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РТБ Бор редовно плаћа обавезе по кредиту са државном гаранцијом

Канадској банци „легла“ пета рата
За годину дана, колико траје отплата кредита којим је грађена нова
топионица у Бору, РТБ је на рачун EDC банке уплатио 23,1 милиона
евра. – На време измирена и септембарска рата од 7,2 милиона евра

Бору, РТБ је на рачун канадске
развојно-извозне банке (Export
Development of Canada) уплатио
23 милиона и 100 хиљада евра.
РТБ плаћа рате кредита из сопствених средстава и редован је у
измиривању ове обавезе за коју
је и Влада Србије дала државну

гаранцију. Отплата је почела 15.
септембра 2015. године и од тада
се, на свака три месеца, измирује
доспела рата. Динамику и рокове
враћања зајма утврдио је кредитор, а отплата ће трајати до 2020.
године.
Канадска EDC банка је јуна

РТБ. – Рударско-топионичарски басен Бор 15. септембра измирио је пету рату кредита узетог
за изградњу нове топионице и
фабрике сумпорне киселине.
Поштујући динамику и уговорене рокове измиривања кредитних обавеза, на рачун канадске
EDC банке уплаћено је 5.163.000
долара и 2.664.000 евра, односно укупно 7.241.000 евра.
За тачно годину дана, колико
траје отплата кредита којим
је грађена нова топионица у

2010. године одобрила РТБ-у
Бор робни кредит за изградњу
нове топионице 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.
Г.Т.В.
Суфицит са Хрватском
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Највећи пробој у извозу
катода, уља, бензина

Први пут од распада
Југославије, Србија ове године
има суфицит у робној размени
са Хрватском. Српски извоз у
Хрватску порастао је у првих
седам месеци ове године за око
14 одсто у односу на исти период
прошле године, док је вредност
робе која је ишла у супротном
смеру остала на готово истом
нивоу. Шта смо извозили и како
је у априлу дошло до преокрета
који је Србији донео вишак од
12 милиона евра?
Да ли Сава у економском
смислу може да потече узводно?
Изгледа да може, јер од незамисливе чињенице да смо са Хрватском имали годишњи мањак у
робној размени од 60 до 150 милиона евра, у 2016. смо дошли
до вишка. Хрватски економисти
тврде да је до повећане тражње
за робом из Србије дошло
због пребацивања производње
хрватских компанија у Србију
попут „Агрокора” и „Атлантик групе”. Такође и због споразума о слободној трговини

са Европском унијом и Цефтом,
али и ниском ценом транспорта.
Колико је то одрживо?
Даница Миловановић из
ПКС износи процену да ће се
тај суфицит одржати и порасти
до краја године на 20,2 милиона евра у спољној размени са
Хрватском. „Томе је допринело
и што су, наравно, пласирани
производи веће фазе прераде, а
суфицит показује где је реалан
интерес српских фирми на

хрватском тржишту”, каже
Миловановићева.
Највећи
пробој у извозу из Србије
чиниле су катоде, струја, јестиво
уље, бензин, балони, полиетилен, малтер, али и женски веш и
купаћи костими.
Када је реч о увозу из Хрватске, највећа тражња била је за
цементом, деловима за седишта,
уљима, уреом, средствима за
хигијену. У суфициту је учествовало 2.160 предузећа. Сло-

бодан Вучковић из Републичког завода за статистику каже да
је структура тих предузећа различита.
„Имате и оне који су
искључиво од домаћег капитала и оне који су са страним
капиталом, тако да се не може
рећи да је резултат те размене
то што имамо неке повољне
инвестиције из иностранства и више страног капитала који учествује у тој размени, већ вероватно се ради
и о структури производа који
им требају, а које ми имамо”,
каже Вучковић.
Вишак у размени Србија
остварује не само са земљама
региона већ и са шест чланица
Европске уније. Тренд покривености увоза извозом се ближи
нивоу од око 80 одсто. Статистичари кажу да је Србија такав
ниво имала само пре 30 година,
када смо извозили „југо” у Америку.
Извор: РТС,
припремио Драган Стојев
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Ремонт

Успешно отклоњене последице прошлогодишњег пожара

„SNC Lavalin оставио РТБ
на леду“

Упркос чињеници да у ремонту није учествовала канадска фирма која је била главни
извођач радова, пројектант и
дизајнер у пројекту „нова топионица“, и под чијим руководством се прошле године
десио пожар у фабрици сумпорне киселине, велики посао
обављен квалитетно и у рекордно кратком року – за пет дана.
Б. Спасковски: Раније су ремонти коштали пет милиона
долара, овај вреди 25 милиона
динара и први пут су га самостално извели радници РТБ-а.
Једина позитивна ствар у томе
што смо остављени на цедилу јесте да су басенски радници стасали да самостално воде
најсавременију технологију

Благоје Спасковски пред новинарима по завршетку ремонта

РТБ. – Први пут у историји
металургије и рударства у Рударско-топионичарском басену Бор радници топионице, рафинације и Рудника бакра
Бор, предвођени стручним тимом, са-

оставио на цедилу, то је да су басенски радници стасали да самостално
воде најсавременију технологију –
изјавио је генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски.

мостално су извели ремонт комплетне
металуршке линије – и то нове линије!
За рекордних пет дана отклонили су све
последице прошлогодишњег пожара у
фабрици сумпорне киселине који се под
руководством канадског SNC Lavalina
десио на самом крају изградње нових
постројења.
-Први пут смо у РТБ-у Бор ремонт
обавили сопственим снагама, самостално. Први пут овде нема радника
„Ђуре Ђаковића“, „Гоше“ и других.
Ремонт су извели басенски радници, уз помоћ мале групе локалних
подизвођача. Извели су га успешно
за само пет дана, иако су ремонти
раније трајали и по 30. Обиман посао
који је урађен кошта 25 милиона
динара, док су раније ремонти коштали чак пет милиона долара! Успели
смо, отклонили смо све последице
пожара који се прошле године десио
под руководством канадског SNC
Lavalina, који нас је буквално оставио на леду. И, ако нешто добро може
да се извуче из чињенице да нас је
главни извођач радова, пројектант и
дизајнер у пројекту „нова топионица“

У више наврата, додао је, менаџмент
РТБ-а предлагао је руководству канадске фирме сусрет, разговор и договор
у вези санације последица пожара у
Сумпорној. Међутим, Канађани су се
потпуно оглушили о басенске позиве. –

У милион наврата предлагали смо им
да се сретнемо. Тамо, овде, у Амстердаму, Лондону, на пола Тихог океана
ако треба, али они су били потпуно
незаинтересовани. Оглушили су се о
наше позиве, као да никада нису ни
били овде. Стидим се таквог пар-

тнерског уговора, не поновило се. Не
смемо више да дозволимо да у Србији
раде овакви извођачи, пројектанти и
дизајнери– категоричан је био Спасковски.
Највећи део трошкова ремонта
комплетне металуршке линије у Бору
сносиће осигуравајућа кућа јер је
пројекат „Нова топионица и фабрика
сумпорне киселине“ комплетно покривен тзв. CAR (construction all risk)

осигурањем. – Део новца нам је већ
надокнађен, други део је обећан, и
то део који је РТБ уложио и из кога
је искључено поменутих 25 милиона
динара. Све ће нам бити надокнађено
и ми ћемо, што се трошкова ремонта тиче, бити на нули. Овде, да
напоменем, није укључен губитак у
производњи, а и он је око пет милиона
долара – истакао је Благоје Спасковски.
Говорећи о производњи, генерални
директор РТБ-а Бор нагласио је да је
дневна производња бакра у концентрату
првог дана после ремонта достигла
153 тоне, а укупне ископине 120.000
тона. То је, подвукао је, најбољи доказ
да, уколико се отклоне „уска грла“ у
производњи, за шта је потребан капитал,
месечна продукција у басенским рудницима може без проблема достићи 4.500
тона бакра у концентрату.
Г. Тончев Василић

Дан рудара

Понедељак, 3. октобар 2016. Број 2274, страна 4

У рекордном року завршен петодневни

За проток гасова,

Вађење и просејавање катализатора (ванадијум-пентоксида) 90 радника у све три смене обавило је за дан и по

РТБ. – Тек када је коначно постала
извесна испорука све неопходне опреме
која је оштећена у прошлогодишњем
пожару у фабрици сумпорне киселине,
и када је добијена информација да ће

новима и озбиљном организацијом послова. Јер, немали посао морао је да се
заврши брзо, ефикасно и квалитетно.
У оквиру ремонта требало је да се
најзад санирају последице пожара које

ваздуху који она није стизала да повуче
и преради.
-Ремонт је и урађен како бисмо
у потпуности елиминисали епизодна загађења и оспособили Сумпорну за пројектовану вучу гасова,
без емисије у граду, онако како је то
било пре пожара – рекао нам је уочи
великог посла директор ТИР-а Бобан
Тодоровић.
Онако како је и планирано, у суботу
на недељу, 18. септембра, стало је

Б. Спасковски: Поправком
мокрог
електростатичког
филтера, контактног и котла утилизатора побољшаће
се вуча гасова из Топионице ка Сумпорној, па се више
неће, чак ни спорадично, дешавати повећане емисије
сумпор-диоксида у ваздуху.
Имаћемо пројектоване параметре, па епизодних загађења
више неће и не сме бити. Санирали смо све последице прошлогодишњег пожара у Фабрици сумпорне киселине, али и све пројектантске
грешке, изјавио руководилац
ремонта Драган Николић. Д. Маринковић: Највећи део
трошкова ремонта поднеће
осигуравајућа кућа, пошто
је пројекат „Нова топионица и фабрика сумпорне киселине“ комплетно покривен
тзв. CAR (construction all risk)
осигурањем. – Делимични ремонт комплетне металуршке
линије завршен за пет дана, а
по одлуци генералног директора РТБ-а за добро, квалитетно
и брзо обављен посао новчано награђено око 400 радника
борског дела Басена

Радним састанцима са људима који су руководили ремонтом
свакодневно је присуствовао Благоје Спасковски

последњи елемент из Белгије стићи 16.
септембра, ремонт металуршке линије,
који је претежно „претрпела“ нова Сумпорна почео је 18. септембра у освит
зоре.
Претходиле су му детаљне припреме, па се и недељу дана раније знало
ко је за шта задужен и шта се тачно и
где ради. Сваки корак учесника у ремонту (и басенских радника и локалних
извођача), његова динамика и смер - све
је унапред било утврђено детаљним пла-

су, руку на срце, спорадично осећали и
Борани јер се од тада (а пожар је избио 31.
марта прошле године) „вуча“ гасова из
топионичких постројења успостављала
с тешком муком. Нова фабрика сумпорне киселине, због оштећења на филтеру и катализатору контактног котла,
од пожара наовамо „штуцајући“ је повлачила и прерађивала све гасове који
су из топионичких агрегата долазили до
ње. Од њеног „штуцања“ штуцали су повремено и Борани и то када осете дим у

Демонтажа једног од четири мокра електростатичка филтера

У Сумпорној је од тада, па у наредшаржирање топионице, завршене су све
них
пет дана, највише посла било на
конверторске операције, испуштени су и
у конверторима прерађени сви бакренци, мокром електростатичком филтеру и
контактном котлу, док се у новој топиа флеш-пећ је испражњена.
оници за то време санирао котао-ути-

На страни запослених и компаније
ТИР. – Руководство Синдиката
„Независност” ТИР-а обишло је раднике који су учествовали у ремонту
Фабрике сумпорне киселине, заједно
са њима ушли у контактни котао на
педесетак степени Целзијусових и
уверили се како у изузетно тешким
условима вредно раде да би се
производња што пре наставила. Од
директора који су од почетка ремонта

били са радницима затражили су
стимулацију за све који напорно раде.
Како нам је рекао Драган Јанкуцић,
председник Одбора Синдиката „Независност” ТИР-а, овај синдикат
је увек био на страни запослених и
компаније, па преговара да, после
ремонта и његових првих резултата,
почне исплата регреса за годишњи
одмор.

- Социјални дијалог са послодавцем је један од начина синдикалног деловања у коме се аргументовао преговорима постиже синдикални циљ и „Независност” ТИР-а
га је изабрао јер даје резултате.
Социјалним дијалогом успели смо
да се инжењерима у ТИР-у не умањи
зарада у августу, као и да преиначимо наредбу о укидању зарађених

и неискоришћених дана. Овај
начин се показао делотворнијим од
претњи штрајком, омаловажавања
и увреда послодавца, што је избор
неких синдиката који само ствара
додатне тешкоће комапнији и не
даје видљиве резултате – истакао је
Јанкуцић.
Ј. С.
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ремонт у Топионици и Сумпорној

Дан рудара

без емисије у граду
лизатор и то део где се спаја са флешпећи. Посебна пажња у овом ремонту
била је посвећена мерама безбедности и адекватној заштитној опреми. – У
сваком тренутку на терену смо имали
и дежурне службе ватрогасне и хитне
помоћи – подвукао је руководилац ремонта Драган Николић и додао:

Драган Николић

- Поправили смо све што је марта
прошле године страдало у пожару.
Посао је био озбиљан, па смо му
приступили веома одговорно и обавили све у року. Три су ствари биле
кључне - мокри електростатички

духа више не буде – рекао је Благоје
Спасковски.
- Иако се пожар у Фабрици сумпорне киселине догодио пре годину
и по дана – додао је - у санацију
оштећене опреме ушли смо тек сада
јер се све ово време чекала испорука делова из иностранства. Просто,
нисмо на време добили све делове од
канадског SNC Lavalina, пројектанта
и извођача радова. Последњи неопходни елемент, конкретно ванадијумпентоксид који је био потребан баш за
овај деликатни захват, стигао је у Бор
из Антверпена, преко Генка, 16. септембра.

Санација на терет осигурања

Радове на електростатичком филтеру извели су радници АТБ ФОД-а

филтер, контактни и котао утилизатор. Санирали смо – набраја Николић
- зону „Д“ у филтеру, заменили електродни систем, просејали и допунили
контактну масу у првој етажи контактног котла. А, пошто смо већ морали
да станемо, а сваки дан застоја је скуп
јер не дајемо бакар од кога живимо,
сервисирали смо и успут детаљно
прегледали и осталу опрему на целој
линији. Проверили смо све гасоводе
и како дихтују сви ревизиони отвори,
рад свих дуваљки и пумпи.

Замена катализатора у
Сумпорној најделикатнији
захват
Након једнодневног продувавања заосталог SО2 гаса и то сушеним ваздухом,
а потом и хлађења контактног реактора,
уз све мере опрезности, 20. септембра
је у присуству генералног директора
Рударско-топионичарског басена Бор
Благоја Спасковског, обављен и један
од најделикатнијих захвата у оквиру ремонта металуршке линије - замена катализатора у контактном котлу, који је
страдао у пожару марта 2015. године.
Тамо где је температура до пре само два
дана била невероватних 620 степени, у
његовој првој етажи, одабрана екипа басенских радника обучена у специјална
заштитна одела, ушла је да замени ката-

лизатор и просеје контактну масу.
-Колико јуче је температура оборена на 350 степени, а потом на 50. И,
екипе одабраних радника Сумпорне,
Топионице, Електролизе, Јаме – обучене у специјална заштитна одела –
тада су закорачиле у прву етажу контактног котла и почеле да раде. Посао
су завршили за пет смена и могу да
кажем само свака част, мајстори! Са
великом сигурношћу, зато, након ремонта прижељкујем пројектоване параметре, да епизодних загађења ваз-

Комплетна опрема за мокри електрофилтер стигла је 30. августа, када
је испоручен последњи део, надовезао се на причу директор пројекта нове
топионице и фабрике сумпорне киселине Драган Маринковић. - Испорука делова била је веома спора и то
упркос чињеници да је осигуравајућа
кућа на време обезбедила новац за
санацију. Највећи део трошкова овог
ремонта поднеће, дакле, осигурање
јер је пројекат „Нова топионица и фабрика сумпорне киселине“ комплетно
покривен тзв. CAR (construction all
risk) осигурањем. Опрему за санацију
мокрог електрофилтера је, тако,
преко немачке фирме „GEA“ испоручио SNC Lavalin, а платило ју

је осигурање. Остало је још да се
плати уградња и супервизија, али
ће и ти трошкови пасти на терет
осигурања, пошто им доставимо неопходну документацију – истакао је
Маринковић.
Бољем раду нових постројења,

Мирко Грчић

након ремонта, допринеће свакако и
превентивне интервенције на котлу-утилизатору у коме се гасови из флеш-пећи
подвргавају првом хлађењу.
-Службе одржавања прегледале су
све траке и агрегате за пнеуматски
транспорт концентрата и прашине,
санирале канале за испуст шљаке и
бакренца, замениле ланце на транспортеру испод котла-утилизатора, санирале редлере са погонским затезним станицама и прегибни вод који
је веза између котла и сувог електростатичког филтера. Такође, демонтиран је и, након замене лежајева,
поново монтиран вентилатор 225 који
вуче гасове из флеш-пећи ка скруберу,
плочасти затварачи, „лептири“, компензатори. Речју, прочистили смо све
путеве који топионичке гасове воде у
фабрику сумпорне киселине – испричао је Драган Николић.
Замену оштећене опреме, цевовода, филтера и катализатора обавило
је око 400 радника борског дела Басена
и неколико локалних извођача радова.
Заједно са АТБ ФОД-ом, AD Wood-ом,
Via Ocel-ом и Феромонтом ремонт комплетне металуршке линије извело је 500
људи.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски, задовољан резултатима и ангажовањем басенских радника
у овом ремонту, а посебно радом електричара, машинаца и металурга, донео
је одлуку да учеснике новчано награди.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Геологија
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Бакар и злато стратешки
су важни свакој држави
Са водећим басенским геологом на светски дан ове струке
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РТБ. – Осамнаести септембар је светски Дан геолога, дан стручњака који проучавају земљу, њен настанак, састав и структуру. Рударска геологија, као једна од
дисцплина ове науке, посебно је комплексна јер, осим
геолошких метода, користи и различите технолошке
и економске, како би довела до откривања лежишта,
одредила њихову величину, облик и концентрацију корисних састојака. У односу на друге науке, геолози су
више изложени теренском раду, што је и природно с
обзиром на то да је њихов циљ проналажење метала и
других природних ресурса. Где тренутно раде басенски геолози и каквим резултатима могу да се
похвале ове године питали смо Трајчу Тончића,
руководиоца Сектора за геологију Рудника бакра
Бор.

Трајча Тончић

Сектор за геологију ове године је ангажован
на доистраживању лежишта “Церово примарно” и
околине рудних тела “Т1” и “Д” у борској Јами, а у
априлу је завршено истражно бушење лежишта злата
“Кривељска косина” (укупно 38 бушотина, односно
14.123 дужна метра). Урађене су и све хемијске анализе, геомеханичка и минералошка испитивања. Због
смањења трошкова овогодишњи обим бушења, ипак,
је мањи и износиће 18.000 м. На простору “Церова”
за потребе погушћења мреже (са 100x100 м, на 50x50
м) током 2015. и 2016. године урађене су 22 бушотине,
односно 8.500 дужних метара, а резултати хемијских
испитивања не само да потврђују, већ најављују и боље
садржаје бакра и злата у односу на раније установљене.
До краја новембра (са 15 бушотина, односно 3.600 м)
завршићемо и то истражно бушење.
Већ седам година водите геолошка
истраживања РТБ-а, а реч је о пројектима какви
овде нису вођени читаве три деценије. На основу
ваше најновије интерпретације лежишта бакра
Бор, на чијем моделу сте дуго и опсежно радили,
кренуло се иза конгломерата, у нову геолошку истражну зону за коју се дуго сматрало да ништа
не обећава! Шта су показали налази ?
Истражено је и оконтурено поменуто лежиште
злата епитермалног типа “Кривељска косина” и
утврђени индицирани ресурси у износу од 6,2 милиона
тона руде са 2,7 грама злата и 7,5 грама сребра по тони.
Укупни трошкови тих истраживања су око милион
евра, а вредност злата у лежишту је око 700 милиона
долара! Највећи успех геологије је откривање новог
лежишта злата епитермалног типа и ово је, у историји
РТБ-а, прво лежиште злата без бакра. Уједно је и прво
такво лежиште откривено у Тимочком магматском
комплексу. За мене је оно највећи успех у каријери, јер
сам са малим трошковима осмислио цео пројекат који
је реализован за мање од годину дана. Предстоје нам
технолошка истраживања, а онда и израда Елабората
о резервама.
Да подсетимо, где је све истраживано од 2009.
наовамо и шта сте пронашли. Колико лежишта,
колико метала, колико је утрошено новца, а
колика вредност новоткривеног метала? Пре две
године смо писали да сте сваке године откривали
по лежиште, да ли је тако настављено?
Да, од 2009. до 2015. сваке године је откривано
по једно ново лежиште. Ове, због доистраживања ле-

Оверене резерве Рударско-топионичарског
басена износе 1,355 милијарде тона руде са
0,37% бакра и 0,15 грама злата по тони, а од
2009. до данас у Јами су откривена нова рудна
тела Т, Т1, Т2, Т3, лежиште бакра “Кривељски
камен” и лежиште злата “Кривељска косина”.
У њима је 90 милиона тона руде, 270.000 тона
бакра и 29 тона злата. Вредност метала тих
нових лежишта је 2,5 милијарде долара, док су у
истраживања утрошена само 5,5 милиона долара и
око пет милиона долара у опрему за бушење – каже
Трајча Тончић
жишта “Церово” нисмо кренули у нове пројекте, али
нема сумње да ћемо 2017. године наставити. Од 2009.
до данас у Јами су откривена нова рудна тела Т, Т1,
Т2, Т3, лежиште бакра “Кривељски камен” и лежиште
злата “Кривељска косина”. У њима је 90 милиона тона
руде, 270.000 тона бакра и 29 тона злата! Вредност
метала ових лежишта је 2,5 милијарде долара, а у геолошка истраживања утрошена су 5,5 милиона долара и
око пет милиона долара у опрему за бушење.
Колика је данас оверена сировинска база
РТБ-а и шта она значи за два рударска града, за
Србију?
Тренутне оверене резерве Рударско-топионичарсоког басена Бор износе: 1,355 милијарде тона руде
са просечним садржајем 0,37% бакра и садржајем
злата од 0,15 g/t. Ове резерве омогућавају рударење
и производњу бакра у наредних 100 година и
имају велики значај за економију два града, Бора и
Мајданпека, као и за државу Србију. Производња злата
и бакра је од стратешког значаја за сваку државу.

нових лежишта. На ова два последња додао сам још
један свој, трећи, и за мене та три фактора имају главну
улогу. Јер, сам геолог-истраживач их одређује током и
праћењем истраживања.

Шта сматрате својим највећим успехом до
сада?
Највећи успеси за мене као геолога су рудно тело
“Т” и лежиште злата “Кривељска косина”. По вредности, “Кривељска косина” је пет пута већа, а ови успеси
су остварени на основу добро урађеног модела лежишта у Борском рудном пољу. Добро је решена структурна геологија, као и остали елементи за успешно
извођење истражног бушења. Треба нагласити да су
сва нова лежишта откривена без геохемијских и геофизичких истраживања, чиме су трошкови смањени
за половину. Такође, приликом истражног бушења код
рудних тела “Т” и “Кривељска косина” укупан износ
позитивних бушотина је изнад 80%.

Шта је пред басенским геолозима до краја ове
године и у блиској будућности?
До краја године Сектор геологије завршиће
доистраживање лежишта “Церово примарно” и
урадиће два нова истражна пројекта који ће се реализовати у наредне три године. Исто тако, на основу
већ урађених пројеката, РТБ ће добити још два нова
истражна поља тако да ће укупно имати четири која
захватају површину од 150 квадратних километара.
Геолог – какво је то занимање? Шта оно под–
разумева, шта је нопходно да би био успешан. Да
ли је то знање, искуство или неко „шесто чуло“?
Својевремено сте нам причали о пет плус два
фактора којима сте додали још један свој. Да ли
је та рецептура и даље успешна?
Геологија је наука и захтева стално изучавање,
усавршавање и праћење нових достигнућа као пресудних за успешно бављење њоме. Има широк спектар
дисциплина које се међусобно прожимају, допуњују
и надограђују. Искуство геолога, познавање свих тих
дисциплина, а данас и познавање софтверских пакета
за геологију, просторна оријентација, физичка и психичка својства, храброст и одлучност, предуслови су
да геолог буде успешан. Пет плус два фактора (позната свим геолозима) дају резултат у проналажењу

Где су басенски геолози (по опремљености,
знању, резултатима) у односу на колеге из
развијенијих земаља. У непосредној околини Бора
истражују америчке и канадске компаније, шта
показују ваша поређења са њима?
Опремљеност нашег Сектора за геологију је на завидном нивоу, али је далеко испод светских стандарда
страних компанија које истражују у околини Бора.
Ипак, по знању и резултатима наш сектор је једнак или
изнад светских стандарда.
Љубиша Алексић

Рударство РББ
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У „Кривељу“ септембра руда по плану, бакар преко

Тракама до уштеда нафте
КОП КРИВЕЉ. - На кривељском копу за септембар је било планирано 825.000 тона руде и 1,39 милиона тона јаловине, или 2,215 милиона тона укупних ископина. Предвиђен је средњи садржај метала од
0,276 одсто, што би резултирало са 2.208 тона бакра у
руди. За 25 дана рудари су откопали 696.680 тона руде,
што је проценат преко плана, а бољи средњи садржај
(0,294%) већ је донео 2.048 тона бакра у руди. Управник Делић нам 26. септембра задовољно рече да је
откоп руде по плану, а бакра у њој је и преко, па је
сасвим извесно да ће до краја месеца тако и остати.
На јаловини је, међутим, стање, као и раније, нешто
неповољније.

Трећина месечне потрошње нафте уштеђена захваљујући томе што је целог месеца
јаловина превожена искључиво транспортним системом, а било је и много мање
проблема на камионима, пошто нису под теретом ишли на високе планире. –
Садашњом динамиком раскривања (70-ак одсто планиране) обезбеђују довољно
руде, али увек имају на уму да је, дугорочно, јаловина важнија од руде и траже све
могућности да повећају и те домете

Милан Делић

-Од планираних 1,39 милиона тона јаловине,
за 25 дана септембра откопали смо 743.320, што
је око 65 процената. Могу, ипак, да кажем да је и
то солидан показатељ - каже Делић - зато што је
целог месеца сва јаловина искључиво вожена на
транспортни систем, па су уштеде нафте скоро 30
одсто! Краћи (сервисни) застоји у раду система

ликом проклизавања, камион не оде у амбис. Све то је
пропраћено и израдом канала, унутар копа и по ободу,
за одвођење атмосферских вода како их после не би испумпавали са дна. Добар део наведеног, рачунајући и
замену продужних кућица на главним водовима електромреже, већ је урађен како би се предупредили проблеми који се могу очекивати са погоршањем времена.
-За сада имамо довољно припремљене руде и
јаловине, бушење се одвија по плану, минирамо
само тврде партије, док оне хумусне у југозападном
делу копа товаримо без минирања чиме штедимо
на експлозиву. Раде три хидраулична и један стари
„ПХ“ багер - сајлаш, пошто ће се хидраулични
„ОК“ (у ремонту) укључити тек средином октобра.
Два (од три) булдозера су, такође, у сервисној припреми за јесен када ће бити неопходнији него иначе.
Осим планских дневних и недељних оправки и сервиса нисмо имали застоја на рудном дробљењу и
транспортном систему, а нема ни већег слегања
терена поред одлагача, тако да је јаловина читав
месец гравитацијски одлагана у стари борски коп.
Стално настојимо, поготово сада пред јесен, да
повећамо број оперативних камиона и, у складу са
допремом делова, ту смо негде између 13 и 15.
Септембра није било никаквих повреда, нити
хварија, радници су, по оцени управника, одговорни
на својим пословима, поштују радно време, тако да се
добро ради и треба само да настави тим темпом и дисциплином. - У условима када на неке ствари, попут
цене бакра, не можемо да утичемо, када морамо да

руде. - Дугорочно, јаловина је важнија него руда каже управник – и ми то никад не заборављамо.
Међутим, краткорочно гледано, план на руди има
приоритет због финансијских ефеката целе линија
бакра иза нас, док се одређено подбацивање плана

на јаловини да “испеглати” следећег месеца. Зато
увек настојимо да испоручимо планирану количину руде доброг садржаја и флотабилности.
Међутим, са проблемима на опреми то често буде
на уштрб јаловине где су планови “напрегнути” и
треба да се “сложи доста коцкица” да би се и они

коришћени су за пресвлачење путева тврђом
јаловином пред јесење кише, као и за појачавање
заштитних бедема, тако да септембра ниједан
камион није изашао на планире. Осим уштеда у
гориву, то нам је донело и мање проблема са моторима дампера и њиховим гумама. Пред крај смо
месеца и извесно је да ћемо откопати планиране количине руде, док код јаловине не можемо знатно померити проценат навише, али га сигурно нећемо
ни покварити.
Пошто пролази последњи месец лета, на копу
су у јеку припреме за јесен. Ту се, пре свега, мисли
на путеве, заштитне ободне канале и електромрежу.
Кад наиђу на тврђу јаловину која се не дроби под
оптерећењем (рудари је зову дајк), њоме пресвлаче
путеве и подижу заштитне берме чија је улога да, при-

Осмомесечно остварење
Од планираних 7,545 милиона тона руде за осам
месеци откопано је 6,449 милиона тона, што је око 86
процената. Планиран је средњи садржај бакра у руди
0,269 одсто, а остварен 0,271 па је бољим садржајем
делом надокнађен подбачај количина руде. Од планиране 18.741 тоне бакра у руди, дато је 16.711 тона, што
је око 90 процената. Подбачаји у количинама руде
махом су последица застоја у флотацији због ремонта јер је, што се тиче копа, руде увек било на складу и
флотери никада нису чекали на рударе. На јаловини
је стање неповољније и осмомесечни биланс је испод
60 процената планираног, пошто је уместо 15,1 дато
8,74 милиона тона.

Одлагач јаловине на ободу старог борског копа

штедимо и довијамо се, искуство и сналажљивост
наших мајстора и руковалаца драгоцено је у
решавању проблема који искрсавају – каже Делић.
- Захваљујући њима многе машине су, радећи, дочекале оригиналне делове из Америке или Јапана.
Подбачаји у раскривању свакако не чине спокојним
кривељске рударе, али они ни једног тренутка не губе
из вида чињеницу да, дугорочно, без јаловине нема ни

остварили. Сматрам да и ово што постижемо није
лоше јер и са тих 70-ак процената јаловине успевамо да припремимо довољно руде. Али, увек
тежимо већим дометима у раскривању, поготово у
источном делу копа где смо стали почетком године
и врло брзо ћемо вратити један багер и кренути са
ширењем лежишта да бисмо дугорочно приремили
што више руде.
Љ. Алексић

ПМС
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Ремонтована прва млинска секција у кривељској флотацији

Замењене облоге плашта млина
литет рада наших постројења добро
сарађујемо са компанијом „Мецо Минералс“ и за месец дана имали смо две
посете њихових стручњака. Једна од
њих управо је у току и, заједно са нама,

Облоге плашта млина

Детаљно су сервисиране и машине за основно флотирање кроз које је за три године прошло око
11 милиона тона материјала. – “Добром сарадњом са стручњацима компаније „Мецо Минералс“
напредујемо у искоришћењу бакра које је сада око 83 процента, а уз опоравак у снабдевању
деловима целокупан рад флотације иде набоље” – каже управник Саша Милић
КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. –
Уместо за 48 сати, како је било планирано,
кривељски флотери су за „једну смену“
скратили дужину ремонта прве млинске
секције и од 23 часа 20. септембра тутње
све три секције (шест млинова). Ремонт
је започет дан раније у седам ујутру и
за поменуто време замењене су облоге
плашта на млину са куглама, а детаљно
су сервисиране и флотацијске машине
за основно флотирање руде са прве
секције. То је учињено - како нам рече
управник Саша Милић - у сарадњи
са испоручиоцем опреме, компанијом

„Мецо Минералс“, чији су људи били на
лицу места, прегледали машине и надгледали замену делова. Што се млинова тиче, санирана је цела прва секција
– замењене су облоге, вентили, санирани кошеви, пумпе, раздељивачи хидроциклона, канали, цеви, редуктор на
траци... Ремонт је, углавном, изведен
сопственим снагама (окупљени су људи
од „Церова“ до јаловишта), уз учешће
свилајиначког АД „Wood“-а.
-Облоге млина су коришћене више
од три године, потрошиле су се и
било је време за замену – објашњава
Милић. – Плашт смо заменили у јуну,
али како нисмо имали нове облоге,
вратили смо старе и сада их заменили.
На осталим млиновима оне су добре
тако да се до краја септембра не
планира никакав други застој, док
у октобру следи редован - јесењи
- од 48 сати. Тада се мењају траке
и прегледају машине које стално

они снимају процес, дају предлоге.
Крајем прошлог месеца, и то други
пут ове године, овде је био Wolfram
Bernhart, доктор рударства, одличан
стручњак, који је током прве посете у

раде на пречишћавању. Ремонт који
смо управо окончали донеће нам
сигурнији рад, пошто смо заменом
облога спречили хабање плашта
млина, а и флотацијске машине ће,
након онога што смо урадили на њима,
давати боље резултате. И ту је реч о
хабајућим деловима који су радили
више од три године и за то време је
преко њих прошло око 11 милиона
тона материјала! Могу рећи да су се у
погледу хабања доста добро показале
јер досад на њима нисмо имали
никакавих већих интервенција.

Подсетимо да је најзначајнији
захват на млиновима ове године био
замена плашта на млину са куглама
(прве секције) који је управо обложен.
Новембра прошле године је замењен
плашт млина друге секције, а до краја

ове би требало да се замени на млину
треће, који показује исте „симптоме“ као
и млинови на којима су плаштови већ
замењени.
-На првој и другој секцији више
не очекујемо застоје због кидања
завртњева и до краја године, с обзиром на то да се тренутно прерађује
руда са већим садржајем бакра него
иначе, која је и доста флотабилна,
настојаћемо да се што више примакнемо пројектованом искоришћењу.
Овог месеца – каже Милић - очекујемо
око 2.000 тона бакра у концентрату
(план је 2.200 тона), што је солидна количина с обзиром на застој и надам се
да ћемо до краја године радити добрим
темпом. Настојећи да подигнемо ква-

јуну имао велике замерке. Предузели
смо мере према његовим сугестијама
и сада је задовољан напретком. А, напредак се види у искоришћењу бакра
од 83 одсто, што је солидно. До краја
месеца ће стићи и трачне ваге које ће

нам давати поузданије податке, како
за сам процес флотације тако и обрачун произведеног бакра. Опоравили
смо се и у снабдевању деловима тако
да стање иде набоље и повољније је
него у првој половини године.
У ПМС постројењу на „Церову“,
којим се такође управља из кривељске
флотације, по Милићевим речима има
више проблема, па се током октобра
планира ремонт примарне и терцијарне
дробилице, као и уградња зупчаника да
би се убрзао, а тиме и побољшао, рад
млина са шипкама. Руда са „Церова“ је
доста тврда, неповољна за млевење и
класирање, али се добро флотира.
Љ. Алексић
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Упркос тешкоћама, септембарски домет РБМ-а веома добар

Рекордан учинак
Са око 1.500 тона бакра у
концентрату, уз одговарајуће
количине злата и сребра, биланс
мајданпечких рудара највећи у
последњих 10-ак година. - Упоредо се
радило на бројним пословима од значаја за
континуитет производње у наредном периоду
ски прст, према Марковићевим речима,
остварен је у потпуности, с тим што
је јаловине уклоњено више од плана
- за осам одсто, док је остварење на
руди готово планско - износи 96 одсто.

је раскривање улог у будући рад
мајданпечког рудника, септембарски
резултат је више него скроман: - Ту је
изостала планирана динамика, прво
због квара на багеру „ПЦ 1“, потом

Фото: М. Клческо

РБМ. - Септембарски производни
учинак запослених у мајданпечком
Руднику бакра један је од најбољих у
последњих 10-ак година. За 26 дана
произведено је више од 1.300 тона
бакра у концентрату, уз одговарајуће
количине злата и сребра. И то, упркос
тешкоћама у самој производњи, али
и другим обавезама које су ангажовале људе, механизацију и опрему,
ради планског проширења површинског копа, отклањања “уских грла” и
стварања услова за динамичнију и већу
производњу у наредном периоду.
Временске прилике у септембру
ишле су наруку рударима, па се на копу
лакше подносио недостатак и неисправност помоћне опреме. - То већ постаје
неизоставан проблем, уз који је веома
тешко одржавати радилишта око
багера, транспортне путеве и стварати услове за рад транспортног система за јаловину - каже Андреја
Марковић, помоћник директора РБМ-а
за рударство. - Због указане потребе за
интезивнијим раскривањем руде на
потезу Андезитског прста, багер „ПЦ
1“ пребачен је са „Истока“ Јужног
ревира, а у међувремену је стао „ОК“багер због проблема са хидрауличном
пумпом.
План укупних ископина за 26 дана
септембра, на радилишту Андезит-

Бранислав Томић

Садржај и количина бакра у руди изнад
су предвиђених захтева, за пет, односно,
један одсто.
Није, међутим, све ишло по плану.
На другом радилишту „Исток 1“ чије

због његовог пресељења на Андезитски прст и мањег броја возила
за јаловину са тог радилишта –
објашњава Марковић.
-Интензивирали смо припреме

Рударство РБМ
за наставак производње и континуитет рада на Андезитском прсту, од
одводњавања, чију трасу измештамо ван зоне рударских радова, до
сређивања јаловишта и припреме одлагача за већу производњу - истиче
Бранислав Томић, директор РБМ-а. Максимално смо ангажовани и на
отклањању проблема дробљења које
је „уско грло” производње због годинама одлаганих послова. Сопственим
снагама решавамо део по део тих проблема од отпрашивања до уградње
друге дробилице на примарном
дробљењу. Уз све друге радне обавезе
то се не одвија једноставно, али показаном упорношћу и ангажовањем на
добром смо путу да дођемо до жељених
решења – наводи први човек РБМ-а.
Септембар у РБМ-у обележили су
интензивни припремни радови на примарном дробљењу руде за уградњу
доспеле дробилице. Тако се стварају
услови за ремонт постојеће дробилице и континуитет у преради руде.
Истовремено ће се елиминисати
одређени трошкови дробилице у погледу потрошње уља, чекања возила на
кипање и друго.
-Флотација РБМ-а је успела да
сву испоручену руду преради уз
висока искоришћења и тражени
квалитет концентрата. Текуће проблеме запослени у електромашинском одржавању решавали су у ходу,
па је производња достигла рекордан
ниво за последњих 10-ак година - каже
Јелена Ђурић, управница Флотације
РБМ-а. Она истиче високу поузданост нове опреме која се веома добро
показује, даје очекиване резултате.
Притом додаје: - Упоредо са редовним
радним обавезама, полако смо започели припреме за рад у зимском периоду.
И у октобру плански захтеви воде
мајданпечке рударе ка новим изазовима.
Јер, након измештања објеката из круга
аутобуске станице, до којег ће доћи по
завршетку радова на новим објектима,
предстоји извођење радова за коначну
трасу корита Пека, а потом и довођење
контуре површинског копа према
аутобуској станици у коначну. Притом,
плански задаци за октобар нису ништа
мањи, а као императив носе раскривку
и само раскривку.
С. Вукашиновић

РБМ измешта радионицу и бензинску пумпу мајданпечке аутобуске станице

Нови објекти ускоро

РБМ. - Планско проширење површинског копа Рудника бакра Мајданпек,
у низу измештања инфраструктурних објеката, условило је и обавезу
пресељења радионице и бензинске
пумпе са аутобуске станице на острвце у
њеној непосредној близини, а на самом
улазу у град. Реч је о послу који би требало да се заврши већ ових дана, како
би надаље могло да се обави још једно,
али мање, преусмеравање Пека, а онда и
безбедно настави ширење копа, односно,
даље повезивање Андезитског прста са
“Истоком” Јужног ревира.
-План је да се послови заврше што
пре. Груби земљани радови обављени
су раније у организацији инвеститора,
па извођач радова (АД „Wood“ из
Свилајнца) има услове да свој посао
брзо приведе крају – каже Александар
Божић, из Грађевинске службе РБМ-а.
На невеликом простору треба сместити и радионицу и бензинску пумпу.
Пумпа је за лаике захтевнији објекат, па

су честа питања да ли ће, и како, све то
моћи да се уради. - Све ће стати на расположиву површину - уверава Божић.
- Пројектом је све предвиђено, а бензинска пумпа, заправо, и није стандардна пумпа, већ цистерна која се
укопава и користиће се за потребе аутобуске станице, односно, превозника.
Радионица је објекат површине 162
квадрата, који је потпуно уклопљен
у амбијент. Монтажног је типа, са челичном конструкцијом и од термоизолационих панела, са предвиђеном
противпожарном заштитом.
Одмах по завршетку нових објеката,
локација старих биће искоришћена за
проширење површинског копа, али ће
томе претходити преусмеравање мањег
дела корита Пека на деоницу уз саму аутобуску станицу. - Не очекује се да то
буде ни велики ни захтеван део посла,
а тако ни претерано компликован, па
верујемо да ће брзо моћи да се обави каже овај стручњак.

У оквиру планског проширења површинског копа припреме
су већ обављене, па извођач радова АД „Wood“ из Свилајнца у
предвиђеном року, на простору испред улаза у аутобуску станицу,
треба да угради цистерну за бензинску пумпу и подигне монтажни
објекат површине 162 квадратна метра
На овом послу запослени у РБМ-у
испунили су стандардне обавезе инвеститора, од прибављања документације
до радова на припреми терена, односно,
измештању оптичког кабла и грубих
земљаних радова. Како је у међувремену
продужен уговор са Грађевинским фа-

култетом у Београду о вођењу стручног
надзора, у читав подухват укључене су
и његове екипе, тако да ће нови објекти
у свим елементима испратити захтеве
пројекта, а тиме и корисника.
С. Вукашиновић
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У РБМ-у почела пракса будућих рударских техничара

Дан у погону дробљења руде
РБМ. - Ученици трећег разреда мајданпечке Техничке школе из
одељења рударски техничар за припрему минералне сировине, започели
су праксу која ће потрајати током читаве
школске године и сводити се на детаљно
упознавање производног процеса за који
се школују. Кренувши од дробљења, а
са идејом да добро упознају и све друге
целине на линији производње и прераде руде, били су изузетно пажљиви

посетиоци и нису крили задовољство
и узбуђење због прве посете Руднику
бакра Мајданпек у којем би могли да се
запосле по завршеном школовању.
Ненад Ђурић, професор машинске групе предмета у Техничкој школи
у Мајданпеку, који је ученике довео
на праксу, подсетио је: - Нажалост,
Мајданпек доста дуго није школовао
рударе. Само нам је школске 2014/2015.
године одобрено да упишемо ученике
за овај образовни профил. Њих 17-оро
је сада у трећем разреду и солидни су

ученици, а ово је прва прилика да
упознају производни процес за који се
школују. Ђурић наводи како је у плану
да током године обиђу и добро упознају
флотацију и све њене целине до филтраже, да практично испрате комплетан
процес флотацијске концентрације минералних сировина.
Иван Раденковић, инжењер оперативе у Флотацији РБМ-а, био је домаћин
будућим колегама: - Овим су започели упознавање свих делова про-

цеса припреме, почев од дробљења,
преко млевења и флотирања, све до
филтраже. Добили су прилику да заокруже слику о комплетном производном процесу и сагледају шта се све
дешава на путу руде која стиже са
површинског копа до коначног производа, односно како од камена, од руде,
добијамо концентрат бакра, односно
бакар. Иван хвали будуће колеге: - Они
све прате врло пажљиво. Како је ово
ново и за све њих занимљиво искуство, а они у годинама када се упијају

Ученици трећег разреда Техничке школе, њих 17-оро из
одељења рударски техничар за припрему минералне сировине,
започели су праксу која ће потрајати током читаве школске
године и сводити се на детаљно упознавање производног
процеса за који се школују. Кренули су од дробљења, наставиће
у флотацији и упознати филтражу, односно све целине процеса
флотацијске концентрације минералних сировина
знања, мислим да ће свима оваква
пракса добро доћи.
Бранислава Јоргић, једна од
девојака у овом одељењу, објашњава
да је њено опредељење за рударско
занимање било логично за неког ко
живи у Мајданпеку и чији отац ради у
руднику: - Лепо је и занимљиво, још
увек све је ново, али, рекла бих, мало
је теже него што сам претпостављала.
Њен друг из разреда Дарко Стешић
каже да му је школовање за рударског
техничара најбоље, а најближе решење.
Посета руднику, бројне новине и производни процес који упознаје нису га изненадили ни уплашили: - Први утисак
је да није лоше радити управо овај
посао. Речитији у коментарима био је
Немања Јовановић, одличан ученик
овог одељења: - Прва посета РБМ-у
била је и прва прилика да изблиза сагледамо посао за који се школујемо.
Он је заиста занимљив, али и веома
одговоран, а услови рада у складу су
са мојим очекивањима. Иако нико у
његовој породици није на „рударском
хлебу“, Немања каже да је рударски
посао најбоље занимање „за неког из

Мајданпека, а и иначе“. Успут открива
план да школовање настави на факултету у Бору.
Практична настава за ученике овог
одељења је и добра прилика да из клупа
изађу спремни за рад који их очекује,
а то је и једна од мера која ће нас приближити модерном свету. Јер, промена у образовању, односно дуални
систем образовања који подразумева
да ученици по упису стручне, техничке
или пословне школе, заснују и радни
однос у компанијама које их, упоредо
са школовањем за одређено занимање,
оспособљавају знањем и вештинама потребним за практичан рад, код нас ће се
тек примењивати, као добро искуство у
већем броју европских земаља. Међутим,
за сада и овако организована практична
настава представља у том смислу добро
искуство, кажу и у мајданпечком Руднику бакра. Са жаљењем, међутим,
констатују да многи млади људи из
Мајданпека желе посао у руднику, али
се за рударско занимање, и у генерацији
која је добила ту могућност, определило
само 17 девојака и младића.
С. Вукашиновић

У РБМ-у не заборављају пожртвованост и храброст

Адаму сат на дар
Самостални синдикат РБМ-а се побринуо, а Бранислав Томић, директор РБМ-а, уручио ручни сат Адаму Милановићу, багеристи
који је прошле године први започео гашење пожара на “белазу 4”.
– Милановић је први улетео у дим и ватру гасећи пожар на возилу
које и сада ради

РБМ. - Минули Дан рудара Србије
био је повод да Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек, уручи
ручни сат Адаму Милановићу, багеристи на Површинском копу, као симболичну награду за реаговање и пожртвованост, одговорност и храброст
испољену 9. августа прошле године, у
гашењу пожара који је избио на тешком
возилу “белаз 4” у раду. Тада су само
велика присебност и одговорност свих
радника, као и исправност апарата за
гашење, помогли да се сачува, па и данас
ради, то вредно тешко возило. Да се сам
гест и храбар чин не заборави, побринули су се у Самосталном синдикату
мајданпечког Рудника бакра.

-Ручни сат је само симболична
награда. Ми смо желели да покажемо да овакви, смели потези радника за спасавање и чување имовине предузећа, захваљујући којој
сви можемо да радимо, зарађујемо
и живимо, не пролазе незапажено рекао нам је Горан Антић, председник
Самосталног синдиката РБМ-а у којем
су се побринули да се актер тог чина награди и не заборави.
Адам Милановић је још једном поновио како је са својим колегама из смене
“Б” успео да из ватре “отме” “белаз 4”.
Сви су реаговали муњевито, зналачки
спретно и промишљено, и - сви као један:
- Можда је за неколико млађих колега

то била и стресна ситуација, али сам
са искуством из неких сличних на
холпаку, реаговао, како се показало,
на прави начин. Одмах смо кренули
на мотор и гуме знајући да ће то бити
најтеже и да морамо да учинимо све
и сачувамо возило од којег зависимо.
То је наш хлеб, наша будућност – каже
Милановић и додаје: - И сада када се
због утовара багеру приближи “белаз
4”, обавезно изговорим “мој камион
стиже, ради!”.
Милановић млађим колегама преноси да је за сличне ситуације најважније
да реагују без панике и страха, већ
промишљено, бринући о имовини, али
и сопственој безбедности.
-Адам и његове колеге спречили
су вишемилионску штету. Реаговали
су савесно, одговорно и показали пословичну рударску пожртвованост и
храброст, на којима им честитамо –
истакао је Бранислав Томић, дирек-

Адам Милановић и Бранислав Томић

тор РБМ-а, наводећи да је возило на тај
начин сачувано за велике производне задатке који су пред мајданпечким рударима.
С. Вукашиновић
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Радови на ситари у мајданпечком погону дробљења руде

Оспособљена три отпрашивача
РБМ. - Оспособљавањем три отпрашивача у погону ситаре, у мајданпечком
Руднику бакра започели су велики и изузетно потребан процес ревитализације
система отпрашивања у производној
целини дробљења руде. Јер, то је начин
за стварање бољих радних услова, заштите животне средине, али и заштите
опреме, будући да је прашина велики
непријатељ и озбиљан проблем.
-Прашина је велики проблем
за сву опрему која је инсталирана
у погону дробљења руде. Систем
за отпрашивање не ради више од
10-ак година, односно, не ради по
пројектованим параметрима - каже
Небојша Стојановић, помоћник директора РБМ-а за инвестиције и
развој, и објашњава шта је добијено
оспособљавањем за рад три отпрашивача у погону ситаре: - У питању је пнеуматско хидроотпрашивање. Практично, прашина се усисава ваздухом,
а провођењем кроз ротоклоне претвара се у муљ који се одводним каналом усмерава у таложник, а неупо-

редиво чистији ваздух излази у атмосферу.
Већину
послова
предвиђених
ревитализацијом
система
за
отпрашивање обављају запослени у Руднику бакра Мајданпек, уз помоћ радника
АД „Wood“ из Свилајнца.
-Поред три отпрашивача у погону
ситаре, у току је оспособљавање отпрашивача за траку 17 у згради секундарног дробљења. Ту, међутим, није крај
обавезама јер још три отпрашивача
треба да се оспособе на ситари, али ће
зато морати да се набаве вентилатори
на тржишту, од произвођача који ће
моћи да их уради по цртежу – наводи
Стојановић. - Након тога морамо
да пређемо у погон терцијарног
дробљења. Ту је најкомпликованије
да се изведе отпрашивање, јер прашине има пуно, па је немогуће извести
радове у таквој концентрацији. Због
тога ћемо морати да “ловимо” сменске
застоје на одржавању или друге, како
би се у подношљивим условима урадило све што је предвиђено.

У току ревитализација система за отпрашивање погона
дробљења руде која подразумева и радове на секундарном
и терцијарном уситњавању. - Рад у сопственој режији
вишеструко јефтинији од најповољније понуде за уградњу
система сувог отпрашивања
Отпрашивање је обавеза која се
у погону дробљења Рудника бакра
Мајданпек не може више одлагати.
Прошле године је расписан тендер, а
најнижа понуда за суво отпрашивање
подразумевала је цену од 1,8 милиона евра. Ревитализацијом система у
сопственој режији читав посао ће бити
обављен са минималним износом новца.

Да су оспособљавањем отпрашивача
побољшани услови рада кажу и запослени који верују да ће се прави ефекти
тек видети и осетити, али видљиво
смањење које се, разумљиво, одражава
на услове за рад запослених и опреме,
али и животну средину.
С. Вукашиновић

РБМ оспособљава још једну примарну дробилицу

Друга примарна
дробилица требало
би да буде у функцији
од наредног месеца,
а након њеног
уходавања створиће
се услови за ремонт
дробилице која сада
ради. - Још један
потез са циљем да
дробљење не буде
уско грло производње
РБМ. - На примарном дробљењу
мајданпечког Рудника бакра током
септембра обавили су радове који ће
знатно подићи капацитет и стабилност
овог дела производње, будући да су уз
постојећу, оспособљавали још једну
дробилицу за примарно уситњавање
руде. Реч је о производу фирме Allis
Chalmers из Америке, која уситњава
руду од 1.000 мм на комаде 0-150 mm.
Њен капацитет је 1000 t/h, а покреће је
електромотор снаге 430 КW преко 12
клинастих каишева.
-Пред целом групом је задатак да се
дробилица што пре оспособи и врати у
бункер 2Б на рад. То је дробилица која
је била у Мајданпеку пре него што је
уступљена борском делу комбината
- каже Александар Митов, руководилац машинског одржавања дробљења.
- Иста је као и постојећа са “фазе 2”,
само је за разлику од ње, која је ко-

Повећање капацитета и
стабилности производње
нусна, у питању цилиндрична дробилица за примарно дробљење руде.
Ова дробилица подиже капацитет
Дробљења, али ће, што је још важније,
дати стабилност производњи. - Због
неисправности и несигурности рада
примарне дробилице у више наврата
смо имали производне застоје. И почетком јуна су, ремонт и хаварија која
му је претходила, условили вишедневни прекид. Зато ће још једна дробилица донети сигурност у раду, како
у смислу стварања могућности за
ремонт без заустављања производње
тако и у приликама када се догоде “заглаве” и сличне тешкоће. Једноставно,
производња ће моћи несметано да се
одвија - додаје Митов.
Друга дробилица биће постављена
на само 10-ак метара од постојеће. Простор за њу већ је припремљен.
Очекујемо да крајем месеца сви не-

опходни радови буду приведени крају
и она почне да ради – наводи овај
инжењер РБМ-а. - Радови се одвијају
по плану, само страхујемо да се због
набавке неких делова (за које се тек
испоставља да их треба набавити)
читав посао не продужи. За сада и
такве проблеме решавамо. Доста тога
је урађено у ПУС-у и обезбеђено из
сопствених резерви, али има и оног
што се мора набавити.
Читав посао се неће завршити само
постављањем дробилице? - Не, наравно, тек треба да се оспособи додавач и цела линија која није радила
годинама. То неће бити једноставно,
тражиће доста напора, али је ова
екипа решена да читав посао са успехом приведе крају. Јер, поред варилаца, ту су бравари из ПУС-а, краниста и радници из погона Дробљења,
уз стручни надзор техничара и моје
стално присуство – каже Митов и
додаје: - До краја септембра ћемо дробилицу пустити у рад, а на почетку,
у првих месец дана, вероватно и решавати неке “дечје болести”, односно

проблеме који ће се јављати, будући
да баш све детаље сада није могуће
сагледати или предвидети на линији
која тако дуго није коришћена. Кад
крене пуним капацитетом моћи ћемо
да зауставимо дробилицу која сада
ради и квалитетно је ремонтујемо.
Дробилица је пројектована за
дуготрајну експлоатацију у тешким
условима рада, а њена исправност
и издржљивост зависи и од редовног одржавања како би се избегле веће
хаварије. За њену економичност и
пројектована експлоатацијска својства
важно је техничко одржавање, а време
за то добиће се оспособљавањем друге
примарне дробилице. - Не желимо
да дробљење остане уско грло
производње и доводи нас у ситуацију
да је заустављамо - каже Бранислав
Томић, први човек Рудника бакра
Мајданпек. Притом наводи да се у
тој производној целини планирају и
други радови који ће допринети да се
комплетан производни систем “утегне”
за нове обавезе.
С. Вукашиновић

И радници РБМ-а учесници хуманитарне акције ДДК у Врању

Прикупљено 220 јединица крви
Врању (прикупљено 220 јединица драгоцене течности) учествовали су и даваоци из општине Мајданпек, међу њима и 14 радника Рудника бакра Мајданпек
који су одлучили да помогну у тренутку када је у Србији била изражена несташица крви свих крвних група. Захваљујући свим учесницима на постигнутом својеврсном рекорду Србије у исказивању хуманости на овај начин, организатори су потврдили спремност да подрже сличну акцију која би у
Мајданпеку требало да буде организована за, како се најављује, два месеца.
Осим Мајданпечана, акцију у Врању помогли су Хуманитарно удружење Телекома
„Од срца“, Удружење „Коце заувек“, радници “Симпа”, фудбалери “Динама”, припадници војске и полиције, радници јавних предузећа, новинари, као и врањски и
МАЈДАНПЕК. - У републичкој хуманитарној акцији добровољног дава- нишки Завод за трансфузију крви.
лаштва крви организованој поводом 56. годишњице рада ХК ПК „YUMCO“ у
С. В.

Металургија
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Септембарска производња металурга у знаку ремонта новог постројења

Циљ – 6.200 тона катода!
За 26 дана топионичари дали 3.800 тона анодног, електролизери 4.023 тоне катодног бакра а „сумпораши” 15.000 тона киселине. – Б. Тодоровић: У наредном периоду главни задатак је што
мањи садржај бакра у конверторској и шљаци из флеш-пећи, као
и претапање бакроносних материјала у складу са енергетским билансом конверторске операције, све у циљу да се искоришћење метала одржи на најмање 98 процената

ТИР. – Прошломесечни производни рапорт из погона Топионице и
рафинације бакра свакако је обележио ремонт новог пирометалуршког
постројења (од 18. до 25. септембра).
Тако је Топионица за 26 дана примила
око 22.000 тона влажног концентрата
бакра, са 3.956 тона „црвеног” метала.
Од укупне количине допремљене сировине, 10.752 тоне стигле су из Флотације
„Велики Кривељ” (са 1.777 тона бакра),
6.313 тона из Флотације Рудника бакра
Мајданпек (1.220 тона), 1.265 тона из
Јаме (238 тона), 1.420 тона концентрата из шљаке (340 тона), 1.200 тона из
увоза (250 тона), док су 93 тоне бакра
добијене дробљењем и млевењем хладног материјала.
Радио је конвертор број три (обавио
125 конверторских операција), док је
четврти делимично ремонтован и спреман да се почетком овог месеца укључи
у експлоатацију. У анодним пећима број
један и три („двојка”, која је последњи
пут ремонтована септембра 2014. године,

такође је била подвргнута појединим захватима чији се завршетак очекује за десетак дана), као и у ливној машини два
укупно је прерађено 19.600 тона влаж-

Бобан Тодоровић

ног концентрата бакра, односно 18.000
тона сувог и произведено је 3.800 тона
анодног бакра. Ових дана у бедингу Топионице има око 5.900 тона шарже са
1.080 тона метала.
ФСК је за то време продуковала
15.000 тона сумпорне киселине (212.000
тона од почетка године). На залихама

у складишту налази се 4.000 тона, што
представља технолошки минимум, јер
се све произведене количине продају,
углавном, домаћим купцима. Електролиза је дала 4.023 тоне катодног бакра
(44.000 тона од почетка године). Крајем
септембра радило је 412 ћелија, са намером да се тај број повећа на 680.
Радници ФРП-радионице интензивно
припремају електролитичке ћелије за
подизање производње у Електролизи на
6.200 тона катодног бакра.
- У наредном периоду главни задатак свих који се бавимо металуршком производњом јесте што
мањи садржај бакра у конверторској
и шљаци из флеш-пећи, као и
претапање бакроносних материјала
у складу са енергетским билансом
конверторске операције, све у циљу
да се искоришћење метала одржи на
најмање 98 процената – рекао је Бобан
Тодоровић, директор ТИР-а.
Прерађивачки металуршки погони
и даље раде смањеним обимом и у
тешким условима. Упослена су само два
- погон синтер-металуршких производа
у Фабрици бакарне жице и Ливница фазонских одливака у Ливници бакра и бакарних легура (израђују резервне делове
за рударство у Бору и шире).
Транспорт ТИР-а је успешно претоварио и превезао сав концентрат из
Флотације Бор, као и катоде, аноде и

ретур. Стара Енергана је задовољила
потребе за свим енергентима технолош-

Хлађење анода

ког процеса добијања бакра (најважнији
је обезбеђење индустријске воде). Осим
тога, припремајући се за зимски период
и услове рада, овде је у току експертиза
котлова број пет и седам који ће се користити у случају потребе за допунским
загревањем Електролизе (грејање електролита).
Ј. Станојевић

Ефекти планираног ремонта
металуршке линије

Отклоњене све „грешке
из прошлости”
ТИР. – Од 18. до 25. септембра
обављен је планирани ремонт комплетног металуршког постројења чији
је основни циљ био отклањање последица прошлогодишњег пожара на
мокром филтеру у ФСК-у у коме су
потпуно уништени филтер (зона Д)
и катализатор у првој зони контактног котла, као и недостатака уочених
током једноипогодишњег рада нове топионице и фабрике сумпорне киселине.
Ново пирометалуршко постројење
поново је почело да ради 25. септембра
(у један сат после поноћи), када је након
кратког прегледа, како нам је рекао
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
установљено да су све „грешке из прошлости” успешно отклоњене.
- На котлу отпадне топлоте (WHB)
успешно су санирани улазни панели
у реакциону шахту, измењени транспортери у његовом шахту и промењене
вођице на свим транспортерима.
Суви филтер иза WHB-а показује одличне карактеристике, чиме су заокружене активности у топионичком
делу. У фабрици сумпорне киселине
замењена је испуна у мокром скруберу (област 7100), проверен скрубер у
области 7200, оспособљен комплетан
мокри филтер и промењен катализатор у првој етажи контактног котла

Пословодство предузећа веома задовољно
што су параметри рада након обављених
санација веома добри. – Б. Тодороровић:
У наредном периоду покушаћемо да, уз
минимално улагање, „ухватимо” све
фугитивне гасове. - Осим побољшања
опреме, потребна је и брза обука свих који
производе блистер бакар

(ванадијум-пентоксид и цезијум-пен
токсид). Оно чиме је пословодство
предузећа веома задовољно јесте да
су параметри рада након обављених
санација веома добри и преостала су
мала усаглашавања да би постројење
радило још боље. У прилог томе
говори податак да је производња сумпорне киселине 26. септембра достигла 1.050 тона, што говори да је
време застоја искоришћено на прави
начин. И поред ових резултата, у наредном периоду покушаћемо да, уз
минимално улагање, „ухватимо” све
фугитивне гасове који настају у тех-

нолошком поступку добијања бакра.
За успешно решавање овог задатка,
осим побољшања опреме, потребна
је и брза и конкретна обука свих који
раде у ланцу производње блистер
бакра – истакао је Тодоровић.
Све ове деликатне захвате извели су
запослени у ТИР-у, уз несебичну помоћ
радника Јаме који су у веома тешким условима, како је нагласио Тодоровић, показали солидарност и колективну бригу
за будућност заједничког постројења.
– Помагали су радницима ФСК-а
у извлачењу катализатора из прве
етаже контактног котла у веома

тешким условима рада. Користим
прилику да се захвалим свима њима,
као и директору РББ-а који је пружио
помоћ у радној снази и у квалитету
који сигурно не може да се нађе на
просторима Србије.
У новој енергани застој је
искоришћен за снимање свих варова,
што је и била уговорна обавеза ТИР-а,
односно РТБ-а, јер је тежња да се одржи
континуитет у производњи електричне
енергије од отпадне паре у реакционој
турбини (20 мегаватсати дневно).
Ј. Станојевић

Наука
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Корисна размена искустава

Притом је позвала све заинтересоване
(скуп је отвореног типа) да присуствују
и помогну његов рад, посебно инжењере
и стручњаке из РТБ-а имајући у виду
добру сарадњу са комбинатом бакра.
Уследила су три пленарна предавања
– прво је одржао Нобуки Масуда, професор Акита Универзитета из Јапана
(„Рударске таксе и технологије које
се примењују на екологију рудар
ских радова у Јапану”). Изток Наг
лич из Словеније представио је рад
„Фазне трансформације и особине
проводљивости у Ni-Mn-Ga легурама
након додавања Cu”, а проф. др Драгана Живковић са Техничког факултета у Бору „Преглед резултата и активности у области археометалуршких истраживања на различитим локалитетима у источној Србији” (коаутори
Нада Штрбац, Јакоб Ламут и Мирослав Сокић).
Инжењерска комора Србије је,
у сарадњи са Техничким факултетом у Бору, од ове године уврстила
Конференцију у програм перманентне
Овогодишњи научни скуп окупио учеснике из 16 земаља са скоро свих континената који су представи- обуке (у оквиру европског програма
ли радове из области геологије, рударства, металургије, технологије и истраживања животне средине. перманентног образовања за 2016.),
– Н. Штрбац: Ово је прилика да се сретну бројни истраживачи, експерти са различитих факултета из па сваки члан Коморе који учествује у
Србије и других земаља, како би стекли нова пријатељства и евентуално отпочели неке нове заједничке њеном раду добија пет бодова. Органипројекте. – Инжењерска комора Србије је, у сарадњи са Техничким факултетом у Бору, од ове године затор Конференције је Технички факултет у Бору Универзитета у Београду, а
уврстила Конференцију у програм перманентне обуке
суорганизатор Институт за рударство и
металургију у Бору. И овогодишња, као
БОР. – Од 28. септембра до првог ставили радове из области геологије, пријатељства и евентуално отпочели и досадашње, одржана је под генералоктобра у хотелу „Албо” у Бору од- рударства, металургије, технологије и неке нове заједничке пројекте. Значај ним покровитељством Министарства
ржана је 48. Међународна октобарска истраживања животне средине (у Збор- овог стручног скупа је заиста велики просвете, науке и технолошког развоја

Нада Штрбац

конференција о рударству и металургији
којој су присуствовали учесници из 16
земаља са скоро свих континената (Казахстана, Либије, Ирана, Македоније,
Босне и Херцеговине, Хрватске,
Словеније, Црне Горе). Они су пред-

Нобуки Масуда

нику Конференције штампан је 121 рад).
- Ово је прилика да се сретну
бројни истраживачи, експерти са
различитих факултета из Србије,
земаља у окружењу и шире, како би
разменили искуства, стекли нова

Изток Наглич

имајући у виду да је до 2002. године
био национални, а потом постао
међународни. Досадашњи учесници
увек позову неког новог, што нам

Драгана Живковић

Републике Србије, а подржали су је: РТБ
Бор, Општина Бор, „Фугро” из Аустрије,
„Scan” из Словеније и други бројни
пријатељи Конференије.

У оквиру овогодишњег саветовања
потврђује да је конференција заиста
успешна, јер се организује већ 48. пут првог октобра одржана је и Трећа
– рекла је на отварању (29. септембра) међународна студентска конференција
проф. др Нада Штрбац, председник техничлких наука – ISC 2016.
Ј. Станојевић
Организационог одбора Конференције.

Мајданпек
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Општина Мајданпек обележила свој дан, 12. септембар

Велики задаци и обавезе пред свима
Септембарске награде, највише општинско признање, додељене
су проф. др Зорани Михајловић, министарки грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије; др Бојану
Добришеревићу, лекару из Мајданпека; др Зорану Радојичићу, директору УК Дечје клинике у Тиршовој; др Славчету Тодорову, лекару из Рудне Главе; Ђорђу Станојевићу, професору физичког
васпитања у мајданпечкој Гимназији; Браниславу Томићу, директору РБМ-а; Ванчи Георгијеву, наставнику ОШ “12. септембар“ и
др Велимиру Шешуму из Доњег Милановца
МАЈДАНПЕК. - Рударски Мајдан
пек обележио је 12. септембра Дан општине. Свечана седница Скупштине општине, као централни догађај дана и
прославе, била је прилика да се у присуству бројних гостију и званица, пред-

Мишела Николић

ставника братске општине Челинац
у Републици Српској, суседних и општина из Румуније и Бугарске са којима
се годинама успешно сарађује, те Мирослава Кнежевића, начелника Управног
округа Бор, и других представника политичког и друштвеног живота, говори
о резултатима оствареним између два
празника. Истовремено, заслужним
појединцима и колективима додељена
су највиша, септембарска признања.
Учеснике
свечаности
поздравио је, најпре, Славиша Божиновић,
председник СО Мајданпек, и истакао: - Данашњу свечану седницу
СО Мајданпек одржавамо у временима много тежим од ранијих када
се лагодније живело и са више резултата дочекивао празник. Деценије за
нама оставиле су поруку за време које
долази. Суочени са задатком како зауставити даље економско, друштвено и
демографско пропадање, како зауставити даље исељавање, морамо се ангажовати да покренемо развој у свим
областима, да вратимо култ рада и
успеха који је красио рударе, раднике
и грађане општине Мајданпек.
О резултатима између два празника
учесници овог скупа информисани су и
филмом из продукције Радио-телевизије
Мајданпек која је, после стечаја, наставила рад.
Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек, подсетио је на
најзначајније догађаје за ову средину: Нажалост, над „ИПМ-ом Мајданпек“
крајем децембра прошле године покренут је стечај. Када се посматра
дугогодишње пословно посртање овог
предузећа, за шта велики део одговорности лежи на руководству предузећа
и представницима државе у органима
управљања, намеће се закључак да је
овакав епилог био неминован. Скоро
300 радника је, уз отпремнине, раскинуло радни однос. Ово је изузетно
тежак и болан ударац за нашу оп-

штину – истакао је Вагнер и изразио
наду да ће некадашњи гигант српског и
југословенског јувелирства кроз стечај
избећи ликвидацију.
– Много боље вести стижу из Рудника бакра Мајданпек. Завршено је
проширење рударских радова на Андезитском прсту и пуштена је у рад нова
линија за флотацијску концентрацију
бакра. У ова два пословна подухвата
инвестирано је више од 20 милиона евра, што омогућава повећање и
стабилизовање производње, као и сигурну егзистенцију радницима РБМ-а.
Јасно је да се овакве инвестиције не
би реализовале без чврсте и одлучне
подршке Владе Републике Србије
на челу са премијером Александром
Вучићем - рекао је Вагнер подвукавши
да је то аргумент који се не може оспорити: - Ми који водимо општину
Мајданпек, заједно са руководством
РБМ-а, уверени смо да ће држава пружати исту подршку у данима и годинама које долазе како би се потпуно
реализовали планови са крајњим

милиона динара, што је скоро равно
једногодишњем општинском буџету.
Тим новцем могло је много тога да се
уради, али је подржавањем УППР-а дато
до знања да се чврсто стоји уз РБМ и
одлучно подржавају напори руководства

Гимназији; Браниславу Томићу, директору РБМ-а; Ванчи Георгијеву, наставнику ОШ “12. септембар“ и др Велимиру Шешуму из Доњег Милановца
за научноистраживачки рад у области
спорта.
Поводом Дана општине додељене
су и Похвале „12. септембар“ и то:
Служби за физикалну медицину и
рехабилитацију мајданпечког Дома
здравља „Др Верољуб Цакић“; Весни
Тричковић, директорки Центра за
социјални рад у Мајданпеку; а за радно
ангажовање на санацији објекта ПУ
„Марија Мунћан“: Бојану Јанковићу,
Себастијану Стојковићу, Зорану Ђе
ловићу, Игору Констадиновићу, Жики
Јовановићу и Ивану Мариловићу.
У име награђених захвалили су др
Добришеревић, др Шешум и Мишела
Николић, посебни саветник министарке Зоране Михајловић. Она је,

Бојан Добришеревић

Славиша Божиновић

циљем да се достигне економски одржива производња од око 25 хиљада
тона бакра у концентрату годишње.
У свом излагању Вагнер је нагласио
да је и у општини Мајданпек правилно
сагледан значај мера из УППР-а за опстанак и РБМ-а и РТБ-а Бор. Његовим
усвајањем општина је дала свој скроман допринос отписивањем директних и индиректних дугова од око 840

за што квалитетније решење даљег опстанка Басена.
Представник Општине Челинац
Мирољуб Васић поздравио је присутне,
а потом се честиткама и лепим жељама
огласио и представник општине Фокшани из суседне Румуније.
Септембарске награде, највише општинско признање, као начин да се заслужним појединцима и организацијама
захвали за учињено, ове године додељене
су проф. др Зорани Михајловић, министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије;
др Бојану Добришеревићу, лекару из
Мајданпека; др Зорану Радојичићу, директору УК Дечје клинике у Тиршовој;
др Славчету Тодорову, лекару из Рудне
Главе; Ђорђу Станојевићу, професору
физичког васпитања у мајданпечкој

Дејан Вагнер

примајући награду у име министарке
која због спречености није присуствовала свечаности, казала: - Желим, у
име потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, и своје лично име,
да свим грађанима и грађанкама
Мајданпека честитам овај дан. Драго
ми је што сам од градских власти чула
да су се многе ствари побољшале у
Мајданпеку и да су свесни да има још
много задатака које треба да обаве
како би живот грађана и грађанки
Мајданпека био бољи. Као што је до
сада била пракса, упознати сте сви, на
сваку вашу иницијативу, Министарство и министарка са својим тимом
биће ту да помогне.
У Мајданпеку је, поводом Дана општине, те вечери на Градском тргу,
одржан концерт „Рибље чорбе“. Предгрупа су били мајданпечки „Дунстери“
са којима је наступио и талентовани
Марко Балабановић.
С. Вукашиновић

Бор
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Остварење буџета општине Бор у првој половини ове године

Суфицит 43 милиона динара
“Приходи су већи него 2015. за 139 милиона динара, свуда где је тебало
трошено је мање него лане, али не и на школству и социјалним давањима.
Ни дана нисмо били у блокади, плате су исплаћиване “у минут” и не само
да ником ништа не дугујемо, већ имамо пара и да урадимо све што смо
планирали, чиме се ретко који буџет у Србији може похвалити”– истакао је
председник Општине Живорад Петровић
СО БОР. – Двадесет прва седница Скупштине општине Бор (одржана 23. септембра), којом је председавао Видоје Адамовић, отпочела је
обједињеним разматрањем и усвајањем,
без расправе, шест тачака које се односе
на усклађивање пословања “Водовода”,
“Топлане”, “3. октобра”, “Јавног стамбеног”, “Зоолошког врта” и “Боговине” са

Председник Општине Живорад
Петровић сматра да нема много разлога за бригу о буџету док је однос
пореза 80 одсто (Општини), а 20 (Републици), поготово што још има простора за штедњу, а она сигурно неће
бити на социјалним давањима нити
капиталним инвестицијама. Спреман
је да са новим министром потражи

ефикаснији пут за развој пољопривреде
и, најављујући још стабилнији буџет за
2017. годину, Петровић о овогодишњем
рече: - Буџет општине Бор за првих
шест месеци 2016. бележи 43,26 милиона динара суфицита, од планираног
141 милиона дефицита! Извршење
буџета је остварено са 41 одсто, што
је изузетно, а полугодишњи приходи
у 2016. у односу на исти период 2015.
већи су за 139 милиона динара. Уз то,
сваког месеца, изузев марта, приход
је био већи него расход. Свуда где је
тебало, мање је трошено него 2015.
али нисмо штедели на школству ни
социјалним давањима. Оцена је, не
само моја, да је наш буџет један од

талне инвестиције. А, то је, како рече,
оно на чему грађани Бора и села виде
колико општина мисли на њих. Већа
социјална давања показују да општина
мисли на најсиромашније, али и да
се тешко живи, запошљава… Иако је
буџет стабилан и није био у блокади,
Балашевић није за велико радовање јер
ће борски јавни сектор (“Топлана”, “Водовод”...) од Нове године бити у још
тежој ситуацији, пошто општине неће
моћи да субвенционишу јавна предузећа.
Честитајући на стабилном буџету и
залажући се да што већи број запослених остане на радним местима, председник одборничке групе СНС-а Благоје
Спасковски сугерисао је одборницима
опозиције да се не упуштају у приче о
појединцима (попут Балашевићеве о
мештанину Метовнице коме вода са
некатегорисаног пута прави штету, а
изостаје реакција Дирекције, па га
такав однос сврстава у грађане другог
реда). Ако то и чине нека притом не
заборављају сопствени делокруг рада.
Наводећи примере лошег рада појединих
сектора Дома здравља и Болнице (касно
почињање прегледа, (не)дисциплина, запуштене просторије), Спасковски је поновио свој ранији захтев да се здравство
општине Бор стави на дневни ред, а о
томе обавести и Министарство. Затражио је да свако, пре свега, прича о свом
послу и навео да је у РТБ-у завршен деликатан ремонт којим су саниране све
последице прошлогодишњег пожара у
фабрици сумпорне киселине.
Др Горан Голубовић, међутим,
сматра да у борској болници стање
није толико црно, односно да ситуација
нигде није ни тако добра ни тако
страшна, те да се о здравству не може
причати као најцрњој тачки у оп-

бољих у Србији. Ни дана нисмо били
у блокади, плате јавним предузећима
и општини исплаћиване су “у минут”
и не само да ником ништа не дугујемо,
већ имамо пара да урадимо све што
смо планирали.
И Предраг Балашевић сматра да
представљена буџетска слика није тако
лоша, пошто су већи порези повећали
прилив средстава у буџет, али се, ипак,
више трошило на зараде него на капи-

штини. У томе му се придружио и
др Балашевић оценом да у овој области има проблема и пропуста, као и у
осталим сферама нашега друштва, али
да људи који тамо раде дају максимум. Полемику је завршио Спасковски
прецизирајући да не говори о лекарима
појединцима, већ о руководству. Многе
ствари могу се побољшати, решити,
без Владе и Министарства, али се не
решавају (као нпр. кречење рентген-

Живорад Петровић и Видоје Адамовић

Законом о јавним предузећима. На исти
начин усвојене су и две тачке о измени
и допуни генералног урбанистичког
плана и стратешке процене њиховог
утицаја на животну средину, са циљем
да се план регулације (чија је израда у
току) усклади са урбанистичким, а и да
приватно предузетништво добије шансу
(локације) у деловима града где је то
могуће.
Изменом одлуке о максималном
броју запослених у јавном сектору
Општине Бор на неодређено време
(укупно их је 1.139 у 20 организационих целина) није промењен, али је
дозвољено “Историјском архиву” Неготин – Одељењу у Бору – да, за један,
повећа број радника, док је Спортском
центру за толико смањен. Без расправе
је усвојен и предлог Оперативног плана
одбране од поплава вода другог реда на
територији општине Бор за 2016. годину,
као и да се Октобарска награда за 2015.
у области уметности додели Мирославу Радуловићу за књигу ‘’Бор у 500
слика’’ објављену прошле године.
Расправу о буџету започео је Драган
Марковић освртом на судске трошкова за уједе паса луталица (14 милиона динара!) питањем шта се предузима
да се смањи, прекине, ово бацање пара.
У светлу даљих законских сужавања
маневарских могућности за увећање
прихода општине заложио се да власт
потражи неки начин (можда путем
Сталне конференције општина и градова) да то промени како би имала
више пара, инвестиција и радних места.
Сматра и да се могло више на плану
субвенционисања пољопривреде (планирано 20, утрошено 1,8 милиона) која
је, како рече, осакаћена драстичним
смањењем субвенција са републичког
нивоа.

одељења, а потребно је само пет килограма акватона да се то учини).
Била је ово прилика и да Владан
Нововић за неку од следећих седница
најави предлог одлуке по којој би Бор
био пионир у Србији у изједначавање
зарада у јавном сектору усвајањем градског (општинског) колективног уговора
који би важио за сва јавна предузећа и
установе.Тако би се избегло да дипломирани економиста у „3. октобру“ има
за 20 до 30 хиљада динара мању плату
од колеге у „Јавном стамбеном“, поготово што резултати рада појединих
предузећа нису ни приближни. Нововић
је и сугерисао јавним предузећима и да
прате међународне конкурсе и програме
прекограничне сарадње са Румунијом

Благоје Спасковски

и Бугарском наводећи пример општине Сурдулица која 54 одсто буџета
остварује путем међународних донација
и пројеката Европске уније.
Добрица Ђурић сматра да је јавноприватно партнерство добар пут за излазак “Топлане” из кризе, као и да се наменским средствима (која се преносе
из године у годину) може помоћи овим
предузећима. Већу помоћ заслужују
и породиље које не раде, породице са
трећим, четвртим и петим дететом,
ђаци-прваци (ове године купљен им је
прибор), па и деца старијих разреда.
О стању у “Топлани” последњих
година чуло се много више из полемике Драгана Жикића и Живорада
Петровића у оквиру тачке о давању сагласности на измене и допуне пограма
њеног пословања. На овој седници СО
Бор разрешен је и именован нови члан
УО Апотеке Бор, као и чланови Школског одбора ОШ „Станоје Миљковић“
у Брестовцу. Образована је и стручна
комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, а дато је неколико сагласности на захтеве грађана.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Спорт

Понедељак, 3. октобар 2016. Број 2274, страна 16
Спортске игре параплегичара Србије на Борском језеру

Надмашују
себе саме
Душко Савић: “Сваки здрав човек, кад се повреди и постане инвалид,
и психички падне, па ту треба да притекне у помоћ и породица,
и институције, а врло је важна и улога наших удружења. Отуда
је највећи успех кад они сами себе психолошки победе, врате се
животу.” -Учествовало и такмичило се у атлетици, стоном тенису,
пикаду и шаху 14 екипа из 12 градова Србије и гости из Словеније,
Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Поделом
пехара екипним победницима на Борском језеру седмог септембра завршене
су 24. СЕНИ Републичке игре параплегичара и квадриплегичара Србије. Како
нам тога дана рече Душко Савић, председник спортске комисије Савеза, на
играма је учествовало 14 екипа из 12

-То што је оволико њих овде –
рече Савић - не може се измерити никаквим реалним мерилом! Највећи
успех је што су они сами себе, психолошки, победили. Јер, морамо признати да сваки здрав човек, кад се повреди и постане инвалид, падне и психички, и ту треба да притекне у помоћ

тетом, чиме постижемо неколико
циљева – каже Савић. - Један је повратак тих људи средини у којој живе, а
други да оваквим кампањама привикавамо средину да обрати пажњу
на њих и омогући им, како несметан физички приступ свему што им
је неопходно тако и институцијама у
правној сфери. Ми смо кроз овакве
манифестације показали, и доказали, да наши резултати нимало не
заостају за резултатима оних који
нису инвалиди. Поносни смо на наше
параолимпијце и кад на оваквим сусретима приметимо да неки одскачу, у
било којој дисциплини, учлањујемо
их у спортске клубове и помажемо
тренерима да од њих извуку максимум и укључе их у репрезентацију
Србије.
Савић подсећа да је ово друга година
како параплегичари долазе на Борско
језеро и да им је хотел “Језеро”, у више
од две деценије дугој историји игара,
досад пружио најбоље услове. - Зато
ћемо, све док не нађемо боље место
од Борског језера за наше окупљање,
долазити у овај хотел. Јер, он је

особља. Све похвале за њих, као и за
локалну власт која нам је изашла у
сурет низом организационих активности. Изузетну захвалност дугујемо
и Атлетском клубу Бор чији су реквизити и 16 судија омогућили да све протекне у најбољем реду.

прилагођен и особама са инвалидитетом, што нам је посебно драго. Све
собе, купатила, сале, приступачне су
нам. Постоје рампе, специјални лифтови и захваљујући томе можемо да
окупимо оволики број људи. Спорстки центар у Бору такође нам је приступачан и тамо је игран стони тенис,
у хотелу смо играли шах и пикадо, а
на отвореним теренима испред хотела
данас су, ево, атлетска такмичења.
Једино од чега смо одустали, због
најаве лошег времена, јесте вожња
инвалидских колица на 100 метара.
Ми веома волимо природу, а сам
хотел „Језеро” је у дивном окружењу,
на самој обали, тако да смо јако, јако
задовољни смештајем и пажњом

бисмо волели - рече он - да ова наша
манифестација на неки начин подстакне власт у Бору да схвати значај
организовања особа са инвалидитетом и да им помогне онако како је
то решено у свим локалним срединама у Србији. А то је: да се закуп
просторија за социјално-хуманитарне
организације плаћа десет одсто од економске цене.
На крају рецимо да је главни спонзор игара Сени-компанија која производи опрему за особе са инвалидитетом. Генерални покровитељ је Министарство рада и социјалне политике, а материјално и медијски - помогла су и
многа предузећа.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Душко Савић

Уз изразе захвалности, Савић
подсећа да и у Бору постоји неколико
удружења особа са инвалидитетом која
сада, како рече, наилазе на одређене
проблеме, највише просторне: - Ми

Маме су увек победницe

градова Србије и гости из Словеније,
Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Македоније. А, реч је о особама чији је
живот, стицајем несрећних околности,
углавном, везан за инвалидска колица.
Такмичили су се у осам категорија,
према међународној класификацији за
параолимпијски спорт (од Ф51 до Ф58,
зависно од тежине повреде), како за мушкарце тако и жене. Била су заступљена
четири спорта: атлетика, стони тенис,
пикадо и шах. Ове људе, који чврстином
своје воље надмашују себе, затекли смо
како се надмећу у бацању кугле, копља
и диска, док су они са тежим повредама бацали чуњ, „бомбу“ и малу куглу
(тежине до једног килограма).

и породица, и институције, а врло је
важна и улога наших удружења. Зато
свака локална средина треба да их
има како би такве особе на неки
начин анимирала и помогла им да
се ресоцијализују. На територији
Србије постоји 28 удружења параплегичара (која окупљају само особе са
повређеном кичмом) и у њима је 1.300
регистрованих чланова.
Напомињући да је из Савеза параплегичара израстао низ врло квалитетних спортиста, Савић је са нескривеним
поносом казао да су дванаесторо од њих

„Крагуј“ екипни
победник
Највише бодова - укупно 136 - у
екипном пласману на 24. Спортским
играма параплегичара освојили су
такмичари Крагујевачког „Крагуја“.
По само бод мање (135) имају Чачани
на другом (због бољег бацања кугле) и
Шапчани на трећем месту.
У конкуренцији дама најбоље су
биле Крагујевчанке, следе их Шапчанке, па Новосађанке, а у мушкој
предњаче Чачани, други су Смедеревци, а трећи чланови удружења „Ада –
Чукарица“ из Београда.

у Рио де Женеиру на параолимпијским
играма које су отворене управо те
вечери. - Међу њима су и светски и
олимпијски прваци у стоном тенису,
атлетици и стрељаштву, тако да смо
поносни на ове наше манифестације.
Њихов превасходни циљ је да окупе
што већи број особа са инвалиди-

Култура
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Изложба: „Јагодин-мала касноантичка некропола“

Некропола сведочи о животу Naisa

Богатство гробног инвентара показује да је становништво античког Naisa, родног града Констанина
Првог, у његово и време његових наследника, живело у просперитетном добу, те да се имућни нису
одрицали свог материјалног статуса чак ни у погребној пракси
МУЗЕЈ РиМ. – До четвртог октобра
Борани ће имати прилику да у Музеју
рударства и металургије виде изложбу
„Јагодин-мала касноантичка некропола“, отворену шестог септембра као
плод сарадње борског и нишког Народног музеја. Реч је о делу једне веће, изузетно захтевне изложбе која је пре
две године, поводом 1.700 година Миланског едикта, премијерно приказана
нишкој, а потом и београдској публици.
Сада је и пред Боранима захваљујући
интересовању диеректора борског
Музеја Игора Јовановића и Марије
Јовичић, која је 2012. године учествовала у ископавањима на локалитету
фабрке „Бенетон“ (бивши “Нитекс”).
Тада је пронађено 75 гробних целина
међу којима се својим обликом посебно
издвајају две гробнице са маузолејима,
а које се по значају могу поредити са
онима у Печују, Солину код Сплита,
Софији и Солуну.
Према речима Весне Црноглавац,
вишег кустоса нишког Музеја и аутора
поставке, сва досадашња истраживања
(трају преко 80 година) показала су
да је највећи број луксузних гробних
конструкција био подигнут од средине
четвртог и током прве половине петог
века. Богатство гробног инвентара
показује да је становништво живело у
социјално и економски просперитетном

добу, те да се имућни нису одрицали свог
материјалног статуса чак ни у погребној
пракси. Поставка доноси срж велике изложбе и, осим постера на којима су приказани различити облици гробова и зиданих гробница, више макета међу
којима и базилике са мартиријумом.
Могу се видети и предмети пронађени у
гробовима који су припадали женама и
деци у виду разног накита, од луксузних
примерака израђених од злата, сребра
и бронзе, до предмета пронађених у
мушким гробовима који указују на
занимање или друштвени ранг.

Сет златног накита

-Овде можете видети шестар из
гроба једног занатлије или архитекте.
Потом предиван сет златног накита
богате Римљанке који би и данас пожелеле многе жене, као и (реконструисан) кожни појас младића (умро са
20-ак година) који указује на његов
висок друштвени статус. Видите и
велики број стаклених бочица које

су полагане у гробове а служиле за
чување козметичких и медицинских
препарата. Ту су и пехари, чаше, керамичке посуде, делови оружја, оруђа.
Полагање стаклених и керамичких
посуда у касноантичке гробове сматра
се остатком старе паганске традиције
приношења течне жртве покојнику
која је у раном хришћанском периоду изгубила значај, али је надживела
своје време због јаке, неискорењене
традиције. Исти је случај и са
полагањем новца у гроб покојнику
да њиме плати чамџији прелаз преко
реке Ахерон до боравишта душа
умрлих. Када је реч о базилици с
мартиријумом (откривена 1933.) могу
се видети остаци ондашњег фрескосликарства, а изузетно вредан налаз
у њој је оловни саркофаг који на поклопцу носи представу крста и трочлане бисте, па се претпоставља да је
у саркофагу сахрањено дете из царске
породице у IV или V веку.
Отварајући изложбу Весна Црноглавац је подсетила да је антички Nais,
данашњи град Ниш, познат као родни
град императора Константина Првог,
град у коме је у IV веку била активна
државна радионица за израду предмета од племенитих метала и фабрика за производњу оружја. Економски и политички успон града од пери-

Марија Јовичић, Игор Јовановић
и Весна Црноглавац

ода тетрархије, па посебно током владавине Констанина Првог и његових наследника, био је видљив у многим сферама свакодневног живота. Становници
Наиса сахрањивали су своје покојнике
на две градске некрополе на десној
обали реке које су се временом спојиле.
Највећа некропола античког Наиса (од
IV до VI века) налазила се на месту

Реконструисан кожни појас

данашње градске четврти Јагодин-мала
по којој је постала позната и у стручној
литератури. Ту се јављају разноврсни
облици гробова који указују на различите начине сахрањивања покојника,
сходно могућности, веровањима или
завештањима породице и лица која су
их сахрањивала.
Љ. Алексић

Изложба фотографија талентованог мајданпечког фотографа Милана Клческа

“РБМ, између два празника рудара”
У причу о својим фотографијама Милан Клческо је публику увео
четвороминутним, изузетно ефектним филмом у којем је забележио све важне моменте везане за једногодишњи рад Рудника бакра
Мајданпек и побрао све похвале
МАЈДАНПЕК. - Своје сјајне
фотографије чија је тема свакодневица
Рудника бакра Мајданпек, а мотиви
њене непоновљиве епизоде, млади и
талентовани фотограф Милан Клческо представио је мајданпечкој публици први пут 6. августа прошле
године и успео да освоји све симпатије
и похвале публике. За овогодишњи Дан
рудара и нову изложбу “РБМ, између
два празника рудара” припремио се посебно и посетиоце увео у причу ефектним четвороминутним филмом у којем
је забележио све важне моменте из
једногодишњег рада РБМ-а. Изложба је
представљала, кроз неколико десетина
изузетних фотографија, сведочанство
о најупечатљивијим моментима, попут
рушења моста, минирања надомак

града, градње нових инфраструктурних
објеката, рада у најтежим условима.
- Мало је рећи да је фотографија
мој хоби, љубав и преокупација - каже
овај младић који је за добру фотографију,
пре свега из рудника, спреман да уложи
сате припрема, труда и чекања. Наоружан одличним фотоапаратом и скромном камером у стању је да у трагање за
новом добром фотографијом крене са
првом сменом, а врати се и после друге.
- Ништа ми није тешко када знам да
би резултат тог вишесатног трагања
за најбољом локацијом, добрим светлом и правим детаљима могла да буде
фотографија коју више нико никада
неће моћи да забележи, а говори о
раду и припада историји рудника и
рударског посла у овом крају.

Милан поред својих фотографија из мајданпечког рудокопа

Милан, који је у Мајданпеку и уз
рудник одрастао, још увек ту налази изазове и мотиве за рад. Он бескрајно воли
ову средину, што се и види кроз објектив
његове камере и апарата. А, видело се
и на изложби на којој је побрао све похвале и аплаузе својих суграђана. Не

мали број присутних је признао да, иако
су живот провели на истом месту, у исто
време и истом граду, многе детаље нису
видели. Јер, фотографије Милана Клческа откривају зашто се упркос тежини,
рад у руднику – воли.
С. Вукашиновић

Култура

Прича
Колекшива
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Ратне године у Борском руднику

Међу заслужне прегаоце у богатој
историји Рудника бакра Бор, уједно
и српског рударства, свакако да
значајно место заузима рударски и
електроинжењер Евгеније Костић.
Рођен је 1907. године у Врању. Гимна
зију је 1926. године завршио у родном
граду да би се потом определио за
студије у иностранству, сврставши
се тако у низ српских стручњака из
области рударства и сродних наука
тог доба. Евгеније Костић се опреде
лио за студије у Белгији. У белгијском
граду Лијежу студирао је на два фа
култета, Рударском и Електротех
ничком. Рударство је дипломирао
1932. године, а годину дана потом, на
истом универзитету, и електротех
нику.
Стручну
и
радну
каријеру
инжењера Евгенија Костића обеле
жила су два периода. Први започиње
1933. године када је радио искључиво
на оперативним пословима рудар
ског инжењера, углавном у рудницима
обојених метала. Тај период његовог
рада траје све до краја Другог свет–
ског рата. Други период започиње
1945. године и траје све до његовог
пензионисања. У послератном пери
оду Евгеније Костић се, углавном, ис
такао радом у разним службама и
управама савезних министарстава,
завода и института. У највећој мери
био је задужен за израду планова
и пројеката индустрије обојених
метала, на бази домаћих минерал
них сировина. Након дипломирања и
повратка у домовину Костић је радио
као надзорни инжењер у Руднику
злата „Благојев камен“ од 1934. до
1937. године. После тога, годину дана
је провео на месту управника рудника
„Трепча“ и „Копаоник“, да би од 1938.
до 1943. радио у руднику „Леце“.
Управо 1943. година означава пре
кретницу у животу и раду овог ру
дарског инжењера. Те године је ухап–
шен и послат у Рудник бакра „Бор“
у коме је провео све време рата.
Према казивању Евгенија Костића,
оспособљавње
рудника
након
ослобођења од немачке окупације био
је мукотрпан посао. Он је одмах по
уласку партизанских јединица у Бор
био постављен за команданта места.
Своје искуство из тог периода овако
је описао: „Приликом напуштања

Инжењер Евгеније Костић је у
бел
гијском граду Лијежу дипломирао на два факултета - Ру
дарском и Електротехничком.
Нарочито се истакао радом на
оспособљавњу Борског рудни
ка
после Другог светског ра
та,
пошто је са још двојицом инже
њера спречио рушење и потапање
Јаме приликом повлачења Немаца

рудника Немци су онеспособили неколико кључних постројења и поставили су мине у јамским хоризонтима. Циљ им је био потапање
рудника. Немци су минирали пети,
седми и девети хоризонт у намери
да их потопе. Договорио сам се
са инжењерима Твртком Одићем
и Игњацом Корником да не напуштамо рудник. Њих двојица су
сишли доле, у хоризонте, стално
испумпавајући воду, а ја сам пресекао штапин који је повезивао минирана места. Последњи сам напустио рудник.“ Упркос великим напо
рима да се рудник сачува и што пре
оспособо за рад, остаје чињеница да су
Немци током рата прилично оште
тили поједина рудничка постројења.

Првенствено су то била извозна окна
кроз која пролазе каблови за пренос
струје, пумпне станице у јами, цеви
за пренос воде са нижих на више
етаже, као и електромотори са
пумпама за црпљење воде, и можда
тада највиталнији део – Термичку
централу. Највећи труд инжењер
Костић је уложио у поправљање
штете која је учињена борском руд–
нику за време рата. Евгеније Костић
је у Бору остао до априла 1945. године
када је послат у Београд, где је добио
нову дужност у тадашњем Мини
старству руде Србије.
Од 1944. до 1945. године радио је
у Дирекцији рудника, као начелник
Одељења, а наредне три године био је
постављен за генералног директора
Министарства рударства ФНРЈ.
Са тог положаја одлази у Савезни
секретаријат за индустрију СИВ-а,
где ради као генерални инжењер,
потом као управник и саветник.
На овим дужностима био је од 1948.
до 1959. године. Након тога одлази
у Савезни геолошки завод Београд, а
потом у Институт за истраживање
нуклеарних и других минералних си
ровина, где је био све до 1966. године.
Године које су уследиле доносе му
и инострани аранжман. Од 1966.
до 1969. као експерт Уједињених
нација боравио је у Турској. По по
вратку у Србију запошљава се у
фирми „Југометал“, где остаје све
до пензионисања 1972. године. Из
узетно богата радна и професио
нална каријера инжењера Костића
употпуњена је и учешћем на бројним,
домаћим и страним, симпозијумима и
конференцијама, као и бројним струч
ним радовима објављеним у домаћим
и страним часописима. Био је главни
и одговорни уредник часописа „Рудар
ство, геологија и металургија“.
Велики прегалник у области
српског рударства, инжењер Евегеније
Костић својом храброшћу за време
ратних година и великим трудом да
се оспособи Рудник бакра Бор, али и
неуморним радом, заслужио је своје
значајно место на непрегледном пољу
знаменитих, а заборављених Срба.
Ана Стјеља, (Објављено у рубрици
„Знаменити Срби“ 484. броја (за мај-јун
2014. године) часописа Електропривреде
Србије „kWh“, сада „ЕПС Енергија“)
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Мозаик

Писмо Уредништву

Седамдесет пет година од убиства др Миловановића
Пре 75 година, 23. септембра
1941., окупатор је убио др Драгослава Миловановића, једног од првих
лекара у Бору, солунског борца, председника огранка Црвеног крста Бора, активног члана „Сокола”, извиђача, Удружења
ратника од 1912. до 1920. године, чије
име носи једна улица у граду бакра. Др
Миловановића сматрају првом жртвом
фашизма у Бору. Био је велики хуманиста, обилазио болеснике по кућама, лечио
народ ризикујући свој живот. Његов колега
др Маљеник пријавио га је Гестапоу да
износи санитетски материјал из болнице
и лечи рањенике у околним селима. Немци
су га 23. септембра увече убили с леђа
насред улице (преко пута зграде данашње
генералне дирекције РТБ-а на којој се
налази спомен-плоча др Миловановићу).

Момчило Јовановић

Његово тело покопано је на ресантно је да је у списку стрељаних
старом гробљу без присуства поро- и вешаних у Бору, који је Општински
дице. Окупатор је наредио да се гроб одбор Савеза бораца НОР-а Бор сачинио 7. октобра 1961. године, наведен датум 23. новембар 1941. године и
поред имена стављен знак питања. Окупатор је остале егзекуције извршио
на тргу 29. октобра, 11. и 30. новембра 1941. године. Супруга је успела да
његову смрт убележи у књигу умрлих у
католичкој цркви, јер је оцу Милораду
било забрањено да региструје имена
жртава окупатора. Окупатор није контролисао књигу умрлих католичке цркве,
док је то стално радио код православне
не обележи и породица не обавести. цркве.
Захваљујући гробару који је, на неки
Моје поштовање „Колективу”
начин обележио гроб, породица је по
Момчило Јовановић,
ослобођењу подигла споменик. Интедипл. инж. машинства у пензији

Активности Соко друштва „Бор“

Дружење са другом обалом Дунава
Више од једне и по деценије у
Свиници, седишту истоимене општине у Румунији са готово стопостотним српским становништвом (није
било етничког чишћења, трагање за
бољим животом учинило је тако), од-

Чедомир Марковић, председник
Соко друштва „Бор”

ржава се „Фестивал смокви“. Комшије
Доњомилановчана са друге обале
Дунава из године у годину повећавале су
број званица и богатиле садржај фестивала. Почетком септембра, ове године
трећег дана у месецу, сакупили су се
радозналци и такмичари у већем броју
спортских дисциплина, спремању слатких ђаконија од смокви, а истовремено
била је то смотра народних ношњи и
културно-уметничких приредби, уз низ
пратећих дешавања.

Спортисти
борског
сокола,
предвођени
агилним
председником Чедомиром Марковићем, и ове
године постројили су се у Свиници да
у сусрету с ривалима из Румуније и
Македоније одмере своје могућности. У
стоном тенису умањили су занимљивост
такмичења јер није било неизвесности. Прва три места (појединачно
такмичење) заузели су такмичари из
Србије. Милован Кријиторовић заузео
је прво место, презимењак Миле друго,
а Јеленко Крстић треће. Осталим такмичарима у тенису на столу остало је да
више вежбају како би се на наредном
такмичењу (борска екипа традиционално не изостаје) могли да се кандидују
за победничка постоља.
У пикаду, спорту (забави?) који је код
домаћина тек у повоју, борски соколи
били су још убедљивији. У женској
конкуренцији освојили су прва три
места, а у мушкој прво и друго. Победила је Жељка Здравковић, Кристина
Гергинић била је друга, а Жаклина
Стојковић трећа. Јеленко Крстић погодио је највише малих кругова, а председник Марковић је показао да прецизност
у организацији има и у десници руци –
гађао је довољно тачно за друго место.
Шаховски турнир добио је ста
рог-новог шампиона. Боранин Јован
Г. Стојадиновић одбранио је прош
логодишњу титулу победника. Заним
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Гости и домаћини – загревање пред наступ на приредби (у средини, са штаповима је
књажевачки Вук Караџић)

љиво је да су се на турниру, на коме
је састав био мешовит (од омладинаца до пензионера), у дербију за
прво место, у последњем колу, састала
два
најстарија
играча:
седамдесетогодишњи
Стојадиновић
и седамдесетседмогодишњи Светозар Јанкуловић из Свиница. Након
што је примио честитке од свог ривала,
Стојадиновић је „скромно“ прокоментарисао победу: „Изгледа да је тачно што
се прича – на млађима свет остаје“.
На такмичењу у кувању слатка од
смокава учествовало је 12 такмичарки,

чланице борског Сокола Миљана
Страиновић и Марија Ристић пласирале су се одмах до победничког двојца.
Заузеле су треће и четврто место.
Са оваквим збиром пехара и диплома,
борска екипа била је најуспешнија на
смотри.
Такмичари из града бакра и околине мораће вредно да тренирају (и по
цену да запоставе брачне и друге обавезе), како би већ првог октобра „оверили“ достигнућа из Румуније на спортским сусретима „Соко“ у Бору.
Ј. Г. Стојадиновић

ВОДОРАВНО: 1. Храна спремљена за зиму, 7. Баштенска биљка, 14. Име
музичара Бизетића, 15. Баштенска биљка, 17. Чешки сликар, Миколаш, 18. Отечено место, отеклина, 19. Предмет слепог обожавања (мн.), 20. Биљка љутог
корена, 21. Поново, изнова, 22. Град на Камчатки, 23. Индустрија дувана (скр.),
24. Салата од упржених паприка, 26. Енглески писац, Артур, 28. Техничка
академија (скр.), 30. Учитељ одмила (мн.), 31. Отока језера Оњега, 32. Органи
чула слуха, 35. Врста папагаја, 37. Сеоско подручје, 38. И поред свега, 39.
Фелинијев филм, 41. Срамота, 42. Укисељено поврће, 43. Спортиста у тенису.
УСПРАВНО: 1. Резултат сабирања, 2. Макар мало, иколико, 3. Врста речне
рибе, 4. Град на Нишави, 5. Ауто-ознака за Исланд, 6. Учесник догађаја, 7. Плочица у хокеју на леду, 8. Поен из сервиса у тенису и одбојци, 9. Пас за лов на
птице, 10. Радиолокатор, 11. Име писца Андрића, 12. Град у Колумбији, 13. Киселина (лат.), 16. Река у Немачкој, десна притока Дунава, 18. Место код Куманова, 21. Пастир који чува овце (мн.), 22. Пражитељ Балкана, 25. Пешадијски
напад, 26. Најмања количина енергије (физ.), 27. Баштенска биљка, 28. Женин
отац, 29. Град у Швајцарској, 31. Астал, 33. Завршни део руке (мн.), 34. Први
митски летач, 36. Атрибут (скр.), 37. Лучки град у Израелу, 38. Језеро у
Северној Америци, 40. Изборна јединица (скр.), 41. Банкнота (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2273 – ВОДОРАВНО: трикини, боксери, Еурека, полуарак, лава, Дара, плажа, она, Аида, бат, ар, Сунце, вињак, ДТ, СТА, трке,
рум, Арапи, Арчи, перо, монокини, неимар, ананаси, циглане.
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Базен у Мајданпеку радио и током септембра

новости

Рекреација за све

Путнички авион са
„дуплим мехуром“
НАСА развија путнички авион
Д-8 са „дуплим мехуром“, који ће
трошити дупло мање горива од
данашњих авиона тог типа – преноси Спутњик. Како се наводи,
НАСА развија путнички авион са
радикалним, најсавременијим технолошким дизајном, у сарадњи са
компанијом „Аурора флајт сајенсис“
(Aurora Flight Sciences) и Институтом за технологију у Масачусетсу.
Авион са двоструким трупом први пут је почео да се развија 2008. године.
НАСА је издвојила 2,9 милиона долара за израду прототипа у природној величини и тестирање футуристичког путничког авиона, надајући се да ће прави
авион ући у употребу 2027. године.
Са максималном брзином од око 936 километара на час, напредним аеронаутичким дизајном и напајањем, омогућиће се смањење потрошње горива
за 50 одсто у поређењу са данашњим путничким авионима. Конструктори
тврде да ће Д-8 за лет од Лос Анђелеса до Њујорка потрошити 7.930 литара
горива мање.
Мајкл Роџерс из НАСА истраживачког центра „Ејмс“ каже да ће велики
део ефикасности у потрошњи горива
бити резултат најсавременијег дизајна
крила. „Идеја је да се преузме део
подизања, који се иначе добија преко
крила, и покуша да се помери на
труп. Друга ствар која је урађена је
омогућавање ламинарног протока на
летелици да се смањи распон крила“,
објаснио је Роџерс.
Фокусирањем на ефикасност и ултрамодерно аеродинамичко истраживање,
тим НАСА, МИТ и „Ауроре“ се нада да ће код нове генерације путничког
авиона постићи знатно ниже трошкове.
Извор: „Танјуг”
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ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Овог лета организовани бројни садржаји - од ватерполо
секције, школе и школице пливања, ревије синхроног пливања,
ноћног купања, рекреативног купања за запослене у јавним
предузећима, до аеробика за жене
МАЈДАНПЕК. - Први пут после 10-ак година базен Спортско-рекреационог центра „6.август“ мајданпечког Рудника бакра, осим у јулу и августу, радио
је и током септембра показујући да се сви „лако на добро привикавамо“, те да
и Мајданпечанима мало треба да одлазак на базен прихвате као идеалан вид
рекреације за све. Ова сезона на мајданпечком базену разликује се од претходних
по богатству садржаја који су ту организовани - од ватерполо секције, школе и школице пливања, ревије синхроног пливања, ноћног купања, рекреативног купања за
запослене у јавним предузећима, до аеробика за жене.
- Све је почело организацијом великог ватерполо турнира у Бору после
којег је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, предложио покретање
ватерполо секције у Мајднпеку. Идеја је прихваћена, па ће неколико десетина
тинејџера лето 2016. у Мајданпеку памтити као лето на базену и у знаку ватерпола – каже њихов тренер Јелена Буљубаша. Додаје да је тако почело, јер су
потом своје време на базену добили и други заинтересовани.

Фото: М. Клческо

„Код веселог рудара”
Београдски дневни лист “Мали журнал” објавио је четвртог септембра 1909. године први опис борске рудничке колоније и у њему неколико
ретких фотографија. У недавно објављеној књизи “Тај дивни Бор” Мирослав Радуловић доноси тај опис уз фотографије, а једну од њих, на којој
је Дирекција борских рудника (садашња управна зграда РББ-а), већ смо
објавили. У овом броју представљамо 107 година стару фотографију тзв.
Симине кафане, односно стари Ватрогасни дом који још (по)стоји. Аутор
текста М.Б у “Малом жураналу” овако описује кафану:
-Слика четири – каже се у “Малом журналу” - представља гостионицу
„Код веселог рудара“. Зграда је сопственост господина Симе Јовановића,
овдашњег виђеног грађанина. Веома је пространа и лепо саграђена.
У средини је врло велики локал за опште раднике и остали тамошњи
живаљ. Са десне и леве стране постоје салони за чиновништво и остали
отменији сталеж. У овој се гостионици сваке недеље одржава велика радничка игранка обојега пола која обично почиње од осам сати увече и
траје до у ноћ, а често пута и више. Игра се мешовито и махом под руком,
што је уосталом доста практично и допадљиво.
Рецимо још и то да поменути Сима Јовановић – према казивању Андре
Драгашановића – није нико други до деда рођеног Боранина Момчила чика Моме – Јовановића, нашег дугогодишњег сарадника, који је говорио
на промоцији поменуте књиге. Сима Јовановић је био и народни посланик у
Београду.
Припремио: Љ. Алексић

То што је базен радио и у септембру брже и боље од других искористили су
најмлађи, па су се, у оквиру пројекта Општине Мајданпек и Спортског савеза општине Мајданпек “Базен за најмлађе” организованог ради повећања физичке активности деце школског узраста, уз стручан надзор професора физичке културе,
ученици пет основних школа обучавали и усвршавали технику пливања. Деца из
сеоских средина, као и из Доњег Милановца организовано су долазили на базен,
имали додатне садржаје, игре и забаву у спортској хали и посете “Рајковој пећини”.

Мајданпечани су поздравили продужени рад базена, али се већ чуло питање
шта од октобра када ће престати да ради. Нажалост, то ће се вероватно и догодити, пошто није оспособљен систем за загревање ваздуха. Јер, право благо у виду
олимпијског и малог базена, сауне, стрељане, спортске хале и других садржаја који
чине СРЦ “6. август” треба користити.
С. Вукашиновић

