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Са седнице Управног одбора: Усвојен

Све подређено већој

План пословања који предвиђа 65 милиона тона ископина и однос руде и раскривке 1:2,32 у 2017. години, подразумева добијање 235.894 тоне
сувог концентрата и производњу 48.014 тона катодног бакра, 842 килограма злата и 4,3 тоне сребра, као и услужну прераду 164 хиљаде тона
увозног концентрата ради попуњавања металуршких капацитета. – Б. Спасковски: У овом тренутку потребно нам је 80 милиона долара обртног капитала - 50 за куповину концентрата директно од произвођача, а не од дилера и 30 милиона долара за репроматеријал и резервне делове, јер се производња не може водити набавком „на почек“. – Разлика између планираних прихода и расхода у 2017. позитивна је 67,3 милиона долара, упркос улагању 30 милиона долара у рударство и металургију из сопствених извора

Фото: Љ. А.

За већа искоришћења у флотацијама
потребно је да наставимо куповину
квалитетних увозних реагенаса. Што
се тиче већих искоришћења у Топионици, постижемо их након ремонта
и санације последица пожара, али
треба нагласити да у залихама хладног материјала имамо око осам и по
хиљада тона бакра, 300 килограма
злата и близу тону и по сребра. Све
то може да се претопи, али у наредних
осам месеци. Добра ствар са хладним
материјалом је та што је метал који је
„заробљен“, у тренутку када је стваран вредео 42 и по милиона долара,
а данас, након повећања цене бакра,
нето вредност ових залиха, када се

РТБ. – У сва четири рудника РТБ-а
Бор дневно се откопа 123.000 тона руде
и јаловине, односно око четири милиона тона ископина месечно. А, да би
се добила само једна тона бакра у концентрату, потребно је 1.016 тона ископина. То је актуелна слика рударске
производње у Басену коју пословодство
планира да побољша у 2017. години,
чуло се на седници Управног одбора
РТБ-а, последњој у 2016.
-Сви планови РТБ-а Бор усмерени су ка повећању рударске
производње, односно обима ископина и количина концентрата да би
се у металургији рад претежно заснивао на преради сопствених сировина.

хладног материјала на залихама, као
и валоризацијом бакра и племенитих
метала „заробљених“ у њему због дисконтинуитета рада нове топионице од
пожара наовамо – рекао је генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски.
Објашњавајући пред Управним одбором детаљније План пословања у
2017. години, Спасковски је додао: РТБ данас из сопствених сировина
произведе годишње 46.000 тона катодног бакра. Ако ову производњу упоредимо са оном од 2001. до 2008., када се
годишње давало једва 16 и по хиљада
тона бакра, јасно је где је РТБ сада.
Ипак, све ово што сам набројао спада
само у предуслове за већу производњу.
одбију трошкови поновне прераде,
износи равно 50 милиона долара. И
поред ове „аналитике“ предуслова за
већу производњу 2017., успели смо да
крајем 2016. обезбедимо средства, сопствена наравно, за плаћање обавеза са
којима каснимо. У децембру смо измирили новембарски рачун за струју
и платили рудну ренту – казао је Спасковски.

Производња се не може водити
„на почек“

Чланови УО: Жељко Калаба, Драган Ђурановић и Нађа Баранин

То је могуће остварити: повећањем
производње у Руднику бакра Мајдан
пек, искоришћења у Топионици и
рафинацији (након санирања после
дица пожара у Фабрици сумпорне киселине), затим повећањем флотациј
ских искоришћења бакра и племенитих метала и ефикаснијом прерадом

У Мајданпеку је за континуитет добре
производње неопходна куповина рударске опреме и то у износу 23 милиона евра. За одржавање континуитета у „Церову“, где ће руде бити до
половине 2017., потребно је отварање
„Церова 2“. Документацију смо припремили, а почео је и откуп земљишта.

РТБ, дакако, бије битку са лик
видношћу. Обртни капитал, стечен
искључиво из сопствених извора а не
подршком банака, се – истопио, признао
је први човек компаније.
-У овом тренутку потребно нам је
80 милиона долара - 50 за куповину
концентрата директно од произвођача,
а не од дилера и 30 милиона долара
за репроматеријал и резервне делове,
јер се производња не може водити набавком „на почек“. Најважнија ствар
је, ипак, недостатак обртног капитала за отварање рудника „Церово
2“ и „Церово примарно“, повећање
производње у Мајданпеку и „разраду“
борске „Јаме“. За све то потребно је
улагање око 350 милиона долара у
наредне две године. Додатни капитал
потребан је и за обнављање рудар-

ске опреме купљене пре седам година.
Тада је у њу уложено 85 милиона евра,
али се макар четвртина те опреме
мора обновити, то налажу сва рударска правила. Зато је сасвим јасно да
су РТБ-у за нормално функционисање

Две милијарде динара
из буџета Србије
Буџет Републике Србије за 2017. годину предвидео је две милијарде динара за РТБ Бор. То су, како је објаснио
Спасковски, наменска средства која
представљају системску подршку
државе пословању борске компаније
у 2017. и то у случају да опет дође
до поремећаја на тржишту бакра и
пада цене метала. – РТБ ће се трудити да ефикасним и рентабилним
пословањем створи услове да редовно може да измирује створене обавезе
и да не посегне за резервисаним средствима – казао је он.

потребна капитална средства која
он не може сам обезбедити, а то не
очекује ни од државе јер и није светска пракса да држава отвара руднике.
Неопходни капитал може се обезбедити само променом власничке структуре компаније и то је сада сасвим
јасно – казао је Спасковски.
План пословања РТБ-а у 2017., који
предвиђа 65 милиона тона ископина и
однос руде и раскривке 1:2,32, усвојен
је једногласно на седници Управног
одбора. Подразумева добијање 235.894
тоне сувог концентрата и производњу
48.014 тона катодног бакра, 842 килограма злата и 4,3 тоне сребра, као и услужну прераду 164 хиљаде тона увозног концентрата ради попуњавања металуршких капацитета. Приходи су планирани коришћењем пројектоване цене
за тону бакра од пет хиљада долара,
па је процењено да ће у 2017. вредети

Важност континуитета
у „Церову“
Експлоатација „Церова 2“, као
новог рудника представља прелазну фазу која обезбеђује континуитет производње у комплексу „Церово“ до отварања „Церова примарног“. Узимајући у обзир значај и вредност тамошњих рудних резерви, веома је важно да се са садашњим власницима некретнина у зони будуће
експлоатације постигну квалитетна и обострано прихватљива решења
и постигне правична накнада за
вредновање некретнина – рекао је
члановима Управног одбора први човек РТБ-а Бор.

близу 291 милион долара, а расходи
223 и по милиона долара. Добит би, пре
амортизације, у том случају износила
67,3 милиона долара. Раст прихода у
2017. години у односу на 2016. износи
45,1%, а пословна добит биће већа 7,6
пута, чуло се на седници највишег
органа управљања компанијом.
Планирана цена коштања је 4.329
долара по тони катодног бакра, а
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План РТБ-а

План пословања РТБ-а у 2017. години

рударској производњи

умањена за вредност племенитих метала, од садашња четири посебна. Ова
она износи 4.030 долара. То је, тврди обавеза је саставни део усвојеног
Спасковски, break-even (граница рента- УППР-а и њоме треба да се обе-

РТБ и даље друштвено одговоран
РТБ и у 2017. години планира да буде друштвено одговорна компанија и
да различитим мерама помоћи и финансијске подршке „враћа дуг“ Боранима,
Мајданпечанима и мештанима села двеју општина. - Ово се посебно односи на
све оне који су у зони директног утицаја рада рудника „Велики Кривељ, „Церово“,
„Мајданпек“ и „Топионице“. Планирана средства за потребе Спортског центра у
Мајданпеку износе 100 хиљада долара, док ће за уређење школа, месних заједница
и финансијске подршке удружењима бити издвојено 152 хиљаде долара. За помоћ
здравственим установама у Бору и Мајданпеку планирано је 93 хиљаде долара, а за
куповину санитетског возила за борску болницу око 36 хиљада долара. За уређење
инфраструктуре у Бору и Мајданпеку биће издвојено 122 хиљаде долара – рекао је
Благоје Спасковски.

нулте бране и пратећих система
јаловишта кривељске флотације, као
и у завршетак опремања флотације у
Мајданпеку планирано је улагање 21
милион долара. Што се металургије
тиче, за финансирање преосталих
дуговања за енергану, лонце и камионе,
завршетак флотације шљаке и куповину
камионског усисивача планиран је 9,1
милион долара.
-Инвестициона улагања у руд-

њихове
раскривености.
Такође,
развој рударства, примерено расту
производње, захтева интензивно
обнављање и набавку рударске транспортне, утоварне, бушаће и помоћне
опреме. Зато је нужно обезбедити инвеститоре или путем стратешког партнерства, или докапитализацијом,
приватизацијом мањинског дела,
па чак и комерцијалним аранжманима у виду претфинансирања

Благоје Спасковски и Немања Стевановић

билног пословања) за РТБ. Но, пошто
је бакар берзански производ, додаје да
не треба сметнути с ума прогнозе угледних светских аналитичара, попут CRU-а
и Goldman Sacks-а, које кажу да постоје
реалне могућности да се просечна цена
бакра од планираних 5.000 долара за
тону, у 2017. ипак задржи на просеку од
5.500 долара и, можда, повећа на 6.200

збеди нова организација пословања,
рационализација трошкова и оптими
зација броја запослених. Због тога је
реализацијом стимулативног програма за решавање вишка радника,
предвиђено смањење броја запослених. Процењено је да је, у односу
на потребе производње и техничку
опремљеност рудника, флотација и

У сва четири басенска рудника дневно се откопа 123.000 тона руде и јаловине

нике и металургију су минимална и
нужна. Морамо да створимо услове за
убрзани развој рударства повећањем
производње у постојећим рудницима и отварањем нових. Јер, без
сталног улагања у рударство долази
до смањења обима и квалитета
производње, са ризиком раубовања
постојећих лежишта до границе

долара. То би побољшало и финансијску
позицију РТБ-а за додатних 24 милиона
долара (са ценом од 5.500 долара за тону
бакра), односно за чак 57,5 милиона
долара уколико би просечна цена „црвеног метала“ 2017. вредела 6.200 долара
по тони.
-Настављамо да стално контролишемо и смањујемо све оперативне
трошкове по јединици производа и
то провером потрошње и корекцијом
набавних цена према тржишним условима. Истовремено, уз реализацију
производних планова и даљу примену усвојених мера штедње, у 2017.
години треба да се формира нови организациони облик и обаве нужне статусне промене у циљу организовања
јединственог привредног друштва

будуће производње бакра. Наравно,
за свако од ових решења неопходна
је претходна сагласност државних
институција, ресорних министарстава и, посебно, државна гаранција,
а рудне резерве којима располаже
РТБ оправдавају овакву подршку –
закључио је Спасковски.
Г. Тончев Василић

металургије, 1.200 радника вишак.
Трошкови зарада би онда били око 15
милиона долара нижи, и поред тога
што би тиме били створени услови за
запошљавање 300 младих и образованих људи за рад са савременом и високозахтевном технологијом – образложио је генерални директор РТБ-а.

Улагања у рударство и
металургију минимална и нужна
Позитиван биланс успеха планиран у 2017. укључује и финансирање
инвестиционих улагања у рударство и
металургију из сопствених извора.
У набавку нове рударске опреме у
„Великом Кривељу“, „Мајданпеку“ и
„Јами“, неопходне за већу производњу,
изградњу колектора у „нултом пољу“ Да би се добила само једна тона бакра у концентрату потребно је 1.016 тона ископина

Актуелно
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Разоткривена велика божићна пљачка бакра из РТБ-а

Полиција пронашла украдене
блокове у забаченој борској улици
Импровизовано превозно средство које је лоповима
послужило да изнесу „плен”

РТБ. - Како су крадљивци у дане божићних празника успели неопажено да уђу у круг Топионице и
рафинације, избегну обезбеђење, сигурносне камере
и изнесу чак 1.410 килограма бакарних блокова из магацина овог басенског предузећа, за сада је - мистерија.
Како је могуће да се украде роба тешка скоро тону и по,
а да то нико на време не примети ни спречи, питање је
на које би врло брзо одговор требало да да Полицијска
управа у Бору. Јер, украдена роба је, њиховом
ефикасношћу, пронађена у улици 7. јула истога дана
када је крађа и пријављена, прецизније осмог јануара

Тапинг-блокови су истог дана враћени у
магацин Топионице

Ефикасношћу борске полиције украдена
роба од бакра, вредна два и по милиона динара, пронађена је истог дана када је крађа
пријављена. – Уколико утврдимо да су лопови имали помоћ „изнутра“, сви ће бити
санкционисани, каже Саша Перишић
увече. И враћена је „на место злочина“ – у магацин Топионице и рафинације.
-Крађа се десила или на Бадњи дан или на
Божић, а магационер Топионице пријавио је нестанак жакет и тапинг-блокова осмог јануара ујутру.
Полицију смо истог тренутка обавестили о крађи
и поднели кривичну пријаву против НН починиоца. Не желимо да нагађамо сценарио по којем су
крадљивци успели да из круга предузећа изнесу
тако „тежак“ плен, надамо се да ће то надлежни
органи у врло кратком року открити и да ће починиоци бити пронађени и адекватно кажњени.
Ради квалитета даље истраге, то је све што о овом
случају може да се каже. Додао бих само да ће, уколико се истрагом утврди да су крадљивци у овој
акцији имали логистичку подршку радника РТБ-а,
сви бити санкционисани у складу са Колективним
уговором предузећа и тежином почињеног дела -

каже Саша Перишић, помоћник генералног директора РТБ-а Бор за безбедност на раду.
Вредност робе која је била украдена из магацина
Топионице је око два и по милиона динара, а реч је
о бакарним блоковима који се користе у процесу
производње. Један тапинг-блок тежак је око 200 килограма, а жакет-блок близу 700 килограма.
Г.Т.В.

Ванредна седница Скупштине синдиката рудара Србије

Љубиша Миљковић разрешен, Миломир
Милановић нови председник

БОР. – На ванредној седници (20. јануара) чланови Скупштине Синдиката рудара Србије Бор (присуствовало 40 од укупно 45) једногласно су разрешили Љубишу Миљковића дужности председника
ове интересне организације радника. То је, иначе,
учињено на предлог Одбора – Председништва СРС-а
који је исту одлуку донео на својој ванредној седници
одржаној 30. децембра минуле године. За новог председника СРС-а Бор изабран је Миломир Милановић,
предрадник електромашинског одржавања на Површинском копу „Церово”, иначе, досадашњи заменик председника СРС-а, за његовог заменика Срђан
Непоштовање Статута СРС-а, нарушавања угледа СРС-а и РТБ-а, као и међуљудских
Марковић, досадашњи секретар, а за секретара Горан
односа чиме је нанео огромну штету овом синдикату – разлози за разрешење Љубише
Бркић. Два нова члана Председништва СРС-а су Снежана Тодоровић и Неџад Карабашевић, а именовани
Миљковића. – М. Милановић: Синдикат рудара Србије даје пуну подршку премијеру и
су и нови повереници СРС-а: Небојша Шијаковић
Влади Србије који чине све напоре да РТБ стабилизују, као и пословодству РТБ-а
(Површински коп „Велики Кривељ”), Игор Јовановић
(Флотација „Велики Кривељ”) и Зоран Станојковић диката рудара Србије и одлука Одбора–Председ- дан, јер није оверен у законском року (осам дана
(Јама). Синиша Шарбановић разрешен је дужно- ништа, нарушавања угледа СРС-а, телефонских од одржавања седнице Скупштине) у ресорном мисти заменика председника СРС-а РБМ-а, а на ту дуж- претњи појединим повереницима СРС-а, нарушавања нистарству, тако да све што је досад радио је нелегално. Фалсификовао је наше матичне бројеве
(када смо потписима потврђивали присуство седницама Одбора) и то искористио за разне кривичне пријаве против појединих наших чланова.
Зато смо ангажовали правну службу да се покрене
поступак и укључи ревизорска кућа за економски
део и Миљковићево трошење новца, јер је реч о великим сумама. Почетком јануара јавном тужиоцу
смо поднели седам кривичних пријава против њега
због злоупотребе службеног положаја, а припремају
се још најмање десетак – рекао је Марковић.
Захваљујући се на указаном поверењу, Милановић
Горан Бркић, Миломир Миловановић и Срђан Марковић
је истакао да ће приоритет СРС-а у наредном периност изабран је Марио Буљубаша. Именовани су, међуљудских односа, изношења свог мишљења у оду бити враћање чланства. – Борили смо се да учтакође, нови Статутарни и Надзорни одбор. На сед- јавности без консултација и одлука Одбора–Председ- ланимо што више људи, а после сваког наступа
ници су усвојене допуне Статута СРС-а Бор (измена у ништва, самовоље у одлучивању и бахатог понашања, Миљковића у медијима губили смо по најмање
члану један, где се брише рудник „Леце”, „Медвеђа” и као и нарушавања угледа РТБ-а Бор, чиме је нанео 50 чланова. Његов рат са пословодством РТБ-а је
„Грот”, а додаје се ЈПП ЕУ „Ресавица”, Организација огромну штету овом синдикату”.
лични, а не рат СРС-а. Није крива организација,
инвалида рада РТБ-а Бор и сва остала посебна правна
- Једино важећи статути СРС-а су они који него један човек. Синдикат рудара Србије чврсто
лица која препознају циљеве и Статут СРС-а).
су оверени у Министарству за рад, борачка и стоји иза свог става и даје пуну подршку премијеру
У образложењу разрешења Љубише Миљковића социјална питања 2013. и 2014. године. Статут и Влади Републике Србије који чине све напоре да
истиче се да се „досадашњи председник разре- из 2015. којим се Миљковић хвалио (усвојен на РТБ стабилизују и ставе на здраве ноге, као и пошава ове дужности због непоштовања Статута Син- Скупштини СРС-а одржаној у Јами) није вали- словодству РТБ-а.
Ј. Станојевић

Актуелно
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Расписан позив за професионални менаџмент и саветовање у управљању РТБ-ом Бор

Конкурс отворен до краја априла
Управљачки и саветодавни тим који конкурише по овом позиву имаће јасне задатке: да повећа профитабилност, обезбеди нова
тржишта, нову организацију рада и план пословања усклади са
УППР-ом. - РТБ Бор има потпуну слободу и дискреционо право да
он, односно његови органи управљања и комисија која ће бити формирана за потребе реализације овог процеса, оцене добијене понуде
за сарадњу и донесу одлуку о одабиру најповољније, а све уз сагласност Владе Републике Србије

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор позвао је уочи нове 2017.
године сва заинтересована домаћа
и страна лица да поднесу понуду за
сарадњу и закључивање уговора о
пружању
услуга
професионалног
менаџмента и саветовања у управљању
компанијом. Објављивањем овог позива
РТБ Бор је испунио и последњу обавезу из Унапред припремљеног плана
реорганизације у овој години.
У позиву који је 29. децембра
објављен у дневном листу „Политика“

наведено је да заинтересовани понуде
могу слати до 28. априла 2017. године
и да предност имају људи са искуством.
Управљачки и саветодавни тим који
конкурише по овом позиву имаће јасне
задатке: да повећа профитабилност, обезбеди нова тржишта, нову организацију
рада и план пословања усклади са
УППР-ом.
У циљу унапређења пословања
РТБ-а Бор и стварања услова за
реализацију УППР-а, заинтересовани
ће морати да предложе стратегију и план
развоја рударства и металургије, као и
планове производње и смањења трошкова пословања. У складу с тим, мораће
да предложе и стратегију набавке и
продаје производа, са пројектованим
ценама за кључне производе РТБ-а, као
и да пројектују ниво запослених. Такође,
управљачки тим који се бира конкурсом
биће у обавези да, у сарадњи са руково-

диоцима РТБ-а и надлежним министарствима, примени све мере дефинисане
УППР-ом.
Понуда, дакле, мора бити детаљна,
а заинтересовани ће своју озбиљност
морати да потврде и уплатом 15 хиљада
евра, што је услов за учешће у јавном
позиву. Поред тога, потенцијални пружалац услуга треба да достави детаљне
биографије и референце појединца који
ће бити ангажовани и стално присутни
код пружања услуга професионалног
менаџмента и саветовања у управљању.
У понуди мора бити предложено
најмање 10 руководилаца и то: четири
особе за производњу и одржавање и
најмање по две за секторе набавке,
продаје и финансија и рачуноводства.
Потенцијални пружалац ових услуга у
обавези је, такође, да достави временски оквир за почетак ангажовања предложених особа које ће бити укључене у

пружање услуга које се траже овим позивом.
Искуство и знање у области рударства и металургије је, како је наведено у позиву, важан критеријум за
одабир пружаоца услуга. Висина накнаде за обављање услуга професионалног менаџмента и саветовања у
управљању РТБ-ом Бор такође је важан,
али не и најважнији критеријум који
ће бити разматран. У сваком случају,
потенцијални пружалац услуга је дужан
да поднесе предложене износе фиксних и варијабилних делова накнаде за
обављање својих услуга.
Сходно позиву, РТБ Бор има потпуну слободу и дискреционо право да
он, односно његови органи управљања и
комисија која ће бити формирана за потребе реализације овог процеса, оцене
добијене понуде за сарадњу и донесу
одлуку о одабиру најповољније, а све
уз сагласност Владе Републике Србије.
Такође, позивом који је објављен
предвиђено је и то да РТБ Бор задржава
право да измени све или поједине елементе позива за достављање понуда, као
и да позив прогласи неважећим или да
закључи овај поступак по сопственом
нахођењу, без одабира најбоље понуде
за сарадњу.
Г. Тончев Василић

РТБ тражи консултанте за привлачење стратешког инвеститора и пружање правне помоћи

Унапређење пословања и даљег развоја Басена
Наведени циљеви могу се постићи реализацијом мера из УППР-а,
заједничким улагањем РТБ-а кроз јавно-приватно партнерство, приватизацијом и/или оснивањем новог/нових привредних
субјеката, продајом капитала и/или имовине, докапитализацијом
комбината бакра и његових зависних друштава. - РТБ позива и
све заинтересоване понуђаче за пружање правних услуга ради
реализације мера из УППР-ова, и то: смањење капитала, конверзија
обавеза у капитал, статусне промене и/или друге опредељене мере и
припрема нове организационе структуре и имплементирање организационих промена. – Рок за подношење пријава 8. фебруар 2017.
године

РТБ.
–
Рударско-топионичарски басен Бор објавио је огласе којима
тражи консултанта за привлачење стратешког инвеститора, као и за пружање
правних услуга. У првом огласу РТБ
позива све заинтересоване понуђаче
за пружање консултантских услуга
припреме и реализације јавног поступка
привлачења
стратешког
инвеститора у циљу унапређења
пословања и даљег развоја рударства и металургије у Басену Бор.
То може бити путем реализације
мера из Унапред припремљеног
програма реорганизације (УППРа), заједничког улагања РТБ Бор
Групе кроз јавно-приватно партнер-

ство, приватизације и/или оснивања
новог/нових привредних субјеката,
продаје капитала и/или имовине,
докапитализације комбината бакра
и/или његових зависних друштава,
или комбинацијом било којег од ових
начина.
Консултантске
услуге
предви
ђају припрему јавног поступка
за
реализацију
трансакције
са
потенцијалним инвеститорима (припрема уговора о поверљивости, релевантне документације, упознавање
потенцијалних стратешких инвеститора са РТБ-ом и његовим зависним
предузећима, као и извештаја о предлогу
структуре трансакције за привлачење

инвеститора у комбинат бакра) и његову
реализацију (припрема трансакционе
документације, спровођење јавног поступка, преговори и потписивање уговора и испуњење трансакције).
Критеријуми за избор консултанта подразумевају успешно реализоване пројекте у области рударства
и металургије (заједничко улагање
путем јавно-приватног партнерства,
приватизације и/или оснивања нових
привредних субјеката, продаја капитала и/или имовине, реструктурирање
или реорганизација, докапитализација)
у претходне три године.
У другом огласу РТБ позива све
заинтересоване понуђаче за пружање
правних услуга ради реализације
мера из УППР-ова, и то: смањење
капитала, конверзија обавеза у
капитал, статусне промене и/или
друге опредељене мере и припрема
нове организационе структуре и
имплементирање
организационих
промена у складу са роковима и
условима из усвојених и правоснажних
УППР-ова.
Понуде ће се бодовати на основу референци понуђача које подразумевају

реализоване уговоре (чији су предмет
биле услуге из овог позива) у претходних пет година. Понуђачи сами дају
финансијску понуду.
Понуде за оба позива треба да буду
достављене до 8. фебруара 2017. године
(до 14 часова).
Ј. Станојевић

Ледени дани РББ
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Највећи борски рудник у раљама зиме

Хероји: По снегу и леду „терају“ 400 тона

РТБ. - На Бадњи дан, уочи
најрадоснијег
хришћанског
празника, у све српске домове уселила се
и студ. Иако од прогностичара уредно
најављено, ледено доба као да је све
изненадило. Жива у термометру се
шестог јануарског јутра у Бору спустила 10-ак степени испод нуле, а мраз
је оковао град, улице, аутомобиле. Исто-

Игор Бабејић

ветна слика била је и у највећем руднику
РТБ-а Бор, „Великом Кривељу“.
Колико мећава може да штипа и леди
крв у жилама, најбоље зна екипа машинског одржавања на кривељском копу.
Они брину да комплетна флота камиона

тешкаша, булдожера, багера, грејдера,
бушилица ради „као сат“ и када зима
загази у дубок минус. Док мећава брише,
кажу, нимало није пријатно када им се
кожа буквално лепи за гвожђе, а прсти
трну од хладноће.
Највећи хероји зимског „опсадног
стања“ у борском руднику су возачи
тешких камиона – дампера, каже технички директор Рудника бакра Бор
Видоје Адамовић.
-Тешко је радити по овом кијамету,
али рудари успевају да одрже
производњу. Она је у планским оквирима искључиво захваљујући
јунацима који по снегу и леду
управљају грдосијама. Један камиондампер тежак је 150 тона и то – празан!
Када му багер дода још 220 тона руде,
пробајте да замислите како је возачу
овог тешког возила. Зато све њих сматрам херојима – каже Адамовић.
Додаје да се на кривељском копу
дневно откопа 30 хиљада тона руде и
још толико јаловине. Веома је важно,
истиче, да по овој цичи зими флотације
не остану без руде, јер је у тим

постројењима процес „мокар“ и мора
да се одржи континуитет како вода не
би замрзла. – Руда и јаловина се и по
оштрој зими копају несметано пошто
је реч о сувом материјалу којем ни
мраз не може ништа. Обе флотације,
и кривељска и борска, имају довољно
руде да могу несметано да раде – каже
Адамовић.
Да је тешко возити по кијамету,
снегу и леду потврђује и искусни Игор
Бабејић, коме је ово седма година како
вози највеће камионе у РТБ-у Бор. –
„Коповци“ стоички подносе мраз.
Радимо пуном паром. Ако нам нешто
иде наруку у овом периоду године, то
су путеви. Редовно се посипају сољу, а
поред су изграђени насипи и бедеми.
Више нема ни ранијих мука због лоше
нафте која се ледила, смрзавала камионе и кочила производњу. Сада се
набављају квалитетно гориво и адитиви, наше је само да безбедно превеземо што више руде бакра – каже
Бабејић.
Додаје да нема разлике када вози
узбрдо или низбрдо. Подједнако

Видоје Адамовић

је, вели, тешко и захтева прибраност, концентрацију и велику одговорност. – Путеви су широки као писте,
али водимо рачуна да се, приликом
проклизавања или шлајфовања, не
сударимо са тзв. лаким возилима, односно помоћном механизацијом која
је сићушна у односу на громаду какву
„терамо“ колеге и ја – прича Бабејић.
Г. Тончев Василић

Солана је радила нон-стоп

На кривељском копу без подбачаја на руди ни током леденог јануара

За 22 дана кривељски
рудари дали су 624.900
тона руде, што је три
процента преко плана,
и 1.815 тона бакра
у руди тако да, по
оцени управника
Милана Делића,
до краја месеца
имају реалну
шансу да дају
планиране
количине и
руде и бакра,
али не и
јаловине

Минуси нису заледили елан

КОП „КРИВЕЉ“. - Да се на
кривељском копу озбиљно ради и по дебелом минусу кад путеве окује тзв. пиротски асфалт (смрзнуто блато) уверили
смо се из месечног рапорта управника
копа Милана Делића одмах по обиласку етажа. Миланче Лилић, пословођа
минера, објаснио нам је то овако: “Они
који су у кабинама бушилица, багера,
камиона, булдозера имају добре радне
услове. Али, они који због природе
посла, попут нас минера и оних које
сте видели горе у радионици како леже
испод булдозера и поправљају га, и да
хоће, не могу да забушавају. Хладно је,
брате, па ако нешто не радиш није добро
за тебе, смрзнућеш се. “Барака” којом се
превозе људи до радилишта једини нам

је заклон, па гледамо да на кијамету, кад
год је слободна, буде поред нас.”
А, од управника копа, у прохладној
канцеларији, између два јављања радиовезом, чусмо да је за први овогодишњи
месец у највећем басенском руднику
планирано да се откопа 852.500 тона
руде са 2.135 тона бакра и 1,5 милиона тона јаловине, или 2,352 милиона укупних ископина. За минула 22
дана (на копу смо били 23.) који углавном прођоше у знаку великих хладноћа,
кривељски рудари дали су 624.900 тона
руде, што је три процента преко плана!
И садржај бакра у иначе флотабилној
руди (са нижих је етажа) био је нешто
бољи од планираног, тако да су и на
бакру премашили циљ. За 22 дана дали

су 1.815 тона па имају реалне шансе да
до краја месеца испоруче планирану и
руду и бакар.
Што се тиче јаловине, уклоњено је
465.590 тона, што је евидентан подбачај
са малим изгледима да се у оваквим
условима проценат видније побољша.
По Делићевим речима, целог месеца
јаловина је вожена транспортним
системом, не само због уштеда, већ и
лоших услова на стрмим путевима ка
високим планирима, где се иначе возе
крупније партије. На вејавици и минус
20 тешком муком су одржали и путеве
за руду, јер со није реаговала.
-У таквим ситуацијама смо на ко-

ловоз сипали сув, растресит материјал
који је помоћна механизација извлачила
из заштитних бедема. Њиме смо прекривали лед и разбијали га плуговима, па
бацали со. Али, она је деловала тек кад
температура крене од минус 10 према
нули. Уз даноноћан рад грејдера и булдозера на путевима нисмо имали прекид
у производњи ни за Божић ни после,
када темепратура није силазила испод
минус 15. Придржавали смо се ванредних услова рада и механизацја уопште
није гашена. Машине су ишле из руке
у руку, грејачи на уљаним инсталацијма
стално су укључени и све друге мере су
биле предузете да не дође до залеђивања

По природи посла минери проводе највише времена на отвореном, а најчешће
склониште им је „барака” за превоз радника
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Кривељски флотери одолели дебелим минусима

Најтеже на филтражи и брани јаловишта
У данима када се ледила и вода, и ваздух, и руда, флотери очували
процес тако што су ложењем ватре одглављивали цевоводе,
раздељиваче, филтере, одржавали пумпе у раду, а на брани
јаловишта се често смењивали јер на снажном ветру није могло
ни да се хода, а камоли ради
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. – Пет ледених дана око Божића
темепратуре на Кривељу биле су између
минус петнаест и минус двадесет степени, а при флотирању само процес
дробљења одвија се без воде. Отуда је
јасно пред каквим су изазовима били
флотери да производња тих дана не
стане. Али, како нам рече управник
Саша Милић, руде није фалило, а они
су се „престројили“ за прилике какве
се не памте већ дуго. Уз велике напоре
успели су да очувају производне токове
и да тих тешких дана само десетак процената заостану за планом. Али, веровали су да ће доћи топлије време и да ће
до краја месеца стићи до планског циља
прераде 850.000 тона руде и 2.200 тона
бакра у концентрату.
-Велике хладноће у појединим моментима озбиљно су запретиле раду
флотације, али смо се по сваку цену
трудили да раде сви агрегати, све три
млинске секције – каже Милић. - Имали
смо проблеме у сваком делу погона
зато што се овде све ради са водом,
изузев дробљења (а и тамо смо имали
тешкоће јер се руда лепила за траке
и пресипе). Међутим, можемо рећи да
смо пребродили најгоре. Најтеже је
било на филтражи где су нам смрзавали филтери и цеви. И тамо смо се
борили тако што смо ложили ватру на
више места и одглављивали цевоводе,
раздељиваче, филтере.
Јаловиште је, по Милићевим речима,
такође било доста угрожено јер од снаж-

ног ветра и вејавице уопште није могло
да се хода по брани нити остане дуже од
десет-петнаест минута, а камоли ради!
Није било много снега, али је ветар
правио наносе, тако да возила нису
могла да стигну до бране. Ложено је и
у пумпним станицама да би се одржале
у раду. Пошто је било великих проблема
са превозом људи, смене су прегруписане, па се уместо осам, радило 12 сати,
да би било више људи. На филтражи

Згушњивач под ледом

на пола сата “да окрену два-три круга”.
Ледио се и компримовани ваздух за млинове, а показало се да и електроника
баш не трпи ниске температуре. Свуда
је било проблема, али се на време реа-

И у затвореном погону смрзавали су реагенси

су, такође, дуплиране смене, у самом
погону се дуже радило, надзорно-техничко особље је било у свим сменама,
појачан је број варилаца…
У погону флотације, који је иначе
затворен, због прејаког ветра који је
налазио свој пут кроз огромну халу,
смрзавали су реагенси, па су и они
одлеђивани и пуштане резервне пумпе

говало. Управник очекује проблеме и
кад отопли, јер постоји много цевовода
и „слепих делова“ из којих крене лед.
То су „зимске чаролије“ у флотацији,
каже у шали Милић, напомињући да
не памти овакве хладноће, а нарочито
не овако снажан ветар какав је доскора
дувао. Он понавља да је филтража,
ипак, најосетљивија на овакве услове
даље траје. Иако је дан дужи и надају се
да зима попусти, њихова опрезност не

јер тамо постоје филтери који нису баш
предвиђени да раде на тако ниским
температурама, па је у хали филтраже
ложено на много места.
-Али, боримо се и све ћемо пребродити - уверен је Саша Милић. – Наш
плански циљ у првом месецу ове
године је прерада 850.000 тона руде
из које треба да дамо 2.200 тона бакра
у концентрату, плус бакар из 180.000
тона руде са „Церова“. Пошто је ових
дана облаган и млин са шипкама на
другој секцији, остварење је око 92
одсто планираног. У бризи да не стане
производња водили смо рачуна и да
се људи не посмарзавају, мада је, пре
свега, свако морао најпре да брине
о себи. Повећан је број извршилаца
по сменама, прегруписани су како
би мање били изложени временским
неприликама, посебно на јаловишту
где на бранама још увек мало тога
може да се ради, баш је тешко. Али,
иде некако, ниједног тренутка није
стала цела флотација. Заустављано је
само оно што се морало, а и „Церово“
ради стабилно. Тамо је, чак, било и
најмање проблема. Погон је радио
нон-стоп.
Љ. Алексић

Минуле године
бакар по плану
Од планираних 10.075.100 тона
руде, на кривељском копу су 2016. године дали 9.654.975 тона, што је око 96
одсто плана. Циљано је 26.656 тона бакра у руди, а остварене су 26.563 тоне,
што је 99,65 одсто, тако да се може рећи
да је бакар у руди на нивоу оперативног плана. Што се тиче јаловине, уместо планираних 19,350 милиона тона,
уклоњено је 11,579 милиона (око 60 одсто), чему је, према објашњењу управника Делића, допринела недовољна
расположивост механизације, транспортног система и дужина путева.

Милан Делић
Со је деловала тек када температура крене од минус 10 према нули

рударске опреме, тако да се то није ни
десило. И пумпе за одводњавање копа,
које су најподложније замрзавању,
такође су стално радиле, јер на минус 17
– 18 степени довољан је десетоминутни

застој да се заледе.
Сем учинком у раскривању, на копу
су задовољни што је производња остварена без хаварија и повреда. Међутим,
“утакмица” са хладноћом и снегом и

слаби. - Радимо у ритму минулих 22
дана да бисмо одржали све што смо
постигли. Наравно, водимо рачуна и о
допреми струје и одводњавању јер би
сваки дужи прекид на електромрежи
изазвао залеђвање машина, а после

их је тешко покренути и кад се мрежа
успостави. Одржавање електромреже,
путева и одводњавање три су фронта
на којима сада делујемо, а никако не
заборављамо ни појачане мере безбедности да због клизавости не дође
до повреда и хаварија.
Љ. Алексић

Ледени дани РББ
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Борска флотација није стала на минус двадесет два

Одледили 700 метара цевовода
Десетак метара над земљом, просецајући металне и раздвајајући пластичне цеви, борски флотери започели одлеђивање другог дана
Божића, на минус 20, и окончали посао 12-ог у два ноћу. – Управник Ивица Младеновић: Најстарији басенски погон не само што није
стао, већ је прерађена сва руда и шљака која нам је испоручена од почетка године. - Славољуб Николић, главни пословођа: Овде сам
30 година, али овакав Божић досад нисмо имали
БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - У
борби са временом да што пре проради и друга линија цевовода за концентрат према филтражи, што је требало да омогућило стабилнији рад
борске флотације, 12-ог јунауара у
два сата ноћу окончани су радови на
одлеђивању цевовода дугог 700 метара

вовод. Ја сам у флотацији 30 година и
овде никад није било лако радити јер
знамо колико је погон стар и какав
је. Сличне проблеме имали смо и
2012. године, али смо сада много брже
одледили цевоводе. На металним
цевима просецали смо отворе, убацивали топлу воду и, кад их отчепимо,

Микић, сменски инжењер, коју сретосмо у обиласку цевовода и дробилице
шљаке. Ипак, налет великих хладноћа
борски флотери стоички издржавају, а
погон који прерађује јамску руду и топионичку шљаку – према речима управника Младеновића – не само што није
стао, већ је прерађена сва руда и шљака
испоручена од почетка године. У преради шљаке су на 91 одсто од плана, а
руде из јаме 70 одсто, с тим што је то
сва количина која је отуда стигла. Испоручили су 90 одсто бакра у концентрату планираног за протекли број дана
јануара.

ја дошли смо овде седмог јануара око
пола пет и до деветог били ту. Кући
смо ишли само да презалогајимо и
мало одморимо, па опет у флотацију
и сада поново имамо резервну линију
за концентрат према филтражи. Јер,
без ње смо у ситуацији да радимо на
срећу.
На јаловишту је, такође, било
страшно. Цевоводи до тамо су на висини
од шест метара и нису покривени.
Пумпне станице су биле веома угрожене
јер термометри су показивали минус 22,
али је субјективни осећај за Божић био
минус тридесет! Ветар је био неверова-

Ивица Младеновић

започети другог дана Божића, на минус
20 степени! Након пет ледних дана око
Божића затекли смо 12-ог две екипе како
отшрафљују (пластичне) цеви, спуштају
их на земљу са носача високих десетак
метара и, након одлеђивања топлом
водом, враћају на место. Славиша
Левкић и Горан Младеновић напредо-

поново смо заваривали отвор. Сада
одмрзавамо (пластични) цевовод за
концентрат од јамске руде, док овај
други за концентрат од топионичке
шљаке ради. Што се тиче услова
у погону, они су готово исти као и
напољу због недостака грејања, лошег
крова, поломљених прозора. Оно што

Славољуб Николић

-Пошто су цевоводи на отвореном,
а нисмо имали производњу да бисмо
задовољили обе линије за отпремање
концентрата до згушњивача, дошло
је до замрзавања, али смо то успешно
решили сопственим снагама. Јер, у
оваквој ситуацији не можемо тражити помоћ од других погона који

Зоран Петровић, Десимир Андрејић и Ненад Пауновић на траси цевовода

вали су од филтраже према флотацији,
а Зоран Петровић, Десимир Андрејић
и Ненад Пауновић од флотације према
филтражи. Све то водили су управник Ивица Младеновић и Славољуб
Николић, главни пословођа, који нам
рече да је до залеђивања цевовода
дошло током Божића, па се заједно са
машинцима и технолозима одмах кренуло на посао.
– Било је заиста тешко – каже
Славољуб. – Изузетно хладно, али смо
даноноћно били овде и надам се да
ћемо најкасније до јутра, одледити це-

смо могли, затворили смо пре зиме.
Похвалио бих раднике свих служби
који су овде дан и ноћ. Кући иду на
пар сати, мало одморе, и враћају се
на посао. Управник и ја смо Бадње
вече и следећа три дана овде провели.
Овакав Божић досад нисмо имали.
У најстаријем басенском погону
(чија је хала грађена 1957. године) због
дотрајалости крова и стакала избијених
НАТО-бомбама, дува, прокишњава,
леди се и пуни маглом, готово је исто
да ли радите унутра или напољу. То нам
је потврдила и добро обучена Драгана

Драгана Микић

имају сличне проблеме. Најважније
за борску флотацију јесте да није
било застоја ни у преради шљаке ни
јамске руде – каже Младеновић. –А,
на ивици да станемо били смо првог
дана Божића кад су замрзли цевоводи
дуги 700 метара. Главни пословођа и

тан на јаловишту, али није се питало ко
је барвар, ко електричар... Сви су се ангажовали, успели да одрже производњу
и дају бакар. Што је најважније, није
било ни повреда, јер ово је најстарији
погон РТБ-а, просек старости запослених у њему је 50 година. Са 39 година,
управник је међу најмлађима, а тридсетак људи има стаж за пензију. Изузев
нове линије за флотирање шљаке, сви
агрегати су старији него они који раде
на њима (млинови су из педесетих прошлог века).
Нова линија за прераду топионичке
шљаке са новом “ХП 200” дробилицом и новим вертикалним млином, по
речима управника, ради беспрекорно.
Чека се још уградња нових флотационих машина да и тај пројекат буде готов.
Тада ће се добити и завидни резултати
у искоришћењу бакра, мада је оно и
сада много боље него на старој линији.
Али, како је флотација шљаке практично
“уметнута” у стару флотацију и снабдева
се водом из старих пумпи, ваздухом из
старих агрегата, и њен рад зависи од
јаловишта и старог дела погона за чију
се функционалност борски флотери
управо боре.
Текст и фото: Љ. Алексић
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На површинском копу Рудника бакра Мајданпек снежно невреме није зауставило рударе

Раде успорено, али упорно
Због тешких услова и стања на
рударским саобраћајницама,
производња се одвија
отежано и успорено. –
Запослени све своје обавезе
извршавају крајње одговорно,
пожртвовано и колегијално
РБМ. - Најављено захлађење и
снежно невреме у Србији, које није заобишло Мајданпек, на нови испит ставило је мајданпечке рударе шестог
јануарског јутра које је освануло са
20-ак центиметара снега и температуром
која се кретала од минус осам степени
Целзијуса у граду до минус 18 на Ујевцу.
Упркос снегу који није престајао да пада
и све нижој температури, на површинском копу мајданпечког Рудника бакра
на Бадњи дан се радило, додуше, мало
успорено, али без већих тешкоћа. Сув
снег је у комбинацији са ветром стварао
сметове, а ниске температуре утицале су
да на саобраћајницама местимично има
леда.
- Овакве временске прилике су
најављиване, па нас нису изненадиле.
За њих смо се припремали колико су
могућности дозвољавале, али, ипак,
задају нам много проблема – истиче
Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство: - Проблеме настојимо да превазиђемо
ангажовањем
све
расположиве
механизације
у
рашчишћавању
и стварању услова за даљи рад.
Саобраћајнице су приоритетне за
континуитет производње и допрему
репроматеријала, опрема се одржава

у радном стању. Транспортни систем,
такође, ради да би се предупредило
залеђивање. Марковић додаје да су системи за одводњавање у функцији, а све
друге активности у текућем одржавању
и припреми за производњу које се
одвијају на терену обављају се отежано,
али редовно.
- Тешко је, стварно, тешко. Клизаво је, па смо мало успорили - каже
Стеван Максимовић, возач тешких
возила, који за собом има 20-годишњи
стаж. Наглашава да је изузетно важно да
се настави одржавање путева у оваквим
условима. Његов старији колега Миле
Јовановић додаје да се због услова ради
успорено, возила заустављају и чекају на
сваком проширењу, али да се тако мора,
како би се избегло да се на клизавом
терену догоди и нешто непредвиђено.
Драгиша Ракић, багериста на површинском копу РБМ-а, подсећа да зимски
услови подразумевају да буде клизаво,
мокро и хладно: - Навикли смо да
радимо у свим условима, па и у оваквим. Са колегама се добро разумемо
и сарађујемо, настојимо да сваки проблем заједнички решимо. За сада, на
срећу, нема озбиљнијих проблема.
У групи радника, која је решавала
мањи проблем на багеру, затекли смо и

једну од малобројних жена на површинском копу - Гордану Мунћан која ради
као заваривач: - Напорно је радити
у зимским условима, али и то је део
посла, па од овога не правимо проблем.
Горан Репеџић, главни пословођа
производње на Површинском копу, на-

Завејан пут од Мајданпека према
селима Горње реке био је разлог да се
шестог јануара у првој смени на послу не
појаве радници који долазе из тог правца,
па се оправдано страховало од проблема
који би се могли појавити наредног дана,
када за прву смену из тог правца стиже
већи број радника: - Ако се то понови,

У групи радника која је решавала проблем на багеру била је и Гордана Мунћан
која ради као заваривач

глашава да је у кратком временском
периоду нападало много снега: - У
рашчишћавању је ангажована комплетна помоћна механизација, булдозер, грејдер, комбинирка, утоваривач и солана. Путеви се уредно
посипају након чишћења снега, али
због брзине којом стижу нове падавине настају проблеми.

организоваћемо се тако да, док не буду
стигли радници из Горње реке, на
радним местима остану они из претходних смена. Морам да нагласим да,
посебно у овим условима, сви крајње
одговорно прихватају и реализују све
обавезе које им се поверавају, тако да
нема проблема - каже Репеџић.
С. Вукашиновић

Поломила се катарка одлагача јаловине на Ујевцу

Проблем није зауставио
производњу у РБМ-у
РБМ. - Ледени дани и олујно снежно
невреме са мањим или снажнијим
ударима ветра, посебно на Ујевцу,
најудаљенијој и најхладнијој радној

локацији Рудника бакра Мајданпек, 19.
јануара довели су до застоја у раду одлагача транспортног система “Фазе 1”.
-У трећој смени на транспортном систему „Ф 1“ за јаловину, на
пријемној катарци транспортне траке
„Т 07“ одлагача, приликом померања
одлагача за формирање нове купе

на јаловишту „Ујевац“ дошло је
до лома дела пријемне катарке и
њеног пада на тло. Том приликом
нису оштећене транспортне траке и
електроинсталација – каже Бранислав Томић, директор РБМ-а.
Санацију су обавили радници РБМ-а
у радионици Производних услуга
у најкраћем могућем року - кажу у
мајданпечком руднику. Притом наводе
да су на јаловишту у време померања
одлагача, временске прилике биле веома
неповољне, јер је дувао изузетно јак
ветар.
Благоје Спасковски, генерални
директор РТБ Бор, са сарадницима, на
Ујевцу се уверио да су се предузеле потребне мере, како би се последице што
пре санирале, а “Фаза 1”, од изузетног
значаја за одлагање јаловине, оспособила за рад.
У Руднику бакра Мајданпек, и
поред овог проблема, производња није
заустављена. Рад се наставља пуним
капацитетом, иако је отежан због
неповољних временских прилика.
С. Вукашиновић

На пријемној катарци транспортне
траке “07”, која води до
најудаљеније и најхладније радне
локације Рудника бакра Мајданпек,
дошло је до лома приликом
померања одлагача ради
формирања нове гомиле јаловине.
- Санација почела у Производним
услугама РБМ-а

Ледени дани РБМ

Понедељак, 30. јануар 2017. Број 2278, страна 10
У Флотацији РБМ-а мобилно стање због временских неприлика

Знањем и искуством против минус 22 степена
изузетно важно да све буде у функцији, а
опасност представљају застоји.
- Веома тешко се ради због оваквих
временских прилика, али против њих
се не може, па ложењем ватри уз цеви
и инсталације обезбеђујемо проток и
спречавамо да се заледе. У оваквим
условима нема стриктне поделе додатних послова, па сви учествујемо
и сарађујемо - каже Михајло Томић,

ежава ход. - Покушавамо да све урадимо на најбољи начин - да оно што
ради, буде како треба, а оно што не
ради да не заледи - сажима свакодневицу Сенад Николић: - Страхујемо да
се нешто не поквари и стане, да га лед
и мраз не угрозе.
- Ово су екстремни услови за
рад флотације, велики минуси
који захтевају додатне послове -

електричар погона, ангажован у
одржавању мотора.
- Мени је ово друга зима овде, а како
претходна није била овако хладна,
рад на минус 20 степени за мене је
нешто ново - прича Иван Раденковић,
инжењер оперативе: - Сви су максимално ангажовани, води се рачуна о
свакој ситници, како бисмо спречили
евентуалне хаварије и ничим не угрозимо здравље и безбедност људи.
Од саговорника сазнајемо да се, када
се обућа накваси приликом преласка
кроз влажне делове погона, па настави
по металним конструкцијама, просто
лепи за метал колико је хладно и от-

ложење око резервних пумпи и на
свим осетљивим позицијама, као
и одлеђивање воде на местима где
мрзне - тако обавезе описује Небојша
Димитријевић, пословођа смене А.
- Мора се водити рачуна да не
дође до замрзавања пумпе, реагенаса, машина, па мора да се догревају
најосетљивија места – каже Срђан
Крстић,
реагентичар-флотер,
са
30-годишњим стажом. Очигледно да
знањем и искуством овде настоје да
добију битку са моћним леденим таласом који данима не посустаје.
С. Вукашиновић

Очувати континуитет производње и комплетну опрему најважнији задаци свих запослених. - Опрема у радном стању
није угрожена, али би евентуални застоји били опасни, па се
чини све да до њих не дође. - Одржавањем ватри на критичним
местима спречава се залеђивање резервне пумпе и инсталација
које нису у функцији
РБМ. - Очеличени у бројним ванредним ситуацијама последњих неколико година, када су суочени са
озбиљним последицама временских непогода били принуђени да нађу решења
за очување опреме и система ради континуитета производње, у Флотацији
мајданпечког Рудника бакра почетком
јануара успели су да добију битку са
великим хладноћама и опрему одрже у
радном стању. Божићни викенд многи
ће запамтити као најхладнији у радном
веку. Уз ниске температуре, обележио га
је јак ветар, па и тешкоће у превозу радника.
- С обзиром на благовремену најаву
лошег времена, са ниским температурама, а будући да смо још од новембра
у зимском режиму рада, све ово нас
није затекло, али је отежало рад. Јер,
на минус 22 степена баш и нисмо рачунали – искрена је Јелена Ђурић, управница Флотације РБМ: - Производња се
одржава упркос могућности пуцања
цеви и угрожености инсталација. За
сада све функционише, пале се ватре,
мења се концентрација реагенаса,

провере се раде на сваких сат времена.
Само захваљујући изузетно великом
ангажовању, ионако малобројни радници успевају да, уз редовне радне
обавезе, обаве и све оно што им је наметнуло овакво време.
Зимски режим у Флотацији подразумева појачану контролу дела опреме који
тренутно не ради, да се пумпе које нису у
функцији, како бравари кажу, „раздвоје“,
као и воде високог притиска од пумпе,
да се редовно продувавају линије за реагенсе, да се одржава линија за ксантат колектора у флотацији. - Идемо на
повећан проценат концентрације реагенаса у погону, имамо дрва, па се
ватре ложе поред пумпи које не раде,
а људи су више ангажовани и у провери свих агрегата који нису у погону
- објашњава Ђурићева.
Овде су се благовремено побринули
да водоснабдевање, веома важно за
флотацијски процес, буде редовно и без
проблема. На неким линијама дошло је
до пуцања цеви, али је то преспајањима
врло брзо санирано. Јер, свима је јасно
да је за овај део производње, за опрему

Ремонтована КСБ пумпа у Производним услугама РБМ-а

Уштедели два милиона динара

Најновијим у низу сличних потеза радници ПУС-а дали пример и
колегама из других производних целина да се активније укључе
у борбу са трошковима
РБМ. - Запослени у Производним услугама мајданпечког Рудника
бакра остварили су нови радни подвиг
успевши да ремонтом КСБ-пумпе свом
предузећу и компанији уштеде два милиона динара. Показали су да су и том
послу дорасли и да га, уз минималне
трошкове, могу реализовати, штедећи

новац, а врло често и скупље од њега –
време.
- Уз редовне послове, ту су и они
који
захваљујући
инвентивном
раду много штеде - уводи у причу
Неђељко Чавић, управник ПУС-а: Недавно смо се похвалили уштедом
четири милиона динара захваљујући

реконструкцији ролни за Транспортни систем. Освајањем ремонта КСБ
пумпе (капацитета 360 m³/h, са висином избацивања од 295 метара) уштедели смо два милиона динара. Оне
су инсталиране на две најкритичније
позиције у руднику - пумпној станици
у Дебелом Лугу, одакле се из Пека техничка вода пумпа за потребе Нове
флотације, и на одводњавању „Јужног
ревира”, II линија, где је испумпавање
предуслов за будућу производњу.
Ова пумпа је још у марту послата
у „Јастребац“ Ниш на ремонт за који је
требало платити 3,2 милиона динара.
- Знајући значај њихове исправности за функционисање производње
у РБМ-у, понудио сам да први пут
ремонтујемо ову врсту пумпе у ПУС-у.
Ливење оштећених радних кола наручили смо код тзв. трећих лица, а
материјал за израду похабаних делова,
бронзаних прстенова и чаура у Ливници ТИР-а Бор, док смо спроводна
кола и кућишта одлучили да самостално репарирамо наваривањем
- објашњава Чавић: - Чекајући да се
излију радна кола, узели смо такву
пумпу, која је одавно неисправна,
одабрали добре делове, монтирали је
у Дебелом Лугу и она ради боље од
постојеће.

И за монтажу друге пумпе је све
спремно. Када стигну радна кола, биће
ремонтована, а потом инсталирана на
III линији одводњавања „Јужног ревира”

која се увелико припрема. Управник
Чавић посебно хвали главног пословођу
Драгија Николића, који је његове
инструкције пропратио за све захвате
на ремонту, и Мирка Пауновића, који
је изводио радове. Овај посао му није
био стран, јер је радио на одржавању у
Флотацији и са центрифугалним пумпама. - Овим још једном потврђујемо
да је рад у сопственој режији најбољи
и најефтинији. ПУС је опет на висини
задатка, а оствареним уштедама дају
добар пример другима да их следе, па
и сами покушају, свако у свом домену
- поручују радници ПУС-а.
С. Вукашиновић
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Јануарску производњу РБМ-а ограничило невреме

Још један тежак почетак
Екстремно ниске температуре успориле рад и
наметнуле додатне обавезе за одржавање опреме
и механизације. - Остварење на руди за 24 дана
јануара око 90 одсто, на укупним ископинама
половично, а бакра у концентрату око 82 одсто
РБМ. - Позната мајданпечка зима,
знатно оштрија него у другим деловима
Србије, која је још од децембра наговештавала да ће бити једна од тежих, у
великој мери је ограничила производњу
Рудника бакра Мајданпек. Запосленима је наметнула обавезу да у екстремним условима приоритетно брину
о стању опреме и механизације како
би је сачували, спречили веће штете и
имали чиме да раде. На том плану су,
углавном, имали успеха, али су олујно
снежно невреме и ледени дани успорили производњу и свели је на могућу у
таквим условима.
-Екстремно ниске температуре
стварале су велике проблеме у транспорту. Веома је тешко одржавати
путеве, посебно у приликама када и
со не делује, па смо били принуђени

да разбијамо лед булдозером да бисмо
успоставили транспорт, а притом као
додатни проблем имали и његову исправност - каже Андреја Марковић,
помоћник директора РБМ-а за рударство. Притом наглашава: - Опрема није
смрзавала, јер смо одговарајућим
одржавањем успели да то спречимо.
Међутим, учестала наизменична
неисправност багера, дробљења и
транспортног система у поменутим
временским условима резултирала
је неповољним производним резултатима у јануару.
За 24 дана јануара остварење на руди
износи скоро 90 одсто, док је план укупних ископина остварен половично. - Посебно смо подбацили на раскривци,
како због услова транспорта, исправности багера, серијског отказивања

возила и најгорег што се догодило лома катарке на одлагачу “Фазе 1”издваја Марковић.
И поред неповољних временских
прилика и отежаних редовних производних задатака, на површинском копу измештена су, без одлагања, оба система
за одводњавање Јужног ревира и увелико припремана монтажа трећег. То су
обавезе посебног значаја, јер директно
утичу на отварање нових рудних етажа,
а тако и будући рад и производњу Рудника бакра Мајданпек.
У Флотацији су, такође, све време
приоритетно бринули о опреми и
производњи и успели да прераде сву испоручену руду остваривши производњу
од преко 920 тона бакра у концентрату,
са пратећим количинама сребра и злата
и изгледима да у преосталих недељу

дана јануара домет учине прихватљивим
за овакве услове.
-У екстремно неповољним временским условима није било могуће
произвести више. Ми смо приоритетно морали да бринемо о стању
опреме, механизације, погона и у
томе успели. Сви погони раде, а
штете су минималне - подвлачи Бранислав Томић, први човек Рудника
бакра Мајданпек: - Лоше време смо
имали и у децембру, добро би било
да га не буде током наредних месеци.
Али, ако се понови, наша ће прва
обавеза бити брига о опреми како
бисмо, када се створе услови, могли
да радимо пуним капацитетом, па и
на плану надокнаде пропуштеног и
изгубљеног у јануару.
С. Вукашиновић

Ремонтовано тешко возило поново у флоти РБМ-а

Прорадио “белаз 5”
РБМ. - Први радни дан на површинском копу мајданпечког Рудника
бакра обележен је почетком рада и
укључивањем у производњу ремонтованог “белаза 5”. Екипа запослених на
одржавању тешких возила РБМ-а, уз
помоћ својих колега, оспособила га је
још током новогодишњих празника,
па је покренут другог јануара, пробно
радио трећег, а четвртог је укључен у
флоту која крстари површинским копом.
- Наша жеља била је да ово возило
што пре прикључимо флоти и због

тога се пуном паром радило и током
празничних дана - истиче Братислав Благојевић, помоћник директора
РБМ-а за електромашинство. - Да нисмо
били принуђени да одређене делове
чекамо, ово смо могли да приведемо
крају и који дан раније. Ипак, успели
смо да завршимо велики посао и, на
самом почетку године, флоти тешких
камиона придодамо још један који

ће много значити за остварење амбициозних овогодишњих планова
производње.
Група запослених у Новом сервису
на површинском копу РБМ-а је, од петог
децембра, напорно радила да оспособи
тешко возило “белаз 5”, носивости 220
тона, које годинама није било у функцији.
У огромној хали Новог сервиса, која се
не може грејати ни затворити, уз помоћ
још неколико група радника из тима за
“подизање” овог тешког возила, упркос
хладном времену и температури која

није прелазила нулу, истрајавали су на
задатку и инсистирали на роковима.
-Истина је, радови су обављани
под веома тешким условима, нарочито су нам проблем представљале
велике хладноће. Морам да истакнем велику пожртвованост свих
мајстора који су успели да надмаше
своје могућности – хвали их Милош
Поповић, руководилац Одржавања

За непуних месец дана оспособљен “белаз 5”, носивости
220 тона, који годинама није био у функцији. – Пуна пажња
квалитету обављених радова. - Возило покренуто другог
јануара, у пробном раду било трећег, а већ четвртог укључено у
производњу која се сада ослања на свих 12 “белаза”
тешких возила који је водио “подизање“
овог камиона. - Камион је ремонтован за непун месец дана, али смо
пуну пажњу поклонили квалитету
урађених послова. Предстоји нам
да пратимо резултате рада возила
и очекујемо да ће “белаз 5” бити
најпоузданији на копу.
Слично
говори
и
Живота
Вунтуришевић, возач тешких камиона
коме је, на само који месец пре пуних
45 година стажа, припала част да ову рударску грдосију повезе на прву вожњу:
-Камион се, за сада, сасвим добро
показује. Вероватно ће бити потребно
још мало штеловања и дотеривања,
али не сумњам да ће моћи дуго и добро
да ради. А, сви знамо колико нам, за
резултате који се очекују, значи још
једно исправно возило - истиче човек

који за собом има десетине хиљада километара и сати вожње на коповима рудника.
У овој служби не крију циљ да раде
свих 12 “белаза” .
-Искусни мајстори, врсни познаваоци свог заната и стручњаци овог
тима, побринули су се да од почетка
2017. будемо спремнији за задатке
који нас очекују. Још једно возило
у раду на које можемо да рачунамо
пуно значи, као и лепа вест на самом
почетку године. Сами се морамо ангажовати да током године таквих
вести буде још више – каже и Бранислав Томић, први човек Рудника
бакра Мајданпек. Притом додаје да почетак године у највећем мајданпечком
предузећу протиче без икаквих проблема.
С. Вукашиновић

Ледени дани ТИР
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Временске (не)прилике нису наудиле Фабрици сумпорне киселине

Наменски праве слабију киселину
где се пречишћава и хлади гас из флеш- лом делу Сумпорне, настојали да се све
пећи), пошто је на висини и изложено време одржи континутет процеса. Делије удару ветра. Овдашњи инструменти, мично је замрзао креч, али је брзо са-

До новембра се
производи киселина
са 98 одсто, а после
тога (до априла) са 94,5
процената, која може
да „издржи” и минус 30
степени Целзијусових. –
Отказала једино мернорегулациона техника
у делу Сумпорне где
се пречишћава гас из
Топионице. - З. Алексов:
Великим залагањем
свих успели смо све да
санирамо, у чему нам је
много помогло знање
и искуство из ранијег
периода
СУМПОРНА. – После планираног застоја, Фабрика сумпорне киселине стартовала је десетог јануара у
вечерњим сатима, и то без икаквих
проблема. Тродневни застој „пао” је у
време првог налета леденог таласа који
није наудио овом металуршком погону,
него је Сумпорна стајала упоредо са и
због Топионице. Ове зимске „чаролије”,
како нам је рекао Зоран Алексов, управник ФСК-а, нису много утицале на сам

Зоран Алексов

процес производње киселине. Уосталом,
у Сумпорној је од новембра до априла
на снази зимски режим рада који подразумева продукцију киселине различите концентрације – до новембра са
98 одсто, а после тога са 94,5 процената,
која може да „издржи” и минус 30 сте-

пени Целзијусових.
- Овде су, у највећој мери,
заступљене вода и киселина које
су подложне кристализацији или
замрзавању. Када фабрика ради,
ситуација је другачија зато што се све
окреће, процес је такав. Када је застој,
све се охлади, а не може у довољној
мери да се заштити на неки начин да се део евентуално испразни или да
се концентрација киселине другачије
регулише, како не би кристалисала
на толико ниским температурама.
Ништа се не препушта случају. Сваки
проблем се региструје на време, па се
договарамо шта и како ћемо чинити да
бисмо га решили на најбољи могући
начин и без последица. Међутим, уколико се не води рачуна о неким технолошким параметрима, чак и да
је све нормално, 98%-киселина би
кристалисала и на плус десет степени Целзијусових, јер је по природи
таква. У овом случају нисмо дошли у
ту ситуацију, пошто смо се претходних
деценија доста увежбали, па унапред
и пре него што почну мразеви прелазимо на зимске услове рада. Сада тако
водимо процес да се наменски добија
киселина одговарајуће концентрације
која не кристалише на ниским температурама – наглашава Алексов.
У другом делу погона који је, иначе,
напољу, има слабе киселине веома ниске
концентрације (10-15%), која може да
смрзне. Али, то се сада није десило
зато што пумпа није гашена и вода је
циркулисала. Међутим, проблема је
било са мерно-регулационом техником у тзв. области 7100 (постројење

Од новембра до априла у Сумпорној је на снази зимски режим рада

који раде на инструментални ваздух (у
себи садржи одређену количину воде
која се замрзавала на ниским температурама), отказивали су и показивали нетачне вредности (притисци, проток воде,
креча).
- Морали смо да одмрзавамо и продувавамо цевчице, како бисмо оспособили те инструменте. Сваком квару
приступамо веома одговорно. Без
обзира на то што ово није било нешто
алармантно због чега бисмо морали
да зауставимо процес на дужи период,
сви су се ангажовали у решавању тог
проблема. Великим залагањем свих,
почев од руководилаца до последњег
радника у фабрици, успели смо све
да санирамо. У томе нам је много помогло што знање, што искуство из
ранијег периода – истакао је Алексов
и још једном похвалио велики труд свих
„сумпораша”.
Постројење за прераду отпадних
вода, које припада Фабрици сумпорне
киселине, ем’ је на ветрометини, ем’
је вода на све стране. Иако поједине
цеви имају заштиту, када је 20 степени
Целзијусових испод нуле, изолација
тешко може да одигра своју улогу и да
баш ништа не замрзне. Међутим, како
нам је рекла руководилац постројења
Данијела Божић, и овде су, као и у оста-

нирано, а других већих проблема није
било. – Код нас, углавном, раде жене, и
то по сменама. С обзиром на дислоцираност постројења од ФСК-а, нимало

Данијела Божић

није пријатно да се ради, посебно ноћу.
Пошто немамо довољно радне снаге,
често се деси да се у смени нађе једна
жена. Али, сви се труде, допуњујемо
се и заиста смо уигран тим – нагласила
је Божићева.
Ј. Станојевић

Постројење за прераду отпадних вода ем’ је на ветрометини, ем’ је вода на све стране
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Топионица платила цех тродневним застојем

Мраз лепи концентрат у
велико грумење
Реконструисано пресипно место број шест тако што је уклоњен
његов доњи део, направљена вертикална косина и, колико је
простор дозвољавао, повећана ширина. – Током застоја ванредно
миниран и очишћен аптејк котла. - С. Стефановић: „Шестица”
остаје у реконструисаном облику, јер све док траје зима не
можемо да рачунамо на стандардни (сипкав) концентрат, него ће
бити крупица због замрзавања
ТОПИОНИЦА. – Десетог јануара,
око 20 часова, поново је почео унос концентрата у флеш-пећ која је претходно
загрејана за старт. Наиме, Топионица је
платила цех изузетно ниским температурама претходних дана у виду тродневног
застоја. Све је почело на божићне праз-

Славиша Стефановић

нике, када је жива у термометру ноћу
силазила чак 20 степени Целзијусових
испод нуле, и, на неки начин, оковала производњу у Топионици. Главни
разлог је што су у одељење припреме и
дистрибуције шарже долазили концентрати бакра у којима је неминовно присуство влаге (проценат се креће од десет
до 12 одсто). Због „дебелог” минуса,
концентрати који су већ били на гомили
или приликом истовара за једну смену су
се „укрупњавали” и претварали у велике
груменове. У таквом облику нису могли

ристично било је место са бројем шест
(изнад вибро-сита) које је, по пројекту,
конструисано тако да има одређен нагиб,
како би се смањила брзина и удар приликом пада концентрата на сито, пошто
је велика висинска разлика између две
траке.
- То се испоставило као велики
проблем - толики је мраз био да се
материјал замрзавао на ситу и оно
се претварало у површину кроз коју
више није могао да пролази, па смо
у суботу зауставили проток концентрата. Најпре смо морали да смањимо
производњу рачунајући да ћемо, уз
стално одглављивање пресипног
места, моћи да је одржимо. Међутим,
дошло је до толиког зачепљења да
смо на крају морали да зауставимо
и сушач - агрегат који је непосредно
изнад тог пресипног места, а после
неколико сати и флеш-пећ, јер више
није могла да се обезбеди просушена
шаржа ни за минимум производње
(30 тона на сат). Нажалост, били смо
принуђени да прекинемо производњу.
Приступили смо реконструкцији „шестице” тако што је уклоњен њен доњи
део, направљена је вертикална косина
и, колико је простор дозвољавао,
повећана је ширина, односно проточна моћ. Овај захват је омогућио
проток материјала чак и у смрзнутом облику (крупице до одређене величине) – истиче Стефановић.
Управник Топионице додаје да је
проблема било и у другим одељењима
овог металуршког погона, јер свуда се

„Укрупњен” концентрат није могао да иде тракама на уобичајен начин

конверторима, чак и мазут у водовима,
тако да је било смањено грејање анодних пећи у одељењу рафинацијие. Тамо
је чак била једна операција која је чекала
другу конверторску, па када је обављена
мини-конверторска, да би се извело
какво-такво ливење у рафинацији, тек
након два дана успели су да „извуку”
бакар из пећи.
- Реконструкција пресипног места
трајала је две смене. Да бисмо извукли
неку корист из застоја, ванредно смо

Застој је искоришћен за још неке
активности које су по оноликом мразу
могле да се ураде – чишћење налепака, сређивање и контролу појединих
проточних система, дихтовање где је и
колико било могуће. Уколико има било
чега доброг у овоме што се десило,
по речима нашег саговорника, то је
„што смо извукли неке поуке и припремили се за будуће ледене таласе
који се најављују”. – Пресипно место

Разделни шут у одељењу припреме и дистрибуције шарже

Топионичари су даноноћно одглављивали пресипна места

да иду тракама на уобичајен начин, већ
су заглављивали пресипна места. Како
нам је објаснио Славиша Стефановић,
управник Топионице, посебно каракте-

користи вода, што за хлађење што за сам
технолошки процес, која је замрзавала
у цевима. Поготово када је производња
заустављена замрзли су и спрејеви на

минирали и очистили аптејк котла,
средили решетке и траке испод котла
што, иначе, чинимо једном недељно.
Флеш-пећ је поново загрејана, тако
да смо стартовали десетог јануара
увече, када је почео унос материјала.
Пре тога загрејали смо и сушач, како
би припремили просушену шаржу,
јер испод 250 тона залиха не вреди
почињати унос у пећ. У покушају да
се изборимо са проблемима зима нас
је зауставила три дана и за то време
бележимо смањену производњу 700800 тона анодног бакра из свежих сировина. То није губитак, то ћемо сигурно да произведемо, само је сада одложено.

број шест остаје у реконструисаном
облику (његова пропусна моћ је 500
тона на сат за смену). Све док траје
зима не можемо да рачунамо на стандардни (сипкав) концентрат, него ће
бити крупица због замрзавања. Концентрат из Мајданпека, који је управо
стигао, замрзао је успут, па када га
випер окрене, испадају громаде. Како
се не би десило зачепљење, идемо на
претовар – истоварујемо га багером,
замрзнут концентрат стављамо на бетонску плочу и „газимо” утоваривачем да бисмо га колико-толико разбили.
Ј. Станојевић

Металургија
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Металурзи одржали производњу и у отежаним јануарским условима

Прерадили сав испоручен
концентрат
побољшању технолошких параметара. –
Интензивно се тиме бавимо, поготово
у претходна два-три месеца. Резултати
су видљиви, али то захтева непрекидан рад. Охрабрује чињеница да смо
За 23 дана топионичари су дали им се доста примакли - искоришћење
4.107 тона анодног, електролизери бакра и сумпора скоро се приближило
4.144 тоне катодног бакра и пројектованом (98 одсто).
„сумпораши” 17.757 тона киселине.
Електролиза је дала 4.144 тоне катод– В. Јаношевић: Све проблеме ног бакра, од којих су 2.300 тона из соп-

решавали смо „у ходу” даноноћним
интервенцијама на терену. –
Искоришћење метала приближило
се пројектованом (98 одсто)
ТИР. – Производним резултатима Топионице и рафинације бакра у
првом овогодишњем месецу можемо
бити задовољни имајући у виду екстремне временске услове у којима се
одвијала - рекао је (24. јануара) Владимир Јаношевић, в. д. директора ТИР-а.
Топионица је за 23 дана примила 16.111

Владимир Јаношевић

тона сувог концентрата бакра, са 3.242
тоне „црвеног” метала. Од укупне количине допремљене сировине, 10.923
тоне су домаћи концентрати (просечни
садржај бакра 18,7 процената): 6.714
тона стигло је из Флотације „Велики
Кривељ” (1.180 тона метала), 3.649 тона
из Флотације Рудника бакра Мајданпек

да ће крај јануара топионичари дочекати
са око 5.500 тона.
- Енормно ниске температуре изазвале су бројне проблеме у свим металуршким погонима. У Топионици
се концентрат, због одређеног присуства влаге, претварао у крупне
груменове, заглављивала су се пресипна места и бункери шарже. Људи
су целе ноћи стајали поред пресипних места и чистили их, што је било
неминовно у оваквим условима. На
минус 20 степени Целзијусових замрзавале су инсталације, почев од расхладних вода за разне уређаје и системе, преко довода, чак до паровода. Да апсурд буде већи, и на лонцима са врелом шљаком, у којима
је температура 1.200-1.300 степени,
стварале су се санте леда по целој
дужини. Све проблеме решавали смо
„у ходу” даноноћним интервенцијама
на терену, оспособљавали смо сваки
агрегат који је стао, редовно смо чистили пресипна места и одржавали
производњу у отежаним условима.
Иако је све ово резултирало мањом
прерадом, успели смо да прерадимо
сав концентрат који је стигао из басенских рудника, па залиха нема. Биланс
је нешто мањи од планираних количина, али се надамо да ћемо стање поправити, па и повећати производњу
до краја месеца. У фебруару плани-

Прерађивачки металуршки погони и
даље раде смањеним обимом. Упослена
су само два - погон синтер-металуршких производа у Фабрици бакарне жице
(ламеле за Војску Србије) и ливница
фазонских одливака у Ливници бакра
и бакарних легура (резервне делове,
чауре и лежајеве за потребе рударских
предузећа). - Били смо принуђени
да остале погоне зауставимо, тако

Крупни груменови концентрата заглављивали су пресипна места и бункере шарже

ствених сировина. - Она није осетила
утицај ниских спољашњих температура, јер је реч о топлом погону који
тражи процесну температуру електролита од 60 степени Целзијусових. Али,
са оваквим осцилацијама којих је

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.

И на лонцима са врелом шљаком стварале су се санте леда

У 500 електролитичких ћелија мобилисано је 4.000 тона бакра

(694 тоне), 559 тона из Јаме (109 тона),
као и 5.188 тона из увоза (1.250 тона). У
флеш-пећи прерађено је 21.355 тона суве
шарже, од чега је 12.886 тона сопственог,
а остало је увозни концентрат, концентрат шљаке и хладни материјал. Из оволике прераде проистекла је производња
4.107 тона анодног бакра, уз очекивање

рамо за 20 одсто већу продукцију, а
било би и више да није краћи месец –
наглашава Јаношевић.
С обзиром на овакав рад Топионице,
ФСК је за 23 дана јануара продуковала
17.757 тона сумпорне киселине. И овде,
као и у Топионици, по речима нашег саговорника, највећа пажња придаје се

било у другим погонима, увек постоји
опасност да дође до поремећаја у
производњи и да се „поквари” квалитет катодног бакра. То се, међутим,
није десило, јер смо успели да отклонимо све те проблеме. Раде и стара и
нова електролиза (стару смо пустили
у децембру због великог прилива
анода). Тренутно је 500 електролитичких ћелија у раду, а у њима је мобилисано око 4.000 тона бакра. Надамо се
да ће са повећаном продукцијом анода
та количина за наредни месец додатно
порасти, како би фебруарски биланс
био још повољнији – оптимиста је в. д.
директора ТИР-а.

И запослени у Транспорту ТИР-а су
се сналазили, довијали и оспособљавали
механизацију у оваквим временским
(не)приликама, али су превезли и истоварили сав концентрат који је стигао, као
и осталу робу за потребе ТИР-а, РББ-а и
РБМ-а. Енергана, са старим котловима,
задовољила је потребе у испоруци топлотне енергије, како би се одржавали
технолошки процеси у Електролизи и
Златари. Иако се Борско језеро заледило,
проблема у испоруци индустријске воде
није било, јер се избацује сифонима који
су на дубини од 25 метара.
Ј. Станојевић

Иновације
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Eco-Aqua само таква - филтером од антрацита четврти у Србији

Пут до чисте, здраве и јефтине воде
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – На
12. по реду такмичењу за техничке
иновације Србије (финале одржано 20.
децембра у Кошутњаку, уз директан
пренос РТС-а на другом каналу) својим
пројектом “филтер антрацит” Eco-Aqua
тим са Техничког факултета у Бору и
рудника “Вршка чука” заузео је четврто место међу 120 екипа колико се
пријавило на такмичење. Уз др Јовицу
Соколовића, доцента на Техничком факултету у Бору, у својству вође тима који
је спојио теорију и праксу, у екипи су
били и дипломирани инжењери Бра-

Чисти и
индустријске воде
Овај производ постоји на тржишту већ неколико година, само је спорадично продаван зато што “Вршка
чука” није могла да испоручи већу
количину. Користи га постројење за
пречишћавање вода „Макиш 2“ у
Београду, водовод у Лесковцу, базени спортског центра у Младеновцу, а
вероватно ће ускоро и зајечарски водовод. - На овој проблематици радимо већ дуже – додаје Соколовић. Имајући у виду да моја сарадња са рудником “Вршка чука” траје десетак година и да сам иницијатор идеје да покажем шта све, осим пречишћавања
вода за пиће и купање, може антрацит,
лабораторијским
истраживањима
вода из РТБ-а утврдио сам да се њиме
могу пречишћавати и рудничке отпадне воде са доста метала и уља. Тиме
смо добили довољно добрих резултата
за следећи корак, а то је заштита интелектуалне својине, односно заштита овог производа у Заводу за патенте и заштита “филтер антрацита” као
робне марке.

нислав Стакић (геологија) и Саво
Перендић (рударство) из Рудника антрацита „Вршка чука“. Од пријаве
до финала пројекат “филтер антрацит” Eco-Aqua тима прошао је низ провера, почев од бизнис-плана, тј. пословог модела, преко техничке рецензије
на ТМФ-у у Београду, до тзв. тржишне
рецензије потенцијалних инвеститора и другог полуфиналног места у
Аранђеловцу. Четврто место међу екипама из јаких универзитетских центара,
по оцени Соколовића, велики је успех за
једини тим јужно од Саве и Дунава на
такмичењу под покровитељством Владе
Србије и Министарства образовања,
науке и технолошког развоја.
Сама идеја пројекта “филтер антрацит” према објашњењу др Соколовића
имала је за циљ не само промоцију

(н)овог производа, већ и покушај да
се поменутим презентацијама, одбра
нама на тржишној и техничкој рецен
зији, стручна јавност упозна са антрацитом, геолошки најстаријим угљем
који се откопава у Србији (из доба
јуре) као веома квалитетном, за Србију
можда и стратешки важном сировином (оверене резерве 1,5 милиона тона
а потенцијалне 10 мт) и тако покуша
спасавање поменутог рудника од
затварања о чему се неко време говори.
-“Филтер антрацит” је природни
филтерски материјал добијен од
уситњеног и просејаног кристаластог
антрацита који је по својој генези
врло редак у свету. Добијен је без
хемијске и термичке активације, што
га – објашњава Соколовић - разликује
од другх сличних производа. Стабилне
је структуре, хемијски инертан,
отпоран на механичку деградацију, и
оно што је најважније - еколошки је
чист. Са друге стране, све техничке
карактеристике “филтер антрацита”
које су испитиване како на Техничком
факултету у Бору тако и другим
акредитовним лабораторијама, по
казале су да испуњава све захтеве
европског стандарда ЕН 12909 који
дефинише квалитет антрацита у
технологијма
за
пречишћавање
пијаћих вода. Са становишта
контролисаних параметара “филтер
антрацит” здравствено је исправан
производ и може се користити у
технологијама за пречишћавање

Бранко Стакић, Јовица Соколовић и Саво Перендић

вода, што је потврдио и сертификат
Института за јавно здравље „Батут“
у Београду.
Редак по генези и кристаластој структури у свету (има храпаву, шкољкасту,
површину која га чини погодним за
процес филтрације) антрацит из “Вршке
чуке” погодан је за филтрацију и нови
филтер, осим што је добијен без термичке и хемијске активације, од других
сличних производа разликује се и по
томе што је развијена и технологија
његове рециклаже (без додатних трошкова). То омогућава да се поново примени и уместо три, као слични произ-

води, користи до пет година а потом употреби и као енергент! Дакле, осим што
нема штетних утицаја, он и знатно утиче
на заштиту животне средине.

-Са ценом од 750 евра по тони
“филтер антрацит” је за 10-15 одсто
јефтинији у односу на сличне филтерске материјале, а четири до пет
пута јефтинији у односу на скупе активне угљеве који се увозе – наводи
Соколовић. - Веома се лако уграђује
у једнослојне и двослојне филтере, а
финансијска анализа је показала да
би се са том ценом и потенцијалном
продајом од 500 тона годишње, средства од 100.000 евра, неопходних за
покретање индустријске производње,
вратила за само 12,5 месеци.
Љ. Алексић

Антрацит

Расписани конкурси за изложбе “Жене сликари” и „Уметност у минијатури“

Позив уметницима

Пријављивање за изложбу “Жене сликари” траје до 1. марта, а за “Уметност у минијатури” до краја јуна
МАЈДАНПЕК. – Ових дана расписани су конкурси за две традиционалне, велике међународне изложбе
које промовишу Мајданпек као средину ”у којој одлично успева уметност,
односно култура” - “Жене сликари”
и “Уметност у минијатури”. Центар
за културу Мајданпек објавио је конкурс (траје до 1. марта) за учешће на
XV Међународној изложби „Жене сликари” која ће бити отворена 8. априла и
трајаће до 8.маја, а одлука жирија о из-

абраним радовима биће објављена до
10. марта. Уз уметнице из Републике
Србије, на овој великој изложби могу
учествовати и све заинтересоване из
иностранства, и то са по два рада. Технике, односно, категорије су сликарство, цртеж, графика, скулптура и дигитал арт.
Удружење за уметност, културу и
туризам „MajdanArt” је расписало конкурс за овогодишњу, VIII Међународну
изложбу „Уметност у минијатури“

MajdanArt 2017. који је отворен до 30.
јуна. Предвиђене су четири уметничке
категорије: дводимензионални уметнички радови (сликарство, цртеж, графика, фото-дигитал арт, комбинована
техника), тродимензионални уметнички радови (скулптура, уметнички
објекат), примењена уметност (керамика, стакло, порцелан, уметнички
накит) и мултидисциплинарни уметнички радови (перформанс, видео,
миx медији, поезија, интерактивне

видео игре). Као и претходних година,
предвиђене су и награде - новчане награде, сувенир, сертификат, скулптура
изложбе, а додељује се велика награда
изложбе (Grand prix), четири равноправне прве категорије и једна изузетна награда изложбе, и четири похвале жирија.
Одлука жирија биће објављена до
20. јула, а изложба ће бити организована од 2. септембра до 2. октобра ове
године.
С. В.

Бор
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Представљен донаторски програм „Покрени се за посао”

Подршка развоју предузетништва
Овим програмом обезбеђују се бесповратна средства у износу
од 250.000 динара за покретање и/или унапређење сопственог
бизниса. - Досад је финансијски подржано 606 предузетника
из 114 општина у Србији, а ове године новац ће добити још
100. – С. Вукадиновић: Општина Бор подржава овај програм,
јер захваљујући њему и наши суграђани имају веће шансе за
запослење у приватном сектору
БОР. – У Општини Бор 12. јануара
представљен је програм „Покрени се
за посао” који Невладина организација
„Eneca” из Ниша реализује у сарадњи
и уз финансијску подршку компаније
„Филип Морис”. Реч је о националном донаторском програму којим се
обезбеђују бесповратна средства у
износу од 250.000 динара за покретање
и/или унапређење сопственог бизниса,
стручна и пословна обука клијената,
као и саветодавна помоћ економских
стручњака. Како је том приликом рекао
предавач Аца Илић из „Enece”, овим
програмом (успешно се остварује још
од 2009. године), досад је финансијски
подржано 606 предузетника из 114 општина у Србији. Од тог броја, десетак предузећа је из источне Србије
(из Бора само два) и претежно се баве
производњом и пољопривредом, док услужне делатности нису биле заступљене.
Ако
гледамо
регионалну
распрострањеност, најмање пријава

стиже из источне Србије, тако да смо
акценат ставили на презентацију
програма управо овде. У току је

Аца Илић

конкурс за осми циклус програма
(ове године новац ће добити још 100
нових предузетника), па верујемо да

ће се стање променити и да ће бити
више пријава из источне Србије.
Желимо да мотивишемо људе да
покрену свој посао - подржавају се све
делатности било да је то производња,
занатство, услужне делатности или
пољопривреда. Верујемо да ће бити
много квалитетних идеја, а ово је
добар начин да заинтересовани
преиспитају своју предузетничку
идеју – истакао је Илић.
Обавезе клијената који добију новац
јесу да региструју своју пословну
делатност уколико то већ нису
учинили, да раде наредне две године
од потписивања уговора о донацији,
као и да се одуже локалној заједници
у виду 15 сати друштвено корисног
рада. „Eneca” је на располагању
клијентима најмање следеће две године
од потписивања уговора, тако што им
пружа пословну едукацију неопходну
за што успешније покретање посла
која се, пре свега, односи на продају
и маркетинг, изворе финансирања и
рачуноводство. Омогућује им, такође,
похађање стручних обука у области
конкретног бизниса који су почели,
као и бесплатне саветодавне услуге
економских стручњака, како би додатно
унапредили посао и имали веће шансе
за успех.
- Наша локална самоуправа
финансира
из
буџета
управо
приватно
предузетништво
и
отварање
нових
фирми
кроз
програме самозапошљавања и новог
запошљавања. Зато подржавамо и
„Покрени се за посао” за који наше
породичне фирме могу да конкуришу
и, на тај начин, унапреде своју

производњу, јер је то добар пут да
се окренемо предузетништву. РТБ
јесте велика компанија и може бити
велика подршка и извор прихода
малим предузетницима. Међутим,
захваљујући овом програму, мала
предузећа могу и самостално да се

Саша Вукадиновић

финансирају и развијају, тако да и
наши суграђани имају веће шансе
за запослење у приватном сектору –
рекао је Саша Вукадиновић, заменик
председника Општине Бор.
Презентацији „Покрени се за посао”
присуствовали су потенцијални предузетници, али и власници предузетничких
радњи у Бору. Осим у борској филијали
Националне службе запошљавања, која
је партнер у овом програму, детаљније
информације о конкурсу, начину
пријављивања, као и формулар пријаве
заинтересовани могу пронаћи на wебсите www.pokrenisezaposao.
Ј. Станојевић

Запослени у Басену новчано помогли породицу Милојевић

У радника РТБ-а срце велико
РТБ. - Са вером да ће малом
Новаку Милојевићу, дечаку који
има тешку болест левог ока, запослени у Рударско-топионичарском
басену Бор помоћи да што пре буде
оперисан на Очној клиници у Новом
Саду, менаџмент компаније је средином децембра организовао акцију
прикупљања новчаних прилога за ту

скупу операцију.
Радници борског дела Басена и
овога пута оправдали су епитет који
њих и компанију у којој раде дуго
краси. Јер, РТБ Бор је познат по хуманости и солидарности, пре свега због
доброчинства, емпатије и људскости
запослених.
У племенитој акцији симболично

названој „Не дозволимо да дечак
ослепи“ радници Рудника бакра Бор,
Матичног предузећа, Топионице и
рафинације прикупили су за операцију
Новака Милојевића 240.400 динара.
Новац је данас уплаћен на жиро-рачун
који је код Рајфајзен банке отворен у те
сврхе на очево име.
Новак Милојевић је ученик другог

разреда Основне школе „Вук Караџић“
у Бору. Одгаја га самохрани отац и
материјална ситуација им је на ивици
голе егзистенције. Дечак има аблацију
рожњаче левог ока, док на десном оку
не види 90%. Због тога му је хитно потребна операција на новосадској Очној
клиници.
Г.Т.В.

Уручене награде најбољима у борском спорту за 2016. годину

ЖЈРК „Бор РТБ” најуспешнија екипа
су: Бобана Величковић из Стрељачког
клуба „Бор 030”, уз џудисткињу Анђелу
Младеновић и рукометашицу Емилију
Вељковић (у женској конкуренцији),
односно Србослав Лазић из Бодибилдинг клуба „Партизан”, уз играча
малог фудбала Миливоја Ђенадића и
рукометаша Стефана Андријвића (у
мушкој конкуренцији). Најбољи тренер
Бора је Зоран Барбуловић из ЖЈРК
„Бор РТБ”, испред Марка Терзића
Најбољи спортиста појединачно у женској конкуренцији је
(фудбал) и Дејана Мадића (куглање).
Бобана Величковић, у мушкој Србослав Лазић, тренер Зоран
Најуспешнији
друштвено-спортски
Барбуловић, друштвено-спортски радник професорка Соња
радник је професорка Соња Киш, а
Киш, а организација у области масовног спорта Савез за
организација у области масовног спорта
школски спорт
Савез за школски спорт. Овако је одлуБОР. – Најбоља борска спорт- испред Бодибилдинг клуба „Парти- чила комисија Савеза спортова општине
Бор, а прикладне награде (пехари, диска екипа у 2016. години је Женски зан” и Фудбалског клуба „Шарбановац”. пломе и спортске мајице) уручене су им
јуниорски рукометни клуб „Бор РТБ”, Најбољи појединци у борском спорту на свечаном проглашењу (29. децембра)

у општини Бор.
Комисија је доделила и признања
за дугогодишњи допринос спорту рукометном судији Небојши Манићу, фудбалском тренеру Хакији Ровчанину и,
постхумно, фудбалском тренеру Ивици
Павловићу. Наградила је, такође, и
по пет перспективних младих спортиста: Виктора Станковића, Јасима
Нурединија, Уроша Копиловића,
Матију Јанкова и Михајла Милетића,
односно Ену Маријановић, Марину
Карабашевић, Сташу Младеновић,
Ирину
Јанков
и
Анастасију
Јовановић. Специјалне захвалнице за
допринос развоју спорта уручене су
представницима локалне самоуправе и
РТБ-а Бор, а сви клубови екипних спортова у општини Бор добили су по лопту.
Ј. Станојевић
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Култура

Ивана Димић, добитница 63. Нинове награде за најбољи роман године

„Арзамас“ - међу јавом и међ’ сном
Роман „Арзамас“ је прича у којој се преплићу реално и магично,
сан и јава, стварност и онострано. Бавећи се односом између мајке
и ћерке, Ивана Димић је у роману описала феномен деменције, а
мајсторским приповедањем успела је да тешку животну причу зачини са доста хумора. – Пошто је и сама девет година бринула о
болесној мајци, а седам година писала овај роман, Димићева не
крије да у „Арзамасу“ има пуно верних дијалога
БОР. - Ивана Димић добитница
је Нинове награде критике за најбољи
роман написан на српском језику,
објављен у 2016. години, за дело „Арзамас“, у издању београдске „Лагуне“.

Ивана Димић и Бранимир Брстина у
лифту борске Јаме (2013.)

Димићева је тек пета жена која се овенчала овим признањем, а пре ње Нинову
награду понеле су Светлана Велмар
Јанковић, Дубравка Угрешић, Гроздана Олујић и Гордана Ћирјанић.
У најужем избору за 63. Нинову награду били су још романи Владана

Матијевића „Сусрет под необичним
околностима“, Владимира Табашевића
„Па као“ и Владислава Бајца „Хроника
сумње“. Жири је, како је 16. јануара на
званичном проглашењу саопштено, ове
године имао напоран посао, будући да
је у само два месеца добио више од сто
нових романа за читање и вредновање.
Почаствована наградом, Ивана
Димић истиче да то што је њен роман
проглашен најбољим не значи да други
нису подједнако добри. Изненађена је,
како каже, јер је мислила да ће ове године
награда припасти Владиславу Бајцу,
али и одушевљена због толике медијске
пажње посвећене књижевности.
Роман „Арзамас“ је прича у којој
се преплићу реално и магично, сан и
јава, стварност и онострано. Бавећи се
у роману односом између мајке и ћерке,
Ивана Димић у „Арзамасу“ обрађује феномен деменције и описује какав однос
имају мајка, која је дементна, и ћерка,
која се брине о њој. И сама је девет
година бринула о болесној мајци, а
седам година је, како каже, писала овај
роман.
-То је фасцинантан феномен, чудна
болест мозга, где ви стално имате
утисак да нешто схватате, а онда
одједном нагрну те лутајуће евазионе мисли и ви не можете уопште да
схватите шта се у тим очима дешава –
каже Димићева.
Причу, иако тешку јер говори
о смрти, Ивана је мајсторским

приповедањем успела да зачини и хумором. – Када видите да та особа не
пати, онда можете да успоставите ту
хуморну дистанцу и да то прикажете
објективно. Јер, стварно је то смешно
шта причају ти људи – наводи она.
Не крије да у ликовима мајке и ћерке
које се и свађају и безгранично воле, у
роману „Азамас“, има пуно верних
дијалога, оних који су јој се стварно догодили.
-Наравно да је роман веристички
рађен, али не сасвим. Ипак морате
да се одмакнете да бисте успоставили
равнотежу у свом књижевном ткању.
Морате просто да избаците неке
ствари као неупотребљиве и ту имате
страховито сажимање. Морате да сажмете да би било ефикасно – објашњава
Ивана Димић.
Ивана Димић, дипломирани драматург, аутор је бројних кратких прича,

драма и ТВ сценарија. Била је помоћница
министра за културу, али и управница
„Атељеа 212“. Баш у тој улози, пре
четири године, руку под руку са Бранимиром Брстином (који ју је касније наследио на том месту), посетила је Бор
и Рударско-топионичарски басен. Импресионирао ју је сам улазак у град због
музеја на отвореном, али је најснажнији
утисак понела из борске „Јаме“.
-Управо су посете таквим местима
ситуације због којих сам срећна што
сам управница јер, у супротном,
можда никада не бих имала прилику
да сиђем у рударско окно. Част ми
је што сам била у „Јами“ , па одатле
излазим са осећањем дивљења и
страхопоштовања према најтежем и
најхрабријем послу којим се човек
може бавити – рекла је Ивана Димић
маја 2013. године.
Г. Тончев Василић

“Србија је округла“ - афоризми Станише Милосављевића

Обрачун (под)смехом
Љубиша Рајковић Кожељац: У књизи се огледа лице и наличје
Србије пуне непознаница која је од памтивека на некој
“крстопутини” и дилеми: лево или десно. Таква тематика је душу
дала за сваког сатиричара, а афоризам који је концизан, сажет,
просто је динамит који отвара видике
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. После “Затурених радова” (1995) и “Интелектуалног побачаја” (2004), Станиша Милосављевић огласио се
новом књигом афоризама под насловом
“Србија је округла”. Представљена је
20. јануара у Народној библиотеци, а о
књизи је говорио њен рецензент Љубиша
Рајковић Кожељац. Најављујући
аутора и рецензента, управница библиотеке Весна Тешовић, између осталог,
рече: - Прошла су та златна књижевна
времена када су писца прогонили и
тако доприносили да буде читанији,
поштованији.
Данашње
трауматично друштво, хаотичан тип живота
и све остало свакако су од помоћи

при препознавању циља афоризма
да нотира свакидашњицу, да је прокоментарише сажето и језгровито, уз
тријумф смеха према свима онима
са којима се смехом треба обрачунавати. Јер, афоризам на блистав начин
жигоше. Толико чак, да га и они на
чији рачун је упућен, ако је прави,
прихватају уз осмех.
Подсећајући на Милосављевићеву
афористичку даровитост из ранијих
књига, Љубиша Рајковић сматра да је
најновија збирка “Србија је округла”
показатељ
ауторовог
књижевноуметничког успона имајући у виду да
на духовит, претежно хумористички
начин, што је иначе својствено афо-

ризму као најкраћој књижевној врсти,
жигоше, извргава руглу негативне
појаве у србијанском друштву с почетка 21. века. У њој се огледа и лице и
наличје србијанско, а сатирична жаока
неких афоризама толико је, по Рајковићу,
убојита, дејствена, да неретко прелази у
сарказам.
-Коликогод да је округла као
лопта коју свако може да шутира
и шиканира како му се прохте, а ја
сам баш тако делимично разумео
значење оваквог (необичног) наслова
- рече Рајковић - Србија је и ћошкаста.
Упркос многим својим слабостима
које традиционално постоје и спорадично се понављају, она је чудесно
моћна својом отпорношћу према злу
и способношћу да преживи. Пуна је
непознаница, што нам је у једној од
својих песама већ давно казала и Десанка “Србија је велика тајна” - била
и остала! Од памтивека смо, па ево и
дан-данас, били, како ми Тимочани
кажемо, на некој “крстопутини”. И
пре Косова, и сада, док се Косовски
бој још бије, не знамо којим путем
треба да кренемо. Лево или десно. Па
кад је требало десно, ми одосмо лево,
или обрнуто…Таква тематика просто
је душу дала за сваког аутора афори-

зама, сатиричара, а афоризам који је
концизан, сажет, просто је динамит
који отвара видике, буди асоцијације
и подстиче човека да смогне сву своју
људскост.
-Ево, на пример - додао је Рајковић
- и ова приватизација и све ово у тој
транзицији, да ли је то правац којим
је требало да се крене, да се одустане од једног онаквог друштва,
оног социјалистичког, и да се потпуно свесно вратимо у капитализам
и то онај сурови, ако већ знамо да је
то друштво које почива на неправди,
на експлоатацији. Онда није никакво
чудо што не може у једном таквом
друштву раднику да буде добро. Ако
ико зна, то знате ви, Борани, радник
овде, како је било и како је сад и зашто
није боље.
И Милосављевић препушта читаоцима да сами нађу одговор на питање
зашто је Србија округла, али корене
његових афоризама свакако треба потражити у овој реченици из кратке
биографије овог инжењера који је радио
у Фабрици лак-жице: ”Захваљујући благодетима приватизације, променио је
више послова, а благодарећи домаћој
политичкој сцени, припремио је за
штампу ову књигу.”
Љ. Алексић

Култура
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Прича
Колекшива
Као што нигде на свету, сем кинеског зида, и, одскора, мађарског жичаног плота не постоји физичка граница међу земљама и људима, тако не
постоји граница у дугој, често хладној
и снежној поноћи између последњег децембарског и првог јануарског дана,
познатија као Нова година.
У већини глава, у већини свести,
она се тако схвата, тако се очекује
и дочекује: као крај нечега, као поче-

НОВА

Недељка, Заима и Цунета, Лепу (Лукић,
а не Брену) и Бебу – прва ме сећања
враћају у ниску и задимљену салу сеоског задружног дома, где су се о добрим
данима, заветинама и новим годинама,
окупљали и стари и млади, све што је
могло да дође, и где се, под две чкиљаве
сијалице, на бетону, под неравним каратаваном, славило. Да, струја је
дошла касније; пет сам година навршио и научио обе азбуке – у подруму је,

мангуп и кицош штуцаних брчића,
књиговођа са спрата Експрес-ресторана – први пут довели Милета
Шљиварца, хармоникаша, и уз њега
Циганина са контрабасом, брзо се заборавило на хромог Свету. Шеретски
забаченог качкета уназад, са кезом из
кога бљеште златни зуби, Шљиварац
је савијајући колена у ритму ходао уз
коловођу, растезао хармонику и под–
метао је под нос за бакшиш; за њиме

умотан у војничко ћебе још немо чамио
мали филипсов радио из 1928, ратни
плен мог деде, заробљеника из немачког логора.
Хроми Света, инвалид из не знам
којег (можда Великог) рата, са половином потколенице везаном над дрвеном
кратком штулом, гегајући се, развлачио је ољуштену хармонику у сред кола
у тим приликама и најчешће певао о
„славеј-пилету које рано буди њеног господара, а она га је сама успавала и
сама треба да га пробуди“... Вероватно
ми је у сећању више остало летњих
заветина од ледених дочека нових
година, и знам да сам на њиви, у жетви,
тражио од мајке да ми конопом, којим
су везивали снопове, завеже дигнуту
десну ногу за појас (као хроми Света)
– и тако сам, са комадом дрвета на
грудима, по читав дан гегао за жетеоцима по поређаним руковетима на
стрништу, ошишан и клемпав; драо се
из свег гласа – свирао и појао о „славеј
пилету“ и растурао класје. Светло,
сирото, и невино детињство!
Касније, кад су се увелико бројиле
шездесете, од дана када су наши –
Никола Милосављевић, који је на копу
Борског рудника постао Мајстор Коле
и таст потоњег директора Рудника,
Драгана Ненадића, и Жика Јеленковић,

се Циганин заносио повијајући се уз
контрабас, као да ће сваког тренутка
пасти преко инструмента јер је имао
проблем да га, онако гломазног, одржи
у равнотежи, и да истовремено бије у
дебеле жице.
На дочеке се ишло одмах после
вечере, а вечерало се рано јер је рано и
мрак налегао на ниске снежне кровове,
и већ око осам је у сали било претопло,
а бабе по клупама поређаним уз зидове
већ су снивале други сан. Вило се коло,
младеж се надигравала са средовечним,
синови са очевима, кћери са мајкама, а
понекад би у коло улетео и белији од
снега бркати старкеља „да покаже
како се игра“. Певала је хармоника „моравац“, ударао контрабас, врућина и
мешана вина јер је свако долазио са
својим подрумом. И коло се, око великог дрвеног дирека на сред сале сеоског
дома, најпре вило у једном кругу, па у
два, три – расло као концентрични
кругови све док би најшири, последњи
круг, запретио да у свом заносу и
замаху почисти поспале бабе на клупама уз зидове. Једне се године, добро
загрејан из више подрума, пред поноћ,
са големом секиром у руци појавио Веља
Пирка и почео, на ужас свих, да сече
дирек на сред сале. Једва су му секиру
отели и избацили кроз један од про-

Илустрација: Игор Крстић

так другога (углавном, надом, бољега,
извеснијега); као да ћемо овакви заспати, а сутрадан се пробудити
другачији, у другачијем свету и светлу.
А, дочекаће нас иста слика у прозору, у огледалу ћемо видети исти лик,
окружиће нас исти људи и исте прилике; проблеми са којима смо синоћ
легли поново ће заколати нашим
вијугама и венама, и ништа се значајно
неће променити, сем календара на
зиду и последњег броја у исписивању
датума.
Знам, у тој ноћи играће знојави
људи по задимљеним ресторанима;
негде ће на градским трговима пред
промрзлом масом вриштати намазане певаљке, можда помало и фрустриране што због временских прилика, уз глас, не могу приказати и
важније атрибуте; под неким прозорима прaштаће петарде, а са неких
и рафали; у неким домовима појешће
се скромна кора хлеба и рано угасити
светло...
Не знам од када, и ко је започео
ово славље? Кинези, Германи пре њих,
а можда пре свих – Римљани. Или ће
бити Срби, јер су народ најстарији.
Пре него што смо се, већина нас,
преселили уз магичне кутије, уз Мију
и Чкаљу, Радојку и Тинета, Сафета и

зора, а таваница около греде почела је
већ да засипа најближе.
У тој ноћи Нове године, ноћи наде и
славља, само је једна особа недостајала.
А она је била најлепша, од прве куће
у доњем, до последње у горњем крају.
Млада, витка, прелепа, обучена у
најлепшу одежду, седела је све то време
под петролејском лампом у свом дому,
уз оца и мајку, уз све укућане, и чекала.
И како је ноћ одмицала, како се
весеље отимало контроли, а радост
дочека потискивала све оно рогобатно
и мучно, што је са слављеницима
стигло пред врата – у сали је расло
очекивање.
И док су у сали текли последњи
децембарски сати и минути, на чело
кола долазила је времешна и, углавном,
подебела и неугледнија жена.
А онда су, пет минута пре поноћи,
однекуд, иза поцепаних завеса које су
некада служиле као кулисе, износили
дугачке метле, и сви су, ко је могао, дохватали се њих; око оцвале жене формирао се круг, пажња се концентрисала у центар сале, на чело кола у
коме је незграпно поскакивала баба, и
метле су дизале ка њој: ударцима, који
су личили на благо стресање прашине
са њених леђа, полако је одвајана из
кола, усмеравана ка излазу, вратима,
и, уз општу грају и повике, симболично
– као стара година, терана напоље, на
снег из кога је хрлила хладноћа. И ту
негде, у мимоходу, док је Стара, сама
или уз помоћ две друге, клизајући од–
лазила на починак – у салу је увођена
најлепша младица, и стављана на
чело кола. Тек онда, новим замахом,
настављао се дочек. Бабе около, широких очију из којих је побегао сан, пењале
су се на клупе да би боље виделе, у наборима хармонике множиле су се новчанице ликом насмејаног рудара, и тако
се чекао освит. Освит Новог, што је (у
тим временима) заиста значило наду.
То јутро, прво јутро Нове године, у
нашим домовима увек је било јутро са
више светлости; другачије су дисали
и мирисали зидови наших скромних
кућа; ватра је веселијим језицима палацала око вратанца на ложиштима
црних кухињских шпорета; први оброк
је имао тако сладак укус; на прозорима је нестварно цветало ледено
цвеће, а поља су, иза отворених врата,
пред очима певала белином.
Где је нестао тај занос, где смо изгубили чар? Где се затурила и згасла
нада? Златозуби Шљиварац, знам,
одавно мирује на гробљу села крај
Зајечара; његов пратилац, Циганин,
незнано где – јер је у тешкој циганској
судбини и све друго непознато. Са
тавана оног сеоског дома, распукнутог од времена и пустоши, висе
големи праменови прашњаве паучине
и гајтани оних сијалица које више не
светле... Иза оних завеса на бини нема
више ни дршке од метли...
А тако су нам потребне. Да Стару,
баш тако – метлама, изгонимо.
Можда ће потом, поново, баш као
некад, стићи (у свој својој лепоти)
Нова.
Радиша Драгићевић
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Мозаик

70 година
“Колектива”

Зашто дневни коп не
испуњава производни план
Времеплов рудника и Бора

Првог новембра 2017. године „Колектив“ ће навршити 70 година непрекидног излажења. Подсећајући овим текстом из другог броја листа
(основаног 1. новембра 1947.) да у рударству никада, па ни тада, није
текао мед и млеко, настојаћемо да, до новембра, занимљивим написима подсетимо на живот у руднику и граду бакра. Колико је „Колектив“ био успешан за седам деценија излажења (недељно, двонедељно,
месечно, у тиражима и до 20.000 примерака и коначном збиру који се
мери десетинама хиљада текстова, фотографија, и десетинама милиона примерака), а сада је и на интернету, ствар је бројних околности,
оцена и утисака. Али, ипак говори да су генерције које су га стварале
колико-толико професионално “однеговале” једно, пре свега, пословно
гласило највеће српске рударске компаније. Како је свако време носило
своје бреме, то није било лако ни кад се чинило да је лако, па нам се
најближом чини оцена коју је пре неколико година изрекао наш сарадник,
познати борски књижевник Радиша Драгићевић: „Да је („Колектив“)
створ од крви и меса данас би то био зрео, озбиљан, искуством богат
господин. Али, то је само још један сплет речи и слика, то је само још
једна хроника људског живљења, успона и падања, грађења и рушења.
И како је Борски рудник, чије је гласило и званично одувек био, пролазио
кроз транзиционе периоде, тако је и „Колектив“ дисао са њим: понекад
пуним плућима и големим дахом, понекад сипљиво и тешко.“

оделење ради боље оперативности и
том приликом му је припојена и ложионица Тилва мике са радионицама. Но, још увек се не осећа оперативна веза између појединих отсека,
тако да ова организационо-техничка
мера још увек не даје резултате који
се очекују од ње. Тако на пример, машинско оделење се не интересује за

и умртвљује такмичарски дух у раду
појединих одсека.
Један
од
крупних
недостатака у радовима на дневном копу је
необраћање довољно пажње ситној
механизацији помоћу које може бар
донекле да се реши питање радне
снаге које представља тежак проблем за наше предузеће. Ово се наро-

Љ. А.

Дневни коп је једно од највећих
оделења и с обзиром на развој
предузећа, његова се важност из дана у
дан повећава. Ако се хоће да предузеће
правилно испуњава свој Петогодишњи
план, онда је један од основних услова
да дневни коп стално испуњава свој
дневни, некад и месечни и годишњи
план, како у произодњи тако и раскривци.
Но од почетка овог месеца (новембар 1947.) дневни коп не само што не
испуњава производни план, већ га и
подбацује и то како у производњи руде
тако и раскривци. За ово – разуме
се – постоје како објективни тако и
субјективни разлози. Тако, на пример,
недостатак тешких шина, шинског
материјала, прагова, онемогућава
постављење двоструких колосека
и утиче на учинак локомотива и
багера. Све су то крупне тешкоће које
спречавају правилан развој рада. Исто
тако, недостатак квалификоване и
неквалификоване радне снаге, као и
недостатак правилног осветљења,
све то утиче на рад, кочи га и спречава
испуњење постављеног плана.
Но, поред објективних тешкоћа,

постоји и низ недостатака и слабости као што су неправилно
искоришћавање постојећег уређаја и
нерационална расподела радне снаге.
Тако у Чока Дулкану два багера испод
свознице, који су најважнији, врло
често не раде из разноразних узрока.
Руда се буши на подножју старе рушевине и тако, иако тиме прети опасност да се поново изазове нова рушевина. По оперативном плану није ни
предвиђено бушење на том месту.
Исто тако, на Тилва мики багери
не раде по плану. Пруга за одвоз
материјала багера који ради на коти
изнад данашњег раскопа није довољно
одмакнута од ивице берме, а услед
тога кочи се производња раскопа. За
све ове недостатке, углавном, сносе
одговорност техничка руководства
појединих оделења и радилишта у
којима се ти недостаци појављују,
која се придржавају оперативног
плана који су сами израдили, што се
може окарактерисати као недостатак радне дисциплине и осећање неод–
говорности.
Дневни коп је недавно организован као засебно, односно самостално

Борски коп: скела за утовар јаловине на Тилва рошу педесетих година прошлог века

правилну експлоатацију локомотива,
багера итд. а производни отсеци се не
интересују какви су били кварови на
машинам које су послали на оправку
да би им то послужило као искуство
да убудуће проналазе начине како да
отклоне могућност квара.
Исто тако, не поштују се
постављени рокови нити примају
обавезе. Рок окна за спуштање руде
из раскопа Тилва мике био је трећи
новембар. Међутим, група која ради
окно није у одређеном року испунила
план правдајући се да то ни онако
неће имати рђавих последица јер група
која ради на навозишту неће бити
готова у одређеном року, док група са
навозишта правда своје закашњење
закашњењем група из окна. Због свега
овога, ситуација је данас таква да ће
окно бити готово тек 15. новембра, тј.
12 дана после одређеног рока, а нијдно
оделење, ниједна група се не осећа одговорном за такав исход у раду. Оваквим начином рада не само што се не
испуњава план на време већ се кочи

чито одржава у увођењу скрепера. Рад
на бушењу се није прилагодио новом
начину утовара тако да је немогуће
искористити пуни капацитет скрепера. Ако се свему овом дода и велика
флуктуација радника која се одвија
анархично и нико се озбиљно не бори
против ње и немарно одношење према
организовању стручних курсева који је
требало да отпочну још првог новембра, а нису ни до данас, онда је јасно
зашто се план на дневном копу не
испуњава и ако се тако продужи, неће
се ни даље испуњавати.
Прва декада месеца новембра већ је
прошла. Ступили смо већ у другу половину друге декаде. Ако хоћемо да план за
месец новембар у дневном такмичењу
на дневном копу буде испуњен, биће потребно да се ухватимо у коштац са
свим пропустима и грешкама како би
нам упркос објективним тешкоћама,
резултати били бољи.
Инж. В. Станисављевић
(Борски колектив бр.2, 15. 11. 1947.)
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ВОДОРАВНО: 1. Брзи воз, 7. Акробата у циркусу (мн.), 14. Роловани колач,
15. Вађење руда, 17. Отечено место, отеклина, 18. Река у Француској, 19. Месец
у години, 20. Име писца Толстоја, 21. Део купатила, 22. Име глумице Гарднер, 23.
Ауто-ознака за Лесковац, 24. Веђа, 26. Крдо, 28. Кошаркашки клуб (скр.), 30. Грчко
слово, 31. Свађа, размирица, 32. Индустријска биљка, 35. Прибор за рад (мн.), 37.
Име немачког писца Маја, 38. Спољни омотач дрвета, 39. Присталица перонизма,
41. Библијски пастир, победио Голијата, 42. Јужно воће (мн.), 43. Манастир код
Лознице.
УСПРАВНО: 1. Име америчког глумца Флина, 2. Висинска тачка, 3. Словни
знак, 4. Плочица у хокеју на леду, 5. Морски гребен, 6. Дан у недељи, 7. Речно
острво, 8. Ауто-ознака за Рашку, 9. Сакупљач лековитог биља, 10. Ексцес, изгред,
11. Самостална трговинска радња (скр.), 12. Врста памучне тканине, 13. Макар
мало, иколико, 16. Десна притока Саве, 18. Притока Дунава у Београду, 21. Крто
месо, 22. Корално острво, 25. Мешавина песка, цемента и воде, 26. Део солитера,
27. Хемијски елемент, тежак метал, 28. Део одеће за главу, 29. Врста речне рибе,
31. Часовник, 33. Четинарско дрво, 34. Име фолк певачице Топчагић, 36. Врста
папагаја, 37. Грчко слово, 38. Фестивалски град у Француској, 40. Ауто-ознака за
Исланд, 41. Код, уз.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2277 – ВОДОРАВНО: сојиште, коксара, Срећна,
Деда мраз, Сали, нова, боеми, рок, Атка, Пал, ел, атлас, Кораб, ЛО, рал, роле,
они, успон, кану, ужар, лампиони, година, артиста, варићак.
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новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Драгоцено откриће
руских рудара
У Русији, у руднику „Малшевскоје“
близу Свердловска, града на Уралу, ископани су камен смарагда и два велика
кристала берила. Вредност драгоценог
камења и минерала није саопштена, али
би, према проценама, могла бити већа од
32.000 долара. Директор рудника је потврдио да је то истински редак плод рада
рудара.
Директор рудника Јевгениј Василевски каже да је у питању једино место
у Русији где се могу наћи камен смарагд и минерал берил, а једно од три таква
места у свету.
„Осим у нашој земљи, има их у Замбији и Колумбији. То полудраго
камење је годинама било недоступно свету, пошто су и смарагд и берил
били ископавани као споредни производ и нису били посебно цењени“,
објаснио је Василевски.
Већи кристал берила тежак је
15 килограма, док је мањи три пута
лакши. Тамнозелени камен смарагд,
који припада категорији полудрагог
камења, тежак је око 230 грама.
„Пре само неколико дана, нашли
смо мањи кристал берилa, а сада
и овај већи. То је велико откриће“,
рекао је један од рудара.
Руска рударска компанија је саопштила да ће наградити рударе који су учествовали у ископавању са по четири
одсто потврђене вредности смарагда и кристала берила.
Према процени руске агенције Ростак, из тог налазишта ће се ископавати
руда пуним капацитетом до 2018. године, односно око 400 тона руде годишње.
Наслаге камена у којем има смарагда процењују се на више од 60 тона.

Рушка отелила
три мушка
ТАНДА. – Нова година тешко да је могла да донесе лепши поклон домаћинству
Манојла Благојевића званог Брка из Танде. Њихова крава Рушка отелила је пред
поноћ три здрава, лепа мушка телета, а сутрадан јој се придружила и Мика са
једним женским, тако да су у 2017. ушли са четири принове у штали. Десет минута

пре него што су закорачили у нову годину лепу вест своме оцу Славиши и деди
Манојлу донео је вредни Марио Благојевић, ученик петог разреда ОШ „Душан
Радовић“ у Бору, чија је радозналост и послушност награђена изненађујућом
сликом коју је затекао у дединој штали: поред Рушке, уместо једног, трчкарала су
три шарена малишана. Марио је утрчао у кућу и обајвио радосну вест, а онда су се

(Извор: РТС, 10. јануар 2017.)

У собама цепали дрва

Крајем децембра минуле године Скупштина Србије усвојила је Закон о
становању и одржавању зграда који предвиђа обавезне органе зграде – Скупштину станара и управника зграде. Овим законом је утврђено да, уколико се
станари међусобно не договоре ко ће бити управник зграде, имају могућност
да изаберу професионалног управника са списка Привредне коморе Србије.
Ако се ни то не деси, локална самоуправа ће на одређено време увести принудног управника зграде. Професионални управници мораће да прођу обуку
и да добију лиценцу за обављање овог посла. Иначе, један од циљева овог
закона јесте обезбеђење минимума одржавања у свакој згради најпре ради
безбедности грађана.
Траг о томе како је ова проблематика била регулисана и решавана пре
више од шест деценија нашли смо у нашем листу. „Колектив” је у броју од
14. марта 1952. године објавио текст са насловом „Злоупотреба станова и
зграда” у коме пише: „Ретко која врата на стамбеним зградама су исправна,
да имају браве, стакла, по собама се цепају дрва и нико не води рачуна. Такав
је пример у Улици 1. маја 1/9. Цепање дрва почиње у четири сата, пробуде
се сви станари у згради, а ако се обратите надзорнику, он вам тражи писмене
молбе и жалбе. На Старом селишту број 8/3 (нема назива улице) су у вешерници сместили дрва”.
На снимку из старог албума – дрвара на Другом километру (данас Улица
3. октобра).
Ј. С.

сви, већ опуштени око новогодишње трпезе, сјатили у шталу да виде чудо какво не
памти ни баба Викторија којој је близу осамдесет, а још плете без наочара.
Као добар домаћин са преко 50 хектара ливада, њива, винограда и шума, Брка
негује и добру стоку (у шта смо се уверили још прошле јесени), па је његова Рушка
на овај начин само „узвратила“ пажњу коју јој поклања ова вредна породица на

размеђи Танде и Горњана у подножју Стола. Рушка је досад два пута телила по
два телета, а тројке, којима је прва новинарска екипа „Za media“ (чије смо слике
телади позајмили) већ наденула имена Бошко, Нешко и Борко, а дан млађој женки
Жаклина, одлично напредују зато што Благојевићи музу три краве, па засад има
довољно млека. Сви радо гледају тројке, али највише о њима брину домаћини Мира
и Благоје, а и син Славиша, који иначе живи доле у Танди. Седмогодишња Мартина их је сигурно већ нацртала јер то веома вешто ради.
Према речима Милоша Јовановића из ветеринарске станице Зајечар, тек на
хиљаду крава једна донесе тројке и то ретко пролази без помоћи ветеринара, а то
се догодило управо у овом случају, јер се Рушка сама отелила без проблема, пошто
је у доброј кондицији и ухрањена.
Љ. Алексић и “Zа media“

