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Са новогодишње конференције за новинаре:

Стратешки партнер,

Б. Спасковски: Историјски дуг РТБ-а Бор „тежак“ милијарду евра није се могао вратити из текуће производње и зато је урађен УППР. Треба, међутим, да се зна да су те дугове направили моји претходници, а не ја! – РТБ измирио 489 милиона динара обавеза преузетих из УППР-а
и платио новембарски рачун за струју у износу 439 милиона динара. - Према првим пројекцијама, компанија ће ову годину завршити са
око осам милиона долара добити из текућег пословања, без амортизације. - Створили смо само основне предуслове за проширење рударске
производње. За све услове нам је потребан капитал од 400 милиона долара, а ми тај новац немамо, али га и не очекујемо ни од државе. Зато
је за наставак рада и повећање производње неопходна продаја дела имовине РТБ-а Бор или стратешко партнерство са поузданим инвеститором – каже први човек РТБ-а Бор
Бор, у време реализације УППР-а,
дугови отпуштени, а не отписани.
Неиспуњење било које обавезе
одвело би РТБ Бор у стечај и зато
је то велика обавеза која се мора
поштовати, као и свака друга
судска пресуда – рекао је Благоје
Спасковски.

Структура дуга „тешког“
милијарду евра

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор редовно измирује све своје
обавезе из Унапред припремљеног
плана реорганизације предузећа
(УППР) који је прошлог месеца
потврђен у Привредном апелационом суду у Београду. Плаћене
су све обавезе за јавне приходе
(рудна рента, еколошка такса, приходи
локалним
самоуправама
Бора и Мајданпека), а редовно се,
поред зарада и текућих обавеза
добављачима, измирује и рата кредита узетог од канадске EDC банке
за изградњу нове топионице у Бору.
У овом „тону“ се генерални ди-

ректор РТБ-а Бор Благоје Спасковски обратио 21. децембра јавности,
путем конференције за новинаре
коју пословодство по традицији увек
уприличи уочи новогодишњих и
божићних празника.
-Уплаћено је укупно 489 милиона динара. Од тога је борска општина добила 134, а мајданпечка
37 милиона динара. Измирили
смо и остале локалне обавезе, па
је по том основу борска општина
добила 17, а мајданпечка два и по
милиона динара. Морам признати
да смо почели да измирујемо и
обавезе за струју. Платили смо но-

вембарски рачун од 439 милиона
динара за потрошену електричну
енергију у том месецу. Уплаћена
је, такође, и шеста рата кредита
за нову топионицу у износу од
девет милиона долара. Толико,
са каматом, вреди један ануитет.
Од обавеза преузетих из УППР-а
остало нам је да објавимо тендер
за професионални менаџмент
и да наставимо да испуњавамо
остале обавезе. Потврда УППР-а
у београдском Апелационом суду
обавезује нас да све што налаже
овај правно-економски документ и извршимо јер су РТБ-у

Отплата остатка историјског
дуга од 1,2 милијарде евра, и то 10
одсто тог дуга, почеће у децембру
следеће године. Од тада ће РТБ Бор,
уз измиривање обавеза из текућег
пословања морати да издваја додатних 1,2 милиона евра за обавезе
преузете из УППР-а. Уз то, плаћаће
и кредит за нову топионицу до 15.
јуна 2020. године.
То што ће РТБ Бор од децембра
следеће године плаћати месечно
1,2 милиона евра, и то у наредна 84
месеца, јесу дугови компаније из периода до 2009. године. Наиме, чак
864 милиона евра, или 75% тог дуга,
потиче из периода пре 2009. године.
-Историјски дуг РТБ-а Бор
„тежак“ милијарду евра није
се могао вратити из текуће
производње и зато је урађен УППР.
Треба, међутим, да се зна да су те
дугове направили моји претходници, а не ја! – изјавио је Спасковски. - Рецимо, до 2000. године РТБ
Бор и тадашње руководство задужили су предузеће за 586 милиона
евра. Ту суму чине кредити Париског и Лондонског клуба поверилаца, краткорочни комерцијални
кредити, кредити и метал Стандард банке и грчког „Митилинеоса“, дуг према НИС-у и Народној
банци Србије, као и остале кредитне линије и аванси из тог времена.
-Од 2001. до 2008. године – додао

Нисам ја задужио РТБ милијарду евра!

Опрема за флотацију у Мајданпеку, вредна 100 милиона евра, урасла у брезе

На питање да ли је тачно да је у Мајданпеку иструлела опрема за нову флотацију
вредна 100 милиона евра, да ли је, ако је тачно, покренуто питање одговорности и
ко је у то доба руководио тамошњим рудником, Спасковски је одговорио: - Тачно
је, та опрема још увек стоји тамо урасла у брезе. Опрема више није употребљива.
Изграђена је и бетонска хала за ту опрему. Све то зврји празно и неупотребљиво
је. То није једини промашај који се у РБМ-у десио у периоду 1983-2000. Била су
купљена два велика багера и то за око 14 милиона долара, а никада нису радила, ХАК-систем који није радио онолико колико се на њега рачунало, а плаћен је
око девет милиона долара. Изграђено је било златоносно и постројење за магнетит,
ниједно није радило ни дан. Тада је директор РБМ-а био Љубиша Вагнер, који је
још увек жив. Нећу помињати никога од покојних директора, али остале сам морао
да бих са себе отресао лажну слику која се креира у јавности да је Благоје задужио
РТБ 1,2 милијарде евра. Па, само у Мајданпеку је пропало 100, ако не и целих 150
милиона долара! И у РББ-у је било промашених инвестиција. Сећам се да сам као
млад инжењер затекао ситуацију да је за Јаму купљена нова опрема вредна 10 милиона долара, а она, због габарита, није ни могла да се спусти у окно. Иструлела је,
а књижи се, тај дуг треба да вратимо. Управник Јаме је тада био Коста Ђорђевић, а
директор РТБ-а Бор Раде Јовић – казао је Спасковски.
-Тачно је - додао је - да сам ја направио кредитно задужење за нову топионицу,
за нову рударску опрему, за нову фабрику сумпорне киселине, за нове флотације у
Кривељу и Мајданпеку. Не бежим од тога! Кеш-флоу показује и гарантује да се то
може вратити. Градили смо нешто што је имало економско оправдање. Па, ко ће ме
убедити да Борани не смеју да имају чист ваздух само зато што имају руду по којој
газе?! Дошли смо до најсавременије технологије и чистог ваздуха! – казао је Спасковски.

Петак, 30. децембар 2016. Број 2277, страна 3

Актуелно

РТБ редовно измирује обавезе из УППР-а

ипак, неопходан
је генерални директор - РТБ Бор је
задужен за додатних 277 и по милиона евра и тај новац углавном је, преко Фонда за развој,
узет за субвенционисање плата,
регулисање доприноса за ПИО,
пореза и доприноса за здравствено осигурање. Тада је, сасвим
прецизно, РТБ (за све поменуто)
задужен са 160 милиона евра. За
то време, такође, није плаћана
струја и опет није враћен метал
грчком „Митилинеосу“. Током
тог раздобља продато је и 15
предузећа у саставу РТБ-а Бор.
Три фирме (прокупачка Фабрика
обојених метала, Фабрика вентила и Фабрика абразива) продате су из стечаја, а осам их је
приватизовано продајом капитала (Фабрика бакарних цеви
Мајданпек, Фабрика каблова у
Зајечару, Фабрика мерних трансформатора у Звездану, „Елид“ у
Доњем Душнику, Југотехна у Београду, Југотехника у Нишу, Фабрика фолија у Бору и „14. август“
у Сокобањи). Две фабрике приватизоване су продајом имовине
(а без обавеза) и то су Фабрика
лак жице и Фабрика опреме и

Новогодишња и
божићна честитка
-Боранима и Мајданпечанима, али
и свим грађанима Србије који Божић
славе по грегоријанском календару, поводом дана велике радости, католичког Божића, желим да пренесем најлепше жеље у име Рударскотопионичарског басена Бор и у своје
име. Такође, свим људима добре воље
желим свако добро у 2017. години и
срећне новогодишње и божићне празнике – поручио је Спасковски.

Благоје Спасковски

године РТБ Бор је добио и прве
субвенције за исплату зарада.
Средства, која су била бесповратна, добио је тадашњи генерални директор Басена Драгослав Гусковић. Након тога, средства за субвенционисање зарада
добијана су од Фонда за развој и то

као кредити за посебне намене. То
се дешавало у мандату Боривоја
Стојадиновића и тај дуг, од 60 милиона евра, укључен је у УППР –
рекао је Благоје Спасковски.
Оцењујући годину на измаку, у
наставку конференције за новинаре,
Спасковски је рекао да је 2016. „уз-

дрмала темеље светског рударства“:
-Година за нама била је и
успешна и неуспешна, и лака и
тешка, и срећна и несрећна. Изгурасмо је и надам се бољој 2017. Ова
2016. била је изузетно тешка за
светско рударство. На потешкоће
и нестабилност у многим великим
рудницима широм света утицало
је много фактора: глобална криза,
поремећаји на светском тржишту,
мањи раст БДП-а Кине, мања
потражња за бакром, пад садржаја
метала у руди. Уздрмани су били
темељи великих система, попут
БХП Билитона, Фрипорта, Англоамерикена, Гленкора, Трансамине, Трафигуре, Гразберга у
Индонезији. У три чиленска рудника је, чак, тамошња влада реаговала коригујући државни
буџет. Све те недаће нису мимоишле ни РТБ, почев од пада цене
бакра за 15 до 20 процената. Код
нас је, додуше, све почело и мало
раније, са леденом кишом која се
у Мајданпеку „десила“ 5. децем-

Спекулације о
вредности и
исплативости нове
топионице

Конференција за новинаре традиционално заокупља пуну пажњу јавности (посленика седме силе)

делова. Институт за рударство
и металургију је подржављен, а
мајданпечка Индустрија племенитих метала још увек није продата.
Појашњавајући структуру исто
ријског дуга РТБ-а Бор, тешког
милијарду евра, Спасковски је истакао: - Сва набројена предузећа
градио је РТБ Бор и у њих, процене кажу, уложио 370 милиона
долара. Приватизациони приход
је, међутим, био тек 36,2 милиона
долара, а РТБ-у Бор је од те суме
припало тек 12,8 милиона долара!
Данак приватизацији није платио
само РТБ Бор, већ и радници јер је
у тим предузећима укупно радило
8.800 радника, а сада их је, у тих
15 продатих, мање од 2.000! Директори РТБ-а Бор у то доба били су
Боривоје Стојадиновић (до маја
2006.) и Миодраг Цонић (до октобра 2008. године). Крајем 2001.

Јовица Радисављевић и Небојша Виденовић

Генерални директор РТБ-а Бор
осврнуо се и на спекулације које се у
јавности помињу у вези нове топионице. – Манипулише се податком да нова
топионица кошта 300 милиона евра.
Не, кошта тачно 253 милиона евра и,
ако то упоредимо са вредношћу топионице која се данас гради у Индонезији,
а гради је амерички „Фрипорт“ због
налога индонежанске владе који
забрањује извоз концентрата, можемо да кажемо да је нова топионица
у Бору јефтино плаћена, јер ће ова у
Индонезији коштати близу 700 милиона евра! – рекао је Спасковски новинарима.

бра 2014. године. Она нам је „блокирала“ 4.034 тоне бакра и 340 килограма злата. Покушавали смо
то да извучемо у 2015. али смо, нажалост, дошли до констатације да
је неисплативо да камион од 220
тона „вуче“ само 60 тона муља и
пола проспе док их не извуче на
равно. Потрошња горива четири
до пет пута већа, економичност, у сваком случају, за толико
неповољнија. Зато смо одустали
од „Северног ревира“ и прешли
на „Јужни ревир“ и „Андезитски
прст“ како бисмо у Мајданпеку
одржали континуитет.
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Стратешки партнер,

-Друга ствар која је задесила
РТБ – додаје Спасковски - била је
покретање нове топионице. Коликогод да је наша радост била због
тога велика, трајала је кратко јер
се на самом почетку рада десио

зато што је сада вредност тоне
бакра 5.400 до 5.500 долара. Што
је најважније, нисмо изгубили
ништа.
-Пре свега тога – образложио је
Спасковски – РТБ Бор је у првом
полугодишту 2015. финансирао
заостала дуговања за топионицу, а
у јеку је била изградња флотација
у Кривељу и Мајданпеку. Све то,
наравно, кошта. Онда је дошао
нагли пад цене бакра и нашу ликвидност оборио „на колена“. Тај
проблем пратио нас је и у овој
години јер је цена бакра, до пре
само месец и по дана, била ниска.
Када се све ово сабере, може се рећи
да је РТБ Бор у 2016. годину ушао
са изузетно малим обртним средствима, тај проблем имамо и данданас, а пратиће нас и убудуће јер
због статуса „ у реструктурирању“
Оутотеком, бежи са градилишта. можда, испред пада цене бакра јер РТБ нема подршку банака.
Петнаест месеци радили смо у им- је све то допринело и да велике копровизованим и недизајнираним личине бакра преведемо у хладан
Добро и лоше у РТБ-у
условима, да бисмо тек у сепКоментаришући
у наставку актутембру ове године стали и замеелну слику компаније, Спасковски
нили све оно што је у пожару било
је истакао њен добар и лош одраз у
оштећено. Ремонт смо обавили за
огледалу.
само пет и по дана и то сопстве-Добро је што имамо 1,340
ним снагама. Имали смо, додуше,
милијарди
тона оверених резерви
понуду квалификоване немачке
руде. Ако томе додам и око 700 микомпаније која је подразумевала
лиона тона „набушене“, може да се
14 дана застоја, али смо успели
каже да РТБ располаже са скоро
да, под истим условима, сами
две милијарде тона руде. Добро
завршимо посао за знатно краће
је што смо изградили нову топиовреме. Уграђени су делови вредни
ницу и што смо Боране извукли из
2,2 милиона долара, а од тога је
„Аушвица“. То кажем јер је, када
осигурање признало милион и
сам дошао на чело компаније, у
по. Нама је остало да сами „исваздуху било 31.800 микрограма
кеширамо“ 700 хиљада долара са
сумпор-диоксида
по нормалном
Бобан
Тодоровић
рачуна РТБ-а Бор.
метру кубном, а данас је просечна
-И данас смо у расправи са
„Ђенерали“ осигурањем због тога материјал који тек сада пре- вредност испод 50. Добро је што
и надам се да ћемо постићу дого- тапамо. Ипак, срећа је била на смо купили рударску опрему за
вор. У супротном – најавио је гене- нашој страни, па смо ми, само из 85 милиона евра и добро је што је
рални директор РТБ-а - обавестићу разлике у цени тоне бакра из тог држава Србија у буџету издвојила
јавност и о томе. Тражимо само да периода када је хладан материјал две милијарде динара за опоравак
нам се врати оно што смо уложили стваран (4.600 до 4.700 долара за компаније и одржавање текуће
и то без права на накнаду у делу гу- тону бакра) на путу да остваримо ликвидности. То довољно говори
битка бакра, повећања потрошње добит из текућег пословања у овој о озбиљности садашње владе,
мазута, енергената. Ова несрећа години, без амортизације, од око која мисли и мотри на РТБ. И,
која нас је задесила по тежини је, осам милиона долара. Наравно, не само на РТБ, већ и на грађане

Кадровске промене
Новинарску дилему око места првог човека Топионице и
рафинације које, како се „шушка“, више не припада Бобану Тодоровићу, разрешио је сам
Тодоровић, желећи да он одговори на ово новинарско питање: Премештен сам на нове радне задатке, са новим одговорностима.
Однедавно сам помоћник генералног директора РТБ-а Бор за
металургију, развој и инвестиције
у тој области. РТБ Бор у металуршком делу има још много пратећих објеката које треба
завршити, конкретно постројење
за пречишћавање отпадних вода,
вађење бакра из постојећих отпадних вода, нови систем редукције у
анодним пећима итд. Све то Бобан Тодоровић, заједно са тимом
из топионице и из РТБ-а, мора
да заврши, пошто нису Милинко Живковић и Душан Марковић,
некадашње колеге из „развоја“ –
рекао је Тодоровић и уједно се захвалио генералном директору на
поверењу које му је указано.
Рекавши да је вршилац дужности директора ТИР-а одскора
Владимир Јаношевић, генерални директор Басена додатно је
новинарима образложио ову кадровску промену у пословодству
компаније.
-Са посла су изостајали, а
и даље изостају људи које је
Тодоровић поменуо и зато је он морао да преузме њихове обавезе. Не
можемо чекати да се неко смилује
и врати на посао, а притом не
лежи, већ шета по кафићима. РТБ
је озбиљна прича, неко је морао да
заузме то место и да крене да ради
– рекао је Спасковски.

пожар. Извођач и пројектант, канадски SNC Лавалин, признаје
грешку, али само признаје. „Купи
пинкле“ и, заједно са финским
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РТБ испуњава и последњу обавезу из УППР-а у овој години

Тендер за професионални менаџмент
расписује се 29. децембра

Двадесет одсто већа производња бакра у овој години и плус из текућег пословања од осам милиона долара допринели да РТБ може редовно
и у целости да испуњава све обавезе из УППР-а. – Б. Спасковски: Тендер за избор професионалног менаџмента расписујемо 29. децембра
и то је последња обавеза РТБ-а у овој години која је предвиђена УППР-ом
РТБ. - И поред објективних
тешкоћа у којима се радило (ледена
киша у Мајданпеку, пожар у новој фабрици сумпорне киселине, пад цене
бакра на светском тржишту), РТБ Бор
је остварио позитивне пословне резултате у 2016. години. Оперативни трошкови пословања су му за око осам милиона долара нижи од прихода и продаје
производа, дакле остварена је добит из
текућег пословања, без амортизације.
План производње бакра у 2016. је
испуњен, а укупна продукција је чак
20 одсто већа него што је то било у
2015. години. Ове године прерађено је

326.400 тона концентрата бакра и произведено укупно 64.146 тона катодног
бакра, 805 килограма злата, 11 и по тона
сребра и 300.000 тона сумпорне киселине.
-Због таквих резултата РТБ је у
стању да измирује све обавезе преузете из Унапред припремљеног плана
реорганизације (УППР) који је прошлог месеца потврђен у Привредном апелационом суду у Београду.
Плаћене су све обавезе за јавне приходе (рудна рента, еколошка такса,
приходи локалним самоуправама
Бора и Мајданпека), а редовно се,

поред зарада и текућих обавеза
добављачима, измирује и рата кредита узетог од канадске EDC банке за
изградњу нове топионице у Бору. Од
обавеза преузетих из УППР-а остало
нам је да у овој години објавимо
тендер за професионални менаџмент,
и то ћемо урадити 29. децембра, али и
наставити да испуњавамо остале обавезе. Јер, потврда УППР-а у београдском Апелационом суду обавезује нас
да све што налаже овај правно-економски документ и извршимо јер
су РТБ-у Бор, у време реализације
УППР-а, дугови отпуштени, а не от-

писани. Неиспуњење било које обавезе одвело би РТБ Бор у стечај, а то
не смемо дозволити – изјавио је генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.
У прилог тој тврдњи Спасковски
каже да су прогнозе пословања РТБ-а
Бор у наредној години повољније јер
су са просечном ценом бакра од 5.500
долара за тону резултати из текућег
пословања позитивни, а планирана
добит РТБ-а, са амортизацијом, у 2017.
години 50 милиона долара.
Г.Т.В.

Актуелно
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ипак, неопходан

долара да сами, из „прве руке“, ниране последице пожара у топикупујемо концентрат.
оници, када је цена бакра пошла

Бора, околних села, грађане
Мајданпека и тамошњих села, у
суштини на грађане Тимочког региона. Јер, данас у РТБ-у, поред
Борана и Мајданпечана, ради и
близу 400 људи из Књажевца, Жагубице, Кучева. Тих 400 породица
је, преко Бора или Мајданпека,
везано за РТБ и отуда је државна
подршка стабилизацији борске
компаније. Добра ствар је, такође,
то што искоришћења у топионици, након ремонта, достижу
пројектоване величине, а и то што
нова топионица „нуди“ већи капацитет.
-С друге стране – подвукао је
први човек Басена – није добро
што рударска опрема застарева
и већ нам је потребна нова. Лоше
је и то што је садржај бакра у
руди мали, само 0,3 процента.
Лоше је и што немамо обртна
средства. Лоше је и што данас
прерађујемо увозни концен-

трат који не даје онакав профит
какав би био када би РТБ имао
пара да га сам купи. Услужна
делатност не оставља место за
велику зараду, а имали бисмо је
када бисмо имали и 50 милиона

навише, своје текуће и обавезе
Недостаје капитал
из УППР-а можемо измиривати.
Идеална слика, али не и Кренуло је набоље, долазимо до
утопијска, била би - казао је Спа- „дебљих грана“, али нам, ипак,
сковски - када би РТБ имао капи- треба стратешки партнер. Прве
тал да доистражи Јаму и уложи пројекције показују да ћемо ову
у „Церово примарно“, „Борску
реку“, бржи развој „Мајданпека“
„Мајданпек“ може
и повећање производње у руднику
до девет милиона
под Старицом.
тона руде годишње
-За све то потребно нам је око
400 милиона долара, а ми, нажаРБМ је себе припремио да може
лост, тих пара немамо. Нема их прерађивати девет милиона тона
ни држава, а и није пракса нигде руде годишње, шест и по у новом
и остатак у додатном
у свету да држава улаже у рудар- постројењу
постројењу за злато. Несрећна околство, нарочито у отварање нових ност је, међутим, то што не смемо
рудника. Зато је за наставак рада да форсирамо „отворену“ руду, па
и повећање производње суштин- да онда за годину и по дана оставимо „Мајданпек“ без руде. Тамо су поски неопходна продаја дела имо- требна
23 милиона долара за куповину
вине РТБ-а Бор или стратешко рударске опреме којом би се убрзало
партнерство са поузданим инве- раскривање лежишта и одржао континуитет – казао је Благоје Спасковски.
ститором. Потребна је промена
власничке структуре и партнер
који ће уложити и развити већу годину завршити са око осам мипроизводњу, значи обезбедити лиона долара добити из текућег
400 и више хиљада тона кон- пословања, без амортизације.
центрата годишње, а са тим и Добит очекујемо и наредне го
најмање 80 хиљада тона катод- дине, са ценом од 5.000 долара
ног бакра – каже Спасковски.
по тони бакра. Камо среће да је
РТБ Бор је створио само ос- цена била повољнија и да смо
новне предуслове за проширење имали стабилнију производњу у
рударске производње. Сви услови металургији, па да у овој години
за то, али и за отварање нових „покријемо“ амортизацију. Ли‑
рудника подразумевају и редовно чно сам задовољан. Са овим те
обнављање транспортне, уто- шкоћама које су нас пратиле,
варне и бушаће опреме и помоћне али уз труд, рад и знање које
механизације, за шта РТБ Бор у имамо, мислим да смо доста посадашњим условима не може само- стигли. Наравно, без подршке
стално да обезбеди средства, а то, државе Србије у свему, не бисмо
наглашава још једном Спасковски, издржали – закључио је генерални
не очекује ни од државе. – Сада, директор РТБ-а Бор.
када смо прешли на „Јужни
Горица Тончев Василић
ревир“ у Мајданпеку, када су саФото: Љ. Алексић

Министар привреде Србије: Држава преко УППР-а оздравила борску компанију

Горан Кнежевић: РТБ Бор није
заштићен, редовно исплаћује
своје плате, дугове повериоцима, обавезе за струју и руднуренту, као и обавезе према ануитетима кредита које су узели
у претходном периоду. – Министар привреде изјавио је и да
тренутно неколико компанија
анализира РТБ, како би држава могла да нађе стратешког
партнера за то предузеће, као
у случају смедеревске “Железаре”
БЕОГРАД. – Само дан након
што је пословодство РТБ-а Бор на
конференцији за новинаре (21. децембра) саопштило да компанија на
време плаћа све своје обавезе преузете
из УППР-а, то је потврдио и министар привреде у Влади Србије Горан
Кнежевић.
Рекавши да у Србији нема
заштићених компанија, те да, отуда,

Фото: www.capital.ba

„РТБ редовно измирује све своје обавезе“

ни РТБ Бор није у повлашћеном
положају, Кнежевић је нагласио:
-Важно је то што је држава преко
Унапред
припремљеног
плана
реорганизације (УППР) оздравила
РТБ Бор и омогућила му да може

да функционише на тржишту и
исплаћује своје обавезе. РТБ редовно
исплаћује своје плате, дугове повериоцима, обавезе за струју и рудну
ренту, као и обавезе према ануитетима кредита које су узели у прет-

ходном периоду – истакао је Кнежевић.
Додао је да држава очекује и жели
стратешког партнера у тој области, као
у случају смедеревске “Железаре”. –
Разговарамо са доста потенцијалних
стратешких партнера, али нико
неће да купи “мачку у џаку”. Неколико фирми ради дијагностику
РТБ-а да бисмо знали чиме располажемо и како да њихову заинтересованост преточимо у неки уговор о
стратешкој сарадњи и приватизацији
РТБ-а Бор – рекао је Кнежевић.
Одговарајући на питања новинара,
Горан Кнежевић рекао је да је Министарство привреде већ информисало
Владу Србије о стању у том сектору и
да је обавеза да се у наредном периоду,
усаглашавањем са Законом о јавним
предузећима, распише конкурс за директоре јавних предузећа.
-Очекујем да то буде решено у
најкраћем могућем року, одмах
након Нове године. Изабрали смо кадровску комисију, све формалности
су разрешене и очекујем да тај проблем решимо - истакао је Кнежевић.
Г.Т.В.

Актуелно
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РТБ осам милиона долара у плусу из текућег пословања

Двадесет одсто
већа производња

три за толику годишњу прераду, па се
зато ради услужна прерада, као техничка и технолошка нужност. У суштини, тај посао није чак ни економски
штетан, пошто утиче на редукцију директних трошкова прераде и смањује
цену коштања по јединици прераде.
То је економска оправданост тог
посла – каже директорка Антић.
Квалитетом пословања РТБ-а у 2016.
сматра и нешто што је заправо наставак активности из претходног периода –
хронично смањење трошкова пословања
по јединици производа. То се, како
каже, постиже контролом директних
материјалних трошкова производње
(енергената, репроматеријала, челика,
хемије и др.) и њиховом контролисаном потрошњом. Такође, максимална је
контрола трошкова услуга и јединичне
цене набавке. За важне набавке басенске
службе комерцијале строго воде рачуна
о кретању тржишних цена на берзи.
-РТБ не одступа у својој пословној
политици од правила да за расположиву опрему обезбеђује оригиналне
резервне делове и ретко се одлучује
на замену за оригинале, и поред свих
притисака и разних „саветника и кон-

Мирјана Антић: За 11 месеци ове године произведено је
више бакра из сопствених сировина него целе прошле године. Укупна продукција за петину већа од оне у 2015. - Услужна
прерада увозног концентрата
утиче на редукцију директних
трошкова прераде и смањује
цену коштања по јединици прераде, те зато то није економски
штетан посао, каже директорка
Антић
РТБ. – И поред, како каже,
објективних тешкоћа у којима се пословало у 2016., годину која измиче успешном оцењује и заменица генералног директора РТБ-а Бор за економију, маркетинг и финансије Мирјана Антић. Превише је, вели, „светских узрока“ утицало
на пословање РТБ-а јер компанија и
јесте саставни део тог светског тржишта.
Производи берзанске производе, продаје
их на светском тржишту, а у исто време
се основним енергентима, резервним
деловима, репроматеријалом и, нарочито, опремом, снабдева на истом том
тржишту – светском. Иако је по својим
размерама мали у односу на светске гиганте у производњи бакра, Антићева
подвлачи да је РТБ ипак један од актера
глобалног тржишта обојених метала.
-Из текућег пословања радило
се позитивно, остварен је план
производње и то у количинама бакра
које су за 11 месеци ове године веће
од целокупне продукције у претходној
години, што је, у околностима под
којима смо пословали, успех! Говорим о бакру из сопствених сировина,
а укупна производња је чак 20 одсто
већа од оне у 2015. години. Због тога је
реално да ћемо из текућег пословања
остварити плус од најмање осам милиона долара, односно да ће оперативни трошкови рада за толико
бити нижи од производних прихода и
продаје наших производа. То је податак о трошковима који су реално настали у 2016. Једино није укључена

члана Управног одбора, а потом и
целог органа управљања компаније,
РТБ је 2014. променио метод
вредновања имовине и, уместо раније
примењиваног метода садашње набавне цене, комплетну имовину почео
да вреднује по фер тржишној вредности. То је, у суштини, „напумпало“ вредност основице за обрачун
амортизације и исказало је у већој
номиналној од њене употребне вредности на терену – наводи заменица генералног директора РТБ-а за економију,
маркетинг и финансије.

амортизација као један, у суштини,
административни али евидентирани трошак који није издатак (набавка, потрошња), већ обрачунска
категорија – каже Мирјана Антић.
Објашњава у наставку и зашто је
амортизација издвојена, па истиче да
је она по својој вредности веома висока
и да, као таква, анулира позитивне резултате. - Поштујући налог тадашњег

-Осам милиона долара у плусу истичем – каже Антићева - као посебан резултат јер је све до септембра
ове године РТБ, односно нова металуршка линија, радила у нерегуларним условима. И поред тога што су
постројења завршена и пуштена у рад
крајем марта прошле године, десио се
пожар у фабрици сумпорне киселине.
Пожар је оставио знатна оштећења,

Хиљаду и по
прекобројних
Мирјана Антић

а отклањање свих последица је, у
односу на потребе Басена за регуларном прерадом, трајало предуго.
Једноставно, то је редуковало и обим и
квалитет прераде пошто технолошка
искоришћења нису била остваривана
на пројектованом нивоу. Поправке
које су обављене током ремонта дале
су позитивне ефекте и, дефинитивно,
постројења у новој металургији сада
показују своју оправданост и у техничком и у технолошком смислу.
Антићева додаје да је РТБ у овој
години наставио услужну прераду увозних концентрата, што је у датим условима, по њеним речима, била техничка
и технолошка нужност. Зашто?
-Зато што је инвестициони циклус
у коме је РТБ од 2010. године до те
мере осиромашио сопствене изворе
за инвестирање у обнављање и
проширење рударских капацитета
и набавку нове опреме, а Басен, с
друге стране, није у позицији да се
код банака кредитно задужи. Имамо
проблем са недефинисаном својином,
боље рећи са постојањем „друштвене
својине“ на имовини РТБ-а. Недавно
смо добили правноснажно решење за
усвајање УППР-а, којим ће бити регулисане обавезе настале у ранијем периоду, али начин решавања тих обавеза је на дуги рок – решаваће се у
наредних осам година – што ће захтевати озбиљну припрему адекватне
документације ради конкурисања за
нове кредите и пословне аранжмане.
-РТБ је – каже Антићева – суочен са
околношћу да је рударска производња
још увек недовољна да се попуне капацитети нове металургије који
износе 400.000 тона концентрата,
пројектовани су и доказани параме-

Нето зарада радника, према условима рада и привредној грани, није
висока, али маса средстава за те зараде јесте и то због постојећег броја
запослених, додаје директорка. РТБ
запошљава 4.860 људи, а тај број се
смањује само по основу природног одлива или због тежих прекршаја радних обавеза.
- Ту имамо ситуацију да правосудни органи и друге институције, медицински извештаји, нису увек на страни послодавца, већ су сентиментални према појединцу. Коликогод да је
то тешко рећи, постојећи број запослених објективно је већи од потребног. Не смемо, међутим, да заборавимо да је РТБ једна од највећих активних компанија у Србији, а свакако
највећа у Тимочкој крајини, па имамо и неку друштвену одговорност према локалној заједници, специфичном
географском положају. Сагледавања
и нека строжа пројекција будућег
развоја Басена показују да је
објективно могуће радити и постизати исте, па чак и боље резултате, са
мањим бројем запослених од чак 1.200
до 1.500 људи. За толико ће се отприлике смањити број радника природним одливом током наредних пет година, што је дефинисано и УППРом. Мада, тај документ оставља за
рационализацију броја запослених
у РТБ-у комплетан период његове
реализације, значи осам година. То,
међутим, не значи да РТБ Бор неће
у наредној години предузети мере да
обезбеди један стимулативни програм,
односно да нађе начин и праву меру да
људи који имају један од услова оду у
пензију. Настојаћемо да добију адекватну накнаду која ће им анулирати
минус који сада законски следи за превремени одлазак у пензију – закључује
Мирјана Антић.

султаната“. Потврда да смо у праву
лежи у чињеници да нам опрема дуже
ради. Временски је амортизована,
али и даље функционише – наводи
Антићева.
Г. Тончев Василић
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Нова топионица

Американци честитали пословодству РТБ-а еколошке резултате

„Kрупни кораци у правом смеру“
Остварили сте много боље резултате по питању смањења
концентрације SО2 гаса и честитам вам што је сада све у складу са
српским законом и прописима. У сваком сегменту екологије, па и у
третману отпадних вода, идете напред, све се побољшава и функционише како треба, изјавио је независни инжењер из Америке Тери
Браун. – Пребродили смо еколошке муке, процес је савладан, али
има места за његово дотеривање до што веће добити. Одговорићемо
и том задатку, рекао генерални директор РТБ-а Бор

РТБ. - Два експерта из Америке,
Ерик Партелпог и Тери Браун, које
је ради провере оправданости уложених средстава у изградњу нових пирометалуршких агрегата и постројења у
Бору, други пут ове године послала канадска EDC банка, изјавили су данас да
су веома задовољни оним што су видели
„на терену“. С обзиром на то да независни инжењери у име EDC банке контролишу оправданост уложеног новца
са техничко-технолошког, еколошког и
економског аспекта, Партелпог и Браун
су се у ревизији осврнули на сва три сегмента.
-Према прелиминарној ревизији
оперативних података видим да су
остварења данас много боља него
раније. Постигли сте и неупоредиво
боље резултате по питању смањења
концентрације SО2 гаса и честитам
вам због тога. Сада је све у складу са
српским законом и прописима – рекао
је независни инжењер из Америке Тери
Браун.
Његов колега Ерик Партелпог, коме
је ово друга радна посета РТБ-у Бор,
придружио се Брауновој оцени. – У фебруару ове године сам први пут био у
Бору и, у односу на оно што сам тада
видео, могу да кажем да сада видим
велика побољшања и да РТБ иде

крупним корацима у правом смеру. То
кажем јер овај посао у топионицама
широм света радим од 1977. године
и видео сам многа пирометалуршка
постројења и флеш-топионица. Видео
сам и ову пре десет месеци, а она сада
ради много ефикасније – рекао је Партелпог.
Њихово стручно мишљење, у
својству независних инжењера, веома
је важно, јер од њиховог извештаја
и ангажмана, који је у складу са светском праксом, зависи динамика отплате
робног кредита који је „Бору“ и држави
Србији одобрен за изградњу нове топионице, објаснио је генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
-Партелпог и Браун су овде са задатком да, најпре, провере како
ради топионица и да ли смо ми као
менаџмент оспособљени да је са запосленима водимо како треба. Треће,
али и најважније, ту су да утврде да
ли можемо враћати на време ануитете за кредит који смо узели. Рате
смо досад враћали уз помоћ Владе
Србије, али мора да се каже да смо
дуго радили у импровизованим условима јер нас је SNC Лавалин оставио „на цедилу“ да сами уходавамо
процес. Сами смо, након пожара, ремонтовали топионицу и фабрику сум-

Ерик Партелпог и Тери Браун

порне киселине и ремонт, уместо за
14, завршили за пет дана. Данас топионица ради са бољим параметрима,
али још увек има места за пар корака
до оних који су дизајном постављени.
Процес је готово савладан и сада га
само треба „дотеривати“ до што веће
добити. А, за то је потребно време и
капитал, али одговорићемо и том задатку – казао је Благоје Спасковски.
Уз то, додао је Спасковски, безбедност радника подигнута је на максималан ниво, ниво какав је у Америци и
Европској унији, а од посебне важности
је и еколошка победа коју је РТБ постигао.
Потврђујући његове речи Браун
је, говорећи о екологији, нагласио
да су колега и он приметили видна
побољшања и у делу третмана отпадних вода.
- У сваком сегменту екологије, па и у
третману отпадних вода, идете напред.
Све се побољшава и функционише

како треба. Ради се квалитетније и у
оквирима који задовољавају српске
стандарде – оценио је Браун.
Спасковски је нагласио да му је
оцена рада постројења за третман отпадних вода, коју су дали независни
инжењери из Америке, посебно важна
јер је, како је рекао, управо у том делу
забележена највећа уштеда док се нова
топионица градила.
-Фабрика за пречишћавање вода је
по базном дизајну требало да кошта
35 милиона евра. Уместо да да те паре,
РТБ је ревитализовао своје старо
постројење и уложио у њега само
милион и 250 хиљада евра. Како оно
ради, рекао вам је Браун, не ја. То је
одговор и свим злонамерницима који
оцењују улагање у нову топионицу
као велико. Могу доћи и они да провере, а не да снимају са својих тераса
и водену пару „промовишу“ у дим –
закључио је Спасковски.
Г. Тончев Василић

Борани удишу најчистији ваздух у Србији, кажу у Агенцији за заштиту животне средине

Бор изашао из „црвеног аларма“,
загађења више нема
Нова топионица у Бору допринела је смањењу концентрације сумпор-диоксида у ваздуху за 12 одсто,
па Бор први пут у последњих педесет година има ваздух чије је загађење у границама нормале, каже
Тихомир Поповић
БОР. - Град који је деценијама у
Агенцији за заштиту животне средине
био означен црвеном бојом, а на мапи
загађених градова у Србији обележен
као црна еколошка тачка, данас то више
није. Бор је, захваљујући раду нове топионице Рударско-топионичарског басена,
сада један од градова са најчистијим ваздухом, изјавили су (13. децембра) надлежни у Агенцији за заштиту животне
средине.
-Нова топионица у Бору допринела
је смањењу концентрације сумпор-диоксида у ваздуху за 12 одсто и, ако се
овакав тренд настави до краја године,
Бор ће по први пут у последњих педесет година имати ваздух чије ће

загађење бити у границама нормале
– рекао је начелник Одељења за контролу квалитета ваздуха при Агенцији
за заштиту животне средине Тихомир
Поповић.
Поповићеве речи са мало више
детаља
поткрепила
је
Јасмина
Кнежевић, руководилац Групе за мониторинг и стање квалитета ваздуха. Она
истиче да се најдрастичнији пример
побољшања квалитета ваздуха види на
случају нове топионице бакра у Бору,
која је 2015. године за само два месеца
рада утицала на значајно смањење присуства сумпор-диоксида, што значи да је
годишња концентрација смањена за око
50 одсто у односу на 2014.

Смањена емисија сумпор-диоксида из нове топионице допринела је
побољшању квалитета ваздуха у целој
Тимочкој крајини, па се у овом крају
Србије данас удише најчистији ваздух.
-У тзв. црвеном аларму, уместо
Бора, сада су Београд, Нови Сад и
Панчево, али и Ваљево, Крагујевац,
Сремска Митровица и Ужице. Становници ових градова су, по подацима
Агенције за заштиту животне средине
прошле године удисали прекомерно
загађен ваздух. Београд и Панчево
прешли су у категорију „јако загађен“,
док је у Новом Саду ваздух оцењен
као „загађен“ – казао је Поповић.
Г. Тончев Василић

Тихомир Поповић

Актуелнo
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Кривељани о новом Просторном плану њихове катастарске општине

„Мали устав“ за „Велики Кривељ“
Свесни велике важности Просторног плана посебне намене за
садашњост и будућност села, Кривељани на збору истакли да је
неопходно кориговати предложену зону утицаја рударских радова,
а потом и начин вредновања њихове имовине и стечених права. Б. Спасковски: РББ је склопио уговор вредан 200 хиљада евра о
инсталирању пет мерних станица на подручју Кривеља са задатком да се испрате све сеизмичке промене које се дешавају услед
рударења. - Нови Просторни план се ради да би се заштитио јавни
интерес државе, али не на уштрб личних интереса. Документ је још
увек у процедури и заједно ћемо га дефинисати, рекао представник
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Благоје Спасковски се обраћа мештанима Кривеља

КРИВЕЉ. - Просторни план
подручја посебне намене за катастарску општину Кривељ био је тема која
је, на збору месне заједнице (3. децембра), окупила све директне и индиректне учеснике у изради овог документа.
Ставове о документу у припреми, пред

личних интереса. Законски оквири
су се много пута мењали од ’93., а
тада је последњи плански документ
донет и последња измена била је
2014. године. Све прописане процедуре морају да се испоштују, али се
и сваки реалан интерес може уградити у документ. Зато је веома важно
што данас постоји могућност јавног
увида и јавне расправе о њему, што,
како сами кажете, раније није било
могуће – рекао је помоћник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре задужен за просторно
планирање Ђорђе Милић.
Свесни велике важности Просторног плана посебне намене за садашњост
и будућност овог села, Кривељани су
истакли да је за живот и опстанак у

како је одређена за нас је потпуно
неприхватљива и мора се кориговати
– рекао је председавајући збора Драгослав Николић.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски поручио је да се у
то и сам уверио, обилазећи домаћинства
у Кривељу, те да Институт за архитек-

сви параметри у Просторном плану
који треба да буду кориговани – рекао
је Спасковски.
Истичући да сматра овај сусрет
првим кораком ка решавању питања од
велике важности и за РТБ, али и за мештане Кривеља, генерални директор подвукао је да је компанија досад издвојила

Кривељу неопходно најпре кориговати
предложену зону утицаја рударских
радова, а потом и начин вредновања
њихове имовине и стечених права.
-Хвала Богу те смо дочекали
најпозитивнију ствар која се десила
у последњих 100 година, а то је
нова топионица. Данас бар немамо
загађење ваздуха, али остаје зона
утицаја рударских радова, пре свега
минирања, на објекте у селу. Овако

туру и урбанизам „подлоге“ за зону
утицаја мора поново да уради.
-Рудници бакра Бор склопили
су уговор вредан 200 хиљада евра о
инсталирању пет мерних станица на
подручју Кривеља, са задатком да испрате све сеизмичке промене које се
дешавају услед рударења. Мерне станице ће бити постављене у року 45
дана и на основу њиховог мониторинга и онлајн мерења исправиће се

511 милиона динара за исплату старих
обавеза према селу и мештанима.
-Постоје обавезе, постоји одговорност, али постоји и озбиљност у приступу. Такође, мора да постоји и обострано разумевање и поверење да ће,
све што се договоримо, бити и остварено – рекао је Спасковски.
Г. Тончев Василић
Фото Љ. Алексић

Представници министарстава финансија, грађевинарства и рударства

Драгослав Николић

Саветом кривељске месне заједнице и
више од 300 мештана, изнели су представници ресорних министарстава (рударства, финансија и грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре), Рударско-топионичарског басена Бор и локалне самоуправе.
На збору се, поред осталог, чуло да
нема угроженијег места у Србији од
Кривеља - села које је са свих страна
„опасано“ рудницима, каменоломом,
јаловиштем и депонијама - те да, зато,
Просторни план подручја посебне
намене за Кривељ, документ којим треба
да се дефинише будућност овог села,
за мештане представља „мали устав и
јеванђеље“.
-Нови Просторни план није донет,
он је тек у процедури и овде смо да
га заједно дефинишемо. Овај документ се ради да би се заштитио јавни
интерес државе, али не на уштрб

Збору је присуствовало више од 300 мештана Кривеља
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Директори говоре

Директори басенских предузећа говоре за „Колектив“: Небојша Виденовић (РББ)

Крај године у знаку
раста прихода
РУДНИЦИ БАКРА БОР. – Од
јануара до 20. децембра године на
измаку у Рудницима бакра Бор („Велики
Кривељ“, „Церово“ и „Јама“) откопано
је 11,5 милиона тона руде (средњи
садржај бакра 0,3 одсто), што је 95,5
одсто плана. За исто време уклоњено
је 11,7 милиона тона раскривке, или
60,4 одсто планиране. У флотацијама
је прерађено 11,7 милиона тона руде и
произведено 156.107 тона влажног концентрата, са 25.353 тоне бакра, што је
92,6 одсто планираних количина. За
11 месеци 2016. Рудници бакра Бор
су, према речима директора Небојше
Виденовића, остварили позитиван пословни резултат од 772 милиона динара
(без амортизације). - На основу позитивних кретања цене бакра и у дванаестом месецу очекујемо раст прихода – каже Виденовић. – А, с обзиром на смањење свих врста расхода
на основу мера штедње и крај 2016.
године може се очекивати са позитивним пословним резултатом (такође
без амортизације).
На површинском копу „Велики
Кривељ“, највећем басенском рудокопу,
2016. године копало се у тзв. текућем захвату, на северозападу и западу копа. До
20. децембра дато је 9,37 милиона тона
руде са 25.737 тона бакра у њој. Према
годишњем плану циљ је био нешто преко
10 милиона тона, па је индекс остварења
93 одсто, али је захваљујући бољем
средњем садржају метала од планираног
(за 8,7 одсто) пребачен план бакра у руди
(за проценат). Истовремено, уклоњено
је и 11,2 милиона тона раскривке, што је
58,7 одсто количина које су планиране
(19,175 милиона тона). – Овогодишње
закашњење у раскривању, у највећој
мери у захвату Запад, износи близу
осам милиона тона јаловине. Ос-

Довољно креча
За 11 месеци ове године – сазнајемо
од директора РББ-а - произведено је
48.599 тона комадног креча, што је
било довољно за потребе басенских
флотација. За ТИР је произведено
1.446 тона хидратисаног креча. Пошто
је годишњи капацитет Кречане
условљен капацитетом њених пећи,
током 2015. су реконтруисане две
AF-пећи и са мазута прешле на
угаљ тако да су ове године радиле
три. Интензивно је раскриван (ради
проширења) и јужни део лежишта
кречног камена („Заграђе 5“) а
набавком новог „Комацу“-багера
престала је потреба за ангажовањем
тзв. трећих лица, што ће знатно
побољшати производне и финансијске
резултате Кречане.

новни узрок – објашњава Виденовић
– јесте ниска расположивост камиона и рад транспортног система за
јаловину са једном дробилицом (од
септембра), иако је планиран рад са
две током целе године. У 2017-ој ћемо
радити на повећању расположивости опреме, па очекујемо и испуњење
плана раскривања лежишта.
Одговарајући на питање како у
РББ-у „мире“ потребу да са “новом”
опремом, која је већ застарела, остваре
већу производњу уз мање трошкове,
Виденовић каже: - Рударска опрема

на површинским коповима „Велики
Кривељ“ и „Церово“ (три бушилице,
пет багера, 14 дампера, три булдожера, два грејдера) улази у седму
годину експлоатације. Пошто је потребно да уз минималне трошкове
остваримо максималну производњу,
основни принцип је благовремена
замена виталних склопова по препо-

И док се на „Церову“ чека расплет, кривељска флотација, после
реконструкције и интервенција на млиновима, последњих месеци бележи
резултате најбоље у последњих 15
година. Објашњавајући њен стаблан
рад Виденовић подсећа да је тамо ове
године замењен плашт млина са куглама на другој секцији, док ће за две-

-Изградњом
нове
топионице
дошло се до потребе инсталисања
нових флотацијских агрегата ради
повећања искоришћења нове топионичке шљаке – додаје Виденовић. Један од њих је вертикални млин
“ВТМ 400” који је технолошка новина
код нас и има низ предности за трећи
стадијум млевења топионичке шљаке,
а лако се и одржава. Њиме су веома
брзо постигнути задати капацитет
и уситњеност. За једанаест месеци
у борској флотацији прерађено је
преко 174 хиљаде тона суве шљаке
средњег садржаја бакра од 2,758 и са
искоришћењем од 71,5 одсто, што је
већ сада више од пројектованог (пре
уградње млина износило је 36 одсто).
Одговарајући на питање шта је
борска Јама дала ове године и у ком
правцу се усмерава њен даљи рад и
развој, Виденовић нам рече да је у “Брезанику”, “Тилва рошу”, рудним телима
“П2А”, “Т1”, “Т3” и припремним
просторијама за отварање „Борске реке“,
откопано преко 518 хиљада тона руде,
или 86,4 планираних количина (600.000
т). У борској флотацији прерађена је

Резултати геолога

руци произвођача и обављање редовних сервиса. Ове године је то у доброј
мери остварено и опрема је одговорила задатку. Да би се то постигло и
наредне, неопходна је благовремена
допрема резервних делова.
Пошто је лежиште „Церово 1“
на измаку резерви, а при отварању
„Церова 2“ се запело на имовинско-правним односима, питали смо директора
Виденовића када очекује решење?
-РББ је прибављао парцеле путем
откупа на подручју отварања новог
површинског копа све до тренутка у
коме је Влада РС утврдила јавни интерес. Од тада РББ је обавезан, према
Закону, да парцеле прибави у поступку експропријације пред надлежним одељењем Општинске управе.
Проблем са којим се суочавамо је
неприхватање цена од стране власника, што онемогућава закључивање
Споразума о накнади и доводи цео поступак у питање, али смо на недавном збору у Кривељу заједно са мештанима кренули ка решењу.
Иначе, у „Церову 1“ је ове године
откопано 1,6 милиона тона руде и извезено 472.725 тона раскривке (план је
био 1,366 милиона тона руде и 240.000
тона раскривке). – Откопано је 18 одсто
више руде – објашњава Виденовић –
јер је октобра започето проширење
овог копа које ће се наставити до
јуна наредне године. А, прву руду из
„Церова 2“ очекујемо августа 2017. У
кривељској флотацији прерађено је
1,76 милиона тона руде са “Церова”
и произведено 2.656 тона бакра у
концентрату, што је два одсто преко
плана. Средњи садржај бакра у руди
био је 81,6 одсто планираног.

три недеље стићи и плашт млина са куглама треће секције. – Његовом заменом (у јануару) све три секције биће
поузданије, а пуштањем у рад (почетком децембра) млина за домељавање
основног концентрата (тзв. „Марси“)
отклонили смо још једно уско грло
у производњи. Кренули смо и у
изградњу новог поља флотацијског
јаловишта (рок је година дана), чиме
ћемо обезбедити место за депоновање
флотацијске јаловине наредних 15
година. Аутоматизација флотирања
омогућила нам је тренутно праћење
параметара процеса и смањење
субјективне грешке у његовом вођењу.
Када је реч о борској флотацији, од
нашег саговорника смо добили податак
да су у њој ове године прерађене безмало
492 хиљаде тона влажне руде, односно

Сарадња са
синдикатима
На наше питање каква је сарадња
са синдикатима, директор РББ-а
Небојша
Виденовић
одговара:
„Сарадња са синдикатима је коректна. Постоје репрезентативни синдикати са којима сарађујемо како на
нивоу РББ-а, тако и на нивоу целе
компаније. Притом бих напоменуо да
у репрезентативне синдикате не спада тзв. Рударски сидикат, на чијем је
челу Љубиша Миљковић, са којим немам никакве контакте нити сарадњу.”

476 хиљада суве, са средњим садржајем
бакра од 0,807 одсто (нешто бољи од
планираног) и добијено 3.361 тона бакра
у концентрату, уз искоришћење од 87,3
одсто и знатне уштеде на свим битним
нормативима.

Током 2016. године геолози
РББ-а истраживали су две локације.
Почетком године су довршили
истражна бушења лежишта злата
“Кривељска
косина”,
а
потом
доистраживали „Церово примарно“.
- На “Кривељској косини” избушена
је (рачунајући и 2015. годину) 41
бушотина укупне дужине преко 14
километара. У овом лежишту злата
између флотацијског јаловишта и
флотације „Велики Кривељ“ налази
се – наводи Виденовић – 2,6 милиона
тона руде са 16,8 тона злата и 47
тона сребра! Погушћењем мреже на
“Церову примарном” (са 100x100 на
50x50 метара) садржаји бакра су
потврђени, а на основу 24 бушотине
које су досад обрађене имамо увећање
садржаја бакра од три одсто. У 2017.
следи израда елабората о рудним
резервама за “Церово примарно”.

521.800 тона и, захваљујући бољем
садржају бакра у руди, произведено
3.518 тона бакра у концентрату, односно 96,7 одсто од планираних 3.639 тона.
Шта ће бити циљеви и приоритети
Рудника бакра Бор у 2017. години – било
је наше последње питање.
-Планом пословања РББ-а за
2017. годину, на коме се ради, циља
се производња од 27.994 тоне бакра
у концентрату – каже Небојша
Виденовић. – Да бисмо је остварили, у
свим погонима треба да се придржавамо планираних технолошких и економских фактора. Неопходно је да рударска опрема има планску расположивост и максимално искоришћење,
да се у флотацијама, такође, остваре
планирана искоришћења, да се у Јами
интензивирају припремни радови за
отварање лежишта „Борска река“ и
повећа производња на 900.000 тона
влажне руде. Наравно, тенденција
умањења производних трошкова
наставља се и наредне године.
Љ. Алексић

Одржавање
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У ремонтној радионици РББ-а доказани мајстори за стару и нову опрему

Враћају снагу посусталим
џиновима

РББ. – Запослени у ремонтној радионици на
старом борском копу, која не стаје ни дању ни ноћу,
брзо споје велико искуство, вештину и досетљивост,
са оним што науче током кратких усавршавања од испоручилаца најмодерније рударске опреме и њених
сервисера, тако да готово не постоји проблем који
не могу да реше. То свакодневно показују у шест
одељења своје радионице која не само да је од виталног значаја за одржавање и генерални ремонт рударске
механизације Рудника бакра Бор, већ постаје и место
великих уштеда за читав Басен. Тамо се ремонтују
тешки камиони, булдозери, утоваривачи, дизел-мотори, мењачи, осовине, агрегати, склопови…

Лепо је и лако саставити или
уградити ново, али тешко спасти
старо и дати му снагу, каже Сибин
Србуловић, управник ремонтне
радионице на старом борском копу,
која је последњих година показала
да је дорасла сервисирању опреме
сваке врсте и старости, па јој се
поверавају највећи и најсложенији
мотори, склопови, и остварују
велике уштеде

товали, пошто тако, у ситуацији када је већина Басена сада усмерени у нашу радионицу велики је
“белаза” стигла до поменуте сатнице, отклањамо изазов, али и говори да се цене наше способности
могућност да њихови кварови ремете производњу - каже Србуловић. - Јер, као у сваком домаћинству,
на коповима.
Милиони тона превезеног терета довели су и до
појаве проблема на шасијама “белаза”, али мајстори
из радионице на старом копу и то решавају заједно
са колегама кривељског копа. Прегледају спојеве,
осовине, а повећали су и број мото-сати на редукторима као најслабијим тачкама камиона. Због услова
експлоатације они су имали мању расположивост, али
је након наших контаката, сервисер, односно “Белаз”,
усавршио квалитет тих склопова и подигнут број
мото-сати редуктора са осам на 10, а код неких и 12
Сибин Србуловић
хиљада. - Код камиона можемо доста да уштедимо
зато што већ репарирамо све врсте цилиндара за
-Управо радимо на три камиона од којих је управљање, све врсте амортизера, комплетну хиједан велики „белаз“ носивости 220 тона – каже драулику, црева, корпе, предње и задње осовине, а
Ремонт редуктора
Сибин Србуловић, управник радионице. – У њега је
убачен “каминсов” дизел-мотор “QСК 60” од 2.400
кад човек ради за себе најбоље зна како ће нешто
коњских снага (60.000 кубика, 16 цилиндара), први
добро да уради и да уштеди. А, досад су ови велики
такав који је икада сервисиран у РТБ-у без помоћи
мотори ремонтовани у Београду, мењачи су слати у
са стране.То је превентивно урађено након 33.000
Крушевац, нови цилиндри, амортизери, вентили мото-сати, што је изванредна сатница јер праккуповани су, а све то прилично кошта.
тично значи да је тај мотор радио шест година без
Пошто је идеја руководства компаније да радионица
интервенција! Камион је успешно стартован, ре“покрива”
читав РТБ, па и прошири услуге за тзв. трећа
зултати теста су добри и по комплетирању хидралица, Србуловић напомиње да је потребно још младе
улике он ће (половином децембра) утоварити прве
радне снаге која би, уз преостале мајсторе, за три до
тоне руде на кривељском копу. Овим је потврђена
пет година савладала модерну опрему и компликоване
идеја менаџмента да се у радионици, чија је инзахвате. За машине новије генерације потребан је
фраструктура иначе прилагођена ремонту мањих
и алат какав користе произвођачи и сервисери, па у
мотора старијих генерација, проба и ремонт ових
радионици настоје да поново оспособе CNC-струг.
великих и тако уштеди доста новца.
Имају два програмера и искористиће њихово знање

Освојили и сервисирање највећих мотора

Охрабрени овим успехом мајстори ремонтне радионице започели су сервисирање још једног таквог
мотора и већ обавили половину посла. Србуловић се
нада да ће га до Нове године завршити и јануара превентивно уградити у најкритичније возило. - Један
такав, нов, мотор кошта 360.000 евра, а када би
се овај ремонтовао у Београду, то би нас коштало 150.000 евра, па ви видите колико штедимо –
објашњава Србуловић. – Важно је да се камион заустави на време јер тада искористимо највиталније
делове као што су радилица, клипови, хладњаци
уља итд. Све то је прилично скупо, а ми овде репарирамо и поново користимо. Важно је и то што
знамо шта уграђујемо. Надам се да ћемо догодине
дуплирати број великих мотора које смо ремон-

овде “препакујемо” и гуме. Јер, све те камионе смо,
као нове, овде монтирали и знамо да урадимо много
тога на њима. За оно што проценимо да још може да
се користи, очистимо, репарирамо и враћамо назад
у комбинацији са новим деловима, или шаљемо за
текуће одржавање на “Кривељу” и “Церову”. То је
такође велика услуга, и уштеда, јер купујемо само
оно што немамо.
Од почетка године у радионици је ремонтовано
шест великих и пет малих „белаза“, с тим што су колегема из “Кривеља” и са “Церова”, где нема најбољих
услова за поправке, помагали мало више кад се на
неком возилу “сакупи више кварова”, па дође на делимичан ремонт. Као посебно захтевне операције
Србуловић наводи вађење дизел-мотора из „белаза“
које обично траје два до три дана због конструкције
возила и тежине мотора (13 тона заједно са генератором). Исто толико времена је потребно и да се
мотор врати. Да би скратили овај посао направили су
специјалан носач са сајлама и успели да убаце мотор
само за дан. Други прилично компликован захват је
скидање корпе, пошто је тешка 40-ак тона и потребна
су два крана. Били су проблематични и редуктори, али
је и тај посао скраћен на 15-ак дана. Ново искуство
представља и први ремонт специјалног камиона који у
Топионици превози шљаку, али су РББ-ови мајстори из
више покушаја дошли до циља. Тај камион сада ради,
а у радионицу је стигао и други на замену лежајева и
зупчаника.
-Сама чињеница да су сви сервисни послови из

Провера пумпи

како би избегли трошкове слања делова на обраду
у ФОД или другде. Више извршилаца, знање из
електронике, а потом и лап-топ, програми, неопходни
су им и за брже откривање кварова, поготово код
камиона, с обзиром на опредељење да у будућности
они чешће долазе на превентивно одржавање и “да се
раде” по два возила дневно. - Најважније за нас је
да се што пре вратимо превентивном одржавању
– истиче Србуловић. - То је закон, нешто што даје
смисао и будућност нашем послу, а нашем РТБ-у
већу производњу у време када је она неопходна
за капацитете нове топионице. Јер, лепо је и
лако саставити или уградити ново, али је тешко
старом повратити моћ. У томе последњих година
квалитетним радом све више успевамо.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Директори говоре

Директори басенских предузећа говоре за „Колектив”: Бранислав Томић (РБМ)

Учинак за четрдесет
одсто већи од лањског
Запослени у РБМ-у ове године успели да повећају производњу бакра у концентрату, злата и сребра за око 40 одсто у односу на претходну. –
На дугом списку инфраструктурних и других послова које је требало обавити зарад планског проширења површинског копа и будућег рада
остало је незавршено само измештање пловеће пумпне станице
РБМ. - За годину у којој смо
производњу бакра у концентрату
повећали за око 40 одсто, злата за
исто толико, а сребра још више,
морамо да кажемо - радило се
добро, упркос тешкоћама које нас
нису заобилазиле и чињеници да
планску лествицу у појединим сегментима нисмо успели да прескочимо. Наш резултат је вреднији
када се има у виду колико смо
припремних, инвестиционих, инфраструктурних и других радова,
ништа мањег значаја за будући
рад, “успут” обавили штедећи
компанији огромна финансијска
средства, али не и на залагању и
одговорности - оцењује пословну
годину, у којој је мајданпечки Рудник
бакра обележио пет и по деценија
рада, Бранислав Томић, први човек
РБМ-а. – Имали смо пуну подршку,
помоћ и разумевање челних људи
РТБ-а Бор и, пре свих, генералног
директора Благоја Спасковског.
Година је веома тешко почела,
како због временских услова, тако и
бројних инфраструктурних радова
које је требало обавити ради планског проширења копа у складу са
развојним плановима.
- Производња се одвијала на
копу „Јужни ревир” где је за 11
месеци остварење било 103 одсто
у односу на претходну годину (руде
уз пребачај од 18, јаловине са 95,
при чему је транспортни систем
повећао учинак за 13 процената).
Бројеви, међутим, не откривају
колико је тешкоћа било у упоредном раду на радилишту и у
њиховој припреми (послови на
значајним
инфраструктурним
објектима, почев од измештања
оптичког кабла, шестокиловолтног далековода трасе магистралног пута, до измештања корита
реке Мали Пек и постављања
и пуштања друге линије за
одводњавање са пречишћавањем
са Јужног ревира). Притом, свуда
је испоштован континуитет, па
није било прекида у производњи,
радило се све оно што је било
могуће сопственим снагама и увек
са високим степеном безбедности.
Све учињено ствара добру основу
за будућност РБМ-а, а, уз континуитет улагања у опрему, представља
услов за наставак добрих резултата
у наредној години. Пуним капацитетом радило се и у другим производним целинама.
- Одличан пример представља
погон Производних услуга у коме
је било видљиво максимално
ангажовање како би сва опрема
рудника квалитетно и континуирано радила, а трошкови њеног
одржавања били минимални. Ма-

шинска радионица је утрошила 53
тоне материјала за израду и репаратуру готових металних делова
и склопова. Вулканизерница је 65
тона сирове гумене смеше уградила у гумено-техничку робу, као

ским секцијама и погонски зупчаници. Посебно “поглавље”
представљало
је
“затезање”
линија у погону дробљења у коме
су инсталиране нове ХП6 дробилице, али је оспособљена и друга

и за репратуру гумених делова, и
дала велики допринос пуштању
VII млинске секције у Флотацији.
Електрорадионица је “извинкловала” 106 мотора у вредности око четири милиона динара.
Лабараторија је два и по пута
повећала послове и реализацију у
односу на претходну годину радећи
хемијске анализе рудних минерала за РББ и остварила уштеду
компанији око 180. 000 евра.
Производне услуге РБМ-а дале су
немерљив допринос готово свим пословима који су у руднику извођени
у сопственој режији, а 2016-те било
их је више него икада пре.
- Највише се радило у Фло
тацији будући да је почетком
марта нова опрема за флотирање
стављена у погон, у априлу већ
подигнута VII млинска секција,
замењен редуктор на млин-

примарна дробилица. Резултати
нису изостали, јер не само да је
прерађена сва ископана руда,
већ су побољшани квалитет и
искоришћења.
Иако су обављени бројни послови, у РБМ-у нема места
опуштању.
- Завршили смо готово све са
дугог списка обавеза са којима
смо ушли у ову пословну годину,
али нас чека измештање пловеће
пумпне станице. То је задатак
који ће по значају имати третман раван производњи. Јер, то је
посао који је неопходан за стабилност у раду флотације, а тако
и целог процеса. Поред тога, чека
нас и пуно оспособљавање погона
дробљења, посебно отпрашивања,
значајног како због услова рада
запослених, тако и животне средине. Осим тога, морамо ство-

рити услове за пресељење станара из стамбене зграде уз капију
рудника због даљег, планског
ширења површинског копа.
Планови за годину којој смо на
прагу су дефинисани у производном
делу, али и у ономе што је прати.
- У свим аспектима пословања
наставићемо несмањеним темпом,
са жељом да повећамо производњу,
али и да раскривањем припремимо терен за рад у наредним годинама. Желимо да подмладимо
кадар, јер смо као предузеће у
озбиљним годинама ако посматрамо старосну структуру запослених. То ће нам омогућити да
све задатке испуњавамо са више
елана, па и резултата. И даље
ћемо бити битку са трошковима.
Покушаћемо да томе дамо допринос и на нивоу компаније тиме
што би наш ЕРЦ преузео још
један део послова и обављао их
за цео РТБ Бор, а идеје нам не
мањкају и када су други послови
у питању.
Све време говорите да на
релацији Мајданпек град и рудник
постоје “посебне везе”?
- То и даље важи. Мало је
који град дао једном предузећу
колико Мајданпек даје руднику и обрнуто. Прошле године
имали смо изузетно разумевање
Мајданпечана и када је било
речи о усвајању УППР-а - документа који рударењу на овом
простору даје нову шансу, као и
о путу због којег су месецима заобилазницом путовали до града,
па и другим инфраструктурним објектима и чвориштима у
његовој близини. Због тога им
још једном захваљујем. Али, и ми
испуњавамо обећања - испунили
смо све обавезе из УППР-а које
смо у овој години имали према
општини, што ће јој омогућити
да брже и ефикасније остварује
своје планове. Побринули смо
се и за деоницу пута на улазу у
град, уредили је и асфалтирали. У
складу са могућностима, у свакој
прилици спремни смо да помогнемо и учинимо шта можемо у
заједничком интересу, да се и
рудник и град даље развијају и
опстају. Уз рударско “Срећно”,
честитке за Нову годину и жеље
за добро здравље и успех на свим
пољима упућујем запосленима у
РБМ-у, члановима њихових породица и свим становницима
Мајданпека и општине. Желимо
и имамо разлога да верујемо да
ће 2017. бити успешнија од ове
године, а да би тако било, много
тога морамо сами да урадимо.
Силвија Вукашиновић

Ремонти РБМ
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У погону Дробљења током планског застоја обављени сви послови

Производња кренула по плану
РБМ. - У Руднику бакра Мајдан
пек 14. децембра настављена је
производња после 32-сатног планског застоја током којег је комплексан систем рудног дробљења саниран на 10-ак најосетљивијих тачака и
оспособљен за нове велике производне задатке у здруженој акцији запослених на одржавању у том и другим по-

гонима рудника. Рудари, бравари, електричари, вулканизери, по изузетно хладном времену, учинили су све што је за то
кратко време било могуће да у тој фази
заврше послови који се могу обавити
само током застоја у производњи. После
овога, дробљење ће бити спремније за
рад, а велики проблем - “избацивање”
транспортера - које је прекидало
производњу и одражавало се на капацитет, разрешен је.
-Велики посао је у питању у свим
деловима погона: на примарном, секундарном, терцијалном дробљењу,
секундарно-кула и Ц. Имали смо
застој од четири смене, и задатак да
спречимо цурење материјала, заменимо поједине бубњеве и лежајеве,
електричари да развуку нове каблове,

да заменимо траку и учинимо све да
погон ради боље - каже Саша Стиклић,
технички руководилац дробљења: Неопходни делови и материјал су
обезбеђени, људи су, радећи по 12 сати,
окончали радне задатке, тако да је
погон пуштен у рад. Ником није било
лако, а најтеже је, чини ми се, било
рударима због рада са водом и прања.
Стигло нам је и појачање, колеге из
флотације, са језера, куле, минери са
копа, добили смо велики број радника
са циљем да се што боље уради важан
посао.
Све се одвијало без проблема, јер су
ангажовани људи вични послу, раде годинама, одлично познају погон, а све је
унапред договорено и припремљено. Запосели смо најкритичније позиције
за одржавање прозводње и уз максималну помоћ људи из других производних целина. Како је све ишло по
плану, почели смо и неке додатне послове, такође, у функцији побољшања
производње - каже Мића Симеуновић,
технички руководилац одржавања
погона дробљења: - Најважнија су нам
била пресипна места, транспорт и
пресипи, замена бубњева, транспортне траке, бункери и облоге у бункерима.
Дуг је списак послова који су током
застоја обављени. - Ово су плански
послови - наглашава Симеуновић: Производња је увећана последњих
месеци, времена за одржавање било
је мање, па је овај застој искоришћен
да се предвиђени радови обаве на
најквалитетнији начин. Иако је рок
био изузетно кратак, све планирано је

Разрешен велики проблем дробљења - “избацивање”
транспортера. – Радило се на свим критичним позицијама,
пресипним местима, замени бубњева и траке, на бункерима. Драгоцена помоћ колега из других делова рудника
и урађено. Комплексан и сложен погон
попут дробљења РБМ-а, са чак 40-ак
транспортера у систему, тражи чешће
планске застоје како би се смањио број
непланских. - Био је ово огроман посао
и за нас у електроодржавању - истиче
Радивој Стојанчић, главни пословођа
електроодржавања Дробљења: - Урадили смо нове линије како бисмо
обезбедили сигуран рад и надзор
појединих трака и уређаја. Електроопрема је стара преко 30 година, па
чинимо све да бисмо је оспособили.
На примарном дробљењу, на 15
метара дубине, Ненад Курић, руковалац кранова, помагао је при мењању
облога на кориту. Спуштао је, заправо,
део по део, уз размену упозорења са
колегама: - Тежак је ово посао. Мора
врло пажљиво да се ради, посебно да
се води рачуна о безбедности.
На 70 метара дубине примарног
дробљења, у популарној „глувој“ комори,
просторији испод дробилице, која има
много већу концентрацију прашине
када погон ради, ужурбано су радиле
две екипе. - Мењамо висеће облоге. То

се ретко ради, јер је предуслов да се
испразни бункер - рекао нам је Мевлудин Бајрић, ВКВ машинбравар на примарном дробљењу. - Са већим бројем
извршилаца одржавање би било боље.
Више бисмо могли да урадимо, а и
рудари да боље очисте, па би непланираних застоја било мање.
У непосредној близини замењен
је угаони бубањ на траци, јер је био у
таквом стању да би изненада могао да
пукне и услови застој производње. – Овде
смо ангажовани да заменимо угаони
бубањ за траку 5 А - конкретизује Славиша Милијић, пословођа доње групе
одржавања у Флотацији: - Ово је прилично велики посао који захтева
10-ак сати рада, тежак због услова
рада и самог посла, али зато смо ту.
Резултат није изостао - показао се
са првим количинама руде које су из
овог погона кренуле према флотацији.
Небојша Стојановић, помоћник директора РБМ-а за развој и инвестиције,
хвали све учеснике овог посла и наводи
да је урађено све што је планирано.
С. Вукашиновић

Запослени у Новом сервису РБМ-а оспособљавају тешко возило

„Белаз 5“ ускоро у флоти
Тим запослених
у Новом сервису
РБМ-а од петог
децембра „подиже”
годинама хаварисан
“белаз 5”. – Потребни
делови обезбеђени,
а ради се ужурбано,
како би већ до
краја године ово
тешко возило
поново крстарило
површинским
копом
РБМ. - Тим запослених у Новом
сервису на Површинском копу Рудника бакра Мајданпек од петог децембра је на новом, великом и одговорном
задатку - оспособљавају тешко возило
“белаз 5” (носивости 220 тона), које годинама није радило, како би се до краја
ове укључило у производњу.
- Наш циљ је да свих 12 “белаза”
раде - каже Братислав Благојевић,
помоћник директора РБМ-а за електромашинство. Додаје и да би “подизањем”
овог дампера то било остварено: - Маркетинг РТБ-а Бор је обезбедио неопходне делове, вредне 585 хиљада евра,
као и пнеуматике и дизел-мотор са генератором, и створио услове да се ово
возило оспособи и у најскорије време
буде једно од најсигурнијих у раду.
У хали Новог сервиса, практично на

отвореном, неколико група радника из
тима за “подизање” овог тешког возила
убрзано ради, пркосећи хладном времену и температури која током прве
недеље, углавном, није прелазила нулти
степен, чак је ишла и до минус 10.
- Одмах након што су пристигли
сви потребни делови, кренули смо да
радимо - каже Саша Вилић, пословођа
одржавања тешких возила: - Реч је о великом послу који донекле отежава
овакво време - у хали је хладно, па се
рад повремено прекида, да би се људи
загрејали. Много је посла и за механичаре, вариоце, браваре, електричаре.
У таквим околностима, када више
група истовремено обавља свој део
посла, неопходно је да рад буде синхронизован и одвија се утврђеним редоследом и правилима. Све брижљиво

прати Милош Поповић, руководилац текућег одржавања возила, који
наоружан искуством са успешно
оспособљеног “белаза 7”, хвали људе
из овог тима: - Искусни су то мајстори,
одлични познаваоци свог посла који
су на сличним задацима већ стекли
искуство и имали резултате, па је
за све ово само нови изазов. Од нас
се очекује да му одговоримо, квалитетно и на време, а то подразумева
да “белаз 5” на прву вожњу крене и

у производњу се укључи још током
ове године.
Да би се посао што пре окончао, ови
људи свакодневно раде од седам до 19
часова, па и суботом. Радови се засад
одвијају према планираној динамици и
у сопственој режији. Уколико затреба, у
помоћ ће свакако прискочити и колеге
који сада обављају редовне обавезе у
одржавању тешких возила, па и других
погона.
С. Вукашиновић
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Директори говоре

Директори басенских предузећа говоре за „Колектив”: Владимир Јаношевић (ТИР)

Рекордних 6.200 тона
катода у децембру
Овогодишњи биланс металурга: 77.000 тона анодног, 61.000 тона катодног бакра и 300.000 тона сумпорне киселине. – В. Јаношевић: С правом
можемо рећи да је овај резултат у производњи заиста добар имајући у виду да смо до санације (у септембру) радили смањеним обимом и у врло
отежаним условима. - По завршетку ремонта, цео систем топионице и фабрике сумпорне подигнут на пројектоване параметре. - Прерађивачки
погони заустављени, јер су правили енормне губитке тиме што су радили са два-три процента пројектованог капацитета. - Надам се да ће 2017.
бити успешнија и са још бољим резултатима, јер имамо добре, врло стручне и квалитетне раднике
ТИР. – Производним резултатима Топионице и рафинације бакра у
2016. могу бити апсолутно задовољан
ако их посматрамо у контексту свега
што се дешавало - овако је Владимир
Јаношевић, в. д. директора ТИР-а,
почео оцену овогодишњег пресека
стања у металуршком предузећу. Топионица је (закључно са 22. децембром)
примила око 350.000 тона влажног концентрата бакра, односно укупно 360.000
тона (60 одсто из басенских рудника и
40 процената увозног). У флеш-пећи
прерађено је око 375.000 тона ове сировине. Из оволике прераде проистекла је
производња 77.000 тона анодног и преко
61.000 тона катодног бакра (за 30 одсто
више него 2015. када је дато 44.000
тона). Занимљиво је да је децембар завршен са 6.200 тона катода, што је не само
највећа месечна продукција у овој, него
и у претходних петнаестак година. Племенити метали су пратили „црвени”, па
је и њихов производни биланс за 30 до
40 одсто већи од лањског.
С обзиром на блиску везу и овакав
рад Топионице, ФСК је ове године
дала преко 300.000 тона техничке сумпорне киселине, што је за око 40 процената више него прошле. Као посебно важну за овај технолошки део,
Јаношевић је истакао чињеницу да ТИР
има обезбеђено тржиште за овај производ. – Пласман киселине није био проблем као ранијих година (чак и када
је производња била много мања него
ове), јер имамо уговоре са сталним
купцима. Стога ниједног тренутка
нисмо дошли у ситуацију да нам рад
топионице буде угрожен због пласмана киселине.

смо да пребродимо све недостатке изазване од стране пројектанта (SNC
Лавалина) и обновимо све што је
страдало у прошлогодишњем пожару
приликом пуштања у рад. Стога, с
правом можемо рећи да је овај резултат у производњи заиста добар
имајући у виду да смо до санације
(у септембру) радили смањеним
обимом и у врло отежаним условима.
У Сумпорној смо имали контактни
котао који није могао да оствари вучу
гасова с обзиром на оштећења неких
његових зона у пожару. Радили смо без

који је по свим прогнозама и њиховим
сагледавањима, требало да траје 15
до 18, завршили смо за само пет дана!
Заиста је то био велики, велики подухват. По његовом завршетку, цео
систем топионице и фабрике сумпорне подигли смо на пројектоване
параметре.

Заустављена прерада
Пошто за производе прерађивачких
металуршких погона (Прерада метала,
Фабрика бакарне жице и Ливница бакра
и бакарних легура) није било тржишта,

Безбедност на
првом месту
- Посебан акценат ставили смо на
безбедност и здравље на раду који су
на првом месту. Ту су сталне едукације
радника у овој области, изјаве уз
лични потпис да су их завршили,
обезбеђивање личних заштитних
средстава, видна обавештења (писано
и визуелно) на свим опасним местима
у технолошком процесу са повећаним
ризиком, све у циљу смањења броја
повреда на раду. Нема штедње када је
безбедност радника у питању. Служба
за БЗНР у ТИР-у је заиста бројна (и
по погонима и по сменама) и има пуну
подршку пословодства предузећа
у својим активностима – истиче
Јаношевић.

Опрема и људи спремни за
изазове
Челник ТИР-а веома је оптимистичан када је реч о прогнозама за 2017. У наредној години очекујемо још већу
производњу (за још тридесетак одсто),
и то поптпуно оправдано. У првој половини ове године, искључиво због
уходавања процеса, имали смо нешто
мању производњу. После ремонта
нова топионица и фабрика сумпорне
киселине сада су потпуно спремне да
одговоре том изазову. Иако можемо
бити задовољни онима које смо постигли током последњих месеци,
то још увек није довољно, па нам
предстоји, такође, фино дотеривање
искоришћења и других параметара.
Нисмо достигли све што треба и
морамо даље радити на томе. Уз саветнике који нам помажу, надам да ћемо

Мере штедње

„Савладана” нова топионица
- Коначно је нова топионица „савладана”, поготово у последња дватри месеца, подигли смо параметре и
приближили их пројектованим. Још
треба да радимо на томе, али смо им
се доста примакли, посебно када је
реч о искоришћењу бакра и сумпора
(98 oдсто), што је био „услов свих
услова”. Сопственим снагама успели

РБМ-а. Стара енергана се, у случају недостатка топлотне енергије из нове енергане, аутоматски укључивала у систем
грејања, како би се одржавали технолошки процеси у Електролизи и Златари.

једног мокрог електростатичког филтера који је за 30 и више процената
смањио вучу гаса, а тиме лимитирао
и Топионицу да не ради максималним
капацитетом. Све то је условило мању
производњу у првој половини године.
Али, зато смо овако добрим учинком у
последњих неколико месеци коликотолико ублажили и „испеглали” тај
мањак – нагласио је Јаношевић.
Наш саговорник поново истиче
да су металурзи сопственим снагама,
додуше уз помоћ ангажованих независних саветника, успели да потпуно
овладају технологијом флеш-смелтинг
поступка, радом конвертора, нове фабрике сумпорне киселине. . . Подсећа
и да је у свету код овако великих, капиталних објеката, обавеза испоручиоца
опреме да обучава раднике, док су наши
металурзи, практично, били препуштени сами себи. - У томе је још већи
значај таквог рада и зато су ови резултати, ако се посматрају у том светлу,
већи и значајнији. Овде треба подсетити и на ремонт који смо обавили,
такође, сопственим снагама. Ремонт,

заустављени су у другој половини
године. У Ливници је остала да ради
само ливница фазонских одливака, и то
пуним капацитетом, с обзиром на то да
у басенским предузећима постоји потреба за чаурама и лежајевима који се
овде израђују, а у ФБЖ-у погон синтерметалургије, јер је уговорен посао са
Војском Србије (ламеле). - У циљу
рационализације и смањења трошкова, прибегли смо овом непопуларном, али неопходном поступку.
Ти погони су правили енормне губитке тиме што су радили са дватри процента пројектованог капацитета, неки можда чак и мање, па су
„појели сопствену супстанцу”. Били
смо принуђени да их зауставимо, тако
да је мањи број радника остао да
ради у њима, неки су распоређени у
друге радне јединице, где је било потребе у недостатку радне снаге, док су
остали послати на плаћено одсуство –
објаснио је Јаношевић.
Транспорт ТИР-а је у друмском и железничком саобраћају превезао све количине робе за потребе ТИР-а, РББ-а и

- Прионули смо на спровођење
мера штедње на свим нивоима
и свуда где је било могуће, а
морале су бити свеобухватне, јер
је то наметала ситуација. Најпре у
одржавању, у другој половини године
драстично смо смањили услуге
тзв. трећих лица, лабораторијских
јединица (преполовили смо број
лабораторијских анализа узорака),
физичко-техничког обезбеђења (за 30
одсто мањи број стражарских места
у ТИР-у), потрошњу електричне
енергије, горива и свих енергената
(за 10 до 20 процената), пијаће воде,
снабдевање топлотном енергијом
(искључено грејање у зградама
где се не користи простор). И даље
постоји навика да се требује све и
свашта, па се из појединих погона
тражи много више него што је
потребно. Зато бирамо, „чистимо”,
покушавамо да провучемо кроз
неколико филтера, да бисмо дошли
до оправданих захтева и наручивали
само оно најнеопходније. Ту може
доста да се уштеди, па свакодневно
сагледавамо,
анализирамо
све
трошкове и покушавамо да их још
смањимо, јер увек има места за
додатну рационализацију – поручује
в. д. директора ТИР-а.

успети. Дакле, услови за повећану
производњу постоје.
Јаношевић је на крају разговора запосленима у ТИР-у (1.550) пожелео
срећну Нову годину и да је проведу у
здрављу, миру и весељу са својим породицама. - Надам се да ће 2017. бити
успешнија и да ћемо постићи још
боље резултате. Чврсто верујем у то,
јер имамо добре, врло стручне и квалитетне раднике. Убеђен сам да ће одговорити свим изазовима.
Ј. Станојевић

Ремонти ТИР
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Ремонт Сумпорне допринео побољшању технолошких параметара

„Трудимо се да не
реметимо ток бакра”
Након санације мокрог електрофилтера Д и прве етаже у контактном реактору (просејавање и допуна катализатора), побољшана
је вуча и пречишћавање гаса из Топионице. - Захваљујући
повећаном искоришћењу сумпора из гаса, производња киселине је,
са дотадашњих 800-900 тона, подигнута на преко 1.000-1.100 тона
дневно. – Бележи се велико временско искоришћење фабрике
СУМПОРНА. – Током планираног
застоја крајем септембра, када су басенски радници самостално ремонтовали
комплетну, нову металуршку линију, и
то за рекордних пет дана, отклоњене
су све последице прошлогодишњег
пожара у Фабрици сумпорне киселине који се, под руководством канадског SNC Лавалина, десио на самом
крају изградње нових постројења.
Након санације мокрог електрофилтера Д и прве етаже у контактном реактору (просејавање и допуна катализатора), дошло је до хармонизације рада
фабрике и побољшања технолошких параметара (вуче гаса из Топионице - и са
конвертора и са флеш-пећи, тако да и
она може да ради пројектованим капцитетом, па и већим, што није могла пре
ремонта) – оценио је (седмог децембра)
Зоран Алексов, управник Фабрике сумпорне киселине.

каталитичке активности катализатора, повећања отпора на етажи, а
тиме и смањење вуче гасова. Све то
је утицало на рад и Сумпорне и Топионице. Последица тога била је и
мања производња сумпорне киселине
(испод 1.000 тона, у просеку, дневно),
а и ту количину смо добијали максималним залагањем свих рад-

Зоран Алексов

Електростатички филтер

- Укључивњем у процес филтера
Д, који дотад није радио, побољшано
је пречишћавање гаса. Наиме,
непречишћен гас долазио је у контакт
са катализатором који је најважнији
у производњи сумпорне киселине и
ту се одвија главна реакција (SО2 се
претвара у SО3, а потом у киселину).
Док филтер није радио, све нечистоће
су одлазиле у прву етажу контактног
реактора, што је изазивало смањење

да расте: у октобру 84%, у новембру 97%
и у децембру 100% (годишњи просек је
87%). - Бележимо велико временско
искоришћење, што значи да фабрику
држимо под контролом. Сумпорна
стоји само када се ради нешто у Топионици, примера ради, периодично
минирање аптејка (заустави се флешпећ, али претходно се из ње „пренесе”
бакар у конвертор и ми, практично,
радимо само на гас са конвертора).
Трудимо се да све наше кварове и недостатке отклањамо у том периоду. То
су тзв. плански застоји и отуда велико
временско искоришћење.
Управник Сумпорне посебно истиче
и трећу, веома важну последицу септембарског ремонта - смањено аерозагађење.
- Нисмо имали неко аерозагађење
из Сумпорне ни пре тога, али чим

производње сумпорне киселине и капацитета фабрике. Иначе, било је
предвиђено да „сумпораши” 2016.
заврше са 366.000 тона, а досад су дали
275.000 тона (75 одсто планираних количина). - Уколико овако радимо до
краја године, надам се и боље, достигли бисмо 300.000 тона (82%), што
је добро ако знамо да смо скоро целе
године (до септембра) радили без
једног електрофилтера и са смањеном
вучом гаса. Практично, наш основни
план је да „пратимо” Топионицу и
сав сумпор-диоксид претворимо у
киселину. Треба напоменути да се
одређена количина топлоте из контактног реактора преводи у водену
пару која се користи за потребе у Топионици и делом за производњу електричне енергије. Сарадња са топи-

је повећана производња киселине,
значи да је више искоришћен сумпор
који долази из Топионице и претворен у киселину, па је логично да на
димњаку нема шта да изађе. Када је
реч о отпадним водама, све које се
стварају у Топионици и Сумпорној
иду у постројење за пречишћавање
отпадних вода, где се неутралишу и
поново враћају у погон флотације, а
муљ се одлаже у депонију, тако да је,
технолошки гледано, и тај део заокружен. Заокружили смо гас, отпадну
воду и - све је под контролом.
Као
најважнији
циљ
коме
стреме, Алексов потенцира повећање

оничарима је добра, свакодневно се
договарамо и трудимо да не реметимо ток бакра и екологију у радној
и животној средини.
Управник је на крају разговора похвалио раднике погона на чијем је челу
(укупно 100). - Право је чудо како смо
се уходали, јер људи су дошли из старе
фабрике без иједног дана обуке. Посебно они који раде у контролној соби.
Пренео сам им оно колико сам знао
и умео. Почетак је заиста био тежак,
сада је друга прича - мање-више сви
смо стекли искуство за ових годину и
нешто дана рада нове фабрике.
Ј. Станојевић

ника у оба погона. Захваљујући
повећаном искоришћењу сумпора
из гаса, сада смо је, са дотадашњих
800-900 тона, подигли на преко 1.0001.100 тона дневно. Пре ремонта Топионица није могла да ради пуним капацитетом, пошто је била ограничена вучом гаса из Сумпорне. Сада
је друга прича – могу комотније да
раде, шаржирају више тона на сат и
производе више бакра. Поента је да
се санација у Сумпорној позитивно
одразила не само на квалитет рада и
производњу киселине него и на количину добијеног „црвеног” метала - наглашава Алексов.
У прилог тврдње да је ремонт
омогућио нормализацију рада и
„довођење” Сумпорне у пројектоване
технолошке вредности, наш саговорник додаје и повећање временског
искоришћења фабрике. После септембра, када је износило 72 одсто, почело је

Промене опреме
– У технологији нисмо ништа
мењали нити има потребе за тим, него
смо санирали уграђену опрему. У делу
фабрике, где се пречишћава гас са флешпећи, промењен је начин транспорта
отпадне воде до постројења за њено
пречишћавање. Пумпе, које су биле
уграђене у том делу постројења, веома брзо
су отказале, па смо морали да се довијамо
јер фабрика не може да стане. Сами смо
правили и монтирали наше пумпе, нове
инсталације и цеви. Такође, променили
смо и пумпе за произведену киселину, јер
се оригиналне нису баш показале, па су
и оне брзо отказале. Преправили смо и
дорадили пумпе из Електролизе које за
сада добро раде.
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Металургија

Топионички конвертор број три делимично ремонтован у рекордних седам дана

За већу сигурност у раду
Драган Николић, заменик директора ТИР-а за електромашинско
одржавање, посебно је похвалио људе
из служби машинског и ватросталног
одржавања Топионице и захвалио се

шили за седам, и то са нашом радном
снагом, уз текуће одржавање агрегата
које се одвијало паралелно са ремонтом. И што је најважније, радови су
обављени веома квалитетно.

радницима Јаме који су им „увек излазили у сусрет”. – Људи су се залагали
максимално, радило се у три смене.
Укупно са машинским и ватросталним радовима који се преплићу, делимични ремонт раније је обично
трајао 15-17 дана. Овај смо завр-

После овог делимичног ремонта и
завршетка кампање која је у току, конвертор број три следеће године треба
да „уђе” у генерални ремонт приликом
кога ће бити утрошено три пута више
материјала него сада (140 тона).
Ј. Станојевић

Д. Антић: Овај
делимични ремонт
морао је да се
уради у што краћем
могућем року, како
би конвертор што
пре био оперативан,
а производња не би
трпела. – Д. Николић:
Људи су се залагали
максимално, а послови
су обављени веома
квалитетно
ТОПИОНИЦА. – Конвертор број
три у Топионици делимично је ремонтован за рекордних седам дана, што се
не памти у овом металуршком погону.
Прва фаза овог деликатног захвата
(откопавање истрошеног озида у конвертору) почела је 28. новембра, а конвертор је „предат на употребу” петог
децембра. Откопавање озида, које

Дејан Антић

представља и најнапорнији део посла,
обавили су људи из Службе ватросталног одржавања Топионице, уз помоћ 24
радника Јаме, и то за само три смене (24
часа).
- Делимични ремонт је, иначе,
стандардни поступак у који конвертор „иде” када направи одређени број
операција, јер приликом рада долази
до истрошености озида у радном делу
конвертора. „Тројка” је у претходној
кампањи (од последњег делимичног
ремонта у јуну ове године) направила 213 операција. Досад су те послове самостално обављали радници
Службе одржавања Топионице, али
овај је морао да се уради у што краћем

могућем року, како би конвертор што
пре био оперативан, а производња не
би трпела – рекао нам је Дејан Антић,
руководилац Службе ватросталног
одржавања Топионице.
Будући да се у овом захвату
поклапају послови ватросталаца и машинаца, онда су на сцену ступили ови
други који су демонтирали обложни лим,

Драган Николић

пригушнице, дувнице и црева, затим
исекли лим у зони „уста” конвертора и
дувница, заварили дувнички појас, поставили и нивелисали дувничке цеви.
Ово су обавили радници Службе машинског одржавања појачани колегама
из других одељења Топионице. Након
тога посао у своје руке поново су преузели ватросталци који су урадили озид
конвертора (укупно је потрошено 51.202
килограма ватросталног материјала из
Словачке). - Имали смо рок два дана
да завршимо озид и испоштовали смо
га, иако смо имали више посла од планираног (откопавање дела чела конвертора) зарад сигурности у раду овог
агрегата – додао је Антић.

Синдикат „Независност” захтева пензије без трајног умањења за преко 600 басенских радника

Места за 200 младих

ТИР. – Синдикат „Независност”
захтева да се нађе начин како би они
који стичу један од услова отишли у
пензију без трајног умањења (до краја
ове године преко 600 радника Рударскотопионичарског басена Бор испуњава
тај услов), што би омогућило да се, у
интересу свих, на њихово место запосли бар 200 младих.
Ово је, као реалан захтев који има
смисла, оцењено на састанку представника Гранског синдиката индустрије,

енергије и рударства „Независност” са
Драганом Угрчићем, представником
Министарства привреде задуженим за
сектор приватизације, који је одржан 16.
децембра у Београду. Такође, закључено
је да РТБ Бор има дугорочну перспективу, што је најважније за све запослене.
Социјални
програм,
уз
добровољно изјашњавање, једини
је начин решавања вишка запосле- отпремнина за раднике комбината Јанкуцић, председник Одбора Синдиних у нашој компанији, при чему је бакра не сме бити нижа од оне за за- ката „Независност” ТИР-а.
услов Синдиката „Независност” да послене у ЕПС-у – истакао је Драган
Ј. С.

Актуелнo
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Поједине инвестиције у Руднику бакра Мајданпек нису се исплатиле

Бреме неискоришћених
капиталних улагања
РБМ. - За 55 година рада обновљеног
Рудника бакра у Мајданпеку, уз
сјајне резултате и производњу која
је омогућавала да се ради и гради не
само град и општина, већ и капитални
објекти некадашње државе, у различитим периодима било је и улагања која
нису дала очекиване ефекте, па и оних
која се стицајем околности или због
хаварија могу сматрати неуспелим, односно инвестицијама које нису оправдале очекивања.

Инвестиције у багер Б10 и Б11,
транспортни систем 3 и 4 и “нову”
флотацију, иако вредне милионе
долара, стицајем околности нису
дале очекиване ефекте

Ујевац. Тај систем је и уграђен због
бржег продубљивања копа Северни
ревир, где је уместо планираног
коефицијента откривања од 2,74 т/т
, дошло до средњег коефицијента откривке од 4,78 т/т. Како се измештала
експлоатација, престајала је потреба
за њим - објашњава др Грујић.
И поред уочљиво ниског капацитативног искоришћења ова два транспортна система, неспорно је да је

пребачени у Солун одакле транспорт није било могуће обавити због
изузетно великих габарита делова
(два пута по 130 тона), тако да су ту
једноставно исечени. За ту флотацију
су још били уговорени и изведени
грађевински радови укупне вредности од 5,3 милиона долара – наводи др
Грујић.
Својевремено подигнута хала у
којој је требало да буде смештена “нова“

прода у старо гвожђе, а други Б11 малтене није ни радио, због неког електроквара, изгорео је и, практично,
није ни коришћен.
Др Грујић објашњава да гаранција за
багер, која је вероватно постојала, није
искоришћена јер он није одмах активиран, претходно је дуго стајао, па је она,
вероватно, истекла.
Није најбоље прошло ни 9,2 милиона долара вредно улагање у Транспортни систем 3, популарни ХАК који
је радио од 1992. до 1999. године и
водио од Јужног ревира до Дробљења.
У производњу је укључен када су трошкови камионског транспорта руде постали већи од трошкова превоза комбинованим транспортом, а који је током
трајања копа требало више пута преместити због повећања удаљености центра
маса руде: – Он је био на позицији
где је било отворене руде, а онда измештен, скинут и одложен, јер је и
експлоатација измештена. Сличну
судбину имао је и Транспортни
систем 4 у који је уложено 8,8 мили-

њихово увођење било значајно, посебно са аспекта супституције увозних
енергената домаћим у условима уведених санкција тадашњој држави. Ипак,

флотација и сада зврји празна, док су
делови оштећени, зарђали и разбацани. Посебно израђена за мајданпечки
рудник, опрема је, иначе, купљена од
канадске компаније „Хоwден“ која је,
у међувремену, банкротирала. Стручно
мишљење комисије са Машинског факултета у Нишу из 2011. године преточено у закључак, говори да би покушај
санације опреме и набавке недостајућих
делова захтевао у доларима милионска авансна средства и пола године за
пројектовање, а скоро две за израду
делова, не рачунајући монтажу млинских секција. Притом је наглашено
да испоручени систем ослањања није
коришћен на овим просторима, а ослонци млина су у веома лошем стању. Из
исте године, извештај комисије РБМ-а
за процену оправданости улагања средстава у подизање нове флотације говори
да би, због нижих директних трошкова
производње и чињенице да би се, поред
осталог, избегли трошкови пумпања
јаловине, трошкови за завршетак нове
флотације били и оправдани.
У сваком случају, радило се пуно
и у различитим условима, одлучивало на бази података са којим се располагало и у намери да се производња
повећа и рационализује, а у овом периоду Рудник бакра Мајданпек променио
је више директора. До 1993. године на
челу водећег мајданпечког предузећа
био је Љубиша Вагнер, до 1996. Живорад Станишић, потом до 1998. Живорад Станисављевић, а до 2000. Јонел
Керчуљ. Након тога, изузетно кратко
време на месту првог човека РБМ-а налазио се др Милорад Грујић, потом Витомир Миладиновић, онда Светомир
Мустецић, док у последње три године
ту одговорну дужност обавља Бранислав Томић.
С. Вукашиновић

Милорад Грујић

- Непотпуно искоришћен уложени капитал, мислим да је то
најпрецизнији израз за поједине
инвестиције од којих се, у светлу
тадашњих планова и уложених средстава, једноставно очекивало више
- каже др Милорад Грујић који је у
РБМ-у провео свој радни век: - Прве
озбиљније проблеме имали смо са багерима 395Б, набављених на основу
величине годишњих ископина и потребних високих учинака, од којих је
сваки коштао нешто више од седам
милиона америчких долара. Прво,
1983. године са багером Б10, а годину
дана касније и са Б11. Б10 је имао 30
метара дугу стрелу и пуно је трошио
брзих осигурача. Радио је мало, напуштен је, па је само остало да се

она долара, а који је од 1996. до 2000.
године служио за одвоз раскривке на
Северном ревиру, од границе копа
Северног ревира до одлагалишта

највише сумњи у оправданост, али и
највећи износи везују се за инвестицију
с краја прошлог века у тада „нову“
флотацију која никада није прорадила.
Опредељење за ово улагање дошло је
услед смањења садржаја бакра у руди,
погоршаних услова прераде и повећаних
трошкова, а према пројектованом
решењу за део капацитета флотације
на делу постројења из 1961. године. Опрема за нову флотацију, која је
коштала скоро пет милиона канадских долара, стигла је у јуну 2000.
године. Није, међутим, била потпуна, јер су стигли само делови за два
млина великих капацитета за процес
уситњавања руде, без плаштова. Они
су остали у Ријеци, јер Хрватска због
прекида међудржавних односа није
дозволила преузимање, па су потом

Консалтинг
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Представници турског Ottomet-а решавају технолошке проблеме у новој топионици

„Евгениј Маринов – вук у
металургији”
Основни задатак Ottomet-ове екипе јесте да реши смањење наслага у флеш-пећи, довођење искоришћења у пројектоване параметре
(98 одсто бакра), смањење количине хладног материјала у конверторима. – Е. Маринов: Аптејк флеш-пећи од наслага сада се чисти
чешће (једном недељно), а време чишћења је преполовљено (уместо за две смене, максимално за једну). - Вуча гасова са флеш-пећи
мора да се „држи” на најнижем могућем нивоу (минус два паскала).
- Оптимизација конвертовања (дотеривање техничких параметара,
организације, управљања и контроле процеса), како би се стварало што мање хладног материјала
ТИР. – Нова топионица у Бору за два
месеца постала је друга кућа бугарском
дипломираном инжењеру металургије
Евгенију Маринову. Свакодневно је
ту, а затекли смо га у одељењу конвертора, где час води операцију, па је онда
препусти нашим радницима, а он се измакне и анализира резултате. Међутим,
Евгениј будно прати и флеш-пећ, и конверторе и све остале фазе до анодне
рафинације. Овај прекаљени металург
три деценије је радио у пирдопској топионици (Бугарска) и видео многе
широм света. У борској (оној старој)
први пут је био 2010. године, и то само
у дводневној посети. Овог пута овде

Владимир Јаношевић

је као представник Ottomet-а, турске
фирме чију је понуду на тендеру за консултантске услуге (у конкуренцији са
Outotec-ом), ТИР, односно РТБ изабрао као „најприхватљивију, јер је била
комплетна”. По речима Владимира
Јаношевића, в. д. директора ТИР-а,
Ottomet је најпре био ангажован месец
дана, „па пошто смо сматрали да нам је,
и поред приметног напретка, још увек
потребна њихова стручна помоћ, продужили смо уговор до краја децембра”.
Основни задатак Ottomet-ове екипе,
како је стриктно прецизирано уговором,
јесте да реши неке технолошке проблеме
у новом пирометалуршком постројењу:
смањење наслага у флеш-пећи, довођење
искоришћења у пројектоване параметре
(98 одсто бакра), смањивање количине
хладног материјала у конверторима. . .
Будући да је господин Маринов уходавао топионицу у Пирдопу и „учио” се на
њиховим „грешкама” (флеш-смелтинг
технологија уведена је 1987. године),
било је логично да код нас донесе и пренесе велико практично знање и искуство
које је тамо стекао.
- Стварање тзв. налепка на аптејку
флеш-пећи (FSF), као и на котлу-утилизатору (WHB) представља проблем

у свим светским топионицама са
флеш-смелтинг технологијом. Тај нагомилани материјал на FSF-у периодично треба да се чисти, а минирање
је најболљи начин скидања налепака.
Раније се то радило два пута месечно,
а сада једном недељно (одредили смо
четвртак као дан за минирање). Предложио сам, консултовали смо се и то је
прихваћено, да то буде чешће, како не
бисмо дозволили да се направи много
налепка. Мислим да је то добар модел
- тиме смо добили брже и краће време
за чишћење, малтене, преполовили
смо га. Раније смо чистили за две
смене (16 сати, па и више), сада максимално за једну (четири-шест сати).
У циљу додатног смањења налепака,
монтирана су и два нова горионика у
зони где се стварају – истакао је Маринов.
Наш саговорник наставља да
објашњава како су се изборили да оперативни параметри рада буду онолики
колико технологија захтева. - Вуча
гасова са флеш-пећи мора да се
„држи” на најнижем могућем нивоу.
Пројектовано је да притисак у FSF-у
буде минус 50 паскала (мора да буде у
минусу да би гас могао да се избаци,
ако је у плусу „избија” на пећ). Сада
смо, као задату вредност, поставили
притисак у пећи на минус два паскала, и тако радимо (када је мања
вуча, са гасом излази и мање прашине
према котлу, односно према фабрици
сумпорне киселине). Пре него што
дође у котао, прашина пролази кроз
аптејк, па је и могућност стварања налепака мања.
У одељењу конвертора, који металурзи зову и „срцем” топионице, „болна
тачка” је стварање хладног материјала.
Маринов наглашава да је то стални
проблем флеш-смелтинг технологије

Евгениј Маринов

који треба решавати, с обзиром на
то да се ради са богатим бакренцима.
За операцију конвертовања, која је и
најкомпликованија у топионици, повео
је са собом и три оператера који су
својевремено били руковаоци конверторима у Пирдопу. Свакодневно раде
заједно са нашом поставом (у свакој
смени по један), са циљем оптимизације

конвертовања (дотеривање техничких
параметара, организације, управљања и
контроле процеса, како би се стварало
што мање хладног материјала). Али, још
једна ствар која ремети рад конвертора
су поремећаји у флеш-пећи. - На дну
FSF-а ствара се наслага, што, такође,
представља проблем за конвертовање.
Раније су ове наслаге достизале
висину 35 центиметара. Успели смо
да их смањимо на 10-20 цм, тако што
смо почели да убацујемо концентрат бакра без кисеоника, а сада и да
додајемо ливено гвожђе са четирипет одсто угљеника (врши редукцију
и смањује наслаге магнетита у пећи).
Право је богатство, како нам рече
Јаношевић, да су наши радници буквално сами овладали технологијом и
стигли скоро до циља. Међутим, неспорно је и непроцењиво искуство
господина Маринова (очигледно је
зашто га сматрају и правим вуком у
металургији) које он несебично преноси нашим младим инжењерима и
стручњацима. Стога, осим задовољства
обављеним послом и резултатима представника Оттомет-а, „помоћ коју је господин Евгеније са екипом пружио овде
заиста има своју тежину”.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Јавна расправа, ОВ и СО о ребалансу и буџету за наредну годину

Пунија каса наредне године
МАЈДАНПЕК. - Ребаланс општинског буџета за ову и предлог одлуке о
буџету за наредну годину биле су теме
јавне расправе и седнице Општинског
већа, а онда и прошлонедељног заседања
Скупштине општине Мајданпек.
Умањени приходи и потреба да се у
складу са таквим приливом средстава
ускладе издаци, главни су разлози за
предлог измена и допуна одлуке о буџету
општине Мајданпек за ову годину. На
основу остварења за период јануароктобар, приходи су кориговани на
износ од 600 милиона, а расходи сведени
на 612,7 милиона динара. Тако ће дефицит од око 12,5 милиона динара, како
је истакао Мирослав Тодоровић, шеф
Одељења за финансије, буџет и трезор,
бити покривен из нераспоређених средстава из претходних година.
Предлог одлуке о буџету за наредну годину заснован је на реалним
предвиђањима и процени да би укупни
приходи требало да буду упола већи од

Фото: Љ. А.

Мајданпек у вестима

Отворена поштанска
штедионица

овогодишњих, те да ће износити 921,6
милиона динара, а расходи од 958,6 милиона, при чему би буџетски дефицит
био 37 милиона динара, колико и нето
финансирање. Оно, како је објашњено,
подразумева примарна задуживања од
4,5 милиона, неутрошена средства на
крају године од 35 милиона динара и из-

вода, као и редовнији прилив из РТБ
Бор, односно Рудника бакра Мајданпек
кроз примену УППР-а и плаћање
рудне ренте, односно, надокнаде за
коришћење минералних сировина од
које се очекује 130 милиона динара.
Вагнер је изразио оптимизам у погледу
остварења овако зацртаног буџета и

У Мајданпеку је 22. децембра отворена експозитура Поштанске штедионице,
као 138. у Србији, а друга у општини Мајданпек. На задовољство Мајданпечана
који због обављања одређених послова у својој банци, Поштанској штедионици,
више неће морати да путују у околне градове, ова банка у улици 28. марта 15,
радиће сваког радног дана од осам до 16 часова, а суботом од осам до 13.
Како је овом приликом истакао мр Бојан Кекић, председник ИО банке, Поштанска штедионица се низом активности и повољних производа, пре свега
стамбених и “кеш 95” кредита приближава корисницима. Посебне су креиране за
обележавање 95 година њеног пословања, па ће све пензионере са активним рачунима у ПШ, рођене 1921. године, када и ова банка, наградити са 9.500 динара.
Најављено је, такође, да ће до марта наредне године Поштанска штедионица отворити експозитуру и у Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек.

Уређују простор око старе
аутобуске станице
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датке за отплату главнице дугова око 2,5 истакао да ће, као и до сада, акценат
бити на нормалном функционисању
општине у свим важним сегментима,
као и да предвиђена средства за област
социјалне и примарне здравствене заштите, као и већине других области,
неће бити мања од овогодишњих, док
је за област пољопривреде предвиђено
повећање.
Према предложеној одлуци о локалним комуналним таксама, фирмарине
би у наредној години требало да буду
увећане за 3,24 одсто, а на бази висине
касност у ванредним ситуацијама”, просечне зараде у општини Мајданпек
затим кроз кредитна средства од 20 ми- у овој години.
лиона динара за реконструкцију водоС. Вукашиновић

Простор испод Старе аутобуске станице и део Карађорђеве милиона динара.
Говорећи о буџету за наредну годину,
улице у Мајданпеку, последњих дана је место на којем се интенДејан
Вагнер, председник Општине
зивно ради. Тај годинама несређени део на самом улазу у град из
правца Београда коначно се уређује и прилагођава намени као пар- Мајданпек, оценио је да представља
кинг-простор за туристичке аутобусе и путничка возила, са рекон- “корак напред” у односу на претходне
струисаном саобраћајницом, ивичњацима и тротоарима уз саму године. Повећање прихода стиже кроз
обалу Пека, па и малом издвојеном површином која ће већ на наменска средства за текуће одржавање
пролеће бити зелено или цветно “острвце”. Због временских при- Техничке школе које је обезбедила Влада
лика предвиђени радови ће потрајати нешто дуже, али ће ускоро тај Републике Србије у висини од 118 мипростор бити лепши и функционалнији, Комплетан посао обавља лиона динара, донаторска средства Евсе захваљујући залагањима општинских челника и разумевању ЈП ропске уније за пројекат прекограничне
сарадње Румунија - Србија “Ефи“Путеви Србије”.
С. Вукашиновић

Бор

Петак, 30. децембар 2016. Број 2277, страна 19
Усвојен буџет општине Бор за наредну годину

Очекују се две милијарде динара
Иако је првобитно планирано мање средстава (милијарду 838 милиона динара), амандманом су она повећана за 262 милиона динара, тако да у општинску касу 2017. треба да се слије две милијарде
динара, и још стотину милиона динара пренетих средстава из 2016.
Разлог за ово повећање су очекиване таксе које би наредне године требало да уплаћује РТБ Бор (рудна рента, накнада за заштиту животне средине). - У буџет су ушле жеље мештана, чак смо и
похваљени, јер смо једна од ретких локалних самоуправа у Србији
која је овако „кројила” општинску касу - рекао је Благоје Спасковски, шеф одборничке групе СНС-а
БОР. – Предлог буџета општине Бор
за 2017., као и измене и допуне буџета за
2016. годину – најважније су одлуке које
су одборници Скупштине општине Бор
усвојили на 23. седници одржаној 27. децембра (председавао Видоје Адамовић).
Трећим, последњим ребалансом за ову

челник Одељења за финансије Општинске управе општине Бор.
Иако је у буџет за 2017. првобитно
планирано мање средстава (милијарду
838 милиона динара), амандманом су
повећана за 262 милиона динара, тако
да у општинску касу треба да се слије
две милијарде динара, и још стотину
милиона динара пренетих средстава из
2016. Разлог за ово повећање су очекиване таксе које би наредне године требало да уплаћује РТБ Бор (рудна рента,
накнада за заштиту животне средине).
Највеће учешће на страни прихода (33
одсто) је од пореза на зараде, затим од

одлуку о максималном броју запослених у локалним самоуправама, па и за
борску општину.
Одборници опозиционих странака
у борском парламенту су, углавном,
критиковали буџет за наредну годину
оцењујући да „није реалан и објективан
и да не виде његову развојну компонернту”. На то је Благоје Спасковски,
шеф одборничке групе СНС-а, одговорио да је ово „први пут да су житељи
борске општине активно учествовали у
његовом креирању”. - Буџет је крајње
демократски вођен. У првој фази,
на зборовима у градским и сеоским
месним заједницама, грађани су предлагали, износили идеје, захтеве да се
„поправи” снабдевање струјом, водом,
путеви . . . У буџет су ушле жеље мештана, чак смо и похваљени, јер смо
једна од ретких локалних самоуправа
у Србији која је овако „кројила” општинску касу. Одлично је урађен,
пошто „покрива” све који су запослени у јавном сектору.

Данијела Јовановић

годину, општинска каса биће тања за 212
милиона динара, или за 12 процената у
односу на последњу одлуку. – На почетку године планирано је да локални
буџет буде 1,955 милијарди динара,
али је каснијим ребалансом смањен
на 1,743 милијарде динара. Овим ребалансом смо желели што реалнији
приказ прихода и расхода буџетских
корисника. Њиме се смањују средства која би остала неутрошена
на позицијама јавних и јавнокомуналних предузећа, субвенције
ЈКП „Топлана” за 12 милиона динара,
ЈКП „Водовод” за четири милиона
динара, као и медијима за осам милиона динара. Поједине ставке у
буџету су и увећане, као што су расходи за сталне трошкове и накнаде
грађанима за уједе паса луталица - образложила је Данијела Јовановић, на-

добит од три милиона динара. Прошле
су и одлуке о локалним комуналним таксама (предвиђене фиксне казне за предузетнике и физичка лица, а не клизна
скала каква је важила до сада), као и
о конверзији потраживања општине
Бор у капитал општине Бор у „Трајал
корпорација” Крушевац. Променом
одлуке о оснивању буџетског фонда

Благоје Спасковски
Видоје Адамовић

посебне накнаде за заштиту животне
средине (13), трансферна средства (11),
прихода од коришћења минералних сировина (пет процената). Када је реч о
расходима, како је нагласила начелница Одељења за финансије, остали су
на овогодишњем нивоу, док су поједина
давања и повећана - по 250.000 динара
за вантелесну оплодњу за 11 парова, за
активне мере политике запошљавања
(са пет на 13 милиона динара), за Апотеку Бор 21 милион, за Дом здравља 11
милиона динара. Поводом усвајања кадровског плана Општинске управе Бор
за 2017., Јовановићева је истакла да је
број остао исти као у септембру 2016.,
при чему ће Влада Србије у првом
тромесечју наредне године донети

Наташа Јовановић

„Зелено” светло добили су програми
пословања јавних и јавно-комуналних
предузећа борске општине у наредној
години. Примера ради, у ЈКП „3. октобар” планирају приходе 259 милиона динара, колики ће им бити и расходи, а у Јавном стамбеном предузећу

за популациону политику убудуће ће
„прворођено дете и сва деца рођена истог
датума као прворођено у Новој години у
Општој болници у Бору стећи право на
новогодишњи пакет, без обзира на то где
мајка детета има пребивалиште”.
Одборници су на овој седници
Мирјану Марић разрешили вршиоца
дужности директора ЈП „Зоолошки врт”
Бор, а за директора (по конкурсу) именовали Дарка Драгијевића који је потом
поднео оставку на место одборника.
Донели су и одлуку о престанку мандата
Радиши Грујићу, а потврдили мандат
Наташи Јовановић која је потом положила заклетву. Одборник Дарко
Михајловић је обавестио јавност да је
јуна напустио Демократску странку и
због тога више не наступа као одборник
ДС-а, већ као самостални одборник.
Ј. Станојевић

Култура

Прича
Колекшива
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Дочек нове године у
старој топионици

За металуршка занимања, нарочито
Када је у Бору приказиван вестерн са Џоном
у екстрактивној металургији, државни Вејном у главној улози, Јова није могао да одоли
празници су као и остали радни дани само – отишао је у биоскоп у дану када ради у другој
што „управа“ тада не ради (нарочито у смени. Док је у холу биоскопа „Звезда“ прилазио
екстрактивној металургији, у прерађивачкој реду да купи карамеле за пултом, пришао му је
је често лакше прекинути технолошки процес). сменски инжењер, касније директор ТИР-а, ВеТако је бар било далеке 1971. године. Како се рад селин Савовић.
одвија у три смене, са четири бригаде (једна
„Кад радиш?“ – уместо поздрава упитао је
увек одмара), по закону вероватноће једном у ауторитативни стручњак.
четири године запосленима је припадао дочек
Затечени бегунац увидео је да ће ствари поНове године на радном месту. При томе ни за- стати гадне ако не буде присебан и не остави
послени у другој смени, која се тада завршавала утисак човека који влада ситуацијом. Одговоу 22 часа, нису били у повољном положају. Док рио је још гласније од маркантног инжењера:
би извршили припреме за одлазак на свечар„Не радим! Заслужен одмор.“
ска места, ризиковали су да им Нова година пре
„Како одмараш кад моја смена одмара?“ –
дође у кућу.
нису се слагали подаци у визури Савовића.

Илустрација: Игор Крстић

Техничара са решењем руковаоца реактора
било је пет. Четворица у четворобригадном систему (три смене на радним задацима и једна
која одмара), пети је био нужан јер су њих петорица већ имала пет месеци годишњих одмора, а
требало је покрити и одсуствовања по основу
боловања, рекреације, рехабилитације...
Након што је минула сезона годишњих
одмора, није било боловања, руковаоци реактора Јован С. и Жика П. распоређени су у исту
бригаду код пословође Десимира Бранковића.
Одатле до размишљања које води до схватања
да имају таленат за раније напуштање посла,
а којег до тада нису били свесни, није био дуг
пут. Проценили су да не само да није нужно
да обојица чекају сирену (крај смене) већ да
је то нерационалан однос према потребама
појединца. Једног дана излазио је један раније са
посла, сутрадан „ортак“. При томе су постепено бивали све вреднији, померали су време покрета док нису преполовили радни дан.

„Не спорим да и Ви заслужено одмарате,
код мене је у питању поподневни одмор након
рада у првој смени, и то заслужен, за нормалну
шихту пребацио сам дневне задатке јер није
више ремонт да радимо по 12 сати што је
било тешко издржати...“ – „млео“ је Јова како
би спречио темељност даљег испитивања.
Брзо се исплатио труд, разговор је са минских поља упловио у мирне воде када је Савовић
упитао: „На колико си ремонта пламене пећи
радио до сада?“
„Радио сам само на једном ремонту када
су зидове пламене пећи рушили до темеља,
јануара шездесет девете, и један делимичан
када смо поправљали свод пећи, без пражњења,
само је оборена температура...“
Утом је по други пут зазвонило клепетало,
најављивало је да ће за минут или два почети
филмски журнал.
„Видимо се“ – поздравио је Јова свог руководиоца и познаника.

Потом је повећао опрезност за тридесет
посто, више није ишао у биоскоп када ради у
другој смени, а и услови за бежанију ускоро су се
погоршали до неиздржљивости. Пословођа Десимир Бранковић, Жики:
„Много проблема правите ми Јова и ти.
Многи то виде иако се ти, када радиш као
трудница, четири сата, и не пресвлачиш у купатилу. Тако избегаваш да тамо будеш уочен,
али у „цивилном“ оделу између металуршких агрегата делујеш као хирург у белом мантилу међу копачима угља. Људи реагују, нема
смисла...“
Жика га је прекинуо: „Погрешили смо.
Извини. Више нећу да излазим раније са посла.“
Десимир: „Кажи то и Јови“.
Живорад: „Кажи му ти, ми смо колеге, ти
си пословођа“.
Деско: „Ти му реци, знаш какав је оратор
Јова, он ће да ми 'објасни' да је то исправно и
да ме убеди да тако треба!“
Бежанијска пракса била је архивирана –
последњег дана 1971. године Дескова бригада
радила је у другој смени. Жика је регуларно дочекао Нову годину у кругу породице, а Јова на
радном месту. За последњу вечеру у години кантина је била свечано украшена, Јова је на оброк
о трошку предузећа отишао заједно са Спасом,
Атанасијем и Радованијем. Дружина која је
сама себу крстила „Четири квргоса“ а надимак се потом ужилио и размножио.
Чим су узели послужавнике са јелом,
Атанасије се обратио радници „Друштвеног стандарда“: „Хоћете за нас четири 'јупија',
друг Радовани плаћа“.
Након што је сервирка поставила четири
флашице надохват руке поручиоцу, Радовани,
надалеко познат по тешком вађењу новчаника,
није прихватио наметнути трошак: „Имам
'Николу Теслу', немам ситно.“
(У то време новчаница од 500 динара, са
ликом српског научника, била је највећа, вредела је четвртину просечне плате у Топионици.)
Атанасије, невољан да по ко зна који пут
слуша исто оправдање, можда и љут зато што
Нову годину дочекује на радном месту, довољно
гласно да привуче пажњу свих на вечери:
„Ма дај већ једном, раситни ту новчаницу
да видимо шта ће да буде. Да ли ће Земља и
даље да се окреће око Сунца? Мада не ваља баш
сад да стане, бићемо стално у мраку. Али и по
ту цену, вади паре!!!“
Радовани је извадио новчаницу од петсто
динара и пружио је кантињерки.
„Немам ситно“ – чуло се са друге стране
пулта.
Атанасије није испуштао регулаторску иницијативу, руком показа Радованију да
врати новчаницу у џеп. Потом сервирки, повишеним тоном: „Све је у реду, другарице, ако
немате ситно, а требало би да имате, Ви частите четири 'јупија', сад је Нова година, хвала
вам лепо, попићемо у Ваше здравље“ – и крену
за сто.
„Чекајте, чекајте“, подиже децибеле и рад–
ница кантине, овде је спакован пазар из прве
смене, имаћу ситно, решићемо проблем.
Тако је Радовани раситнио „историјску“
петстодинарку, а „другарица из кантине“ избегла принудно чашћавање.
Jован Г. Стојадиновић
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Најлепша новогодишња честитка

Срећно нам чисто небо
Пре неки дан, на крају јесени, сетио
сам се Влашке буне, из маја 1935. и
одмах ми је пало у очи да нисмо обележили осам деценија од овог великог догађаја. Мислим да је прави
разлог што се једноставно нисмо
сетили. Сигуран сам да ова тема
више није забрањена, а била је у време
социјалистичке изградње. Сетио сам
се и прича о свим претходним бунама
у Борском руднику, мањих и већих.

разлога што сам хтео да избегнем
приписивање разних нетачних атрибута.
Морам да кажем да сам рођен
у Козарској улици, сто метара
југозападно од старог димњака, тамо
где је сада Кисикана. Ту је цела моја
генерација, и неколико претходних и
неколико наредних, босонога газила
по пириту, играјући фудбалске утакмице на живом блату. Не сећам се да

делу Басена, са јасном назнаком да су
то, пре свега, еколошки, па тек онда
економски пројекти, нисам имао никакав став. У себи сам дубоко гајио
наду да ћемо се коначно решити топионичког дима, али требало је чекати
и видети шта ће да испадне. Нико
није имао никаквог искуства и било
је јасно да све то може да личи на експеримент. Али, било је важно да се
нешто догодило и да су приче о Бору
као ваздушној бањи, можда и реалне.
Ипак, мало је људи веровало у то.
Са зебњом се очекивао епилог, а
они еколошки протести, који су били
у време када је нова топионица већ
почела да ради, личили су на злослутног гаврана, који криче и кружи на
мутном небу изнад глава Борана.
И онда, средином овог месеца, из
Агенције за заштиту животне средине стиже информација коју сам
лично и очекивао: „Борани удишу један
од најчистијих ваздуха у Србији“.
Пао ми је камен са срца због тога
што сам доживео да се небо изнад
Бора, као чаробним штапићем, пре-

Оних које су за предмет пажње имале
мале плате и оних које су упозоравале на велико уништавање скромних
пољопривредних култура у селима до
којих допире дим. Обично су се сељани
бунили због штетног дејства дима, то
им је ваљда било најлакше. Не памтим
да сам негде прочитао да су биле буне
због отпадних вода, ваљда зато што
се такве воде мање виде и не штипају
плућа.
После тога доста сам читао о
штрајку Југораса, из јула 1938. али то
је био, мање-више, политички штрајк
којег је организовао ондашњи пред–
седник Владе Краљевине Југославије
Милан Стојадиновић.
Онда је трајало затишје до
пролећа 1956. године, када је на главном тргу у Бору био митинг подршке
народима Шпаније у борби против
Франковог режима.
У међувремену није било штрајкова
и протеста све до средине последње
деценије прошлог века. Борани су дигли
глас против Слободана Милошевића и
Мире Марковић.
И онда, опет, затишје до јесени
2015. када је било неколико протеста испред Железничке станице. Названи су симболично: Еколошки протести. Нисам био на тим протестима,
али сам касније, слушајући то на интернету, остао збуњен. Нисам желео
да јавно износим лично гледиште из

ли смо икада имали нешто против
дима. Мислили смо да људи у целом
свету живе исто овако. Додуше, кад
падне снег он брзо поцрни, па смо
ретко имали прилику да се грудвамо.
На санкање смо ишли у Савићев поток,
касније на Савачу и на Црни врх. До
планине Стол било је тешко допрети,
јер је морало много да се пешачи по дубоком снегу и то узбрдо.
Када је пре пет-шест година
почела активност на изградњи нових
металуршких постројења у борском

твори у блиставо плаветнило. Да није
сада, било би велико питање да ли би се
овако нешто икада догодило. Не сећам
се да је у мом животу било много оваквих радосних и поносних тренутака.
Рођен сам пре ко зна колико деценија
и на прстима једне руке, и то само до
пола, могу да набројим овакве радости. У
том тренутку задовољства ми је једино
преостало да опростим све ружне речи о
мом родном граду које су долазиле, углавном, са туђих и ружних страна.
Не знам колико је коштала

Фотографије: Љ. Алексић

изградња нове топионице, али могу са
сигурношћу да тврдим да је већ само
због плавог неба, овај пројекат оправдао очекивања.
Читам на разним сајтовима да
РТБ-у прети нешто што није добро,
да се ближи крај производњи и да ће
тиме доћи и крај живота у граду. Не
верујем и чак сам спреман да аргументима браним мишљење да Басену Бор
и граду у коме живимо предстоје још
бољи дани. Читам и резултате геолошких истраживања разних свет–
ских компанија на овом терену који
кажу да има још много бакра и злата.
Таквим информацијама верујем, јер
нема разлога да буду лажне. А када су
ме песимисти упозорили да је Басен
Бор дужан и ружан ја сам им рекао да
се сете приче о девојчици и мами, од
пре више деценија. Они ми кажу да
се не сећају никакве девојчице и ја им
онда испричам:
„Девојчица је мами написала писамце и рекла: треба да ми даш 100
динара што сам почистила кућу, 100

динара што сам наместила кревет,
200 динара што сам одвела брата у
школу. Мама је видела писмо, оставила новац испод цедуље и дописала:
Што сам ти купила хаљину нула
динара, што сам ти показала како
да напишеш домаћи задатак нула
динара, што сам 12 година била добра
мама нула динара...“.
Прича није завршена, јер нико не
зна како је реаговала девојчица.

Мирослав Радуловић

Култура
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Портрет фотографа Драгољуба Митића у Народној библиотеци

И индустрија и живот
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – Поводом Дана
библиотекара Народна библиотека у Бору отворила
је 14. децембра изложбу под називом “Портрет фотографа: Драгољуб Митић“. Реч је о фоторепортеру „Колектива“ и „Борских новости“ који је сачувао од заборава, не само прегнућа рудара и металурга
Рударско-топионичарског басена Бор, већ и бројне
„коцкице“ животног мозаика града бакра друге половине прошлог века, пошто је, званично, као фоторепортер у редакцију Колектива ступио 1968. и ту дочекао пензију (1991. године). Приређивач изложбе,
библиотекар Драган Стојменовић, најаваљује да ће
након представљања фотографа Ђуре Коловратара, и
сада Митића, Завичајно одељење Библиотеке хронолошки испратити низ фотографа најзаслужнијих за
наслеђе индустријске фотографије коју чува и повремено представља јавности.
- Фотографи које ћемо представити имају неспоран удео у нашим животима преко свог јавног

ангажовања, окупирања наше пажње и приватности, стварајући оно што је понајмање експлицирано кроз њихове фотографије, оно шта
представља неспорну вредност, континуитет и
квалитет, а то је професија институционалног
фотографа ‒ фоторепортера. Коловратар је поставио темеље документарне и индустријске
фотографије, а Митић је својим фотографским репортажама омогућио да први пут „уђемо“ у радничке бараке, станове, службу хитне помоћи, лекарске ординације, операционе сале, кафане,
канцеларије… Митићеве фотографије које чувамо
најзаступљеније су у Колекцији РТБ-а Бор, односно у фотодокументацијама редакција листова Колектив и Борске новости, али и у другим приватним колекцијама.
Наш саговорник подсећа да је Драгољуб Митић
рођен у Мрамору код Ниша, 8. јула 1931. У Бор долази
1946. (да заврши Рударску школу), кад и Коловратар
који је већ формирани фотограф и отвара фотографску радњу у Нишкој улици. Драгољуб и његов старији
брат Миодраг живели су у поткровљу фотоатељеа
Ђуре Коловратара и вероватно је тај сусрет утицао на
њихово будуће ангажовање. По завршетку школовања,
Драгољуб ради као васпитач у Интернату Школе ученика у привреди, а његов брат отвара своју фотографску радњу. Фотографски занат Драгољуб учи од свог
старијег брата и полаже мајсторски испит 1956. То му
омогућава нови посао уредника зидних новина на Радничком универзитету у Бору, али и да започне сарадњу
са Телевизијом Београд као сниматељ.
Фотографи Колектива су, напомиње Стојменовић,
ретко потписивини испод фотографија или навођени
у импресуму листа, све до првомајског двоброја 1970.

Тада су први пут као фоторепортери листа потписани Драгољуб Митић и Бајрам Салијевић. Поред
сниматељског и фоторепортерског рада, посебно је
значајан Митићев уметнички рад: приредио је више
изложби фотографија, од којих је посебно запажена
његова самостална изложба „Туристичке фотографије
Ђердапа“, која је била повод да му се додели награда Туристичког савеза Југославије за уметничку
фотографију. “Сигурни смо – закључује Стојменовић
- да је кроз Митићеву бленду и експозицију, која су
трајале више од 35 година, ушло довољно светлости
за будуће изложбе...”
Љ. Алексић

Изложба слика поводом Дана Музеја рударства и металургије

Борска визија Јарослава Кандића

Бор и Рудник били су главни мотиви угледног сликара и
ликовног педагога током његовог дванаестогодишњег живота
и рада у Бору 60-их и 70-их година прошлог века
МУЗЕЈ РиМ. – Поводом Дана Музеја рударства и
металургије у његовој Галерији приређена је изложба
“Јарослав Кандић – борска визија”. Пре него што је
отворена, в. д. директора Игор Јовановић је подсетио
посетиоце да иницијатива за оснивање борског музеја,
који је званично отворен 30. јуна 1965. године, потекла
управо 15. децембра 1950. Током полувековне историје
Музеј је променио многе објекте да би се 1984. уселио
у садашњи простор. До 1973. звао се Народни, а од
1974. Музеј рударства и металургије, што говори о
његовој основној делатности, а то је проучавање рударства и металургије од најстаријих времена до данас.
Музеј иза себе има много пројеката, много великих
стручњака, уметника и сарадника који су му трасирали
и обележили пут. Ове године у његовим галеријама и
Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој Бањи одржане
су бројне изложбе и радионице, а било је и теренских
истраживања, публикација...
- Издвојио бих, најпре, изложбу „Џинови леденог
доба“ (у марту) која је била занимљива најмлађим
Боранима – подсетио је Јовановић. - Следи „Бор до
1941. године“ из заоставштине др Томислава Пајића
који је током 60-их и 70-их година био и у управи
Музеја. За њом следи поставка „Од филмске траке
до дигиталне телевизије“, у септембру “Наис касноантичка некропола”, недавно изложба копија
фресака из цркве Богородице Љевишке у Призрену. Антику и средњи век овог нашег подручја

и теренски смо истраживали (у Бањском пољу и
Д.Б. Реци), а од бројних мнифестација поменуо бих
“Музеји Србије десет дана од 10 до 10“, смотре етнолошких и археолошких филмова, каталоге уз сваку
изложбу, као и Зборник радова Музеја РиМ, број
16-18, који је у штампи.
Отварајући скромну, али значајну изложбу
„Јарослав Кандић - борска визија“, њена ауторка
Данијела Матовић, виши кустос и историчар уметности, најпре је нагласила
да је реч о делима уметника
и ликовног педагога која су
власништво Музеја РиМ и
Гиманзије “Бора Станковић”.
Кандић је у њој радио током
60-их и 70-их година прошлога века, а каријеру и
живот наставио и завршио
у Београду 2004. “Изложба
је тематски опредељена
Јарослав Кандић
на ликовном приказивању
Бора и рудника, што су
били и главни мотиви овог уметника великог стваралачког потенцијала који не бежи од класичних
ликовних елемената и постулата – написала је ауторка у каталогу изложбе. - Ликовни критичар Зоран
Павловић део Кандићевог ствралачког опуса, нарочито по ликовној форми и значењу, приближава

Експлозија на дневном копу 1972.

и кругу фантастичног сликарства. Наизглед реалистична, нека његова дела су и романтична, пуна
алегорија, алузија и симбола...”
Кандић је у Бору имао седам самосталних изложби од којих је последња (1999) била ретроспектива
четрдесетогодишњег рада. Његова општа прихваћеност
као уметника и ликовног педагога и неизбрисив траг
у развоју културе у граду бакра потврђени су и Октобарском наградом Бора. Јер, како је у то време казао
чувени борски новинар и књижевник Рајко Чукић,
“никада слика у Бору није тако живела и никада
није толико значила, колико је значила тада. Нико
за стварање такве атмосфере није више учинио од
Кандића, првог сликара који је мотивски и поетски
своје животно дело везао за Бор (а рођен је у Лазаревцу 1935. године).
Љ. Алексић

Мозаик
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Професори Техничке школе у Мајданпеку поновили акцију за пример

Наставна средства
купили хонорарима

Прошле године су новац од хонорара за полагање испита ванредних ученика усмерили за куповину девет рачунара, а сада за наставна средства машинске групе предмета
МАЈДАНПЕК.
Професори
мајданпечке Техничке школе још једном
су, одлуком да се одрекну својих хонорара са испита ванредних ученика у
корист набавке наставних средстава,
учинили гест хвале вредан. Дали су тему
за причу, али и задатак свима који желе
да унапреде услове и резултате рада.
Уместо да своје невелике плате увећају
зарађеним хонорарима, они су прошле
године тим новцем купили девет рачунара и опремили кабинет за извођење
наставе на смеру економске струке. Сада
су купили 240 хиљада динара вредна
наставна средства за машинску групу,
алате за машинску радионицу и интерактивну електронску таблу, прву у образовним установама општине.
- Посебну тежину овој акцији даје
чињеница да су у њој учествовали
баш сви професори, без изузетка –
каже Драгослав Јанковић, директор
ове образовне установе, који је прошле
године био њен иницијатор: - Наставак
акције у овој школској години предложио је Стојадин Костић, председник Школског одбора, али с тим да се
на исти начин побринемо за наставна

средства машинске групе.
Сви професори су прихватили
предлог и одрекли се хонорара, а
прикупљена средства искоришћена су
за куповину једне “паметне”, електронске табле какву нема ни једна школа на
подручју општине. Ту су и стубна бушилица, микрометри, помична мерила,
одвијачи, лењири, брусилица и друго,
неопходно за реализацију и праћење наставе машинске струке. Преплатили су
се на “mozaBook” једногодишњу лиценцу, па професори са те платформе
проширују образовне алате вишенаменским илустрацијама, анимацијама и
могућностима за креативне презентације
у настави.
Вредност набављене опреме од
240 хиљада динара не треба потценити, посебно са становишта професорских зарада. О чињеници да су
део свог зарађеног новца усмерили
на стварање бољих услова за рад и
квалитетнију наставу средњошколаца,
треба размишљати и запитати се, ко је
још спреман да учини нешто слично?
С. В.

Промоција трећег романа Дејана Златића

“Бдење”
МАЈДАНПЕК. - На промоцији коју ће Мајданпек дуго памтити, Дејан
Златић, професор, а некадашњи новинар и инжењер у РБМ-у, представио је свој трећи роман “Бдење”. Тог 7. децембра мала сала Дома омладине била је тесна за све оне који су уживали у добро осмишљеном
представљању књиге коју су многи већ прочитали и са одушевљењем о
њој говорили, али и оних који су се за уживање у “Бдењу” тек припремали.
Овај роман нашао се у конкуренцији за НИН-ову награду за 2016. годину,
а реч је о издању Нове поетике и Аргус букса.
С. В.
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ВОДОРАВНО: 1. Место где се налазе сојенице, 7. Фабрика кокса, 14. Заједно
са 17. водоравно и 41. водоравно: Празнична порука Редакције, 15. Старац седе
браде и бркова – дели новогодишње поклоне, 16. Место на Дугом отоку, 17. Види

14. водоравно, 19. Боемски уметник (мн.), 20. Временски термин, 21. Алеутско
острво, 22. Име мађарског писца Сабоа, 23. Ексалитар (скр.), 24. Збирка географских карата, 26. Планина у Македонији, 28. Ауто-ознака за Лозницу, 30. Стара
мера за површину, 31. Филмске улоге, 32. Лична заменица, 35. Узбрдица, 37. Узан
индијански чамац, 38. Мајстор који прави ужад, 39. Новогодишње украсне лампе,
41. Види 14. водоравно, 43. Играч у циркусу, 44. Дрвени суд за жито.
УСПРАВНО: 1. Совјетски савез, 2. Дневна птица грабљивица, 3. Новогодишња
искићена млада јела, 4. Ходати, кретати се, 5. Школски намештај (скр.), 6.
Хемијски елемент, редак метал, 7. Врста папагаја, 8. Предлог, 9. Мало забавно позориште, 10. Течност из четинара, 11. Врста папагаја (мн.), 12. Део тела код човека,
13. Политичко уточиште, 15. Једноцифрени број, 18. Олимпијски комитет Србије
(скр.), 21. Име америчке певачице Морисет, 22. Шипка изливеног метала, 25. Тропске зоне, 26. Наш музичар, Марко, 27. Хришћански празник посвећен рођењу
Исуса Христа, 28. Направа за пушење дувана, 29. Узвисине песка и шљунка на
северу Европе, 31. Италијанска телевизија, 33. Лековита биљака, 34. Држава на
Блиском истоку, 36. Предузеће модне трикотаже (скр.), 37. Боја за косу, 38. Удружена дуванска индустрија (скр.), 40. Основна тарифа (скр.), 42. Организација рада
(скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2276 – ВОДОРАВНО: осудити, Вавилон, ротуле,
јаребица, авис, трен, лакат, оан, дрен, Кир, Та, акреп, рукав, РС, роб, шева,
Рим, Олимп, Рума, Сабо, детаљист, ратник, Атакама, Киншаса

Мали огласи
Продајем кућу у Врњачкој Бањи (близу хотела „Меркур”), површине
250 квадратних метара, грађена по дозволи и укњижена. Контакт
телефони: 069/882-78-74; 064/192-53-42.
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ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Справа која прикупља
енергију таласа
Двојица инжењера из Орегона освојили су прве награде на такмичењу
америчког Секретаријата за енергетику за своје справе које прикупљају
енергију океанских таласа. Њихова мала фирма, „Aqua Harmonics“
добиће милион и по долара за дизајн прототипа који јефтино и ефикасно
може да производи струју.
Плутајући у средини експерименталног базена величине 10 хиљада квадратних метара у Центру за борбена
дејства америчке ратне мронарице у близини америчке престонице, модел фирме
Aqua Harmonics за енергију таласа изгледа крајње неупадљиво. У ствари, цео
пројекат је настао из хобија.
“Помогло нам је много људи. Мој
таст је осмислио машинерију, бесплатно, што је одлично јер смо у почетку све сами финансирали. Добар пријатељ је радио 3D штампање,
често само за цену материјала”, наводи Алекс Хегмалер из фирме Aqua
Harmonics.
Чек на милион и по долара доказ је да и скроман почетак може да се исплати. У априлу 2015. за такмичење у области енергије таласа пријавило се
92 тима који су понудили своје моделе за одрживо и економично сакупљање
енергије из океанских таласа. Девет тимова је ушло у финале, а три су освојила
новчане награде. Стандарди су постављени веома високо.
“Тражили смо да дуплирају количину енергије која може економично да се
извуче из таласа, и не само један, два или три тима, већ су четири тима не само постигли тај резултат већ су урадили и много више”, каже Дејвид
Фридман из америчког Секретаријата за енергију.
Уређај фирме “Aqua Harmonics” усидрен је уз помоћ кабла који константно
намотава и одмотава мотор-генератор унутар справе. Његова тајна је у контролисаном кружењу које се обавља на принципу резонанце, слично као када
гурате некога у љуљашци…
Ђорђе Путић (Глас Америке)

Рађање борске интелигенције
Према подацима из 1930. године, Тимочка крајина је имала близу 40 одсто
неписменог становништва, а предњачио је Борски рудник са чак 62,8 процената. Бор је до 1940. имао само једну народну четвороразредну основну
школу - „Краљ Александар Ујединитељ”. Неко стручно образовање могло се
стећи у Продужној стручно-шегртској школи (основана 1938/39), где су уписивани шегрти који су изучавали поједине занате код приватних послодаваца
и трговаца, и у Женској занатској школи (установљена годину дана касније)
која је примала женску децу после основне школе. Судећи по организацији, а
још мање по третману, обе се не би могле сматрати школом у правом смислу
те речи. Радиле су и француска и руска основна школа.
Борски рудник између Првог и Другог светског рата скоро да није имао
овдашњу интелигенцију. Потребни стручњаци су упућивани са стране, па су
дођоши добијали назив „месечари”. У државној служби (1939) било их је
315, од којих 44 са вишом школом, 113 са нижим образовањем, 11 без школе
и 147 у послузи. У руднику је тада радило 15 дипломираних инжењера, два
правника, три инжењера и шест стручњака са вишим образовањем. Овом
броју треба додати и пет лекара, двојицу фармацеута, једног стоматолога,
једног лекара у Злоту, три учитеља и пет учитељица, и по једног ветеринара, шумарског инжењера и агронома (две придошлице). Међу дипломираним инжењерима био је само један Боранин – Рајмонд Стојаковић и један
учитељ – Петар Мундрић.
На снимку из старог албума – прва генерација ОШ „Краљ Александар
Ујединитељ”.
Ј. С.

Градом пред
новогодишњу
ноћ

