да се, због предстојећих топлих дана, 
и убудуће максимално води рачуна о 
рационалној потрошњи технолошке 
воде (ниво Борског језера је ових дана 
25 центиметра испод прелива). Транс-
порт ТИР-а, са свом расположивом 
опремом и високим степеном њене ис-
правности, у друмском саобраћају пре-
везао је све количине топионичке шљаке 
и концентрата, а у железничком концен-
трата и сумпорне киселине. Због висо-
ких температура, отежани су услови 
рада, али се задаци обављају у складу 
са предвиђеним плановима.

Ј. Станојевић

Ускоро и друга депонија за 
складиштење муља

Данијела Божић

Бобан Тодоровић
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Актив ДДК Топионице организовао тродневну акцију давалаштва

РБМ појачао контролу присуства алкохола у организму запослених

Нула – најбољи резултат

ТОПИОНИЦА. – Актив добро-
вољних давалаца крви Топионице у 
Служби за трансфузију крви Опште 
болнице у Бору организовао је трод-
невну акцију (6., 7. и 8. јуна) у којој 
су прикупљене 42 боце драгоцене теч-
ности. Ово је, иначе, прва овогодишња 
акција Актива ДДК Топионице. По 
речима његовог председника Драгана 
Миловановића, за три године (Актив 
је формиран фебруара 2013.), број дава-
лаца се „попео” на 160, па се може рећи 
да је сваки трећи радник Топионице и 
велики хуманиста. Међутим, ту су и чла-

нови из других погона ТИР-а – Електро-
лизе, Енергане, Фабрике сумпорне кисе-
лине и Ливнице бакра и бакарних легура

- Одзив давалаца говори да је 
акција у потпуности успела. Дошли 
су и људи који не раде у Топио-
ници. Акције организујемо за по-
требе Службе за трансфузију крви, за 
наше раднике, али и све суграђане. 
Међутим, наши чланови дају крв и 
мимо акција, наменски када се укаже 
потреба. Радује ме што број чланова 

Актива ДДК Топионице стално расте. 
Осим са Службом, сарађујемо и са 
свим синдикатима. Велику помоћ и 
подршку у организовању акција 
имамо од директора ТИР-а Бобана 
Тодоровића који је данас, такође, дао 

крв – наглашава Миловановић који је и 
сам вишеструки давалац.

Међу онима који су се одазвали било 
је ветерана, али и оних који су се први 
пут одлучили на овај хумани гест. Да је 
широко срце топионичара потврђује и 
Звонко Ковачевић који је више од 60 
пута даривао драгоцену течност. – Ако 
могу ја као инвалид рада, зашто не би 
могли и здрави? Учествујем у свакој 
акцији. Боље се осећам када дам крв. 
Спашавамо живот, помажемо. Зато 
препоручујем свакоме ко је способан 
да бар једном годишње да крв и по-
могне другима. 

Дража Журжановић, пензионер 
Електролизе, одавно је добровољни да-
валац, а ово му је био 46. пут. За ову 
акцију чуо је од сина и зета који раде у 
Топионици. – Леп је осећај када знате 
да некоме спашавет живот. Свакоме 
саветујем да је хумано давати крв, а 
и здраво је.

И др Снежана Милутиновић, на-
челник Службе за трансфузију крви 
Опште болнице у Бору, изузетно је 
задовољна одзивом и организацијом 
ове акције. Од почетка године овде је 
прикупљено 925 јединица крви, а издато 
више од 700, што указује на велики 

број операција у Болници (ортопедија, 
хирургија, као и непредвиђене ситуације 
када је за једног пацијента потребно обе-
збедити више од десет или 20 јединица). 
Из тих разлога, мора да постоје довољне 
резерве крви свих крвих група које су 
тестиране и обрађене онако како закон 
налаже. 

- Тешко их је обезбедити у сваком 
моменту и зато нам овакве акције 

много значе. Актив ДДК Топионице 
је већ дуго наш веома добар сарадник, 
јер су увек ту када нам је потребна 
помоћ. Поред редовних акције, њихови 
чланови спонтано, самостално дају 

крв у Служби, а некада и по позиву. 
Увек се одазову, пошто схватају 
озбиљност ситуације када буду лично 
позвани и значај те јединице крви 
која у том моменту представља 
излечење или побољшање здравља. 
Осим у Топионици, постоје активи 
РББ-а, АТБ ФОД-а, борских бајкера, 
навијача Црвене звезде, студената 
Техничког факултета, запослених у 
Фото „Сварче”.

Ј. Станојевић

РБМ. - Од почетка године Служба 
безбедности и здравља на раду Рудника 
бакра Мајданпек обавила је међу за-
посленима више од 220 контрола при-

суства алкохола у организму. Како је 
у тиму за контролу сада четворо рад-
ника са сертификатом за ове провере, из 
службе најављују да ће контроле бити 

чешће, посебно у другој и трећој смени, 
током викенда и празника, а као и до 
сада, обавезне у случајевима повреде 
на раду или евентуалне саобраћајне 
незгоде. Јер, интерес је и радника и 
предузећа да се посао обавља без било 
каквог, па и најмањег присуства алко-
хола на било ком радном месту и у било 
које време.

-Методом случајног узорка, данас 
контролишемо присуство алкохола 
у организму радника погона Нови 
сервис РБМ-а - каже Игор Младеновић 
из службе Безбедност и здравље на раду 
РБМ-а. Затичемо га док обавља прву 
контролу, а проверава Братислава 
Благојевића, помоћника директора 
РБМ-а за електромашинство. - Овим 
проверама и никога не заобилазимо 
– образлаже Младеновић. - Ниједан 
погон, ниједно радно место. Ради се 
алкометром типа “Дрегер” који се ка-
либрише сваких шест месеци, посеб-
ним писком за једнократну употребу 
и уз обавезно питање пре него се при-
ступи мерењу: да ли је испитаник у 
последњих 15 минута конзумирао ал-
кохол, а до пре два минута цигарету.

Радници на ове контроле, у којима 
је обавезно и присуство обезбеђења, 
различито реагују. Само малобројни се 

буне и приговарају, али контролу нико 
не одбија.

-Увек сам за поштовање права 
и обавеза свих запослених, а и они 
морају да поштују обавезе које су пре-
узели колективним уговором. Мени 
није проблем једна оваква провера. 
Напротив, драго ми је да личним при-
мером могу да покажем како је ово 
тестирање нешто на шта свако од нас 
може да рачуна - прокоментарисао нам 
је алко-тест на радном месту Братислав 
Благојевић.

Ове контроле обављају се у складу 
са Правилником о радној дисциплини, 
понашању и обавезама запослених у 
РТБ-у Бор, у РБМ-у, из маја прошле 
године и Колективном уговору. Њих 
прати одговарајућа евиденција, одно-
сно документација која се попуњава на 
лицу места, а резултати свих прегледа 

“Дрегер”-ом су записани у самом апа-
рату, не могу се брисати, ни мењати. Са 
екипом која је обављала ову проверу ис-
пратили смо још 10-ак тестирања. Баш 
нико није одбио тест, а ни приговорио 
што ће бити подвргнут контроли. Можда 
и због чињенице да је заједнички резул-
тат био и најбољи - чиста нула! 

С.Вукашиновић

У тиму Службе безбедности и здравља на раду Рудника бакра 
Мајданпек, сада је четворо радника са сертификатом за 
контролу присуства алкохола у организму. – Од почетка године 
обављено више од 220 контрола. - Убудуће контроле ће бити 
чешће, посебно у II и III смени, викендом и празником

На списку Актива ДДК Топионице 160 давалаца. – Д. 
Миловановић: осим са Службом за трансфузију крви, 
сарађујемо са свим синдикатима, а велику помоћ и подршку 
имамо од директора ТИР-а. – Др С. Милутиновић: Актив ДДК 
Топионице је већ дуго наш веома добар сарадник, јер су увек ту 
када нам је потребна помоћ

Прикупљене 42 боце крви

Снежана Милутиновић

Дража Журжановић

Звонко Ковачевић

Драган Миловановић
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Заокружене све функције нове енергане

ТИР. – Од 19. маја у новој енер-
гани почела је производња електричне 
енергије у реакционој турбини (са два 
степена) чија је инсталисана снага 1.450 
киловата на сат. Од тада до 30. јуна 
новом турбином произведено је 816 ме-
гават сати електричне енергије (про-
сечна продукција је до једног мегавата 
на сат према садашњем раду топионице, 
а максимално може до 1,45 мегавати на 
сат). За 29 дана у јуну дато је 526 мега-
вати. - Ове количине струје коју про-
изводимо за 15 процената умањују 
укупну потрошњу нове топионице. 
Наравно да је и рачун за утрошену 
електричну енергију ЕПС-у много 
мањи – рекао је Бобан Њагуловић, ру-
ководилац РЈ Енергетика ТИР-а. 

Наш саговорник нам је објаснио 
техничке детаље турбине која кори-
сти механички рад паре. У првом сте-
пену улазни притисак паре се са 60 
бари смањује на 20 бари и она се даље 
усмерава на сушаче и остале потро-
шаче у систему. Остатак паре иде кроз 
други степен турбине и ту се њен прити-
сак „обара” са 20 на 3,5 бара. Међутим, 
није све текло глатко и старт турбине 
и генератора је каснио. Прошле године 
два пута су обављена тестирања (прво 
крајем августа и почетком септембра, а 
друго у октобру), што није дало очеки-
ване резултате. Потом су уследиле ана-
лизе и конкретни потези.

 - За нормално одвијање свих 
технолошких процеса у новој 
топионици и фабрици сумпорне 
киселине било је неопходно 
завршити све активности за несметан 
рад нове енергане. Поред свих 
функција које су прорадиле одмах 
по њеном пуштању (производња 
свих врста вода, преузимање паре 
и даља дистрибуција у систем), 
једина која није била реализована 
јесте рад турбине и генератора. 
У претходном периоду уочени су 
бројни недостаци (чести поремећаји 
притиска у систему и нестабилан 
рад произвођача и потрошача паре, 
јер смо притисак редуковали од 
60 на 24, па на 20, и коначно на 3,5 
бара). Стога је постројење морало 
да се пројектантски доради, односно 
да се угради додатна опрема, како 
би се обезбедила одговарајућа 
регулација протока и притисака 
паре у систему у складу са тим 
како се у реалним условима рада 
понашају наша постројења. Једна 
измена је што је у турбину, поред 
постојећих регулационих група, 
уграђена и четврта. Друга је што 
смо изједначили притиске на излазу 

из првог степена и на улазу у други 
степен турбине. Пројекат изградње 
енергане и свега осталог рађен је на 
основу пројектних подлога Оутотек-а 
и SNC Lavalina. Међутим, на почетку 
рада и Топионице и Сумпорне неки 
од параметара нису били у датим 
границама. Утврдили смо да можемо 
сами да „спустимо” те притиске и, у 
договору са конструктором турбине 
(Сименс-ом), то смо и урадили – рекао 
је Њагуловић. 

Треће тестирање обављено је од 10. 
до 19. маја, при чему је 18. маја турбина 
почела да ради континуално, а већ на-
редног дана забележена је производња 
прве количине струје. Пробни рад је 
трајао десет дана. Све пробе, старт и 
кратка обука наших радника обављени 
су у присуству стручњака Сименс-а. 
Након тога, инструктори новосадске 
Енерготехнике „Јужна Бачка”, чија је 
то уговорна обавеза, до 30. маја подуча-
вали су наше људе који су од првог јуна 

„преузели” турбину у своје руке и почели 
да раде самостално.

- Све функције енергане сада 
су заокружене. С једне стране, по-
стигли смо боље искоришћење паре, 
а са друге, мало смо и поједноставили 
систем. Резултат тога је устаљена и 
продукција и потрошња паре, као и 

миран рад турбине. У њој користимо 
механички рад паре и то претварамо 
у електричну енергију, уз минималне 
топлотне губитке. Наиме, топлотну 
енергију, коју пара носи са собом, 
предајемо даље у стару енергану, где 
се користи за грејање Електролизе и 
за остале технолошке потребе у РТБ-у. 
Добили смо само веће искоришћење, 
немамо никакве губитке у систему 

трансформације енергије. Дакле, ова 
турбина је чист добитак за нас - нагла-
сио је главни енергетичар ТИР-а.

Дејан Томић, пословођа РЈ Енер-
гетика ТИР-а, „покрива” заиста широк 
сектор, јер њиме су обухваћени сви енер-
гетски објекти у Топионици (котао, рас-
хладни и систем за снабдевање мазутом 
и осталим енергентима), новој енергани 
(системи за припрему и дистрибуцију 
напојне воде, за прихват и дистрибуцију 
паре, као и за даљу дистрибуцију вишка 
паре старој енергани, постројење за 
хемијску припрему воде, турбина и ге-
нератор) и ФСК-у (два котла, расхладни 
и систем за припрему процесне воде). 
На овом месту је од 2007. године и доста 
му је помогло знање о котлу, али новина 
су били енергана, расхладни торњеви, 
турбина. . . Признаје да му није нимало 
лако и да је посао веома захтеван и од-
говоран. 

- Овде је систем другачији, 
комплетну нову енергану регулише 
електроника. Срећом, били су искусни 
стручњаци који су нам показивали 
како руковати турбином и указали на 
делове на које треба обратити пажњу. 
Наши људи су то врло брзо савладали и 
сада раде без проблема. Многе ствари 
смо, кроз посао, учили сами. Премда 
још увек учимо, посао не трпи. Наша 
јединица осталима треба да обезбеди 
воду, пару, грејање (мазут), нафту 
за рафинацију, конверторе и флеш-
пећ. Сви параметри (температура, 
притисци) мора да се држе у 
оквиру пројектованих. Не сме бити 
одступања, све мора да се задовољи 
како би систем функционисао. 
Уколико „испадне” било који 
параметар, процес се зауставља, све у 

ланцу стаје – истиче Томић. 
Упоредо са опремом, уходавали 

су се оператери који раде на овим 
постројењима (укупно 56 у РЈ Енерге-
тика ТИР-а). Захваљујући досадашњем 
искуству (већина постројења сродна 
је онима у старим погонима) и помоћи 
пројектаната и извођача радова, успели 
су да овладају и новим. Стога је те-
жиште било стављено на мониторинг и 
рад у новим контролним собама, како би 
се ти људи оспособили за рад на рачу-
нарским јединицама, што је била новина 
у односу на старе послове. И Немања 
Букић, оператер у новој енергани, ради 
већ 13 година, а од прошле је на турбини. 
Иначе, њу опслужују пет оператера (по 
један у свакој смени). 

- Када је почела обука, прешли 
смо из старе у нову енергану. Мени то 
није био проблем него велики изазов. 
Све предности су на страни нове - ту 
је све аутоматизовано, бољи је режим, 
а и услови рада. Приликом пуштања 
турбине у рад био је стручњак из 
Сименс-а који нас је уводио у посао, 
а потом и људи из Обреновца који су 
нам преносили знање о турбини, почев 
од старта, преко синхронизације, до 
производње струје. Упознали су нас 
са критичним тачкама, на шта треба 
обратити пажњу у техничком смислу 
и код старта и заустављања (у старој 
је ручни режим рада, док је у новој 
прогревање ручно до упуштања паре 
у топионицу, а после турбина аутомат-
ски све сама прихвата и регулише). 
Одговорност је велика, али у смени 
је и колега оператер задужен за кот-
лове, па захваљујући професионал-
ном раду у пару, није толико страшно 
– поручује Букић. 

Ј. Станојевић

Просечна продукција је до једног мегавата на сат према 
садашњем раду топионице, а максимално може до 1,45 мегавати 
на сат. - За 29 дана у јуну дато 526 мегавати. – Б. Њагуловић: Ове 
количине струје коју производимо за 15 процената умањују 
укупну потрошњу нове топионице. Наравно да је и рачун за 
утрошену електричну енергију ЕПС-у много мањи

Турбина производи струју

Бобан Њагуловић

Дејан Томић

Немања Букић
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Усвојен завршни 
рачун буџета

Овогодишњи, IV Међународни фестивал фолклора „Орфео“ биће одржан у 
Мајданпеку од 12. до 16. јула и, према најавама, окупиће ансамбле из Бугар-
ске, Колумбије, Костарике, Румуније, Чилеа, Шри Ланке и Србије. Ова тради-
ционална манифестација, у складу са првобитном идејом, окупља фолклорне 
трупе из свих подунавских земаља и целог света. Изузетне аутентичне фолклорне 
креације, подстрек креативности, промоција младих у култури и уметности, 
поштовање и преношење традиционалних обичаја са генерације на генерацију, 
унапређење сарадње између свих укључених у формирање младих нараштаја, 
само су неке од карактеристика фестивала који је већ освојио симпатије покло-
ника етнотрадиције.

Мајданпек у вестима

У Доњем Милановцу је средином јуна прорадила експозитура „Поштанске ште-
дионице”. Годину и по дана ово место (50 километара удаљено од најближег града) 
било је без иједне банке, па су надлежни предузели мере да проблем реше.То је у 
интересу Доњемилановчана, али и бројних гостију, будући да Музеј Лепенски вир 
у непосредној близини годишње посети 36 хиљада људи, али и да ће од  бројних 
крузера који плове Дунавом, више од 120 током године пристати и задржати се у 
Доњем Милановцу. 

-Свесни значаја за грађане и привреду, у сарадњи са “Поштанском ште-
дионицом”, отворили смо банку, имајући у виду и опредељење Владе Репу-
блике Србије да развија туризам, поготову на овом делу Дунава, па је ово у 
том смислу први корак - рекао је на отварању Бранислав Томић, одборник СО 
Мајданпек.

Д. Милановац добио банку

Награде “Вуковцима”

„Орфео” од 12. до 16. јула

Превентивни гинеколошки прегледи

Пригодна свечаност уприличена је у Општини Мајданпек за 20 ученика из 
пет основних школа са подручја општине који су основно школовање завршили 
са просеком 5,00 и заслужили “Вукове дипломе”. Награђени су и таблет рачуна-
рима. Најбоље ђаке општине Мајданпек, поздравили су челници општине: Дејан 
Вагнер, председник, Славиша Божиновић, председник СО, и Срећко Николић, 
заменик председника Општине.

Вагнер је истакао да су понос свих грађана Мајданпека управо ови вредни, та-
лентовани и успешни млади људи и пожелео им да што боље наставе школовање 
и постану добри и успешни. Да и убудуће буду најбољи представници ове сре-
дине и притом не забораве свој Мајданпек, пожелели су његови сарадници, а уче-
ници, пријатно изненађени вредним поклоном, били су више него задовољни што 
је њихов труд и успех запажен.

Гинеколошки диспанзер мајданпечког Дома здравља “Др Верољуб Цакић” у 
последњих годину дана, уз редован рад, спроводи и систематске прегледе жена 
указујући да је превентива од изузетног значаја за репродуктивно здравље жена. 
Више од хиљаду превентивних прегледа показало се оправданим јер је у 10-ак 
случајева, нажалост, откривен карцином. 

У Гинеколошком диспанзеру планирају да после прегледа на које су позиване 
запослене жене, а како истичу предњачиле су запослене у РБМ-у, започну и серију 
систематских прегледа за жене које живе на селу, а све са циљем да се очувању 
здравља посвети дужна пажња.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК.- Јунско заседање општинског парламента у Мајданпеку, 30. 
јуна, протекло је у знаку усвајања одлуке о завршном рачуну буџета општине 
за претходну годину, али и задуживања у износу до пет милиона динара, те 
усклађивања оснивачких аката установа у области културе, као и кадровских 
промена.

Извештај о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за 2015. показао је 
добру реализацију и реално планирање у већини сегмената, али и изостанак при-
лива по основу накнаде за коришћење минералних сировина када је приходовна 
страна у питању, као и рационалан однос према расходима у оквиру којих су у 
милионским износима плаћене и обавезе из претходних година. Одборници су 
без дискусије усвојили извештај о раду Народне библиотеке Мајданпек за 2015., 
а потом су, у складу са законским решењима у тој области, измењени оснивачки 
акти установа у области културе (Центра за културу и образовање Доњи Мила-
новац, Центра за културу Мајданпек и Народне библиотеке). 

Одлучено је и да фудбалски стадион у Мајданпеку убудуће носи име ле-
генде мајданпечког фудбала и спорта Николе Паска. Том предлогу претходила 

је иницијатива грађана исказана кроз петицију, а добијене су и све неопходне 
сагласности. Одлука о задуживању у износу до пет милиона динара за набавку 
два нова путничка аутомобила отворила је дискусију у којој се чуло да би једно 
од њих требало да буде теренско за потребе полиције. Скупштина је дала и са-
гласност на предлог измене и допуне програма пословања ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве.

Усвојено је и више кадровских решења - да се након оставке одборнице СНС-а 
Иване Тодоров, мандат повери следећем са те листе Микици Станојевићу, а 
након оставке Саше Либрића на чланство у Општинском већу, за члана задуже-
ног за рад месних заједница изабере Ненад Радић. У Скупштину Д.О.О. Бизнис - 
инкубатор Мајданпек изабран је Драган Караманчић. Нове чланове Управног и 
Надзорног одбора добио је Музеј (Фадиљ Бујупи председник Управног, а Саша 
Несторовић Надзорног одбора), као и ЈКП “Водовод” Мајданпек. Са дужности 
в. д. директора ЈКП “Доњи Милановац” разрешен је Ненад Радић, а на то место 
постављен Саша Либрић. Јасмина Стефановић је именована за лице задужено 
за представљање Фондације за локални економски развој.

 С. Вукашиновић

Усклађени оснивачки акти установа у области 
културе. - Одлука о задуживању општине до пет 
милиона динара. - Донето више кадровских решења
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На 20. седници Скупштине општине Бор коначно усвојен УППР РТБ-а

У Мајданпеку замењене дотрајале “печурке”

БОР. – После шест неуспелих 
покушаја, одборници Скупштине оп-
штине Бор су, на 20. седници (пред-
седавао Видоје Адамовић) одржаној 
28. јуна, најзад прихватили Унапред 
припремљен план реорганизације РТБ-а 
којим се предвиђа отпис 90 одсто укуп-
ног дуга РТБ-а (милијарду 240 милиона 
евра). Уколико Привредни суд у Зајечару 
усвоји овај правно-финансијски до-
кумент (6. јула за Матично предузеће 
и РБМ, а 7. јула за ТИР и РББ), десет 
одсто дуга повериоцима ће бити враћено 
у року од седам година, уз грејс-период 
од годину дана. 

- Највеће финансијско оптерећење 
за Басен представљају историјска 
дуговања направљена пре 2000. 
године која чине око три чет-
вртине укупног дуга, односно близу 
милијарду динара. Овај дуг настао 
је кроз кредите који су репрограми-

рани од 1969. године. Велики његов 
део настао је и у време санкција, када 
се бакар продавао за динаре који су се 
у то време од јутра до мрака мењали 
за сто и више пута, а кредити су узи-
мани у стабилној валути. Дуг према 
Париском и Лондонском клубу от-
писан је свим државним и фирмама 
које су користиле буџетска средства, 
али не и РТБ-у (408 милиона евра), 
јер је тада био друштвена фирма. 
Греше они који као дуг наводе и оно 
направљено од 2010. године наовамо, 
пошто је то кредит за нову топионицу 
и фабрику сумпорне киселине (350 
милиона евра) који можемо и морамо 
да вратимо – рекао је Благоје Спасков-
ски, генерални директор РТБ-а, и шеф 
одборничке групе СНС-а у борском пар-
ламенту. 

Он је подсетио и да је стечај над 
РТБ-ом уведен 2004. године када су 

„замрзнута” потраживања поверилаца, 
како би се комбинат бакра консолидовао, 
одржао и стао на ноге. - УППР се при-
према само за фирме за које се про-
цени да ће опстати и остати да раде. 
Овим документом РТБ се обавезује да 
дуг према повериоцима - историјским, 
али и онима према којима је настао 
у скорашње време - редовно измирује 
утврђеном динамиком. УППР-ом 
је, такође, предвиђено и спајање за-
висних са матичним предузећем, 
односно формирање јединствене 
компаније ради ефикаснијег 

пословања и повећања добити, као 
и рационализација броја запослених 
(за осам година очекује се природни 
одлив после кога би остало 3.600 рад-
ника).

Из обимног дневног реда јунске сед-
нице СО Бор (од почетне 41 повећан на 
58 тачака) пажњу житеља града бакра 
свакако је највише привукла одлука о 
утврђивању цене топлотне енергије ЈКП 

„Топлана”. Њеним усвајањем грејање у 
Бору од првог јула скупље је за 11 проце-
ната, јер „према важећој цени ЈКП „То-
плана” месечно губи и до четири мили-
она динара”. Одборници су се сложили 
и са предлогом да ово предузеће поново 
узме кредит од 200 милиона динара (на 
две године, са три месеца грејс-периода) 

за измиривање дугова добављачима 
угља у претходној грејној сезони. 

- За даље пословање „Топлане” 
важно је усвојити економску, значи 
већу цену топлотне енергије. Данас 
дугујмо 320 милиона динара за енер-
генте за прошлу грејну сезону. Идеја 
је да се узме кредит, како бисмо у на-
редну сезону ушли без дуговања и 
лакше набавили угаљ – казао је Дарко 
Милићевић, досадашњи в. д. директора 
ЈКП „Топлана”.

Већина одборника опозиције 
је сматрала да кредит неће решити 
вишегодишње проблеме овог предузећа 
с обзиром на нагомилана дуговања и да 
„Топлани” недостају стратешки планови 
развоја. Међутим, Живорад Петровић, 
председник Општине Бор, није се 
сложио са њиховом оценом. - Све то-
плане су у кризи, а борска је једна од 
бољих у Србији. Основни разлог се 
зна, а то су – дуговања. Борској „То-
плани” потрошачи дугују 640 ми-
лиона динара. Оног тренутка када 
бисмо јој омогућили да наплати само 
50 одсто тих потраживања, ситуација 
би била много повољнија. Кредити 
су начин пословања предузећа. „То-
плана” тренутно нема такво задужење. 
Овај кредит од 200 милиона је само 
због тога да би се уредније плаћало и 
враћали дугови. 

Одборници су дали „зелено светло” 
извештајима о раду јавно-комуналних и 
јавних предузећа и установа, Правобра-
нилаштва и Општинске управе општине 
Бор у 2015. години. Уместо досадашњег 
Дарка Милићевића, за новог в. д. ди-
ректора ЈКП „Топлана” именован је 
Зоран Марковић, досадашњи в. д. ди-
ректора „Водовода”, а на његово место 
постављен је Горан Топаловић. Про-
дужен је и мандат вршиоца дужно-
сти директора ЈП за стамбене услуге 
„Бор” (Горан Петровић), ЈП „Боговина” 
(Душица Јањић), Установе Апотеке Бор 
(Татјана Виденовић), Музеја рудар-
ства и металургије (Игор Јовановић) 
и Туристичке организације Бор (Бора 
Станковић). 

Ј. Станојевић 

МАЈДАНПЕК. - Мајданпек је 
овог пролећа добио лепо уређена, 
лепо дизајнирана и функцио-
нална аутобуска стајалишта. По-
пуларне “печурке”, које су зуб вре-
мена и добрих 20 зима озбиљно на-
рушили, заменила су нова аутобу-
ска стајалишта, што је резултат две 
године старог пројекта.

 - Започели смо реализацију 
идеје која постоји већ две године. 
У сарадњи са Рудником бакра 
Мајданпек и велику помоћ 
његових људи из Производних 
услуга, а уз финансијску подршку 

локалне самоуправе, обезбедили 
смо граду нова, функционалнија 
и боља аутобуска стајалишта. Ру-
ководили смо се реалним потре-
бама становништва, као и бројем 
путника на одређеним местима - 
каже Иван Николић, директор ЈП 
за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек.

Мајданпечани су више него 
задовољни новим стајалиштима, а 
очекују да у најскорије време буде 
завршено свих седам.

С. В.

Седам нових аутобуских 
стајалишта

Б. Спасковски: Овим документом РТБ се обавезује да дуг према 
повериоцима - историјским, али и онима према којима је настао 
у скорашње време - редовно измирује. - Грејање скупље за 11 
одсто. - Д. Милићевић: За даље пословање ЈКП „Топлана” важно 
је усвојити економску, значи већу цену топлотне енергије. – Ж. 
Петровић: Овај кредит од 200 милиона динара који ће подићи 

„Топлана” је само због уреднијег плаћања и враћања дугова

Басен се ослобађа терета 
историјских дуговања

Благоје Спасковски
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Припреме за ватерполо турнир у Бору

Мајданпечки базен ће прорадити првих дана јула

БОР. – Почеле су припреме за ватер-
поло турнир (од 13. до 17. јула ) у Бору, на 
коме ће наступити осам репрезентација 

- учесница Олимпијских игара (Србије, 
Црне Горе, Шпаније, Грчке, Италије, 
Јапана, Бразила и Француске). Први са-
станак Организационог одбора турнира 
одржан је 8. јуна и њему су, осим пред-
ставника локалне самоуправе, РТБ-а, 
јавних предузећа и медија, присуство-
вали и највиши функционери Ватер-
поло савеза Србије. Дарко Удовичић, 
директор ВСС-а, изразио је задовољство 
што ће први пут после много година ва-
терполо репрезентација Србије бити 
у Бору, и то на међународном тур-
ниру – најквалитетнијем и највећем пре 
Олимпијских игара у Рио де Жанеиру. 

- Веома смо задовољни оним што 
смо видели. Постоји још много ствари 
које треба да се припреме и ураде до 
почетка турнира. Имамо довољно 
времена да се, заједно са градом 
Бором, СПЦ-ом „Младост” и са 
свима који нам помажете, покажемо 
у најбољем могућем светлу. Такође 
смо добили уверавања да ће недавно 
основан Ватерполо клуб „Бор” бити 
препознат на прави начин, јер треба 
да се „постави на ноге”. Стога је 
и један од разлога нашег доласка 
овде да промовишемо ватерполо, 
националну селекцију и све што она 
носи са собом, као и да помогнемо 
да дечаци и девојчице крену на 
ватерполо и заволе овај спорт. У 
ВСС-у желимо да што више градова 
у Србији и локалних самоуправа 
укључимо у наш пројекат, како би 
ватерполо изместили ван граница 

Београда и учинили га доступним 
свој деци. Надамо се да ће клуб у Бору 
у годинама које предстоје успети да 
формира млађе категорије и да се 

кроз свој рад докаже на локалном, 
али и на републичком нивоу. ВСС 
ће му у томе сигурно помоћи и ово је 
први степеник наше помоћи - поручио 
је Удовичић. 

Немања Маријан, генерални се-
кретар ВСС-а, такође, је истакао велико 
задовољство што се у Бору организује 
овај ватерполо турнир који је један од 
најјачих у свету ове године, наравно 

после Олимпијских игара. – Видели 
смо да се веома озбиљно присту-
пило његовој организацији када је 
реч о локалној самоуправи, РТБ-у, 
Спортском центру и хотелу „Језеро”. 
Приоритет у припремама ће бити 
довођење базена у оптимално стање за 
одржавање овако великог и значајног 
турнира. Овај објекат је релативно 
стар, али се одржава и у добром је 
стању. Напредујемо великим кора-

цима ка финализацији организације 
турнира и то за сада иде одлично. До-
говорили смо што чешће састанке у 
наредном периоду, јер турнир ће врло 
брзо доћи. Веома сам задовољан што 
ће и мештани овог региона имати 
прилику да виде најбоље ватерполи-
сте света на делу и како се спремају 
за Олимпијске игре – рекао је Маријан.

На отвореним базенима СПЦ-а 

„Младост” биће постављени нови реф-
лектори, уређене свлачионице и освежен 
комплетан простор. Осим постојећих 
бетонских трибина, током турнира биће 
постављене и монтажне, како би што 
више љубитеља ватерпола могло да 
ужива у овом спорту. 

- Од турнира очекујем, пре свега, 
промоцију туризма борске општине, 
тимочког региона и државе Србије. 
Гости ће бити све време у хотелу 

„Језеро”, а и Клуб РТБ-а ће им, такође, 
бити на услузи. Са друге стране, лепо 
је видети све те представнике разли-
читих континената који ће овде бора-
вити. РТБ је, заједно са ВСС-ом, један 
од иницијатора да се турнир одржи у 
Бору. Пре турнира организоваће се ва-
терполо школа коју ће водити капи-
тени женске и мушке репрезентације 
Србије. И то нам је један од циљева 
– да се дотерају базени, да иза тога 
остане нешто чисто, ново, лепо, а 
грађани Бора и околине, нарочито 
деца заслужују тако нешто – нагласио 
је Благоје Спасковски, председник Ор-
ганизационог одбора турнира. 

Живорад Петровић, председ-
ник Општине Бор, предстојећи догађај 
оцењује као мега турнир, а његов значај 
немерљивим не само за град него и за 
целу општину и регион. - Први пут 
се овде организује тако јак турнир, 
један од највећих у нашој земљи, што 
је изузетна реклама и захваљујем се 
ВСС-у што нам је омогућио да се од-
ржава баш у Бору. Има доста посла, 
али ништа што не можемо да стиг-
немо. Гарантујем да ће турнир да про-
текне у најбољем реду и у најбољој 
организацији. Знамо да будемо добри 
домаћини и биће то турнир за понос и 
пример свима.

Генерални покровитељи турнира су 
Општина Бор и Рударско-топионичар-
ски басен Бор.

Ј. Станојевић

 МАЈДАНПЕК.- И ове године поче-
так рада градског базена у Мајданпеку, 
који функционише при СРЦ “6. август” 
мајданпечког Рудника бакра, требало 
би да прими прве купаче почетком јула. 
Иако је било жеља и залагања да базен 
проради почетком лета, као и претход-
них година, околности су се испречиле. 
Будући да је пуњење почело почетком 
прошле недеље, а почетак загревања 
воде најављивао за последње дане јуна, 
званичници уверавају да ће базен про-
радити првих дана јула.

У СРЦ “6. август”, у којем раде за-
послени у Руднику бакра Мајданпек, 
наглашавају да су свој део посла оба-
вили благовремено, овај базен има ком-

пликоване имовинско правне односе, 
а котларница у којој се загрева вода 
налази се у 200 метара удаљеној згради 
средњих школа која се годинама не ко-
ристи. 

Традиционално, градски базен у 
Мајданпеку завидну посету остварује 
првих дана јула. Тада дође и преко 
400 купача дневно, па је прошле 
године, током врелих јулских дана, 
ту спас од летњих врелина налазило 
на хиљаде Мајданпечана. Најмлађи 
је био петомесечна беба, а најстарији 
82-годишњак.

С.В.

Све спремно за почетак сезоне

Промоција ватерпола и 
националне селекције

Д. Удовичић: У ВСС-у желимо да што више градова у Србији и ло-
калних самоуправа укључимо у наш пројекат, како би ватерполо 
изместили ван граница Београда и учинили га доступним свој деци. 
– Н. Маријан: Веома сам задовољан што ће и мештани овог реги-
она имати прилику да виде најбоље ватерполисте света на делу и 
како се спремају за Олимпијске игре. – Б. Спасковски: Од турнира 
очекујем, пре свега, промоцију туризма борске општине, тимочког 
региона и државе Србије. – Ж. Петровић: Знамо да будемо добри 
домаћини и биће то турнир за понос и пример свима

Са првог састанка Организационог одбора турнира
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Од 13. до 
17. јула у Бору ће се одржати турнир 
на коме ће наступити осам ватерполо 
репрезентација (Србије, Црне Горе, 

Шпаније, Грчке, Италије, Јапана, Бразила 
и Француске) – учесница олимпијског 
турнира. Све репрезентације биће смеш-
тене у хотелу „Језеро” на Борском језеру, 
док ће се тренинзи и утакмице играти у 
Спортско-пословном центру „Младост” 
у Бору. 

Дарко Удовичић, директор Ватер-
поло савеза Србије, и Немања Маријан, 
генерални секретар ВСС-а, први су по-
сетили хотел и детаљно се упознали 
са свим садржајима које нуди. Њихове 
импресије пренела нам је Милица 
Миловановић, управница „Језера”. – 
Били су одушевљени хотелом јер, 
како су нам рекли, испуњава све 
услове који су им потребни, почев од 
соба до теретане и унутрашње сале за 
мале спортове у којој ће одржавати 
кондиционе тренинге. Једном речи, 

„Језеро” је као створено за овакве 
догађаје. Потрудићемо се да све буде 

на нивоу задатка, нарочито када је 
реч о посебној исхрани ватерполиста. 

Немања Маријан је ове утиске поно-
вио и на конференцији за медије Ватер-
поло савеза Србије, када је, између оста-
лог, истакао изузетно задовољство због 

одлуке да Бор буде домаћин овог великог 
турнира. – Имаћемо идеалне услове и 
сада стварамо још један центар, што 
је у складу са стратегијом Савеза да 
развија ватерполо широм Србије.

Ј. Станојевић

Туризам
Хотел „Језеро” угостиће осам ватерполо репрезентација

У хотелу „Језеро” све више гостију из иностранства

Идеални услови за смештај 
и припреме

Хотел испуњава све услове који су нам потребни, почев од соба 
до теретане и унутрашње сале за мале спортове у којој ће се 
одржавати кондициони тренинзи – рекао је Немања Маријан, 
генерални секретар Ватерполо савеза Србије

И Шпанци на Борском језеру?

Цела Србија има потенцијал за много више него што сада 
пружа у туризму, поготово овај део око Бора. Размотрићемо 
могућност да и Шпанце који дођу у Србију, углавном у Београд 
и Нови Сад, доведемо овде - рекао је Славиша Бићанин, 
власник туристичке агенције FORTUNI viatges из Барселоне

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Хотел „Језеро” 
на Борском језеру завршио је најлепши 
пролећни месец веома успешно са 
много задовољних гостију. - Мај за 
нас представља почетак летње сезоне 
и надам се да ће тако бити и у току 
предстојеће – оптимистички је распо-
ложена Милица Миловановић, управ-
ница „Језера”. 

Међу традиционално „незаобилаз-
ним” гостима хотела били су Београђани, 
Војвођани, Бугари, а све их је више и 
из иностранства. Међу њима и Сла-
виша Бићанин који је импресиониран 
изузетном услугом у „Језеру” упутио 
похвале особљу и управници хотела. 
Ништа чудно – још један од задовољних 
гостију, али реч је о власнику тури-

стичке агенције FORTUNI viatges из 
Барселоне. 

– У Шпанији сам већ 20 година и 
све време сам у туризму. FORTUNI 
viatges је туроператер која сарађује 
са многим српским и агенцијама из 
земаља бивше Југославије. Преко 
нас годишње скоро 15.000 људи из 
Србије дође на одмор у Шпанију. Цела 
Србија има потенцијал за много више 
него што сада пружа у туризму, пого-
тово овај део око Бора, планине Црни 
врх, Стол, цело Хомоље. То је дивна 
зона и треба је искористити што више, 
тако да позивам госте који желе да 
посете град обавезно одседну у хотелу 

„Језеро” на предивном Борском језеру. 
А, размотрићемо могућност да и 
Шпанце који дођу у Србију, углавном 
у Београд и Нови Сад, доведемо овде.

За Славишу је везан још један ку-
риозитет – у Шпанију је отишао са 
супругом Браниславом управо из 
града бакра у коме су дотад живели. 
Не крије изненађење и одушевљење 
када упоређује какав је био тада и ово 

што сада види. - Бор се данас много 
разликује од оног који смо оставили 

пре 20 година - лепо је сређен, пун зе-
ленила, ваздух је чист, баште ресто-
рана и кафића су уређене. Види се да 
се град труди да пружи и покаже лепу 
слику о себи – каже Бићанин. 

Ј. Станојевић

Славиша Бићанин

Милица Миловановић
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Еколошке благодети нове топионице видљиве и у селима у околини Бора

БРЕЗОНИК, СЛАТИНА. – Нова то-
пионица и фабрика сумпорне киселине с 
правом су оцењене као највећи економ-
ски, али још више еколошки пројекат на 
Балкану. Житељи Бора су коначно одах-
нули и удахнули ваздух без деценијама 
нераздвојног „садруга” – сумпор-диок-
сида. Али, ни села у околини града бакра 

нису била поштеђена његовог присуства 
и утицаја. Нова технологија топљења ко-
начно је и њима донела еколошке бла-
годети. Зато смо се обрели у Брезонику 
и Слатини, да бисмо се лично уверили, 
али првенствено да бисмо од мештана 
добили одговор на питање да ли их и 

како осећају и примећују. Зашто баш 
у ова два села? Брезоник је најближи 
димњаку, а био је најзагађенији и по 
пријавама мештана и по званичним по-
дацима са аутоматских мерних станица 
за контролу квалитета ваздуха. И у Сла-
тини је било исто. 

Драгомир Јанкуцић из Брезоника 

овде се населио са 25 година. - Све је 
било под воћњаком. Највише смо се 
ослањали на купину, под којом имамо 
35 ари, јер смо од ње имали користи. 
Међутим, стално смо имали велике 
проблеме са димом који је све униш-
тавао, тако да није стигла ни да се ре-
генерише. Није страдала само купина, 

већ и лешник, аронија, јабука, шљива. 
. . Од када је направљена нова топи-
оница, видите и сами, све је толико 
свеже, зелено, бујно, све рађа. Бор и 
околина су се спасли неприлика из 
времена када је радила стара топио-
ница. Заиста смо срећни због тога.

Његова супруга Славка у шали 
додаје да сада и трава више рађа, па не 
могу од ње да се одбране. Показује нам 
шипурак који прошле године није имао 

ниједан плод, јер је у цвету све изгорело 
од дима. Не кријући одушевљење, каже 
да је разлика између тога како је било пре 
и сада огромна. - Види се и голим оком - 
плодови су лепи, здрави, све је понело. 
Ово нисам видела деценијама уназад. 
Презадовољна сам, невероватно, као 
да не живимо у околини Бора. Да је 
било кишовито као прошле године, то 

би се све сравњало са земљом. Сада 
је права лепота, можемо да будемо 
срећни што имамо такву топионицу и 
што је то успело. 

И у домаћинству њиховог првог 
комшије Дејана Јанковића дочекују 
нас у прелепој башти препуној миоми-
рисног цвећа од кога тешко можете да 

одвојите поглед. Ту су и тек сазреле 
малине којима нисмо могли да одолимо, 
а да их не пробамо. Разговарали смо у 
хладу јабуке за коју нам је рекао да јој је 
досад лишће опадало у мају и јуну, као 
у јесен. 

- До прошле године било је много 
проблема због аерозагађења. Од тада 
их више нема. Ево, пчеле раде не-
сметано, ништа их више не угро-
жава. Кренуо сам са једном кошни-
цом, сада имам четири и планирам 
да следеће године повећам њихов 
број јер има цвећа, липе, багрема. 
Воће није оштећено, лист је зелен, 
није изгорело. Након неколико десе-
тина година дочекали смо чисто небо 
и чист ваздух. Природа је лепа, има 
услова да се лепо живи. Намеравам 
да то буде органска производња воћа, 
без прскања и хемикалија. Досад смо 
се трудили, али нас је дим спречавао 
у томе. Јабука испод које стојимо није 
ничим прскана, колико роди толико. 
Сада је зелена, мало је црв појео, 
али то је нормално ако се не штити 
хемикалијама. 

Драгишу Трифуновића из Сла-
тине затекли смо како окопава па-
прику у башти. С обзиром на то да се 
бави искључиво пољопривредом, и он 
је ситуацију откако је почела да ради 
нова топионица оценио много бољом. 
И то поновио више пута. - Нема дима, 
долази мало прашине, али много, 
много је боље него раније. Не суши се 
воће, поврће. Баште су бујне и зелене. 
Сасвим другачија слика него пре.

Ј. Станојевић 

Бор и околина су се спасли неприлика из времена када је радила 
стара топионица – каже Драгомир Јанкуцић из Брезоника. - Сада 
је права лепота, можемо да будемо срећни што имамо такву 
топионицу – додаје Славка Јанкуцић. - Након неколико десетина 
година дочекали смо чисто небо и чист ваздух – поручује Дејан 
Јанковић. - Нема дима, долази мало прашине, али много, много је 
боље него раније – истиче Драгиша Трифуновић из Слатине

„Све је бујно, рађа откад нема дима”

Драгомир Јанкуцић

Славка Јанкуцић

Драгиша Трифуновић

Овако је изгледала 
купина спржена димом
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Психолог Жарко Требјешанин о личности и послању Николе Тесле

„Дете грома” - творац савременог доба

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – 
У сусрет 160. годишњици рођења 
Николе Тесле (10. јул) Народна библи-
отека у Бору оганизовала је (30. маја) 
предавање психолога проф. др Жарка 
Требјешанина трагом његове књиге 
„Никола Тесла – личност, неуроза и 
послање“. Он није Боранима прибли-
жио оно што је Тесла стварао него - 
како рече управница Весна Тешовић - 
ко је био тај научник чије дело је донело 
велики цивилизацијски искорак. А, 
много чему што је Тесла замислио ни 
данашњи научници нису дорасли управо 
због његове далековидости. 

Дајући психолошки портрет Николе 
Тесле, уз настојање да одговори на 
питања да ли је Тесла био неуротичар 
и како је видео себе и своје послање, др 
Требјешанин се најпре позабавио везом 
између његових открића (278 патената 
у 26 земаља) и личности. Притом је на-
гласио да се упркос томе што би без 
открића „оца савремене електротехнике, 
утемељивача радио-дифузије и телеау-
томатике“ на планети данас наједанпут 
завладао мук и мрак, о његовој лично-
сти, чијој мистичности је и сам помало 
доприносио, још увек много мање зна 
него о његовим делима. Требјешанин је 
најпре изнео да је Тесла био челичног 
здравља, висока чела и стаса (скоро дво-
метраш), саврешно обучен, одмерених 
покрета, имао је благ, али истовремено, 
дубок, продоран поглед и сањалачки 
осмех човека који има своје визије и 
види неке светове које ми обични људи 
не видимо.

Требјешанин код Тесле издваја девет 
доминатних црта личности а полази од 
те да је био веома повучен, интровер-
тан човек, снажне интуиције. - Још у 
детињству Тесла је открио да може 
да ствара представе у машти које 
се готово не разликују од онога што 
опажа. Могао је, рецимо, да врати 
неки доживљај који је проживео, да 
потпуно чује и види ту слику. То је 
(ејдетска) способност која се среће 
код деце, а касније губи, тако да 
је код одраслих има свега један од 
хиљаду. Ту „чудесну бољку“ он је знао 
да упрегне у свој научни рад и тако 
уштеди силно време и новац. Ако би 
нека машина радила у његовој машти, 
онда је био сигуран да се може упусти 
и у њену производњу.

Велика страст за проналажењем, од-
носно „радост откривања“ један је од 
Теслиних најјачих мотива, а не милиони 

долара. Многи су веома много зарадили 
на његовим проналасцима, а он је често 
остајао без ичега. У једном интервју 
Тесла каже: „Мислим да не постоји 
усхићење које може да прође кроз 
људску душу слично оном што га про-
налазач осећа када види да се творе-
вина његовог мозга претвара у успех. 
Таква осећања нагоне човека да забо-

рави на храну, сан, пријатеље, љубав, 
све.“ Неспутано стваралачко мишљење 
Тесла је испољио још у детињству, а по-
себно као студент у Грацу када је указао 
на мане мотора свог чувеног професора 
Пешла. Професор је био одушевљен 
размишљањем сиромашног студента из 
Лике, али му је рекао: „Господин Тесла 
може да постигне велике ствари, али то 
сигурно неће никада“. Али, Тесла је ве-
ровао свом мишљењу и никада се није 
поводио за било каквим ауторитетом, 
што је било важно за његова епохална 
открића.

Тесла је био челичног здравља и веро-
вао је да га штити провиђење, што је ти-
пично за особе које имају нарцисоидну 
црту. Веровао је да ће живети 120 година 
и планирао да са 100 година започне оп-
сежну аутобиографију. Али, умире од 
срчаног удара, сам у хотелском апар-
тману 3327 на 33. спрату Њујоркер хотела, 
7. јануара 1943. године у 87. години 
живота. Многе Теслине фотографије (по-
готово она испод електричних лукова од 
седам метара у лабораторији у Колорадо 
Спрингсу) говоре о томе колико је уживао 
у томе да се појави као велики маг, а био 
је и “пи-ар мајстор”, што му је веома по-
могло да његови проналасци брзо нађу пут 
до реализације. 

Аскетски настројен, Тесла је успео у 
томе да му жеља и воља постану једно. 
Изузетно је много радио (од десет пре 
подне до пет ујутру, понекад је спавао 
само два сата) и много тога открио, али 
зато је страдао његов емотивни живот. 
Придајући велику пажњу снази своје 
воље, у чему је видео тајну свога успеха, 
Тесла је престао да пуши, а и да се 
коцка. Одрекао се и друштвеног живота, 
забава, жена и просто је себе претво-
рио у машину за непрестано откривање 
других машина. Тесла је изузетно много 
ценио моћ ума, науке и технике, и ве-
ровао да се управо захваљујући разуму 
човек све више удаљава од дивљака. Чак 
је веровао да ће престати ратови, нацио-
налзми, али ту је, очигледно, омануо.

Тесла је био склон мистици, а 
пример гостију које је задржао после 
ручка и тиме их спасао железничке 
несреће, као и предосећање, виђење, 
мајчине смрти, говоре да је имао и неке 
парапсихолошке способости. Посебно 
је интересантно да је Тесла рођен (у 
Смиљану, Лика) тачно у поноћ једне 
застрашујуће олујне ноћи између деве-
тог и десетог јула 1856. године, док су 
севале муње и ударали громови, па је 
бабица проценила да ће имати изузетну 
судбину казавши: биће дете грома! Због 
рођења у глуво доба, ударања срца на 
десној страни, чудних болести и свега 
што је преживео, за Теслу би, сматра 

Требјешанин, могло да се каже да је био 
нека врста модерног шамана. Он је увек 
уживао када би била олујна ноћ, када би 
се чула грмљавина, виделе муње. Тада 
је, кажу, био потпуно усхићен, у неком 
стању егзалтације.

-Тесла је волео голубове, хранио 
их, а посебно једну белу голубицу и 
то је просто била – каже Требјешанин 
- љубавна идила која се, као и многе 
друге, тужно завршила. Прочитао је 
један одломак шта је Тесла рекао о голу-
бици: „Да, волео сам је као што човек 
воли жену и она је мене волела. Када 
је била болесна знао сам и разумео сам. 
Долазила је у моју собу и ту остајала 
данима, лечио бих је док не оздрави. 
Тај голуб је био радост мог живота. 
Ако сам јој био потребан, ништа друго 
ми није било важно. Докле год сам је 

имао била је то сврха мог живота.“ 
Али, посебно је било занимљиво кад је 
та голубица први пут дошла на његов 
прозор. Тесла каже да никад у животу 
није видео, иако је експериментисао са 
најснажнијим светлосним млазевима, 
такву блештаву, такву снажну, просто 
ванземаљску светлост из очију беле го-
лубице. Кад је умрла, схватио је да је 
дошао крај и његовом стварању.

Коментаришући тврдње неких 
психијатара да је Тесла био неуротичан, 
па и шизофреник, Требјешанин је казао: 

- Јесте да је имао читав низ неких 
фобија. Није трпео прљав столњак, 
сваке недеље је куповао нове рука-
вице од јеленске коже и оковратнике, 
имао је аверзију од мува… и читав 
низ опсесивних мисли. Бројао је 
кораке, његова соба је била 207, имао 
је 18 платнених салвета, 18 пешкира 
итд. (све дељиво са три). Ако би неко 
наметнуо руковање брзо је одлазио да 
пере руке. Као младић је бескрајно 
уживао у картању. Мајка му то није 
бранила, давала му је новац, али 
једног дана само рекла: „Сине, ово 
је последње што имам да ти дам“. Он 
је то брзо потрошио и онда се заре-
као да више никад неће да се коцка и 

- одржао реч! Из свих тих његових осо-
бина, штетних навика и неких сим-
птома, неки психијатри су олако из-
вукли закључак да је био неуроти-
чан. Међутим, ја сматрам – нагласио 
је Требјешанин - да је имао само неу-
ротичан склоп карактера. 

Тесла је и те како био свестан свог 
послања, своје мисије, и врло поносно 
говорио да није тек неки обичан про-
налазач, попут Едисона, већ стваралац, 
онај ко открива нове светове, суштин-
ске принципе и законе на основу којих 
се мења свет, а онда каже: „Открива-
лац је пионир који крчи пут у нове об-
ласти сазнања, а после тога долазе 
хиљаде проналазача који то примењују 
у трговачке сврхе“. У овим речима 
се види Теслин презир према новцу 
и искоришћавању тих изума. Он је 
маштао о томе да свима буде доступна 
бесплатна енергија. Био је изузетно по-
носан што припада елити од које зависи 
човечанство, али разумео обичне људе 
који се опиру ономе што је ново јер је 
био свестан да ће његови проналасци 
кад-тад наћи пут до њих. Ми смо данас 
сведоци - закључио је Требјешанин - да 
се то о чему је Тесла маштао и те како 
остварило. 

Љубиша Алексић

Без открића „оца савремне 
електротехнике“ на 

планети би данас 
наједанпут завладао 

мук и мрак, али се о 
његовој личности, чијој 

мистичности је и сам 
помало доприносио, још 

увек много мање зна него 
о његовим делима
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Тесла испод електричних лукова у Колорадо Спрингсу

Велико интересовање уз бројна питања

Жарко Требјешанин
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Култура

У гостима код своје младостиПрича 
Колекшива

 Са снажно израженом тежњом 
за слављењем, који год календар да 
виси на зиду, уз малу ревност лако 
домишљамо и налазимо јубилеје. Сада 
је, и без те ископавачке агилности, 
година у којој смо се задесили, и која се 
док ово пишем самопребацује из прве у 
другу половину, нешто ванредно, што 
се не сме прећутати. 

 Техничка школа у Бору пуни се-
дамдесет година живота, а њена 
генерација матураната школске 
1965/66. године сабира пола века како 
је урамила дипломе техничара: ру-
дарских, металуршких и хемијских. 
Бејаше их тада сто двадесет три. 
Време, удружено са болештинама и 
малерима, на добром је путу да препо-
лови овај број иако је непаран, па тиме 
и непогодан за делидбу на два дела. 

 Осипање је већ довољан разлог да 
се убрза дружење преживелих школа-
раца. Трећа је година како се, уместо 
сваке пете, техничари окупљају 
последње суботе у мају, сваке нове 
године коју живи дочекају.

 Овогодишњег пролећа хемичари 
су се издвојили (за сепаратизам се 
увек лако нађе разлог – мислили су да 
ће се осамљени пријатније шетати 
кроз успомене) па су само металурзи и 
рудари заједно славили што је и при-
родан и логичaн след јер би без рудара 
металуршки агрегати радили „на лер“.

 Док су се металурзи изјутра 
окупљали у школском дворишту, 
осећали су се привилегованим јер су 
располагали са довољно здравља за 
долазак на сусрет, захвални (школи) 
и поносни што су део њене историје. 
Тачно у девет, звоно је подсетило да је 
време за почетак часа.

 Приликом уласка у зграду, упркос 
нашим личним фасадама које су по-
казивале раздраганост, бивали смо 
све мањи и мањи, ваљда због снаж-
ног осећаја дуга према храму који нам 
је у форми диплома дао пропуснице за 
испуњенији живот. Оне су, истовре-
мено, потврђивале да смо оспособљени 
да самостално владамо својим 
професијама и егзистенцијом.

 Скромност није била дуготрајна, 
већ у холу почели смо поново да се 
осећамо опуштеније. 

 Пре подне почели су металурзи 
школским часом који је одржала 
професор (тада професорице нису 
постојале) српскохрватског језика 
Марија Урбановић.

 Занимљиво је да су овом наставку 
наставе присуствовали и ексученици 
који су због неоправданих изоста-
нака с наставе завршили матуру са 
јединицом из владања. Мада се про-
фесорка у уводној беседи односила 
према ђацима као према себи равнима, 
без икакве педагошке дистанце, седо-
коси ученици су осећали да образовна 
мисија школе још није завршена и да 
полувековне подуке имају свој кори-
стан наставак. 

 Са пуно емоција, попут каквог 
електрицитета у облацима коме због 
даљине видимо само лепшу страну, 

прожет је школски час, прозивком 
као и на премијери 1962. године! Само 
што су уместо дечака и девојчица 
овога пута у учионицу ушли старци 
и бакице. Ипак, чило и весело и уз не-
сташлуке, јер, како рече један, „где 
су млади ту је и шала“. Сећања су 
нам преплитала мисли, било је то 
и својеврсно посмртно опело, коме и 
без попа присуствују само они који 
су добацили до надокнаде времена 
које почиње са седамдесетом годи-
ном, јер од осамнаест матураната 
из одељења М4а, небеску адресу има 
чак осморо. Поправка тог скора није 
могућа, погоршање количника може се 
само одлагати уз помоћ Свевишњег и 
(народних) лекара. 

 Обишли смо (детаљно) школу, 
свратили и у учионице у којима смо 
стицали завршна знања пре него што 
ће школске комисије озваничити да у 
живот и привреду шаљу техничаре.

 Линије које смо повлачили десетак 
сантиметара од зида да бисмо током 
одмора играли крајцарице одавно су 
избрисане. Код нових генерација шко-
лараца нема интересовања за пре-
цизно бацање новчића до црте, коме 
је до коцке ту су кладионице које „чине 
посао“ и без отварања улазних врата. 
Довољно је да средњошколарац укључи 
монитор компјутера који не гаси ни 
док спава. Да не губи време чекајући да 
се „систем подигне“.

 Домаћице матурантима, две 
теткице, биле су љубазне на нивоу 
стјуардеса у авионима; ако се настави 
урушавање свих вредности, брзо би 
могле и у наставу. 

 Металуршки техничари који нису 
упознали експлоатацију руде нису баш 

комплетни стручњаци. Као да им кон-
центрат за топљење стиже из таме 
појачане маглом. Требало је ту ми-
стичност превазићи, увидом на лицу 
места. Група је посетила кафић у Јами, 
на дубини од 400 метара.

 Љубазни водич у Јами, Саша 
Србуловић, дипломирани инжењер 
рударства, са сталним распоредом 
на пословима руководиоца припреме, 
добро се наоружао подацима, на све 
радозналости љубопитљивих посе-
тилаца стигли су темељни одговори. 
Духовитим коментарима посети-
лаца тренутно је проналазио наста-
вак, а како се на оваквим радним за-
дацима најмање сме бити срдљив, оно 
мало уједљивих примедби, које ни при-
сутнима нису годиле, успевао је да „не 
чује“. Било је очигледно да кадровска по-
литика Басена води рачуна о склоно-
стима појединца, није случајно одређен 
да стручњацима за металургију пред–
стави борско рударство. А можда 
стварно, како је нам је објашњавао 
један од професора, случајност и не 
постоји већ само догађаји које не ка-
рактерише учесталост.

 „Ако пролазите поред зграде па 
вам падне цреп на главу“ говорио је 
професор на предавањима, „то није 
случајно, већ се десило с разлогом јер су 
се путање кретања ваше главе и црепа 
поклопиле у времену и простору“.

 У Књизи утисака остала је за-
хвалност руководству предузећа, ор-
ганизатору прославе матуре, водичу 
и свима који су омогућили ову посету. У 
кафићу није било сегрегације, кафом и 
соком послужени су и они који су након 
праксе цео радни век провели ван 
Басена Бор. И даривањем (статуом 

рудара и парчетом руде – довољно 
малим да се смести у срце и избегне 
ризик да металурзи злоупотребе своје 
знање из топљења како би остварили 
материјалну корист) награђена је од–
важност свих посетилаца. Они ће се, 
нагласио је склопитељ групе, према 
овом презенту односити са пажњом 
која се поклања само породичној 
реликвији.

 Ручак, уз музички трио, органи-
зован је у ресторану Топ Иве Јакшића. 
Како се разговор слављеника не би 
свео на „Извол'те ви“, „Извол'те ви“, 
забрањено је послуживање из овала. 
Уговорено је (потписано) с рестора-
ном да се цена ручка смањује за по-
ловину ако само део послужења буде 
испостављен на овалу!

 У цену менија „садржана“ су два 
пића, вишак изнад тога плаћали 
су поручиоци јер, како је нагласио 
главнокомандујући окупљања, није 
право да један попије гајбу пива а да сви 
плаћају. Тога није било ни у комунизму 
те је неприродно да таква пракса по-
стане обичај у времену транзиције.

 На растанку чуло се и вредновање 
да је устројство сваке прославе 
матуре из годину у годину све боље. За 
организатора - и комплимент и немир. 
Тешко је замислити идејност која би 
наставила ову традицију. Након 
што је иста професорка одржала 
часове 1962. и 2016. године, на којима 
је ученик Богдановић рецитовао исту 
песму, и посете кафићу у борској Јами, 
лествица захтева нема се где више по-
дизати.

 Мр Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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 Мада је Техничка школа била и 
остала расадник кадрова за широко 
поље велике Југославије, највећи број 
њених ученика оверио је пред пензију 
радне књижице печатом Басена Бор. 
Чулин је правио квалитетан бакренац 
на пламеној пећи у Топионици, Живко 
је радом у Главном складишту бринуо о 
снабдевености резервним деловима и о 
другим потребама, Мика је као директор 
одржавања у РБМ-у бдео над здрављем 
опреме, Јова је у Фабрици лак-жице 
преводио бакар у виши степен прераде, 
Јелица је била један од најпоузданијих 
сарадника директора ТИР-а, Славка је 
водила рачуна да Књиговодство ТИР-а 
тачно и ажурно региструје пословне 
промене, Цана је у истом предузећу 
обављала сарадничке послове, Љубиша 
је у Институту одржавао корак са техно-
лошким развојем, Богдан је унапређивао 
рад Фабрике полиестер фолија, Ариф је 
најпре вадио руду из Јаме, а потом је у 
Флотацији чинио што му је у моћи да 

сав бакар из руде остане у концентрату. 
Зоран Поп је радом у Алатници Фабрике 
аутомобила у Крагујевцу обезбеђивао 

„стојадине“ и „југиће“ како ови удар-
ници не би ишли пешице на одмор 
на море, док је Мијат у Зрењанину 
осавремењивао ливарство. Све време 
басенске ливнице имале су довољно 
кварцног песка зашта је најзаслужнији 
несташни Лаза из рготског Србокварца. 
Да све буде у складу са законом и мора-
лом бринуо је Станиша из Полицијске 
управе у Жагубици.

 Своје ученике и штићенике по-
сматрала је, без ликовања, професорка 
Марија Урбановић и била је задовољна 
што су јој „деца“ професионално тако 
успешна.

(Аутор текста и фотограф Јован 
Г. Стојадиновић није означио 

позицију професорке и побројаних 
матураната, како каже, због заштите 

приватности)

Мозаик

Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2270 – ВОДОРАВНО: алгебра, шкртост, порота, Бу-

гарска, етан, двор, скаут, Лин, сноб, Спа, ПА, април, прича, ОК, лек, Арес, гар, 
Сиким, Ерић, лава, алеманда, Кривељ, Миљацка, наплата.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Количина нечега у шакама, 7. Брзи воз, 14. Део тела 

код човека (мн.), 15. Фабрика стакла, 16. Сисар сурлаш, 17. Горњи човечји 
екстремитет, 19. Наш песник, Милан, 20. Звук, 21. Двосекли бодеж, 22. 
Реми у шаху, 23. 23. и 7. слово азбуке, 24. Позитивна електрода, 26. Комад 
стене, 28. Ауто-ознака за Ваљево, 30. Ужичанин, 31. Стара шпанска мера 
за дужину, 32. Француски вајар, Жан, 35. Пропелери, 37. Град у Русији, 38. 
Јавни позив, 39. Зналац латинског језика, 41. Наш континент, 43. Наука о 
равнотежи, 44. Туђинац.

УСПРАВНО: 1. Део руке или ноге, 2. Дрвени плуг, 3. Старо име 
Љубљане, 4. Носилац наслеђа, 5. Рачун (скр.), 6. Загонетка у слоговима, 7. 
Грчко слово, 8. Према, 9. Танка кора, 10. Лични доходак (мн.), 11. Водени 
љускар, 12. Наш песник, Добрица, 13. Воштане ћелије у пчелињој кош-
ници, 15. Врста рок музике, 18. Врста глине, 21. Роман Добрице Ћосића, 
22. Дашчице за покривање подова, 25. Птица пловуша, пеликан 26. Брз ход 
коња, 27. Труд, напор, 28. Амерички глумац, Орсон, 29. Прибор за рад, 31. 
Башта, 33. Индустријска биљка, 34. Терен за градњу, 36. Име наше глумице 
Рине, 37. Врста инсекта, зоља, 38. Врста папагаја, 40. Изборна комисија 
(скр.), 42. Ауто-ознака за Врање.

Седам деценија Рударске (данас Техничке) школе и њених ученика

Борско породилиште добило вредан апарат

Школа и ђаци – вршњаци

Свакој беби биће проверен слух
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Последња недеља у мају 2016. године, професорка Марија 
Урбановић с матурантима (металурзима и рударом Арифом) 
генерације 1965/66. године на степеништу испред Техничке 
школе у Бору

БОР. – Мишо Божић, генерални директор „Де-
ламоде Балканс”, уручио је др Милици Ненчић 
Чумпујеровић, начелници Одељења неонатологије 
Опште болнице у Бору (7. јуна) апарат за рано 
дијагностиковање евентуалног оштећења слуха код 
новорођенчади. Борско породилиште је 18. по реду 
које је, у хуманитарној акцији „Блиц фондације” - 

„Срце за децу”, добило овај апарат којим ће убудуће 
свакој новорођеној беби бити проверен слух. Помоћ у 

прикупљању средстава за куповину апарата за отоаку-
стичку емисију обезбедио је „Деламоде Балканс” који 
је издвојио милион динара.

- Од почетка године „Деламоде Балканс” је по-
кренуо друштвено одговорну кампању  под нази-
вом „Гиве ме 5” у оквиру које сваког месеца про-
мовишемо пет својих услуга, од којих за сваку из-
вршену донирамо пет евра у хуманитарне сврхе. 
Тиме смо се одрекли дела профита, како бисмо 
помогли најмлађим становницима наше земље. 
Кампању настављамо до краја године и позивам 
све клијенте да је подрже, као и „Блиц фондацију” 
– рекао је Божић.

Захваљујући се на донацији, др Ненчић 
Чумпујеровић је казала да ће обавезан неонатални 
скрининг  слуха бити од немерљивог значаја за ква-
литет здравља најмлађе популације. – Драго нам је 
што ћемо и ми, након добијања овог уређаја, моћи 
да испитујемо слух код новорођене деце. Веома је 
важно да се евентуално оштећење слуха открије 
одмах по рођењу и да лечење почне на време, како 
би рехабилитација била квалитетнија. 

Упоредо са акцијом да се за свих 56 породилишта 
у Србији обезбеде апарати за проверу слуха код беба, 

„Блиц фондација” наставља и акцију помоћи деци 
из социјално угрожених породица. – Сав приход од 

СМС на број 2552 и све уплате на текуће рачуне 
„Блиц фондације” биће усмерене искључиво у ху-
манитарне сврхе. У протекле три и по године збри-
нули смо више од 400 деце из сиромашних поро-
дица, а планирамо да до краја године обезбедимо 
све услове и срећно одрастање за још 100 таквих 
малишана – истакао је Велимир Перовић, уредник 

„Блиц фондације”. 
Борско породилиште је 30. јуна добило и клима 

уређај, поклон „Блиц фондације” и компаније „Elcom 
trade”.

В. Перовић, М. Ненчић Чумпујеровић, М. Божић 
и И. Маљевић
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Фото: М. Митровић

J. С.
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Почетак рада електролизе бакра у 
Бору обележен је великом светковином 
2. јула 1938. године. Осим председника 
ондашње југословенске владе др Милан 
Стојадиновић, њој су присуствовали и 
многи министри, бан Моравске бано-
вине, представници великих привред-
них организација, банака, комора, Фран-
цуског друштва Борских рудника и 
француски посланик у Београду Рајмон 
Брижер који је у свом говору истакао да изградња електролизе потиче дирек-
тно из личне иницијативе г. М. Стојадиновића.

Влада М. Стојадиновића је од 1936. године водила политику прераде руде 
добијане са рудишта у Краљевини Југославији, онемогућавајући њихов извоз 
у сировом стању. После изградње „Грубе пруге” у Зеници, где се прерађивала 
руда гвожђа, изградња електролизе био је други важан подухват „Нове еко-
номске политике” његове владе. Стојадиновић је 2. јула 1936. лично поло-
жио камен темељац ове фабрике, чиме је хтео да нагласи континуитет овог 
програма и политике државне интервенције. Министар Ђ. Јанковић је, том 
приликом, рекао: „Краљевина Србија, а доцније Краљевина Југославија, није 
могла да искористи ниједан мали део од тог свог огромног богатства, јер 
је слато напоље, да га туђе руке прераде и да га, уз своју максималну цену, 
продају нама како хоће и пошто хоће. Поред наших очију и испред вредних 
руку нашег радника промицало је у иностранство близу 40.000 тона црног 
бакра годишње, у вредности од 350 милиона динара. Када ове инсталације 
буду готове, вредност извоза ће се повећати, а увоз ће се стално смањивати, 
тако да ће наш трговачки биланс, као и наш биланс плаћања, из године у 
годину показивати знатно побољшање у нашу корист. Друга велика корист 
коју ће осетити наша земља лежи у искоришћењу великих количина пламени-
тих метала које се налазе у досад извоженом црном бакру. Трећа корист јесте 
да ће производњом електролитног бакра наша привреда добити условну под-
логу за подизање оних предузећа којима бакар служи као сировина за пре-
раду.”

На снимку из старог албума – председник југословенске владе др М. 
Стојадиновић у новоотвореној електролизи у Бору 1938. године. 

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

„Електролиза побољшава трговачки биланс земље”

„Златни Брегзит”
Злато је због британског рефе-

рендума постигло рекордну цену 
и наставља раст. Brexit, односно 
одлука Британаца да напуштају 
Европску унију, екстремно је 
повећао цене злата – толико да су, 
рачунано у еврима, у само једном 
дану, након објаве (изненађујућих) 
резултата референдума скочиле за готово 10 одсто… Опције у злату са 
будућим доспећем скочиле су у свега неколико сати за чак 110 долара по 
унци, достигнувши највиши ниво у протекле две и по године, а на тим вред-
ностима племенити метали до краја недеље су се и стабилизовали. Конкретно, 
то значи да је (претпрошлог) петка цена злата на њујоршкој берзи варирала 
изнад 1.307,90 до 1.331,90 долара за унцу, а цена сребра од 17.60 до чак 18.09 
долара за унцу. Да се не ради само о једнократном скоку, показује и податак да 
цена злата на светским берзама наставила да расте и (прошлог) понедељка, па 
је тако “спот” цена злата порасла за готово читав један постотни поен. 

Кључно је питање како ће се цене кретати у наредном раздобљу? Поче-
так лета традиционално је “слаб” за злато, па би рекордне вредности племе-
нитих метала у овом периоду могле диктирати њихову цену у читавој другој 
половини године. Технички показатељи су на страни злата – и то они дуго-
рочни, према којима је тренутни раст цена заправо део већег узлазног циклуса 
који је започео почетком ове године, након отприлике две године негативног 
кретања. Тако је од почетка 2016. године цена злата порасла чак 30 осто, а овај 
последњи скок само је додатно нагласио те резултате. Према техничким пода-
цима, злато има чврсту “основу” на око 1.250 долара за унцу, те прву снажнију 

“баријеру” на нивоу од око 1.360 долара за унцу.
...А, понашање улагача варира – док су једни пожурили да искористе ре-

кордни скок цена и “исплате” себи пристојну зараду, други су се задржали на 
злату које овог пута расте “у пару” са доларом, очекујући даље нестабилно-
сти и несигурности на тржишту, поготово оном вредносних папира које је пот-
пуно “потонуло” протеклих дана. Ипак, аналитичари верују како злато има до-
датног простора за раст цена – у корист му иде и чињеница да је након Брег-
зита ФЕД присиљен да одустане од сваке идеје скорог подизања каматних 
стопа, али и још увек висок ниво несигурности и нестабилности на тржишту 
због којег ће се тражити улагања лишена ризика гдје је злато увек најсигурнија 
опција. Извор: ”NEWSWEEK” 27.06.2016. 

Ј. С.

Ваздух у Бору је чист

Прве трешње испод 
димњака

РТБ. – У кругу топионице бакра у Бору родила је прва трешња и то је 
најбољи доказ да је атмосфера како у кругу РТБ-а, тако и у граду потпуно 
чиста и да у ваздуху нема сумпор-диоксида – рекао је 7. јуна Благоје Спасков-
ски, генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор, и појео први плод 
оценивши га одличним. Учинио је то на дан када је пре 55 година (7. јуна 1961.) 
председник ондашње државе Југославије Јосип Броз Тито пустио у рад тада нову, 
сада већ стару топионицу бакра.

- Прошле године у кругу топионице бакра засађено је преко 200 садница 
воћа (трешања, вишања, кајсија, брескви, шљива, крушака и јабука) и око 
500 зимзелених јелки и бреза.  Први плодови трешње, кајсије и брескве већ су 
сазрели.  Данас показујемо и доказујемо да је ваздух у граду чист, о чему све-
дочи бујно зеленило, као и ово воће које је родило испод топионичког димњака 

– рекао је Спасковски. 
Ј. Станојевић

Прошле године у кругу 
топионице бакра засађено је 
преко 200 садница воћа и око 
500 зимзелених јелки и бреза.  
Данас показујемо и доказујемо 
да у ваздуху нема сумпор-
диоксида, о чему сведочи 
бујно зеленило у граду, као 
и воће које је родило испод 
топионичког димњака – 
рекао је Благоје Спасковски, 
генерални директор РТБ-а


