www.rtb.rs
www.kolektiv.co.rs

KOLEKTIV
ONLINE
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Европска унија сваке године издвоји око 200 милиона евра за Србију, а реч је о бесповратним средствима, тзв. грантовима, за
пројекте из најразличитијих области. Животна средина је врло значајан аспект, па смо дошли с тим циљем – да видимо да ли постоје
могућности за финансирање неког еколошког пројекта у Бору, рекао је заменик шефа Делегације Европске уније у Србији Оскар
Бенедикт. – Б. Спасковски: Сада, када у Бору више нема дима и загађења сумпор-диоксидом, када више ниједна кап воде не одлази у
водотокове јер се рециркулацијом све враћа у процес, остало је нерешено само историјско наслеђе, односно рекултивација великих
депонија рудничке јаловине и флотацијских јаловишта
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Вучић: Отварање
„Церова” кључ развоја
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Заменик шефа Делегације Европске уније у Србији посетио РТБ

ЕУ спремна да финансира еколошке
пројекте у Бору

РТБ. – Заменик шефа Делегације
Европске уније у Србији Оскар Бенедикт посетио је данас Рударско-топионичарски басен Бор. Радну посету
објаснио је у разговору са менаџментом
компаније, рекавши да је у Бор дошао
„у циљу сагледавања утицаја пословања
РТБ-а Бор на животну средину“.
-Европска унија генерално није
заинтересована за пословање фирми
у Србији, али зато њене интересне
сфере јесу регион, људи или запослени
у овом региону и, наравно, екологија.
РТБ Бор је велики и важан комплекс за цео овај регион и због тога
сам дошао да на лицу места видим и
уверим се у то како он ради. Тим пре
што, како чујем из најразличитијих
извора, неке ствари почињу да се
померају набоље, а и сам премијер
Вучић често помиње РТБ Бор – рекао
је Оскар Бенедикт, заменик шефа
Делегације ЕУ у Србији Мајкла Девенпорта.
Истичући да Европска унија сваке
године издвоји око 200 милиона евра

за Србију, а реч је о бесповратним средствима, тзв. грантовима, за пројекте из
најразличитијих области, те да је животна средина врло значајан аспект, Девенпортов заменик је прецизирао да је
у Бору са јасним циљем: - Управо припремамо програм који је ове године

усмерен ка економском оснаживању
мање развијених региона. Самим
тим, Борски регион је интересантан и
овде смо да видимо да ли овде постоје
могућности за финансирање неког
еколошког пројекта – казао је Бенедикт.
Захваљујући се на интересовању за
пословање РТБ-а Бор и вољи да се ове
године део средстава Европске уније
намењених Србији усмери у решавање
еколошких проблема у Бору, генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски рекао је да је овде једино нерешено еколошко питање рекултивација
великих депонија рудничке јаловине и
флотацијских јаловишта.
-Сада, када у Бору више нема дима
и загађења сумпор-диоксидом, када
више ниједна кап воде не одлази у
водотокове, јер се рециркулацијом
све враћа у процес, остало је нере-

Оскар Бенедикт је био видно импресиониран чистом технологијом топљења бакра

Оскар Бенедикт

шено само историјско наслеђе, односно рекултивација великих депонија
рудничке јаловине и флотацијских
јаловишта – казао је Спасковски.
Он је подсетио да је својевремено
Светска банка одобрила Влади Србије
кредит од 40 милиона евра за санацију
историјског наслеђа у Бору, али да тај
новац из неког разлога није искоришћен.
Оскар Бенедикт је након разговора
са менаџментом РТБ-а разгледао са сарадницама нову Топионицу и Фабрику
сумпорне киселине и био видно импресиониран чистом технологијом топљења
бакра. Спасковски му је показао и место
где се сада одлаже раскривка из рудника
„Велики Кривељ“ и уједно затрпава
стари борски површински коп.
Пре повратка у Београд, представници Делегације Европске уније у
Србији разгледали су хотел „Језеро“ на
Борском језеру.
Г. Тончев Василић

Просторни план подручја посебне намене за КО Кривељ по мери мештана

Кривељани добили оно што им припада
РТБ. – Три месеца након последњег
разговора о Просторном плану подручја
посебне намене за катастарску општину Кривељ, и то отвореног разговора пред више од 300 људи, трећег
децембра прошле године на збору ове
месне заједнице, документ који је тада
био у процедури и требало га је „дотерати“ у смислу корекције предложене
зоне утицаја рударских радова, а потом
и начина вредновања имовине и стечених права, добио је зелено светло локалног парламента. Одборници Скупштине
општине Бор су 27. марта једногласно
усвојили све измене у Просторном
плану подручја посебне намене за катастарску општину „Велики Кривељ“ и
тиме овом документу дали легитимитет
до 2021. године.
Анексом
ППППН
планска
документација прилагођена је потребама мештана овог села, али и потребама РТБ-а. - Истина је да РТБ планира ширење рудника „Велики
Кривељ“, али и почетак радова у руднику „Церово 2“, те да прави ново
јаловиште на овом подручју. Зато је
било важно да се удовољи мештанима
овог села који не траже „хлеб преко
погаче“, већ само оно што им припада. А, с обзиром на то да се локални

Представници министарстава финансија, рударства и привреде
подржали идеју о изради Просторног плана подручја посебне намене за
целу општину Бор. - Истина је да РТБ планира ширење рудника „Велики
Кривељ“, али и почетак радова у руднику „Церово 2“, те да прави
ново јаловиште на овом подручју. Зато је било важно да се удовољи
мештанима овог села који не траже „хлеб преко погаче“, већ само оно
што им припада, изјавио Спасковски
буџет добрим делом пуни управо због
рударских радова у Кривељу, јер су
тамо смештени највећи басенски рудници, логично је било и да одборници
дају безрезервну подршку овом документу. Он је њихово „јеванђеље“ и од
њега зависи не само будућност, већ и
садашњост овог села – рекао је Спасковски на састанку који је пред представницима министарстава финансија,
рударства и привреде одржан са водећим
људима месне заједнице Кривељ истог

дана када су измене у Просторном плану
Кривеља верификоване у локалном парламенту.
РТБ Бор је у протекла три месеца
урадио оно што је на збору месне
заједнице у децембру 2016. било договорено. Инсталирано је пет мерних
станица са задатком да испрате све сеизмичке промене које се дешавају
услед рударења, а мониторинг и онлајн
мерења показала су да зона утицаја рударских радова, пре свега минирања, на

објекте у селу мора да буде коригована.
-Показали смо одговорност, али и
озбиљност у приступу решавања обавеза јер је отпочетка постојало обострано разумевање и поверење да ће,
све што договоримо, бити остварено истакао је Спасковски.
Државни секретар у Министарству
привреде Милун Тривунац потврдио је
мештанима Кривеља да РТБ Бор уредно
измирује све обавезе из УППР-а и
рекао да је приликом последње ревизије
Међународног
монетарног
фонда
борска компанија добила одличну оцену.
Помоћник министра рударства Синиша
Танацковић додао је да РТБ Бор редовно измирује и накнаду за коришћење
минералних сировина, односно уредно
плаћа рудну ренту.
На састанку се чуо предлог да би
требало израдити и Просторни план
подручја посебне намене за Општину
Бор, а не само за Кривељ. Представници ресорних министарстава сложили
су се да је то добра идеја, а Синиша
Танацковић појаснио је да би такав документ био израђен независно од истоветног који имају Кривељани и не би успоравао реализацију њиховог Просторног
плана.
Г. Тончев Василић

Актуелно
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Канадски „Мондоро“ заинтересован за сарадњу са РТБ-ом Бор

Партнерски односи пре свега
Председница Управног одбора Теодора Дечев не крије да
је „Мондоро“ заинтересован
да учествује и на тендеру за
РТБ Бор јер, како каже, канадска компанија има искуство са међународним тендерима, а РТБ има потенцијал.
– Спасковски: Након потпи
сивања меморандума о по
верљивости података улазимо у разговоре са „Мондором“, као и са свим другим
компанијама

Улагање у нове руднике и партнерски односи - теме разговора са менаџментом РТБ-а

Теодора Дечев: У Србији већ шест година, у РТБ-у први пут

РТБ. – Канадска компанија
„Мондоро“ заинтересована је за стратешку сарадњу и партнерске односе
са РТБ-ом Бор, пре свега на већ познатим лежиштима – „Церово примарно“ и „Јама“ у Бору, као и „Северни ревир“ и „Чока Марин“ у
Мајданпеку.
Председница Управног одбора канадске компаније Теодора Дечев не
крије и да је „Мондоро“ заинтересован да учествује на тендеру за РТБ јер,
како каже, искуство са међународним
тендерима имају, а РТБ Бор је
компанија „која има потенцијал и
уложила је велике напоре да кроз
стогодишњу традицију пословање
подигне на висок ниво“.
-Веома смо заинтересовани за
сарадњу и партнерство са борском компанијом. Састанак са
менаџментом био је плодоносан,
па са задовољством очекујем наставак разговора. „Мондоро“ је
присутан у Србији од 2011. године
и изузетно ми је задовољство што
сам данас овде – изјавила је Дечева
након састанка са пословодством
РТБ-а Бор, 14. марта.
„Мондоро“ се шест година бави
геолошким истраживањима у Србији
и у непосредној околини Бора има
осам истражних простора. Свих
осам „поља“ налази се у тзв. тимочком-магматском комплексу; три су у
околини Бора, четири јужно од Бора

- према Бољевцу, а једно истражно
поље је северно од Мајданпека.
-Канадска компанија је у гостима са темом „Улагање у нове
руднике, партнерски односи“.
Започете су приче, упознали
смо се и први сусрет обавезује
на
потписивање
меморандума о поверљивости података.
Учинићемо то у кратком року, а
иза тога почети разговоре као и са
свим другим компанијама – рекао
је генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски.
„Мондоро“ је предочио намеру
да сарађује са РТБ-ом и министарствима привреде и рударства у
Србији, а састанцима је присуствовао канадски амбасадор Филип Пинингтон.
Канадска компанија се геолошким истраживањима бави од 1999.
године. Прве истражне радове имала
је у Кини, где је победила на тендеру
за налазиште злата у североисточном делу те земље. То налазиште је
пре преузимања било процењено на
милион унци злата, а након тога је,
по обављању свих истражних радова,
његова вредност повећана на 10 милиона унци „жутог блага“. „Мондоро“ је касније поново продао овај
рудник кинеској државној компанији
и захваљујући тој „трансакцији“
дошао у Србију и Бугарску.
Г. Тончев Василић

Делегација америчке амбасаде у посети Басену

„РТБ значајан за српску привреду“
РТБ. – Делегација америчке
амбасаде у Београду на челу са
представником њеног економског
одељења Теодором Фишером посетила је 17. марта Рударско-топионичарски басен Бор. У разговору
са генералним директором РТБ-а
Благојем Спасковским и његовим
сарадницима чуло се да је разлог
посете жеља господина Фишера
да ближе упозна компанију која
је, како је рекао, веома значајна за
српску привреду. Теодор Фишер је,
наиме, однедавно у одељењу америчке амбасаде задуженом за привредне односе две земље и ово му је
једна од првих радних посета некој
компанији у Србији.
Како се добија бакар у новој топионици у Бору, где се он продаје и
по којој цени, била су само нека од

Дејан Гајић и Теодор Фишер на одељењу анодне рафинације

питања на која је Фишер добио одговор на лицу места – на одељењу
рафинације где је присуствовао
ливењу. Није крио одушевљење
призором код ливне машине, па је
казао да је импресиониран поступком добијања бакра.
Са одељења рафинације Спасковски је делегацију САД повео
у обилазак осталих металуршких
погона, а у командној соби нове топионице, где су провели највише
времена, разговарало се о актуелном статусу РТБ-а, процедурама везаним за УППР, као и интересовању
страних инвеститора за стратешко
партнерство са Басеном.
Пре повратка у Београд, представници америчке амбасаде разгледали су хотел „Језеро“ на Борском језеру.
Г. Тончев Василић

Актуелно
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Вучић о РТБ-у Бор: Потребна су улагања у „Мајданпек“, „Церово“ и „Јаму“

Отварање „Церова“ кључ развоја
РТБ-у је потребно отварање рудника у Мајданпеку и за то нам треба 25 до 30 милиона евра. Потребно нам је и отварање „Церова“, а
за њега нам треба знатно више новца јер је то наше највеће налазиште. И, потребно нам је додатно улагање у борску „Јаму“. Уколико будемо донели такву одлуку, можемо у „Мајданпек“ сами да
уложимо новац, али нисам сигуран да имамо довољно финансија да
решимо проблем „Церова“. Зато је приватизација много важнија
од избора новог менаџмента, рекао је премијер Србије на „Копаоник бизнис форуму”
КОПАОНИК. – Неће богзна
шта у РТБ-у Бор да промени нови
менаџмент, много важније од тога
јесте оно што се види на примеру
„Железаре“. Нови менаџмент не може

долара за тону, али са пет хиљада
долара не можете да направите одрживост тог система. Јер, нама је у
РТБ-у потребно отварање рудника у
Мајданпеку и за то нам треба 25 до

много, може приватизација – рекао је
премијер Србије Александар Вучић на
„Копаоник бизнис форуму”, осмог марта,
одговарајући на питања новинара о плановима које држава има за РТБ Бор.
Образлажући свој став да је
приватизација решење проблема у Бору,
Вучић је истакао да је РТБ-у за одрживост система потребна бар актуелна
цена бакра.
-Данас је цена бакра шест хиљада

30 милиона евра. Потребно нам је
и отварање „Церова“, а за њега нам
треба знатно више новца јер је то наше
највеће налазиште. И, потребно нам
је додатно улагање у борску „Јаму“.
Уколико будемо донели такву одлуку,
можемо у „Мајданпек“ сами да уложимо новац, да направимо тамо добар
посао, али нисам сигуран да имамо
довољно финансија да решимо проблем „Церова“ које нам је кључно за

„Церово”

развој. Јер, оно што је проблем, данас
имамо топионицу, али сировина, односно концентрат нам је увозни. И
ту не само да не зарађујете озбиљне
паре, какве бисте могли да зарађујете,
него не зарађујете ништа. А да је то
од наше руде, онда бисмо правили
огромне профите. То је све на такав
начин увезано и просто зато чекамо
крај овог избора новог менаџмента.
Не може нови менаџмент много, али
може приватизација. И Кинези су
успели да од „Железаре“ направе профитабилно предузеће, то нам је потребно и за РТБ – казао је Вучић.
Не желећи да прејудицира шта ће
и како бити за два, три или пет месеци,
премијер Вучић је, одговарајући на новинарско питање везано за процедуру
приватизације РТБ-а, рекао:
-Не знам процедуру, да вам кажем
искрено, али какву год да процедуру
направе, а да то буде добро за Србију,
као обичан грађанин или као председник Србије, подржаћу владу у
томе. Што се мене тиче, најважније
је коначно решење, а највероватније
ће се ићи на међународни тендер.
Само, не знам ко ће да се јави на тај
међународни тендер. Ако ми ви покажете ко је у стању да реши РТБ Бор,

молим вас, ево, ја ћу га одмах прихватити. Само ми прстом покажите,
овако, и доведите га да то урадим.
Кажем то јер сам се наслушао и нагледао како их има безброј. Нема их. Као
што их није било ни за „Железару“,
као што их није било ни за многе
друге ствари. Ако имате неког за
„Петрохемију“, пошаљите га. За МСК
ако имате! Само једног ми нађите,
немојте два да ми тражите, једног и
потписаћу споразум какав год хоћете.
Само што га нема. Не знам где сте
нашли много заинтересованих фирми
за РТБ, ја знам за две. Ако их има
више, честитам, срећан сам због тога
јер онда сам сигуран да ће тај тендер
да буде успешан. Али се плашим, кад
прођу избори, да ће одједном да буде
„вратили се на једну фирму“. Као што
за летове Кина-Београд нема заинтересованих наших фирми. Има једна
кинеска, али зато што су заинтересовани за неке друге ствари да узимају
у Србији, па да почну да раде. Ако
добијемо слот, онда ће та кинеска
фирма доћи, ако не – неће. Нема ту
неке филозофије, ту су ствари чисте
и то сви економисти знају – закључио
је Вучић.
Г. Тончев Василић

Министар Кнежевић: РТБ је озбиљна компанија, са озбиљним потенцијалима

„Бор“ може да буде добра аквизиција,
интересовање је велико
Нису само кинески инвеститори заинтересовани за РТБ, већ и
амерички и канадски. Имамо више инвеститора са којима разговарамо, међутим неозбиљно је и од њих и од нас да већ излазимо
са неким решењима јер прво мора да се уради дијагностика тог
предузећа, рекао је министар привреде Горан Кнежевић на „Копаоник бизнис форуму”

Фото: www.capital.ba

КОПАОНИК. – То да Влада
Србије разговара са кинеским инвеститорима о РТБ-у Бор јесте вест ових
дана, међутим није реч само о кинеским инвеститорима. Сви су веома заинтересовани за „Бор“ – и кинески, и
амерички, и канадски инвеститори.
Дакле, са више њих разговарамо, али
је неозбиљно и од њих и од нас да већ
излазимо са неким решењима јер
прво мора да се уради дијагностика
тог предузећа: и технолошка, и организациона, и економска да би се тек
онда, на крају, направио прави модел
приватизације који је потребан РТБ-у
Бор.
Ово је, поред осталог, изјавио министар привреде Горан Кнежевић на
„Копаоник бизнис форуму” (7. марта)
говорећи о структурним реформама које
Србија има намеру да спроведе у јавном
и државном сектору. Истакавши да
јавна и државна предузећа јесу проблем,
али да постоји напредак у том сектору,
Кнежевић је рекао да се та предузећа
не могу посматрати само са економског
аспекта, пошто она представљају и по-

Горан Кнежевић

литички, и социјални, и демографски
проблем.
-Имамо
више
проблема
у
економији, а РТБ Бор је само један од
њих. У претходних неколико година
постигли смо одређене резултате,
међутим то није довољно. Оно што
је веома важно рећи у овом тренутку
јесте то да по први пут, а дуго сам у политици да то знам, постоје политичка
стабилност и воља да се ти проблеми
реше. До сада је било крени-стани, а
овога пута имамо јасне смернице и
јасну агенду како да разрешавамо

те проблеме. Када је реч о државном
предузећу, РТБ-у Бор, тамо имамо
проблеме, али се полако решавају. Од
једанаестог месеца прошле године
РТБ Бор је у УППР-у и он тренутно,
због добре цене бакра на светском
тржишту, може да измирује све своје
обавезе и сада ради добро. Међутим,
то нам није довољно. Хоћемо да
нађемо стратешког партнера јер су
нам потребне инвестиције, потребне
су нам нова технологија, нова знања,
нова организација и ми ћемо, одмах
након ангажовања професионалног
менаџмента за који је расписан јавни
конкурс, расписати и јавни позив за
приватизацију РТБ-а Бор – рекао је
министар Кнежевић.
Подсећајући на то да је РТБ-у

Бор, који се од новембра прошле
године налази у УППР-у, отписано
око милијарду евра старих дугова, а да
ће остатак, уз 12 месеци почека, бити
отплаћен у наредних седам година,
Кнежевић је нагласио да ће борска
компанија, са пословањем какво има
данас, моћи редовно да сервисира све
своје обавезе.
-РТБ Бор је озбиљна компанија, са
озбиљним потенцијалима који нису
били довољно активирани. Очекујемо
да са новим тржишним условима то
буде стабилно предузеће. „Бор“ може
да буде добра аквизиција и разговарамо са неколико кинеских, америчких и канадских фирми – закључио је
министар привреде.
Г. Тончев Василић
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Спасковски: РТБ стабилизује производњу и финансије

Партнерством до нових рудника
Подршка и стрпљење Владе, као и залагање запослених, учинили су да РТБ више није критичан, он почиње да развија рударску
производњу, али не може сам – казао је Спасковски. - Треба нам стратешки партнер да уложи у руднике како бисмо прерађивали
домаћи концентрат на коме је највећа зарада, стварали већи приход, па тако и већу корист за државу. - Са 4.000 тона бакра из
концентрата и још 400 тона месечно из шљаке и хладног материјала, РТБ је дошао у стање да сам себе издржава и отплаћује обавезе. - Пожар који се десио у Фабрици сумпорне киселине нанео је већу штету него пад цене бакра. - Канадски „Мондоро“, који
у околини Бора истражује већ шест година, заинтересован да улаже у развој борског рударства („Церово“ и „Борску реку“) и да
руду прерађује у РТБ-овим флотацијама и топионици
БОР. – Учестали написи о кинеским, али и компанијама из Америке
и Канаде као потенцијалним стратешким партнерима Рударско-топионичарског басена Бор, а посебно посета
менаџера канадске компаније “Мондоро” 14. марта, као и недавни ремонт
којим су коначно отклоњене све последице пожара у Фабрици сумпорне киселине, били су повод гостовању генералног директора Рударско-топионичарског басена Бор Благоја Спасковског
на борској телевизији у емисији “Актуелно”. Поменута канадска компанија
овде преко шест година истражује Тилва
њагру и око Борског језера, али се тек
13. марта појавила у Министарству приривреде, а наредног дана и у РТБ-у, да
разговара о улагањима у развој борског рударства. - Занима их сарадња
са РТБ-ом, улагања у нове руднике
(“Церово” и “Борска река”), а посебно
ми се свидело – казао је Спасковски што је менаџер компаније Теодора
Дечев, пошла од тога да ће руду коју је
“Мондоро” пронашао прерађивати у
Благоје Спасковски
нашим флотацијама и топити у нашој
топионици, иначе “гладној” концен- за завршетак развоја Мајданпека, што пошто сам убеђен да на већим дубитрата. Значи, не разговарају о томе да је 25 до 30 милиона евра, Спасковски нама леже огромна богатства. Јер и
је казао да Влада Србије чини напоре “Чукару Пеки “ код аеродрома је на
великој дубини, испод 500 па скоро
до 2.300 метара. Ми имамо машине
за то, али сваки метар је 100 евра,
па само једна бушотина кошта око
300.000 евра, а да би се “оконтурило”
лежиште потребно је најмање 30, па и
50 бушотина. За нас је то велики капитал.

праве нову флотацију, што показује да да се уложи и освежи Мајданпек, поне желе да додатно прљају еколошки дигне производња на 7,2 до 7,5 милиодавно угрожену околину Бора.
она тона годишње прераде, односно
открије лежиште и постигне континуиКолико и зашто улагати
тет. Али, држава и сам РТБ не могу да
Наводећи како је и сам премијер обезбеде 250 милиона евра основног каСрбије Александар Вучић, на “Копао- питала, или 280 укупно са обртним, за
ник бизнис форуму” истакао да је РТБ отварање „Церова примарног“. - То је
у суштини “жедан” капитала, пре свега позамашна сума и управо због тога
треба ићи на стратешко партнерство,
на проналажење инвеститора који би
уложио свој капитал, а ми руду, радну
снагу, искуство и знање. Потребан
је, такође, позамашан почетни капитал (реда величине 150 милиона
долара) за отварање „Борске реке“,
па капитал за доистраживање “Северног ревира” и “Чока Марина” у
Мајданпеку који, такође, немамо.
Тако се, ето, нуде четири поља. На
првом месту „Церово“, на другом
борска Јама, на трећем “Северни
ревир”, на четвртом “Чока Марин”.
Као пето, треба истраживати борско
подручје у делу који припада РТБ-у,

Образлажући зашто ваља улагати,
Спасковски је казао: - Највећа је зарада
на сопственом концентрату и отуд је
све актуелнији приступ и Владе и
РТБ-а да треба отварати нове руднике и тако омогућити већу зараду
новој топионици која у суштини
„гладује“. Ми сада топимо и концентрат из увоза, али је зарада на тој
услужној преради изузетно мала. Не
зарађујемо онолико колико бисмо да
прерађујемо домаћи концентрат, без
обзира чијег је порекла, да ли је РТБ-

ов, који доноси највише новца, или је,
сутра, концентарт стратешког партнера и РТБ-а.

Са ценом бакра расте и
интересоавање
Одговарајући на питање да ли раст
цене бакра утиче на раст интересовања
за партнерство са РТБ-ом, Спасковски
је казао да цена у сваком случају томе
доприноси, али да се интересовање
тек очекује јер се очекује и видније
напредовање цене: - Данас сам добио
прогнозу “UBS banke” која каже да ће
већ следеће године цена бакра бити
7.600 долара за тону. То је цена која
покрива све трошкове и доноси одличну зараду. Али, пазите, цена бакра
није опредељујућа. Успешност се не
може зидати на производњи каква је
била 2008. године: осамсто – деветсто тона бакра месечно! Данас је то
4.000 тона бакра из сопствених рудника, што је већ некакав темељ. Па,
ево примера: да ли је неко на темељу
страћаре подигао десетоспратницу?!
-Морам рећи – подвукао је Спасковски - да је пожар који се десио у
Фабарици сумпорне киселине нанео
знатно већу штету него пад цене
бакра. Фабрика је почела да ради 23.
марта претпрошле године, десио се
пожар, фирма која је (г)радила, “SNC
Lavalin”, признала је пожар, али је
“покупила пинкле”, оставила нас на
цедилу и ми смо се мучили и радили
у импровизованим условима. Топионичари најбоље знају да смо „пола

пили, пола Шарцу давали”. Једна
количина бакра одлазила је у катоде,
друга у шљаку или хладан материјал.
Та недовршена производња лагерована је и тек сада је прерађујемо.
Када кажем 4.000 тона то је толико
из свежих сировина, из руде, из концентрата, а још 400 тона месечно
је из шљаке и хладног материјала.
Значи, сада то производимо и сада
је РТБ дошао у стање да сам себе издржава и отплаћује све обавезе. Када
вас погоде таква три фактора као
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Партнерством до
процене вредности имовине, капитала и пре свега руде, да ли је има и
да ли је то она права. Па, онда колико
је права вредност опреме, колико
су технологије савремене или нису,
колико је радна снага и инжењерски

Површински коп „Велики Кривељ”

што су пожар, потоп мајданпечког
копа и пад цене бакра, а притом
немате право на кредите, немате с
ким да уђете у обезбеђење капитала,
онда се мучите и патите овако како
смо ми знали и умели. Али, изашли
смо на праве зелене гране, стабилизовали смо производњу, стабилизовали финансије.

РТБ пуни буџете
Бора и Мајданпека
РТБ је небројено пута показао
друштвену одговорност, а и ове
године ће (уз одлуке својих органа
управљања) радити на побољшању
путне мреже општина Бор и Мајданпек.
- У буџету борске општине је издвојено
негде око 250 милиона динара само
за асфалат и 20 милиона за трошкове
превоза ризле коју ће добити сва села
– чуло се од Спасковског. - Издвојено
је, између осталог, и због тога што је
РТБ стабилизовао своју производњу и
економију и сада се општински буџети
Бора и Мајданпека редовно пуне из
РТБ-а, а индиректно од повратка
дела ренте (46 одсто) који се уплаћује
Републици. Новца на рачуну општине
има довољно, тендер је завршен и за
ризлу и за асфалт. Акција на ризли
већ је кренула, а ових дана ће се
активирати асфалтна база у Зајечару,
пошто је “Страбаг” добио посао. Уз
то, обновили смо једанаест школа у
борским селима и неколико у граду.

мално, сви ти интереси се морају поклопити са интересом онога ко улаже
свој капитал. Значи, тражи се средина,
прожимају се ствари и онда подвлачи
црта која ће определити правог стратешког партнера.

Пре одлука - темељна
сагледавања
Коментаришући које су фирме и
колико заинтересоване за стратешко
партнерство са басеном Бор, будући
да досад ниједна није именована, Спасковски се заложио за стрпљење. - Ми
имамо наше сагледавање, али онај ко
купује мора сам да сагледа вредност,
јер он даје новац. Озбиљна је прича
и са Кинезима, и са Американцима, и

Јужни ревир Рудника бакра Мајданпек

кадар способан да свим тим управља
Коментаришући недавне написе да
и производи. Јер, сви они сагледавају Кинези, као могући партнери, између
економију са радном снагом и струч- осталог, траже да РТБ отпусти 2.500
ним људима из Србије, из РТБ-а, из запослених, Спасковски је казао да “у
томе нема ни мало истине и нека
људи буду потпуно мирни. Нико није
условљавао, него се, ето, нађе (такав)
наслов, а несрећа је што се у Србији
не плаћа порез на којекакве изјаве и
писања...”

Подмлађивање након
социјалног програма

У борској Јами

са Канађанима. Али, све то је на дугом Бора. Кад све то буду сагледали, онда
штапу. Сви они траже да ураде своје се крајње транспарентно – то је и
премијер Вучић рекао – иде на тендер,
јавиће се заинтересовани, па ко да
најбоље услове.
А најбољи услови, по Спасковском, биће: процена вредности која
се да, што је врло битно за државу
Србију, затим колико ће држава приходовати у неком времену (значи мора
се сагледати заједнички кеш-флоу у
неком дужем времену, можда и до краја
века експлоатације), па друштвеносоцијална компонента, односно колико
је фирма озбиљна да задовољава апетите
грађанства, мештана околних села и
житеља Бора, и дефинитивно - да се виде
њене референце, „озбиљност“ фирме,
искуства. - Једна од кинеских, па и
ова канадска – наговестио је Спасковски - изузетно су озбиљне, али ће све
то трајати. У сваком случају, усвојио
би се најпогоднији и најповољнији
пакет стратешког партнерства за
државу Србију и грађане Бора. НорФлотација „Велики Кривељ”

У одговору на питање колики је минимум запослених ако би производња
остала на достигнутом нивоу, од Спасковског се чуло:
-Не могу вам тренутно рећи који
је минимум, али могу то да је у
производњи мало радника, а у режији
превише. Упорно радимо на томе да
се усвоји добровољни социјални програм и људи који имају 40 и више
година стажа оду задовољни. Када
то кажем, мислим да им отпремнина
буде онолика колика је у ЕПС-у. Јер,
ако је финансирање социјалног програма из државног буџета, не би требало да буде разлике између радника
ЕПС-а и РТБ-а. На та упражњена
места, али не у канцеларијама већ у
производњи, примили бисмо 30 до 40
одсто броја који је отишао. Запослење
300 до 500 младих људи је, по мени,
највећа радост коју треба очекивати
и највећа шанса да посао добију поготово они који су техничких струка.
Дакле,
УППР-ом
предвиђено
смањење броја радника за око 1.000
(за седам година) одвијаће се природним одливом и добровољним
социјалним програмом, а са 300 до 500
новопримљених РТБ би се, по речима
Спасковског, подмладио јер је компанија
са просечном старошћу између 47 и 48
година. То прожимање искуства и младости мора повећати производњу на
80.000 тона бакра из сопствених сировина, а нова топионица, након ремонта,
показује да може дати и више од тога.
Све води ка томе да се морају плани-
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производњу и финансије

Актуелно

нових рудника
дуга) остане у папирима и књигама
РТБ-а да их он враћа! Ми морамо да
“носимо” и заиста извршавамо све
из УППР-а, јер га свака неиспуњена
обавеза обара и РТБ одлази у стечај.
А, само прошломесечна фактура за
струју била је 479 милиона динара, за
нафту 300 милиона динара, обавезе
према држави на име ренте су 85 до
90 милиона динара месечно… Све
то морамо да платимо најдаље до
28. у месецу, што редовно чинимо, а
редовно исплаћујемо зараде и све
друге обавезе.

Испуштање бакренца из флеш-пећи

Ремонтом до ваздушне бање
Најављујући да се разматра арбитража или утужење “SNC Lavalina” поводом штета које је изазвао пожар у
Сумпорној, Спасковски је нагласио да
су последице огромне. Поред тога што
се радило у импровизованим условима и
на штету РТБ-а, уложена су два и по мирати и запошљавања након добровољног
социјалног програма, а Спасковски је,
подсећајући гледаоце на 2002. и 2003.
годину, када је продато 15 басенских
предузећа и без посла остало 15.000 радника, нагласио да се такве приватизације,
за које нико није одговарао, не смеју поновити.

Спасоносни УППР
Према оцени Спасковског, ако је
ишта паметно урађено, онда је то УППР,
обрађен тако квалитетно да је Влада
Србије својим закључком подржала
отпис дуговања (нека још из педесетих и

лизу. Бор је сада ваздушна бања, али
унутар саме топионице треба дорадити секундарне сакупљаче гасова,
што чинимо да бисмо и тамо смањили
концентрацију када се преносе лонци
са шљаком и бакренцем.

Ипак у плусу
Уз напомену да прошлогодишње
пословање још није сумирано, Спасковски је казао да се, упркос свему што се
десило у топионици и фабрици сумпорне киселине очекује 14 до 15 милиона добити, јер су последице пожара, а
поготово пад цена који је неке руднике
и затворио, умањили прошлогодишње
домете. - Ми смо остали и опстали
захваљујући, пре свега, подршци
Владе Србије, а онда ангажовању
радних људи РТБ-а. То стрпљење
Владе и залагање запослених довели
су до тога да РТБ данас уистину стоји
на зеленим гранама. РТБ више није

шездесетих година прошлога века) која
су (репрограмирана) достигла цифру од
милијарду и сто милиона евра. Одлуком Привредног суда у Зајечару, и потврдом Апелационог суда овај правнофинансијски документ, којим се РТБ-у
отписује 90 одсто дугова, постао је пуноважан.
-Обавезе из УППР-а се испуњавају,
а сигурно је праведно што је то урађено
– сматра Спасковски. – Поготово ако је
неко могао 2003. да прода 15 предузећа,
да РТБ добије само 12,8 милиона
долара, а да 370 милиона кредита за
њих (од поменуте 1,1 милијраде евра

Фактори интересовања за Бор
Спасковски је овом приликом навео неколико фактора која су допринели
да интересовање за РТБ порасте. Пре свега, то је стабилизација производње на
поменутих 4.000 тона бакра месечно. – То је показатељ – рече он – из кога се види
да овде неко зна да ради. Завршетак топионице говори да се овде може топити
јефтиније, мада и поред тога што је Бор проглашен “еколошком звездом” као
најчистији град у Србији, нисам осетио да постоји некаква радост или признање
тим људима који су је градили и залагали се да борско небо буде чисто. Али, Запад
то цени. Да топионица није изграђена, мислим да Бор нико не би ни погледао.
Са старом топионицом, са онаквом загађеношћу, овде нико не би дошао. Битан
фактор је и што је цена бакра кренула навише, а четврти, изузетно важан, јесте
политичка стабилност. За разлику од окружења, Србија је има, а инвеститори воле.
Инвестирању у прилог иду и аутопутеви који се граде према Солуну и Софији. Са
овом Владом изграђено је 138 километара, колико није од деведесете до пре две
године, а Србија је и још неоткривена земља када су минерална богатства у питању.

Детаљ из Ливнице фазонских одливака

Ливење анода

лиона евра. Осигурање је признало 1,4
милиона, али је тај новац припао “SNC
Lavalinu” и он је њиме купио делове који
су уграђени у Фабрику сумпорне киселине и саму Топионицу. Међутим, РТБ
је додао и 1,1 милион евра својих пара.
Оцењујући да је топионица урађена
доста квалитетно, а Фабрика сумпорне
киселине са много фелеричности, Спасковски је образложио да је први (делимични) ремонт (септембра 2016.) каснио
због израде делова по наруџбини, али је
други обављен врхунски и даје резултате - у дневној преради већ се ишло 20
одсто више од пројектоване. - Ремонт је
успео и похвалио бих све радне људе
који су учествовали. На ручку који
сам им приредио у знак захвалности
што су уложили, истрошили себе до
максимума, рекао сам: “Не бих вас
дао за Немце!” Јер, ти људи су можда
и бољи од немачких радника, пошто
се радило 10 сати, на температурама
до 70 степени…
Коментаришући
елиминисање
Бора као једне од “најцрњих” еколошких тачака Србије, Спасковски
је казао: - Мерења показују да сада
имамо концентрацију сумпор-диоксида знатно испод онога што има Обреновац, Костолац, Београд... Она се
креће испод 60 микрограма по нормалном метру кубном, што је испод
европских стандарда. Међутим, за
то смо доплатили и око милион евра
да би Сумпорна имала дуплу ката-

критичан, РТБ почиње да развија
рударску производњу, али не може
сам, не може сама ни држава Србија.
Треба нам стратешки партнер да помогне, инвестира и отвори нове руднике, а онда да прерађујемо домаћи
концентрат који ће донети већи

Ливење златних полуга

приход, већу добит, па тако и већу
корист држави. Буџет се мора пунити,
а повећање учешћа РТБ-а у БДП-у
Србије могуће је само повећањем
производње у рударству и континуираном производњом у металургији,
првенствено прерадом сопственог
концентрата. Онда ће РТБ Бор као
компанија имати завидно место у
држави Србији.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Рударство
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На кривељском копу у марту очекивани домет на руди

Видљив помак на јаловини

Управник Делић увек истиче питање безбедности
и здравља на раду. Овом приликом наглашава да се од
строгог поштовања прописаних мера (ношење личних
заштитних средстава, провере на психоактивне супстанце, алкохол...) не одступа и то даје резултате. У
марту није било повреда, сем једне лакше. Иако је рано
пролеће, већ је почето прскање прашине на путевима
копа због близине села и очувања филтера на опреми.
Почела је и провера клима уређаја у кабинама возила.
Сагледавајући прилике до краја месеца Делић
каже: - Има реалних изгледа да ћемо за преоста-

За два месеца 4.830 тона бакра
Пошто је од почетка месеца копана сиромашнија руда, за три недеље дато је 1.556
тона бакра, али како се ових дана ушло у бољи садржај управник Делић рачуна да ће
до краја марта надокнадити благи подбачај у садржају и стићи до планираних 2.588
тона. - За три недеље уклоњено је 679.870 тона јаловине, или 78 одсто планиране, што
је знатно боље него у фебруару и показује да рудари хватају пролећни залет
КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. - За 21 дан марта на
површинском копу „Велики Кривељ“ дато је 572.770
тона руде, што је 99,2 одсто плана тако да се може
рећи да су у погледу количина тамошњи рудари на
плану. Али, пошто је од почетка месеца копана мало
сиромашнија руда (средњи садржај 0,274 одсто) резултат је 1.556 тона бакра у руди. Међутим, како се
ових дана ушло у бољи садржај од преко 0,33 процента управник копа Милан Делић рачуна да ће се у
последњој декади марта надокнадити благи подбачај
у садржају и достићи планом предвиђени. За трећи
овогодишњи месец је иначе било планирано да се
откопа 852.500 тона руде и 1,29 милиона тона јаловине,
што је 2,142 милиона тона ископина. Пошто је циљана
руда са нижих кота са нешто бољим садржајем (0,313
одсто), остварењем плана добило би се 2.588 тона
бакра у руди.
-У прве три недеље марта види се помак на
јаловини – каже Делић. - Уклоњено је 679.870 тона,
или 78 одсто планиране, што је знатно бољи проценат него у фебруару, додуше нешто и због мањег

плана а делимично и због бољих климатских
услова. Радна средина није много расквашена,
путеви су пристојни, много се лакше припрема
терен за бушење и буши. Самим тим минирана
руда и јаловина лакше се превозе, што је утицало
на побољшање резултата. Очигледно је да полако
хватамо пролећни залет у смислу остварења, а и
расположења људи. После тешких зимских месеци
свежији су и орнији за рад.
По Делићевим речима изминирано је довољно
руде и јаловине, бушење и утовар иду по плану, док
стање транспортне опреме увек може боље. - Само
један камион више у флоти доноси свој проценат у
остварењу плана и нама је као играч више у тиму
– каже сликовито управник. - Радујемо се сваком
возилу после ремонта јер омогућава благовремено
превентивно одржавање и сервисирање осталих
камиона. То им умногоме продужава век и елиминише хаварије. Врло битна за расположивост камиона је и пратећа механизација, пошто их добро
стање путева чува а све то утиче на наше домете.

Двомесечни план руде (за јануар и фебруар)
био је 1,62 милиона тона руде, а остварено је 1,61
милион или 99,3 процента. Планиран је просечан
садржај од 0,269 одсто, а остварен 0,311 тако да је
пребачај у садржају скоро 15 процената, па је уместо
предвиђених 4.234 тона бакара у руди, дато 4.830
тона. Од 2,765 милиона тона јаловине, током прва
два месеца уклоњено је 1,263 милиона тона, што је
очигледан подбачај, али реч је о два тешка зимска
месеца са ниским температурама и лимитираним
радом транспортног система.

лих десетак дана остварити план на руди, пошто
смо ушли у нешто бољи садржај тако да ћемо, осим
на количини, највероватније остварити и план на
бакру. Иако проценат уклоњене јаловине није лош
(78%), он нас не задовољава и настојаћемо да до
краја месеца пређемо осамдесет, пошто немамо
у плану веће застоје на транспортном систему
којим се превози јаловина до старог борског копа
у смислу замене делова траке. Планска замена 600
метара већ похабане траке планирана је за април,
што ће бити узето у обзир приликом планирања количина јаловине за тај месец. Прве пролећне дане
користимо за санацију оштећења на путевима,
ширимо их и пресвлачимо дебљим слојем тако да
увек има алтернатива за употребу јаловине кад се
не вози транспортним системом у борски коп, а да
се избегне (скупа) вожња на удаљене планире.
Љ. Алексић

Кривељски флотери наставили са добрим искоришћењима метала

Дижу дневну прераду на 29.000 тона
Циљ је – каже управник Саша Милић - да
нам планови на чијем смо дохвату не „измакну“, поготово што се руда добро флотира, што су искоришћења одлична, једино
се довијамо да топионици испоручимо концентрат са што мање влаге

ФЛОТАЦИЈА
„ВЕЛИКИ
КРИВЕЉ“.
Кривељски флотери су добро радили и овог месеца.
Руда је флотабилна (нема превише сумпора, односно
пирита, лумината, нити оксидног бакра). Производња
иде и они се сада боре – како рече управник Саша
Милић - да топионици испоруче концентрат са што
мање влаге. Али, то не иде тако лако са старим филтерима који су иначе пројектовани за влагу од 10 до

Замена последњег плашта
У кривељску флотацију из Кине ових дана стиже
плашт млина са куглама за трећу секцију, једини који
је остао незамењен (на првој је такође кинески, а на
другој домаћи - „Лола“). Замена ће бити током маја и
трајаће између пет и седам дана, али ће због положаја
млина то бити много теже да се уради него када је
рађено на првој и другој секцији. Кад се то заврши –
каже Милић - имаћемо стабилне млинове на све три
млинске секције.

14 одсто, а новој топионици је потребан концентрат
испод десет процената влажности. Ипак, довијају се
како знају и умеју и циљ је да прераду подигну са
садашњих 27,5 хиљада тона (кривељске) руде дневно
на близу 29.000 тона како би до краја месеца сигурно
досегли планове.
-Све у свему не иде лоше и за 21 дан марта –
каже Милић – дали смо 1.300 тона бакра у концентрату, а прерађено је 95 одсто планиране руде
са „Церова“ и 98 одсто са кривељског копа. Током
24-часовног застоја почетком марта заменили смо
траку (2810) на дробљењу, обложили чело млина
на првој секцији и одглавили бигерисане цевоводе тако да је снабдевање водом уредно. Кумулативно искоришћење метала („Кривељ“ плус
„Церово“) преко плана је, односно преко 85 процената. Додуше, руда са „Церова“ је и даље тврда тако
да њена прерада у старим агрегатима тамошњег
погона не може да се подигне на пројектовани капацитет. При преради кривељске руде, сем спорадичног кидања завртњева на трећој секцији,
нема других проблема, па ћемо гледати да до краја
месеца буде што мање застоја како бисмо прерадили планске 852.000 тоне и 185.000 тона руде са
„Церова“. Садржај метала у руди почетком месеца

био је нешто мањи од планираног, па је отуда и
мање бакра у концентрату, а и „улаз“ је био веома
различит, кретао се од 0,15 до 0,40 одсто бакра.
За почетак априла Милић најављује застој ради
замене две траке од по 340 метара на дробљењу. Оне су
стигле и до почетка наредне недеље обавиће се све припреме за њихово намештање. Тај застој искористиће се
и за облагање плашта млина на трећој секцији, за послове на темељним плочама млина, као и замену два
преостала редуктора и критичног бубња, иначе најдуже
траке од дробљења до флотације. На „Церову“ ће обложити млин са куглама, а на кривељском јаловишту за
седмицу-две, кад порасте ниво воде, преселиће стари
понтон, пошто је са новим то учињено ових дана.
Главно настојање је да јаловиште што спорије расте
како би било дуже коришћено.
Љ. Алексић
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Мартовска производња РБМ-а у знаку тешких услова за рад на копу

Отежан рад механизације
План укупних ископина на Андезитском прсту је остварен са преко 72 одсто, учинак на руди је 91, уз добар садржај, а на раскривци
више од 60 одсто. – Флотација прерадила сву испоручену руду у траженом квалитету и искоришћењу. - Смањени застоји на дробљењу
руде
РБМ. - Мартовска производња у
Руднику бакра Мајданпек одвијала се у
тешким условима који нису дозволили
да остварени резултати буду више од солидних будући да је 25 дана рада било
потребно да се достигне хиљаду тона
бакра у концентрату са пратећим коли-

за рад сва три утоварна средства
је неостварење планираног часовног капацитета. Разлог су, са једне
стране путеви, немогућност њиховог
одржавања, пошто су оба грејдера
у квару, као и континуитет у броју
возила која раде.

да све параметре доведемо у захтеване, да влага концентрата буде девет
процената, квалитет испорученог
концентрата 21 проценат бакра, а
искоришћење на нивоу који захтева

чинама сребра и злата. Притом, план
укупних ископина је са 800 хиљада тона
остварен преко 72 одсто, при чему је
учинак на руди био 91, а на раскривци
више од 60 одсто и то са радилишта
“Андезитски прст”, где је садржај бакра
у руди био за пет процената изнад планираног.
-Производни параметри у марту
кретали су се у оквирима нужног
одржавања континуитета производње
на целој линији - каже Андреја
Марковић, помоћник директора РБМ-а
за рударство и појашњава: - Два багера
су радила на линији руде да би се
обезбедио континуитет планираног
садржаја бакра у руди, а један багер
на раскривци. Заједнички именитељ

Овакво стање, наглашавају на Површинском копу, не би требало да потраје,
будући да је подизање помоћне опреме
изгледно након добијања резервних
делова. Очекује се и већи број возила у
раду стварањем бољих услова на путној
мрежи, обезбеђењем резервних делова и,
што је посебно значајно, појачањем рударске флоте новим возилима.
На другој страни, као и претходних месеци, Флотација је успела да
преради сву испоручену руду. Иако
је за запослене било и пуно посла посебно значајног за будући рад, на текућу
производњу се то није одразило.
-Имали смо проблема почетком
месеца са испоруком концентрата.
Међутим, веома брзо смо успели

зупчаника за осму секцију млина са
куглама.
Управница Флотације посебно наглашава да су застоји на дробљењу
руде смањени, да су и ту успели да се

план - каже Јелена Ђурић, управница консолидују, па је погон Дробљење
Флотације РБМ-а. - Текуће проблеме у сада далеко оперативнији и спремнији у
производњи успевамо да разрешимо односу на претходне године.
у ходу и уједно обављамо планиране
С. Вукашиновић
сервисе, а и комплетирање гоњених

После месец дана мајданпечка фонтана поново на месту

Нови сјај симбола града

Оштећена
конструкција
фонтане замењена је
новом у машинској
радионици
Производних
услуга Рудника
бакра. – Општина је
набавила бакарни
лим, а опшивање
је донација фирме
„Златни Тимок“ из
Сврљига са којом
РБМ сарађује

МАЈДАНПЕК. - Фонтана у центру
Мајданпека, један од симбола овог рударског града, поново је на свом месту,
будући да је за само месец дана решен
проблем због којег је конструкција
морала на „генералку“ како би још
дуго могла да функционише и притом
не угрожава безбедност људи. Рудник

бакра Мајданпек је, као и у бројним приликама до сада, показао друштвену одговорност и помогао да ово обележје
града под Старицом то буде још дуго.
-Радници Производних услуга урадили су потпуно нов „костур“ фонтане од лима и профила водећи рачуна
да ништа не промене у односу на њен

некадашњи изглед - каже Неђељко
Чавић, управник ПУС-а. - Било је
проблема при изради конструкције,
будући да је за све требало правити
шаблоне, како би задржали све карактеристике конструкције. Ослањање
фонтане осмислили смо додатним металним постољем које је обложено
гумом ради заштите од корозије, а
повезивање са бетоном специјалном
масом – полимагом. Бакарни лим
набавила је Општина Мајданпек, а
опшивање конструкције је донација
фирме „Златни Тимок“ из Сврљига
са којом РБМ пословно сарађује. Реч
је о фирми која одавно ради са бакарним лимом и показује пуну професионалност.
-Бакар је тежак и незахвалан
за рад, осетљив је, мекан и мора
пажљиво с њим. Тешко се вари, па
треба бити крајње обазрив – вели
Драгиша Ђорђевић, власник „Злат-

ног Тимока“. - Најважније је да смо
успешно обавили посао и допринели
да Мајданпек опет може да се похвали
својим фонтаном.
То је и мишљење већине
Мајданпечана.
“Генерације су одрастале, стасавале и имале важне животне тренутке
уз фонтану коју је као “симбол рудара,
рудника и новог Мајданпека”, далеке
1961. године пустио Мирко Бизјак,
тадашњи директор Рудника бакра
Мајданпек. Наша је обавеза да та
важна места у животу Мајданпечана
сачувамо за будуће нараштаје - подсећа
Бранислав Томић, први човек Рудника
бакра Мајданпек и наводи да ће, као и
увек, у складу са могућностима, водеће
предузеће помагати свој град. А уз своју
фонтану Мајданпек је препознатљив и
– лепши!
С. Вукашиновић

РБМ флотација
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Флотација РБМ-а већ годину дана ради са новим машинама

Повећано искоришћење,
расположивост, сигурност…
За годину дана, са изузетком пар кратких, планских, застоја на
опреми скоро да није било. - Искоришћење повећано за неколико
процената, а уз предстојеће инвестиције у комплетну контролу и
регулацију технолошког процеса, могло би да се подигне на 88 одсто. – Годишњи преглед показао да се опрема добро одржава и води

РБМ. - У марту се навршила година
откако су у Флотацији мајданпечког
Рудника бакра захуктале нове “Metso
minerals” машине, као део велике и
важне инвестиције за подизање капациета прераде са 7,2 на 8,5 милиона
тона руде годишње. Флотација је са
новим машинама за основно и допунско флотирање RCS 40 (седам) и RCS
50 (24), запремине 40 и 50 кубика, затим
три нове машине-дуваљке за ваздух,
као и пумпе за реагенсе и дозирање
креча, добила нешто што је годинама
недостајало, инвестицију која живот
значи. А, да је опрема реномираног

произвођача у техничко технолошком
смислу кандидује за даљи рад потврђује
и 22. марта обављена инспекција након
годину дана рада. Уз сервисере “Metso
minerals” и стручњаци РБМ-а завирили
су у сваки кутак и прегледали сваки део
опреме, која је прве резултате већ показала.
-Без сумње, то је оправдана
инвестиција - каже Јелена Ђурић,
управница Флотације. - Нове флотационе машине показују јако добре резултате, јер постижемо одговарајући
квалитет од 21 процента бакра у
концентрату, имамо око 85 одсто
искоришћења, што би за ову прву
фазу рада нове опреме могли бити
задовољавајући резултати. Очекује
нас инвестирање у комплетну контролу и регулацију технолошког процеса, што ће за флотационе ћелије великих запремина бити и потребан и
довољан услов да искоришћење подигнемо на 88 процената.

Колико је добро, речито говори податак да је искоришћење пре увођења
ове опреме било ниже за неколико процената. Са старим машинама, линијама
и водовима није се могло више од 81-82
одсто.
-Радило се са опремом набављеном
пре четрдесетак година која је у прво
време показивала одличне резултате. Али, последњих година, због
повећаног искоришћења, постизања
бољег квалитета и нижих трошкова
производње, основних параметара,
прелази се на ћелије великих запремина које су оправдале инсталирање

у свим флотацијама света. Прихватили смо и ми тај тренд који показује
јако добре резултате - објашњава
Јелена Ђурић.
Поред искоришћења на бакру,
повећана је и расположивост, јер се
практично може говорити о раду без
већих застоја, са изузетком неколико
кратких, као што је плански за годишњи
преглед и контролу опреме. Она се,
према уговорној обавези, обавља у
присуству представника произвођача
опреме “Метсо минералс” и од њих
добија извештај о прегледу машина.
-Ми
смо
задовољни
радом
нових флотационих ћелија. Након
једногодишњег рада увидели смо
да је са новим машинама боље,
једноставније и лакше. Искоришћење
је за неколико процента веће, квалитет задовољавајући, а сам рад и
опслуживање једноставније, лакше,
са мањим бројем запослених који
их опслужују - оцењује Жељко

Михајловић,
технички
руководилац производње у Флотацији. - Ново
постројење лакше је за одржавање, а
истовремено сигурније и безбедније за
рад, што, наравно, има посебан значај.
То потврђују и запослени. Срђан
Крстић,
флотер-енергетичар
са
35-годишњим радним искуством каже
да је ова година била лакша за рад од
претходних, мада је нове машине тре-

Милош Јефтовић, сервисер из
компаније „Метсо минералс“ био је
у РБМ-у од самог почетка рада са
новом опремом, а везано за планирану
годишњу контролу опреме истиче: - Све
што смо прегледали, где смо завршили
инспекцију и обишли погон флотације
прилично је задовољавајуће, да не
кажем, одлично. Објективно, ако је
нешто могло да затаји, то су вођице

бало сачувати од јаке зиме, леда и мраза
у чему се и успело: - Све је ово још
почетак, али лакше се ради него на
старим машинама, пошто су већег капацитета и безбедније. Опслужује их
мањи број радника.
-Прва искуства су добра. Лично ми
је много једноставније, јер је процес

на шипкама профила, понеки
завртањ на ротору или статору, али
се на овој линији то није десило. То
се добро одржава и доста добро води.
Следећа инспекција је за три месеца,
а својим сугестијама и инструкцијама
бићемо на располагању запосленима у
Флотацији РБМ-а.

аутоматизован, а пошто смо ту од
самог почетка, од градње и монтаже,
знамо место и положај сваком шрафу,
сваком вентилу. Чини се да смо почетне тешкоће успели да превазиђемо,
тако да ће бити све боље - каже Иван
Раденковић, инжењер оперативе.

Оно што је, такође, добро јесте и
чињеница да са резервним деловима не
би требало да буде проблема, будући
да се они набављају према сугестивној
листи коју доставља произвођач опреме.
С. Вукашиновић

РБМ опрема
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Рудник бакра Мајданпек убрзава раскривање Јужног ревира

Стиже нова опрема

Већ половином априла у Мајданпек ће стићи делови и почети
монтажа прва два, од шест, дампера “белаз” носивости 220 тона,
а потом и за багер “ПЦ 3000“. – Уговорена набавка бушилице
“Atlas copco” и булдозера “komatsu”. - Са новом опремом брже до
руде на “Истоку” Јужног ревира
РБМ. - Да би се убрзало раскривање
Јужног ревира и брже стигло до руде
на радилишту “Исток”, Рудник бакра
Мајданпек је ушао у процедуру набавке рударске опреме. На основу потписаних уговора очекује се да већ половином априла пристигну први делови
и почне монтажа два, од укупно шест,
дампера марке “белаз”, носивости 220
тона. Потом ће и багер “ПЦ 3000” Е ФС,
бушилица “Atlas copco” ДМЛ Е, пречника бушења 250 мм, и један булдозер
“komatsu” Д275АX.
-Пут до руде на Јужном ревиру на
којем се сагледава будућност и перспектива рударења у Мајданпеку
дуг је, али ће се са овим контигентом
нове опреме и рударске механизације
брже прећи - каже Бранислав Томић,
директор РБМ-а. Притом подсећа да
се ревитализација и профитабилан
рад РБМ-а у реконструисаном Јужном
ревиру заснива на пројектованим резервама руде од 191.480.583 тоне, са
средњим садржајем од 0,365 одсто бакра.
Поред безмало 700 хиљада тона бакра,
та руда садржи скоро 40 тона злата и 285
тона сребра.

Развој рударских радова на површинском копу Јужни ревир дефинисан
је, иначе, у шест фаза од којих је прва
“Андезитски прст”, а друга и трећа захвати “Исток 1” и “Исток 2”. “Исток
1”, на којем радови нису пуно одмакли

највише због тешкоћа са опремом, простире се у источном боку површинског
копа, а по дубини, од етаже 425 до 95
и представља наставак раскривања започетог пре 2000-те године: - Основни
експлоатациони параметри “Фазе
2” су укупна количина ископина од
45.745.253 тоне, преко 31 милион
тона раскривке и 14,5 милиона тона
руде, уз гранични садржај бакра у
руди 0,15 и просечан садржај од 0,43,
са коефицијентом откривке 2,164 –
наводи први човек РБМ-а.
-У питању је изузетно вредна
опрема - додаје Светомир Мустецић,
помоћник
директора
РБМ-а
за
инвестиције, наводећи да су прва два
дампера већ кренула прошле недеље,
што значи да би половином априла
могао да се очекује почетак њихове
монтаже. Након тога, за 45 дана од
потписивања уговора следи испорука

следећа два, а онда у року од 90 дана
и преостала два. Тако би до краја јуна
могла да се очекује испорука свих шест
тешких возила. И багер је спреман за
испоруку која ће кренути након уплате
аванса, а могао би за месец до 45 дана

Бранислав Томић

да буде у Мајданпеку. Багер “ПЦ 3000”
је, кажу упућени, верзија између “ОК” и
“ПЦ 4000” које већ поседује мајданпечки
Рудник: - Ради се о најпродаванијем
моделу багера чији је капацитет
кашике 16 кубних метара, а за који
смо се одлучили, првенствено, због
рока испоруке. Јер, одмах је расположив, за разлику од других, већих,
на чију би израду требало чекати и
дуже од годину. Нама то није одговарало, јер у раскривање морамо кренути што пре.
Набавка нове опреме обрадовала је
све запослене у РБМ-у, јер се раскривање
нових лежишта мора убрзати ради континуитета производње, поготово што
се руда, односно “црвени” и племенити
метали доста дуго обезбеђују само са
радилишта “Андезитски прст”.
С.Вукашиновић

РБМ приводи крају радове за постављање веће пумпе на “Калуђерици”

Флотацијско јаловиште биће сигурније
МАЈДАНПЕК. - На “Калуђерици”,
у Флотацији Рудника бакра Мајданпек,
приводе се крају грађевински радови
за пребацивање пумпе већег капацитета (18x16), чијом уградњом ће бити
реконструисан читав објекат пумпне
станице, али и оспособљен да обезбеди формирање и стабилност брана,
истакање јаловине ка Великој ували.
Тако ће се добити на сигурности у раду
јаловишта и функционисању система
до измештања пловеће пумпне станице.
Она се увелико припрема као трајно

решење за стабилно водоснабдевање
флотацијског процеса прераде руде.
-Убрзано се ради, па су грађевински
радови које изводи РБМ, при крају –
каже Светомир Мустецић, помоћник
директора РБМ-а за инвестиције, а Александар Божић из Грађевинске службе
РБМ-а подсећа да су грађевински радови
подељени у две фазе. Прва предвиђа послове пресељења саме пумпе, а друга
реконструкцију зграде пумпне станице Следи премештање пумпе, потисног вода и конструкција зграде
„Калуђерица“: - Прва фаза је при крају, са краном, уз које ће и одржавање бити лакше
будући да је остало само проширење армиранобетонског коша. Ти радови “ПС 2” бити пребачена на “Калуђерицу”,
ће бити завршени након браварских, као и потисни вод “Калуђерице”. Биће
који су у току. Касније ће РБМ соп- премештен и кран, па ће се добити на
ственим снагама наставити земљане сигурности у препумпавању јаловине,
и бетонске радове око зграде, док ће али ће и одржавање бити неупоредиво
друге послове, а реч је о челичној лакше, јер је раније било везано за рад
конструкцији и лимарским радовима, дизалице, а овако ће се одвијати у згради
извести изабрани извођач.
са краном. - Радови на “Калуђерици“
-Ускоро следи израда, односно, од изузетног су значаја за стабилност
конструкција зграде. Према резулта- и континуитет рада флотацијског
тима спроведеног тендера, то би тре- јаловишта „Ваља фундата“ – потврђује
бало да обави АД “Wоод”, а рок је и Јелена Ђурић, управница Флотације.
месец дана. Потом, предстоје електро- Она додаје да ће уградњом пумпе бити
радови које ће извести АТБ ФОД, а побољшан систем циклонирања, самим
машински део посла, монтажу пумпе тим и одводњавања, те да ће се заједно
и потисног цевовода, обавиће запо- са измештањем пловеће пумпне станице
слени у машинском одржавању на употпунити услови за сигуран, стабиЈаловишту - додаје Мустецић.
лан и континуирани рад флотацијског
Пумпа 18x16 ће са пумпне станице јаловишта.
С. Вукашиновић

Ремонти
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Замењен централни млазни дистрибутер на горионику флеш-пећи

Деликатан захват
обављен за пет сати

Реч је о редовном поступку након две године рада нове топионице, пошто су на старом дистрибутеру уочене промене које су реметиле правилност његовог рада. - Нову, специфичну, скупу и две и
по тоне тешку опрему радници топионице су монтирали и повезали током двосменског застоја. – Истовремено уклоњене наслаге из
аптејка и прикључена ремонтована пумпа у Сумпорној, тако да су
линија бакра и фабрика сумпорне киселине наставиле рад после
двосменског застоја

ТОПИОНИЦА. - Радећи изнад пећи
која је била отпражњена, али не и угашена, у зноју и све време под маскама,
радници машинске, електро и мернорегулационог одражавања топионице,
успели су (21. марта) да само за пет
сати замене централни горионик флеш-

пећи. У ствари, они су током двосменског застоја скинули стари млазни дистрибутер, монтирали и повезали нови,
обавили редовно минирање наслага магнетита у аптејку пећи и повезали ремонтовану пумпу у Сумпорној, тако да су топионица и фабрика сумпорне киселине
наставиле рад после двосменског застоја.
Како нам је рекао Драган Николић, заменик директора ТИР-а за електромашинско одржавање, реч је о уобичајеним
захватима који прате ову технологију.
-Осим замене горионика – каже
Николић - обављено је и редовно
минирање аптејка, мада то у последње
време (на свака два дана) чинимо
током рада са мањим капацитетом

(када је унос 35 до 40 тона шарже).
Међутим, главни посао била је замена
централног млазног дистрибутера, односно његове чауре, самог дистрибутера и мазутног копља, заједно са
„електриком“. Све то је на горионику
концентрата, а он је срце флеш-пећи,

пошто сав унос концентрата и сви
процеси ту започињу и ту се регулишу.
Функција централног млазног дистрибутера је да расподели унос мешавине чврстог концентрата до реакционог окна како би се остварила добра
суспензија.
Према речима нашег саговорника
који је водио овај посао, уграђен је нов
млазни дистрибутер такође „Outotec“ове производње (кога чине чаура, сам
дистрибутер и централно мазутно
копље) са својим погоном (редуктор и
прикључци за струју). Његова цена је
175.000 евра, а старом који је скинут
предстоји репарација како би био у урезерви. - Ово је била добра прилика да

сачинимо документацију за важан део
флеш-пећи тако да га више нећемо куповати, већ сами израђивати. Реч је о
редовном поступку након непуне две
године рада нове топионице након
што смо на старом дистрибутеру
приметили да се чеона плоча мало
одвојила и нема правилну расподелу
ваздуха, ни хлађење, а вероватно је
то утицало и на правилност уноса и
сагоревања концентрата. Тај део се,
иначе, често мења и уобичајено је да
топионице имају у резерви по тричетири комада. Ми смо сада мењали
комплетан централни млазни дистрибутер, мада на чаури нема неких
оштећења, а обично се мења само
млазни дистрибутер, а још чешће и
чисти мазутно копље. То су рутинске
провере које се раде стално и овде је
први пут замењен комплетан дистрибутер новом опремом, али су провере
самог дистрибутера и мазутног копља
рађене и пре овог захвата као активности редовног одржавања.
- Машински радови су обављени за
четири до пет сати, што је врло брзо,
имајући у виду да је реч о специфичној,
скупој и две и по тоне тешкој опреми
– истиче Николић. - Уз то, горионици
са стране су одржавали температуру,
јер пећ увек мора да буде загрејана.
Застој је трајао две смене због истов-

ременог минирања оближњег аптејка,
па су и радни услови били изузетно
тешки, али су захваљујући доброј
синхронизацији оба посла завршена
на време. Минирање аптејка се у
последње време много боље планира

и обавља, а након замене горионика
очекујемо још мање наслага. Застој је
искоришћен и да се прикључи ремонтована пумпа у Фабрици сумпорне
киселине и обаве редовне активности

Драган Николић

везане за скрубер, тако да су линија
бакра и фабрика сумпорне киселине
стартовале 21. марта око 23 часа, а
стале су тога јутра у пола осам.
Николић је веома задовољан екипом
и начином на који је посао обављен и
посебно истиче Дејана Несторовића,
Зорана Илијевског, Ивана Благо
јевића, Сашу Андрејевића, Новицу Бо
гојевића, пословођу флеш-пећи Горана

Јововића, Синишу Главића, Бебана
Гаурјановића, као и инжењере Младена Пешића, Бојана Максимовића,
Владу Илића и Душана Петровића из
Сумпорне.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Металургија

Ремонт отклонио све технолошке сметње и отворио перспективу металурзима

Март са преко 6.000 тона анода
Сада немамо препреке да радимо по пројекту, па и више од тога
– каже директор ТИР-а Владимир Јаношевић. – Нова Електролиза пуна и разматра се активирање „старе“. - Ремонтом котлова и заменом вентила створени услови да и Енергана производи
пројектовану количине електричне енергије. – Сумпорна подигла искоришћење гаса на 98 процената. – Конвертори сада одлично
топе хладне материјале и залихе убрзано падају

Просек дневног улаза анода у Електролизу брзо је подигнут на 200 тона

ТИР. - Најважније за Топионицу
и рафинацију, а охрабрење за мене
као директора, јесте напредак који
смо постигли недавним ремонтом.
Отклонили смо, не само оно што је
оштећено пожаром, већ и каснијим
радом у нерегуларним условима. Исправили смо, поправили, довели у
ред све на новој линији топљења и
тако отворили сва врата несметаној
производњи. Јер, без обзира колико
смо се досад трудили и хтели, увек смо
имали нека ограничења, загушења...
Сада имамо оно што је требало да
имамо првог дана кад смо пустили
топионицу и треба нам само довољно

речи. Иако због планираног ремонта
првих шест-седам дана марта није
било производње, у наставку месеца се
радило изузетно добро и просек дневног
улаза анода у Електролизу брзо је подигнут на скоро 200 тона. - План прераде суве шарже за 20 дана, упркос
томе што није рађено шест, остварен
је 100 одсто захваљујући томе што
смо ремонтом знатно подигли капацитет. Сада немамо никаквих препрека да радимо по пројекту, па и
више од тога – каже Јаношевић. - Коначно, никакав проблем није тај часовни капацитет од 56 тона, што значи
да дневно топимо око 1.350 тона суве

Владимир Јаношевић

је током ремонта побољшан и рад кон- преко 6.000, па и 7.000 тона катода,
вертора, тако да они сада одлично топе будемо ли задржали овај тренд. А,
хладне материјале. - Залихе хладног што је већа производња катода, то
материјала спустили смо на 1.900 расту и количине пратећих, племенитона - каже он - а рачунамо да ћемо их тих метала.
Најтежи проблем ТИР-а су погони
до краја марта смањити за још 300
до 400 тона. Недавно смо заменили и прераде бакра, јер су, по речима нашег
централни горионик на флеш-пећи саговорника, остали без тржишта и са затако да би она сада могла да пружи старелом технологијом, са превеликим,
много више да нам је на располагању предимензионисаним фабрикама пријош један конвертор. Са сигурношћу мереним тржишту бивше Југославије. тврдим да смо новом технологијом ов- Рад тих линија са малим капацитетом
ладали и да можемо да докажемо све (од десетак одсто) економски је апсолутно неоправдан – каже Јаношевић. параметре из пројекта.
Са таквим радом Топионице, Елек- Због тога смо Ливницу, која је била
тролиза је 23. марта (када смо разгова- огромог капацитета, свели на Ливрали са Јаношевићем), у ћелијама имала ницу фазонксих одливака и она сада
4.622 тоне бакра! Од тога 3.052 тоне био сервисира потребе нашег рударства
Електролизу не може да изненади било који прилив аноде
је бакар из сопствених концентрата, а и ATB FOD-а. У њој се производе
1.400 тона увозна прерада. - Имајући разне чауре и наливају облоге дросировина. Сада је све у рукама наших шарже. За 21 дан произведено је без- у виду домет Топионице до краја билица. Погон прераде (производње
већ “уиграних” оператера који, на мало 4.000 тона анода, а пошто се месеца, планирамо да активирамо и водомера) потпуно је “замрзнут”
моје задовољство, дисцплиновано до краја марта планира у просеку
прихватају прецизне захтеве нове, око 300 тона дневно, надамо се врло
другачије технологије која не трпи успешном месецу са преко 6.000 тона
импровизације, јер све се зна и све анодног бакра, што је изузетан успех.
Као важан моменат Јаношевић
контролишу рачунари.
Овим речима директор ТИР-а Вла- наводи да су током застоја због ремонта
димир Јаношевић истиче најважнију и у Новој енергани отклоњени пропромену у раду металурга током месецa блеми на парној турбини, тако да је у
који је управо истекао, а бројке о тонама марту била веома близу пројектованим
анода и катода само потврђују његове могућностима.
-Пошто успешан рад Топионице
подразумева исто такво
Све се прода
функционисање Фабрике сумпорне
Погон Регенерације за производњу
киселине – каже Јаношевић - оваквим
плавог камена у склопу Електролирадом после ремонта (када је замењен
зе прати њену производњу и ради пукатализатор и сређен контактни Ливница фазонских одливака сада сервисира потребе нашег рударства и ATB FOD-a
ним капацитетом. Може да произведе,
котао) она је, такође, подигла свој „стару“ Електролизу – каже наша са- због недостатка тржишта, док у Фаи производи, месечно 100 до 120 тона, а
годишње је то, по речима Јаношевића,
капацитет на 98 одсто искоришћења говорник. - Она је, иначе, спремна за брици бакарне жице ради само погон
1.200 до 1.400 тона. Све то без проблегаса. То је 1.100 до 1.200 тона кисе- рад и не може да изненади било који Синтерметалургије, пошто има угома се прода, а катодни бакар и уналине дневно, зависно од квалитета прилив анода. А, у том “старом” делу ворен посао за војну индустрију.
пред плаћа. – Нама у ТИР-у сада је
гаса који прима, односно шарже могу да се активирају 144 електроли- Рецимо и то да је целокупну ТИР-ову
највећи проблем да имамо што већу
производњу свих артикала јер се све
која се топи. За 21 дан произведено тичке ћелије, или шест група, што је производњу својим услугама (превоз
прода – каже директор. - У погонима
је 16.908 тона сумпорне киселине, а укупан капацитет од преко 7.000 тона концентрата, анода, истовар, утовар,
прераде је било проблема због препошто је дневни минимум 1.000 тона катодног бакра! Електролиза је до 23. претовар...) испратио Транспорт, док је
великих капацитета, али у делу који
(а биће више) крај марта дочекаћемо марта произвела 3.700 тона катода од Стара енергана обезбедила комплетну
је остао, тога више нема. Катоде се
авансно продају. Фабрика соли метала
са преко 26.000 тона. Напомињем да којих су преко 2.600 тона из сопстве- топлотну енергију за Електролизу. Тај
је смањила капацитет, али и даље просе оно што је овде изгубљено због ре- них сировина. До краја месеца рачу- погон је и даље врло важан за метаизводи сребро-јодид (за противградне
монта, не може надокандити као у То- намо на још 1.200 тона, тако да ћемо луршке процесе, поготово у зимским
ракете) и сребро-нитрат (за хемијску
пионици јер, једноставно, није било га завршити са 5.000 тона катодног условима.
индустрију) који се углавном продају
у земљи, а нешто у окружењу.
гаса.
бакра. Са поменутим потенцијалом
Текст и фото: Љ.Алексић
Јаношевић посебно наглашава да ћелија у априлу можемо да очекујемо

Образовање
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Изабрано ново руководство Техничког факултета

Декан Нада Штрбац
Продекани: за наставу Драган Манасијевић, за финансије Радоје Пантовић, за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Дејан
Таникић. – Побољшање наставног процеса, научноистраживачког рада и међународне сарадње приоритети новог руководства. – Четвртог
априла “отворена врата” факултета средњошколцима из целог Борског округа да се упознају са оним што би могли овде да студирају
повећање мобилности наставника и
сарадника у складу са већ усвојеним
документима – такође су део програма новог руководства.
Наша саговорница наглашава да ће
посебна пажња бити посвећена развоју
позитивног односа према студентима,
њиховим иницијативама, активностима
у наставном процесу, али и праћењу
друштвеног и спортског живота. Кад је
у питању сарадња са привредом, конкретно са РТБ-ом Бор, већ је устаљена
студентска пракса (на основним и мастер
студијама) током које студенти сваког
петка одлазе у поједине погоне РТБ-а и
на конкретним примерима повезују са
праксом оно што су научили. Један од
приоритета је да се са РТБ-ом интензивира сарадња на пројектима.
Говорећи о осталим актуелностима
на Техничком факултету Нада Штрбац

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. - Двадесет осмог фебруара ове године
Савет Техничког факултета у Бору изабрао је ново руководство ове високошколске установе у саставу Београдског универзитета. За декана је изабрана др Нада Штрбац, редовни професор. Продекан за наставу је др Драган
Манасијевић, ванредни професор, продекан за финансије др Радоје Пантовић,
редовни професор, а продекан за научоистраживачки рад и међународну
сарадњу др Дејан Таникић, ванредни
професор. На овој функцији Нада
Штрбац наслеђује крајем новембра преминулу проф. др Драгану Живковић,
прву жену-декана на Факултету основаном 1961. године. Програм који је ново
руководство поднело за период до 2019.
године у функцији је наставка развоја
Факултета и актуелне стратегије високог образовања у Србији.
- У складу са актуелном ситуацијом,
могућностима и расположивим средствима наставићемо побољшавање
наставног процеса - каже проф. др

Нада Штрбац. – Ту се подразумева квалитет наставе, иновирање садржаја,
примена савременијих метода и техника у образовању, стручна пракса,
подмлађивање наставног кадра и припрема за нови акредитациони циклус.
Такође, Факултет ће наставити да
подиже квалитет научноистраживачког рада и међународне сарадње
побољшавајући базу и резултате, односно научну препознатљивост коју
Факултет већ поседује код нас и у свету.
Са тим циљем подржаваће учешће на
домаћим и међународним пројектима
и програмима (ERAZMUS+, HORI
ZONT2020, BASILEUS, CEEPUS),
издавачку делатност, научне скупове, набавку опреме. Студенти, посебно мастер и докторских студија,
више ће бити укључивани у научноистраживачки рад, а потписивањем
билатералних споразума са факултетима из иностранства јачаће
међународна сарадња. Активирање
постојеће, укључивање у нове академске међународне мреже, као и даље

имати прилику да се упознају са програмима и условима студирања. Четвртог
априла, у Музичкој школи, одржаће се
и манифестација „Скок преко коже“ са
почетком у 19 часова.
Како сазнајемо, конкурс за упис у
школску 2017/2018. годину биће расписан најкасније до првог маја. Већ
се зна да ће пријава и пријем докумената у првом уписном року (за основне
академске студије) бити од 21. до 25.
јуна, а пријемни испити од 26. јуна до
другог јула. Свршени средњошколци,
у складу са акредитацијом факултета,
имаће 240 места на рударском, металуршком, технолошком инжењерству и
индустријском менаџменту.
На свим образовним профилима,
нивоима и годинама ТФ тренутно студира преко хиљаду студената, а досад
је дипломрало 2.855 инжењера, 20

Од 1961. до данас на Техничком факултету је дипломирало 2.855 инжењера

подсећа да су 27. фебруара на Универзитету у Београду, чији је ТФ једини члан
ван престонице, промивисани доктори
наука при чему је из Бора било шест кандидата, а 10. и 11. марта, такође у главном граду, одржан је Сајам образовања
на коме је ТФ имао свој штанд. Поводом Дана студената наша саговорница најављује једнонедељна спортска
такмичења, студентски бал, као и дан
“отворених врата” четвртог априла (од 12
до 14 сати) када ће ученци завршних разреда средњих школа из Борског округа

специјалиста, 180 мастера, 160 магистара и 119 доктора наука. Као истакнути стручњаци они данас раде широм
света. За 56 година постојања на ТФ је
урађено и преко хиљаду националних
пројеката финасираних од стране привреде и државних институција, више од
20 међународних пројеката, развојних
решења и патената и објављено преко
150 уџбеника. Факултет издаје и четири
стручна часописа, а организатор је неколико научних скупова.
Љ. Алексић

Промовисани доктори наука Универзитета у Београду

Шесторо са Техничког факултета
БЕОГРАД. – На промоцији доктора наука Универзитета у Београду,
одржаној 27. фебруара ове године, проректор проф. др Живослав Тешић промовисао је кандидате који су своје докторске дисертације одбранили на Техничком факултету у Бору током минуле
школске године. Како смо сазнали од
Наде Штрбац, која је недавно именована за декана, њих је шесторо а
дисертације су из свих области које се
проучавају на овој високошколској установи.
Тако је Љубиша Балановић промовисан у доктора наука у области металуршког инжењерства (ментор проф.

др Драга Живковић), Маја Трумић је
докторирала технолошко инжењерство
(ментор проф. др Милан Антонијевић),
а Даниела Урошевић хемијске
технологије (ментор проф. др Миле
Димитријевић). У области металургије
Технички факултет дао је још једног
доктора наука, то је Зденка Станојевић
Шимшић (којој је ментор такође била
проф. др Драгана Живковић), Дејан
Тодоровић доктор је рударских наука
(ментор проф. др Милан Трумић), док је
Горан Стојановић докторирао у области менаџмента (ментор проф. др Дејан
Богдановић).
Љ.А.

Бор
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Полазишта развоја и трајне егзистенције
Одлука о измени просторног плана посебне намене зоне утицаја рудника
„Велики Кривељ“ – „Церово“, према Благоју Спасковском, има посебну
важност јер половина општинског буџета стиже од прихода са тог подручја
и ваља удовољити мештанима да би се тамо могло даље радити. – Борско
језеро може бити шанса попут Златибора или Копаоника
БОР. – Од једанаест тачака дневног
реда 25. заседања Скупштине општине
Бор (сазваног по хитном поступку)
четири ударне биле су посвећене планским документима. Као најважније, поменимо План генералне регулације ту-

конску процедуру доношења документа. Током јавног увида пристигло
нам је 39 примедби заинтересованих
лица и настојало се, углавном, да се
оне усвоје, пошто су биле разумне и
добро образложене.

године) практично је његов анекс којим
су придодата проширења зона утицаја
пробијених током експлоатације, а која
су предвиђена и просторним планом
општине из 2014. године. Практично,
одлуком се планска документација
прилагођава мештанима и потребама
РТБ-а Бор.
У расправи, након замерки одборника
опозиције што за овако важне тачке просторног планирања материјал добијају
уочи седнице тако да не могу ваљано
дискутовати, као и да образложења
нису адекватна, Благоје Спасковски
(СНС) је казао да се овај дан за мештане
Кривеља може сматрати историјским,
јер се нова документа уклапају са поменутим планом који је 1994. назван
“малим уставом“. Он је то и био до

којој би се говорило о детаљима развоја
РТБ-а, Спасковски се дотакао планова за Борско језеро и Брестовачку
Бању за које је јавна расправа трајала
месец дана а стигао је поменути број
примедби: - Борско језеро је будућа
развојна грана борске општине – нагласио је. - Оно је шанса за развој
пољопривреде и сточарства у околини, шанса да сутра буде Златибор
или Копаоник, да буде мала општина
заједно са Злотом. Ваља га развијати
да би људи имали разлога да гаје оно
за шта држава данас даје субвенције.
Шта ће нам краве и овце ако немамо
где да их продамо! Ево тржишта, ево
Борског језера, заинтересовани ће
доћи, а жури се зато што је годинама
кашњено.

Драгана Николић

ристичког подручја Борско језеро – Брестовачка Бања и једногласно усвојену
Одлуку о измени Просторног плана
посебне намене зоне утицаја рудника
„Велики Кривељ“ – „Церово“. Одборници су прихватили и измену одлуке
о примени планова донетих до дана
ступања на снагу Закона о планирању
и изградњи и практично поништили
одлуку којом је својевремено „стављен
ван снаге блок из Регулационог плана
омеђен улицама Краља Петра Првог и
3. октобар“.
Образлажући план туристичког
подручја Борско језеро – Брестовачка
Бања, који предвиђа путну, водоводну,
канализациону и енергетску мрежу, као
и могућност изградње стамбених туристичких и спортских објеката на овом
подручју, Драгана Николић, заменик
начелника Одељења за урбанизам, нагласила је: - Од 2014. године до доношења
овог плана Одељење за урбанизам
није могло издавати грађевинске
дозволе нити одобрити било какве
радове на тим просторима. Имали смо
забрану изградње, што подразумева и
забрану издавања дозвола, озакоњења
објеката, најситнијих доградњи,
реконструкција,
адаптација
и
санација. С тим у вези 2015. је започета израда овог Плана генералне
регулације туристичког подручја
из средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, пошто знамо
који простор обухвата и од каквог
је значаја за развој туризма, а и заштиту животне средине. Мало се каснило са израдом овог плана, али смо
успели да спроведемо комплетну за-

Изменом одлуке о примени планова
донетих до ступања на снагу (првог)
Закона о планирању и изградњи (2003.)
нека (веома занимљива) планска решења
враћена су на снагу чиме је, по речима
Николићеве, убрзан поступак издавања
дозвола за тај простор и уштеђена
буџетска средства за израду нових планских докумената. А, враћањем на снагу

Радници РТБ-а
неће бити отпуштани
У делу расправе који се дотакао
судбине РТБ-а Спасковски је још
једном поновио: - Радници РТБ-а
Бор неће бити отпуштани, сем
добровољног социјалног програма
који ће их сигурно задовољити и
обезбедити да се сутра приме 300 до
500 младих и смањи просечна старост
од 47 година у компанији. Молим вас
да не стварамо забуну, ни Влада ни
премијер Александар Вучић ниједном
није рекао - отпуштаћемо. Напротив,
свака његова реченица је била да
морамо бринути о региону и РТБ-у
као његовом центру. Он је и први
премијер у историји који каже да
треба отворити рудник „Церово“, а све
то су проблеми који се могу решити и
РТБ мора, може и сигурно ће опстати.

целог једног блока Регулационог плана,
омеђеног улицама Краља Петра Првог и
Трећи октобар (стављеног ван снаге 2014.
године) створени су услови за издавање
дозвола за тај простор. Одлука о измени
Просторног плана посебне намене за
зоне утицаја рудника „Велики Кривељ“
(донетог 1994. а мењаног 1995. и 1996.

Живорад Петровић

пре неколико година док није почело
ширење копа. Према Кривељанима се
више не може понашати тако, казао
је, и наглашавајући да документ покрива Четврти захват кривељског копа и
отварање „Церова 2“ додао: - Истина је
да ширимо „Кривељ“, истина је да отварамо и тражимо отварање „Церова
2“, истина је да ћемо градити ново
јаловиште у катастарској општини
Кривељ и истина је да пола општинског буџета дође отуд, из тог села. Јер,
сви рудници и сва јаловишта су тамо.
Значи, ми морамо удовољити мештанима онолико колико им припада,
нећемо им ништа поклонити, а они
и не траже да им поклонимо. Они
само траже да поштујемо основна
цивилизацијска правила, што ми, у
много наврата нисмо. Овим документима ћемо кренути транспарентно да
решавамо ствари које су од интереса
и оних који тамо живе и нас који смо
дошли да тамо радимо. Докуменат
који данас усвајамо договарали смо са
мештанима, а они најбоље знају шта
предлажу.
Најављујући посебну седницу СО на

Овом приликом одборници су
усвојили и одлуке о давању у закуп
спортских објеката у јавној својини на
период до 15 година и предлог одлуке
о коришћењу средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине
којом је предвиђено око 70 милиона
динара. Одборник Срђан Марјановић
је као сугестију пренео предлог Савета
родитеља предшколских установа да се
замени столарија на свим обдаништима
и у те сврхе искористе поменута средства. Председник општине Бор Живорад Петровић је прихватио предлог и
додао: - Морам да вам кажем да смо
и до сада урадили 12 школа и обданиште „Бамби“. Заменили смо кровове, цреп, урадили термоизолацију,
фасаде, уградили котлове. Заменићемо
столарију на свим обдаништима, и не
само њу, а све то је планирано овим
буџетом. Рецимо још и то да су одлуком одборника послови управљања некатегорисаним путевима поверени ЈКП
„Водовод“, као и да је на почетку седнице потврђен мандат новом одборнику
СПС-а Александру Милетићу.
Текст и фото: Љ. Алексић

Мајданпек
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Одржана 17. седница Скупштине општине Мајданпек

Усвојен Локални акциони план запошљавања
Одборници никад бржи и ефикаснији о низу питања. –
Представници опозиције напустили заседање после првих тачака
дневног реда
МАЈДАНПЕК. - Мартовско засе
дање Скупштине општине Мајданпек
могло би да буде запамћено као једно од
оних које је завршено за мање од сат времена и то после дуге расправе о дневном реду. Притом, размотрено је и одлучивано о чак 14 тачака. Утврђивање
дневног реда било је прилика да се,
поред осталог, чује захтев корисника
даљинског грејања да се у дневни ред
уврсти предлог измене одлуке која регулише правила и услове о испоруци то-

плотне енергије. Скупштинска већина,
па и предлагач у име корисника, Горчило Потпара, прихватили су предлог Дејана Вагнера, председника Општине, да се ово питање уврсти у
дневни ред, али наредне седнице, како
би у међувремену одлука била добро
припремљена.
Општински парламент је започео
заседање одлуком о престанку мандата
одборнику Перици Пауновићу, са листе
“Александар Вучић - Српска напредна

странка” због подношења оставке, а
потом и о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Мајданпек за
прошлу годину. Скупштинска већина
дала је сагласност Дому здравља
“Др Верољуб Цакић”, Мајданпек, за
покретање поступка јавне набавке ради
куповине санитетског возила на лизинг,
иако је одборник Драган Поповић упозорио да је таква одлука у супротности
са Законом о јавном дугу и тражио да се
другачије помогне овој установи. Након
изгласавања те одлуке, одборници
опозиције напустили су скупштинско
заседање, а њихове колеге из владајуће
коалиције су без дискусија донеле низ
одлука, почев од давања сагласности
на Статут Народне библиотеке, затим
Статут Центра за културу Мајданпек и
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац.
Подршка већине није изостала ни
када је у питању Програм рада Народне
библиотеке за ову годину, као и Програм пословања Фондације за локални
економски развој општине. Локални

Мајданпек у вестима…

и одржавање јавних путева и расвете,
улица, реконструкцију фасада на јавним
објектима и друго. Финансирање и
Више пара за инфраструктуру
Општинско веће у Мајданпеку ус фонд од безмало 170 милиона динара. суфинансирање предвиђених активноПрограм предвиђа да се сред- сти обављало би се у складу са приливојило је Нацрт Програма мера за
унапређење услова живота локалне ства утроше за уређење и одржавање вом средстава.
С.В.
заједнице, односно, план коришћења јавне инфраструктуре у сеоским
средстава која би ова средина требало месним заједницама, за радове на
“Вечити круг”
да оствари од накнаде за коришћење реконструкцији водоводне мреже
минералних сировина. Према доку- у градском насељу Мајданпек, за
После 26 градова које је обишла
менту који је упућен Министарству изградњу претходног таложника у фа- од 2012. године када је уприличена у
рударства и енергетике Владе Репу- брици воде у Доњем Милановцу. Затим, Зајечару, изложба појасева Етнолошке
блике Србије ради добијања сагласно- за уређење водотокова II реда и у ин- збирке Народног музеја „Вечити
сти, накнаде за коришћење минерал- вестиционо одржавање дистрибутивне круг“ обрадовала је и Мајданпечане.
них сировина би у овој години требало мреже топлификационог система у Гостовањем у Галерији Музеја у
да донесу приход од 134,7 милиона Мајданпеку, за текуће и инвестици- Мајданпеку заинтересованима је прудинара, што уз пренета средства од 35 оно одржавање некатегорисаних, сео- жена на увид прича о појасу који је
милиона из претходне године, ствара ских, атарских и шумских путева, као у традиционалној култури источне

акциони план запошљавања општине
Мајданпек је, након “зеленог светла”
Општинског већа, добио и сагласност
одборника Скупштине општине, а потом
је утврђен предлог одлуке о измени и
допуни одлуке о такси превозу путника
на територији општине Мајданпек, као
и предлог одлуке о измени оснивачког
акта Туристичке организације општине
Мајданпек. Извештај о раду Центра за
социјални рад Мајданпек за прошлу
годину такође је усвојен без питања
и дискусија. Одборници су се овом
приликом изјаснили и о именовању и
разрешењу члана Општинске изборне
комисије у сталном саставу, изабравши
Сању Радивојевић из одборничке групе
“За бољи живот Мајданпека”, уместо
Душана Васића.
Ни овом приликом нису изостала кадровска питања, а у оквиру њих је, поред
осталог, Јасмина Стефановић именована за лице задужено за заступање
Фондације за локални економски развој
општине Мајданпек у наредних шест
месеци.
С. Вукашиновић

Србије имао функционалну улогу,
пре свега практичну, да подржава
стомак при извођењу тешких послова, затим да се у њега стављају или
задевају разни предмети, а као део народне ношње и естетску. Поред практичних, због своје лепоте и симболике стекао је функције у социјалној и
духовној традиционалној култури, а у
збиркама Народног музеја у Зајечару,
из којих је изнедрена ова изложба,
налази се 436 појасева.
Аутор изложбе и текстова
садржајног каталога који је прати је
др Дејан Крстић. Изложба је отворена 22.марта и трајаће до 10. маја.
С. В.

У Мајданпеку сниман кратак играни филм
Филм за који сценарио и режију потписује Никола
Здравковић, са радним насловом „Отаџбина“,пројекат је за
кратки дипломски филм мастер-студија. – Избор града треба
да допринесе атмосфери филма

МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку је
средином марта, на више локација, међу
којима и на површинском копу Рудника
бакра, сниман филм са радним насловом „Отаџбина“ за који сценарио и
режију потписује Никола Здравковић.
Реч је о пројекту за кратак дипломски
филм мастер-студија у трајању до 30
минута и продукцији Факултета драмских уметности у Београду.
У екипи младих талентованих људи
које је окупио овај пројекат сазнали смо

да се, стилски, филм сврстава у поетски реализам. Доноси причу о некада
успешном писцу који долази из Америке у свој родни град, због болести
оца. Отац, заправо, покушава да наговори сина да се врати из иностранства
и оснује породицу на земљи коју му је
купио, а син да током краткотрајног боравка у родном граду са оцем сравна
рачуне. На универзалном плану, овај
филм проблематизује однос оца и сина
и преиспитује систем по којем се дефи-

„Отаџбина“

нише очинска фигура кроз генерације.
-Избор града у којем се одвија
радња треба да допринесе атмосфери
филма - истиче Никола Здравковић. Мајданпек, који се налази у ували,
алузивно смешта јунаке у дубину
сопствене подсвести и просторно их
заробљава, осуђујући их једног на
другог.
Сазнали смо још да би атмосфера

филма требало да буде слична атмосфери филмова редитеља Александра
Пејна, нарочито „Небраске”, као и ране
фазе Емира Кустурице у филмовима
„Сјећаш ли се Доли Бел?” и „Отац на
службеном путу”, кроз начин на који
редитељи третирају озбиљне драмске
ситуације са дозом хумора и топлине.
С.Вукашиновић

Четвртак, 30. март 2017. Број 2280, страна 17

Култура

У Мајданпеку од осмог априла 15. изложба “Жене сликари“

Велика награда Јелени Ружојчић
за “Златна врата”

„Под сводом, над водом”

МАЈДАНПЕК. – Јубиларна, 15.
Међународна изложба “Жене сликари”, као један од најзначајнијих
догађаја у културном животу
Мајданпека, коју организационо
потписују Удружење за Мајданпек и
Центар за културу, биће отворена у
Великој сали Дома омладине осмог
априла и трајати до осмог маја ове

године. Посетиоцима ће се представити 202 рада које потписује 114 учесница из Хрватске, Босне и Херцеговине,
Републике Српске и Србије.
Стручни жири овогодишње изложбе,
којим је председавала Сара Николић,
мастер примењеног вајарства, одлучио
је да Велика награда припадне апсолвенту на Акедемији уметности у Добоју
(БиХ) Јелени Ружојчић за рад “Златна
врата” у комбинованој техници. Пет
равноправних првих награда за пет изложбених категорија добиће Мила
Гвардиол, доцент на ФПУ Београд, у
категорији сликарство за рад “Успон“;
Вера Јовановић, ученица из Пирота, за
цртеж “Рипида”; Ивана Флегар, магистар уметности из Београда, за графику
“Red line”; Виолета Лабат, академски вајар из Новог Сада, (у категорији
скулптура) за рад “Интимна слагалица”
и Марија Савчић, примењени уметник из Крагујевца, за дигитал арт рад

“Под сводом, над водом”. Похваљене су
Јосипа Крижановић, сликарка из Суботице, и Дуња Игњатовић, мастердипломирана ликовна уметница из Београда.
Прилика је да се подсети да је изложба “Жене сликари” почела 2003.
године, када је Удружење за Мајданпек
остварило идеју мајданпечке уметнице
Љиљане Стевановић и као примерен
осмомартовски дар женама Мајданпека.
Тада се представило само 12 уметница
из самог града, а како су године пролазиле, изложба је добијала на масовности, квалитету и препознатљивости.
Обезбедила је међународни значај, али
и бројне пратеће садржаје који утичу
на несмањено интересовање, како учесница тако и посетилаца.
Једна од пратећих манифестација
ове изложбе је и “Мала школа сликања”
за мајданпечке основце који сликају инспирисани делима на самој изложби, да

„Златна врата”

би потом њихови најуспелији радови
били приказани на посебној изложби у
галерији Центра за културу. Ове године,
она ће бити одржана 12. пут као добар
путоказ младим и талентованим малишанима ка свету уметности у којем
некадашњи полазници већ сигурно
корачају.
С.Вукашиновић

Изложба фотографија царске породице Романових

Суров крај последње
руске династије
много учино – подсетиоје Пејчић . Када се Србија 1914. нашла пред ултиматумом Аустроугарске, да није било
подршке Русије, верујте, не би било

Друга је да никада не треба толико пасти
да неко будуће срећно друштво, неки
лажни рај на земљи, можемо изградити
без Божјег благослова и у рекама људске

Отац Саша Степановић, Милица Средојевић, Игор Јовановић и Велимир Пејчић

МУЗЕЈ РиМ. - Одавно Музеј рударства и металургије није био толико пун
Борана свих генерација као на отварању
изложбе црно-белих фотографија „У
сусрет руском цару, Романови царско
служење“ организоване у сарадњи са
Сретењским манастиром из Москве. И
сама ова изложба је по речима Милице
Средојевић, која је посредовала у
организацији, сретење са последњим
представнцима династије Романов чије
је страдање започело тачно пре 100
година. - Наиме, првог марта 1917.
револуционари су – подсетила је
Средојевићева - изнудили абдикацију
последњег руског цара. Од тог тренутка цар Николај II Романов постаје
заточеник, одведен је најпре у Царско
село, потом у Тобољск, а онда у коначно одредиште Јекатеринбург. Читавим страдалним путем прати га
одана царица Александра Фјодоровна,
ћерке Олга, Татјана, Марија и
Анастасија и најмлађи, несуђени наследник круне, царевић Алексеј. У
ноћи између 16. и 17. јула 1918. породица је убијена у стравичном, дуго
планираном злочину, непојмљивих
последица и размера, тако да одјек
боли невиних жртва и данас одзвања
у ушима руског народа.
Представљање Романових почиње
портретима симболично постављеним

у облику крста, следе фотографије из
доба благостања, па цар међу војницима
а кћери као милосрдне сестре које
су бринуле о рањеницима, и најзад
фотографије из туробног времена заточеништва где се труде да одрже дух породичног заједништва. Посебно је симболична фотографија младог царевића
Алексеја са јагњетом, „који је као јагње
пострадао за Русију и Христа“.
Говорећи о историјској позадини
владавине династије Велимир Пејчић,
професор историје у борској гимназији,
подсетио је да су Романови владали

Император Николај II и царевић
Алексеј секу дрва заточени у Тобољску
(зима 1917-1918.)

око 300 година (од 1613. до 1917.) мада
су (родбински) део непрекидног низа
хришћанских владара од светог кнеза
Владимира 988. па све до светог цара
Николаја II. - Цар Николај и за нас

Заједнички портрет породице Романов

ни Цера, ни Колубаре. Јер, читава
би аустријска армија, а не неколико
њених корпуса, прегазила Србију.
У доба голготе Србије на алабнској
обали (зима 1915. на 1916.) тек након
претње цара Николаја да ће иступити
из рата, западне силе су омогућиле
евакуацију српске војске на острво
Крф, да би касније уследио васкрс
српске државе.
У ономе што се десило светој
царској породици Романов отац Саша
Степановић сматра да човек може да
види само велико зло. Једна од поука тога
јесте да је страшним страдањем руског
народа, на челу са царском породицом,
„црква Христова добила на хиљаде мученика који се данас моле пред престолом
божјим, како за Русију тако за све нас.“

крви као што се то десило у Русији, а
нешто касније и код нас. Посебно је истакао улогу руске емиграције у духовној,
културној историји света, па и нашој,
поменувши свештенике Русе који који
су служили у Бору: Јосифа Васјукина
и Ивана Калкова. Подсетио је и на чувеног архитекту Андреја Клепињина
који је пројектовао борску цркву и друге
најважније зграде у Бору. Отац Саша је
апеловао на Боране да заједно уреде
хумке на старом гробљу у Брезонику где
почивају браћа Руси који су нас толико
волели и толико нас воле.
Наступ хорова „Феникс“ и “Свети
Харалампије“, као и руска народна песма
коју је отпевала Милица Средојевић
употпунили су духовну атмосферу овог
културног догађаја.
Љ. Алексић

Култура
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Прича
Колекшива

Нико није научио да плива ако
није ушао у воду. Она може бити различита са аспекта места сусрета
са кандидатом за пливача: морска,
језерска, речна и стешњена у базену.
Идентична
је
нужност
и
школовање за послове металурга. У
учионицама и лабораторијама школе
ученици су стицали теоретска
знања, али би професионални наступ
будућих металуршких техничара био
наиван и завршен калирањем ауторитета ако се претходно, на пракси,
нису довољно дуго дружили с металуршким агрегатима и тамошњим
топионичарима.
Генерација ђака који су 1962.
године од основаца преименовани у
средњошколце, кандидата за послове
техничара, школовала се у Техничкој
школи у Бору. Прве две године биле су
крцате општим предметима, а од
металуршких наука једино је у програму била Општа металургија –
током друге разредне године.
На почетку трећег разреда, школске 1964/65, боравак у школи скраћен је
за један дан док је субота наставила
с традицијом да буде дан за прегалаштво након кога стиже, по божјим
заповестима, обданица за одмарање.
По другој регулативи, школском распореду сачињеном крајем августа,
петак је одређен за обављање праксе
у Топионици.
Поменути предмет држао нам је
Радосав Иванковић (1935–1984), дипломирани инжењер металургије, хонорарни професор, на сталном радном
задатку у Топионици. Одатле су нам
долазили и други предавачи стручних
предмета, дипломирани инжењери:
Боривоје Бора Савић (1928–1996)
да би нас упознао са металуршким
постројењима, Ђорђе Станковић
(1928–2008) да нас научи како ћемо
добијени бакар прерађивати и Зоран
Младеновић (1935–2005) за пред–
мет Обојена металургија. Последњи
са листе имао је највеће симпатије.
Код ученика јер је као фудбалер „Бора“
постигао, две године раније, важан
гол против „Слободе“ из Ужица и
тиме допринео тријумфу свог клуба
у квалификацијама за улазак у Другу
лигу, а код ученица, незаинтересованих за спорт који одише сиромашт–
вом јер двадесет двојица у дресовима
јуре за само једном лоптом, својим изгледом.
Тако је отпочињало освајање послова металурга за које, приликом
уписа прве године средњошколовања
нисмо ни имали јасну визију шта то
значи.
„Када смо се уписали у Техничку школу ја нисам ни знао шта
је металургија, довољно ми је било
да знам да ћу бити мушка чистачица ако останем на основној школи“
– сведочио је Зоран К. на прослави
четрдесетогодишњице матуре.
За већину ученика, или готово
све, први септембарски петак био је
и први улазак у борски Басен. Хвалисавац Јова С. је истицао како је он

Уп о з н а в а њ е с Б а с е н о м
и његовим гостима

ту староседелац али није озбиљно
схватан јер му одељење није прихватало као посету Басену купање у
базену (изграђеном недалеко од топионичке капије, а за потребе жедне
технологије – почев од флотирања,
па надаље).
Примерно је оспорио Јовине „аргументе“ Срба Атлета:
„Базени су поред саме међе,
наслоњени на Козарску улицу, и ја сам
се тамо купао, али то се не рачуна
као посета јер је погранична зона. Ако
на граничном прелазу Вршка чука
изађеш из Југославије, не можеш да
кажеш да си био у Бугарској док не
пређеш и део границе који контролише батко Бугарин“.
На првој пракси мало тога смо
видели, бар не из области која нам
је постала професија. Нисмо били
једини ранораниоци тога јутра – на
средокраћи између погона ФОД-а
и димњака чији је раст плански

и Јанеза Врховца, Бориса Дворника,
Столета Аранђеловића... Последњи
је глумио металурга без већих
квалификација јер је „радио“ у погону
Агломерације где су услови рада били
најтежи.
Мада политички неподобан, филм
је освојио Сребрну арену на филмском
фестивалу у Пули. Борани су и својим
успехом сматрали достигнуће умет–
ника којима су били домаћини. Ипак,
као један од оснивача црнога таласа,
режисер Макавејев је био принуђен да
повремено одмори камеру док је власт
за време тог тиховања очекивала да
ће уметник избелити наочаре. Није
се десило, креатор је био дурашан без
интересовања за цену која иде уз доследност.
И наредни петак практикантима у погонима Топионице био је
мамљив, топионичари су се готово
свечарски обрадовали двојици придошлица мада су били из Бора. Да су

Илустрација: Игор Крстић

заустављен на стотом метру, окупила се повећа група људи, некаква
мотивација морала је егзистирати
за то зборовање.
Поготову што је један од присут–
них држао кабасту камеру, не износи
се тако скупоцена опрема без разлога.
Одмах након регистрације боравка, уписивањем у књигу присутних,
радозналост је учинила своје, придодали смо бројност окупљенима.
Десило се да тог петка није црни
петак већ посрећени. Да нисмо једини
који почињемо. У Бор је била стигла
филмска екипа, режисер и сценариста Душан Макавејев стартовао
је своју многонаграђивану каријеру
снимањем филма „Човек није тица“.
За презентацију драме и романсе
на филмско платно изабрао је глумачку екипу од имена. Предводила ју
је двадесетчетворогодишња Милена
Дравић, која је након Прекобројне
(1962) и Козаре (порођене годину дана
касније) хитала ка позицији прве
даме глумишта у великој Југославији.
На више дана град бакра угостио је

напртили велике ручне ташне, лакше
би их донели а држање тела не би им
било асиметрично. Незнанац (за мене)
изабрао је за пристаниште зграду
Управе, а Душку Дриблеру ће сместиште, и лагер за торбу, тога дана
бити лимена „канцеларија“ поред ватер-жакетних пећи у старој топионици (по данашњим критеријумима
најстаријој јер је тадашња нова топионица, која је почела са радом 1961,
у међувремену постала стара).
Енигма није дуго трајала – дан
наше праксе поклопио се са термином исплате плата у Топионици.
Благајници су тада долазили запосленима на ноге, металурзима је обавеза била само да праве добар бакар
(„четири деветке“, како су говорили,
мада је он у готовом производу обично
износио „само“ 99,97%).
Галантност топионичара према
благајнику лако се уочавала, реткост
је била појава да неки од тих ударника покупи своју зараду до последњег
динара. На делу је био бакшиш који
и најуслужнији келнери могу само да

сањају.
Након што су дани исплате
зарада минули, срео сам се са Србом
Атлетом, колегом из одељења М3б, и
благајником Душком испред биоскопа
„Звезда“.
Срба је, обраћајући се Душку,
прокоментарисао
берићетност
исплате са аспекта благајника:
„Изгледа да ти је пала секира у мед.
Можда је и грешка нас који изучавамо металургију што нисмо учили
да будемо благајници“.
Душко се сложио али је представио и другу страну: „Ја се и не жалим.
Само сам на неки начин те паре зарадио за првих месец дана. Тада сам
спавао само по сат ујутру од четири
до пет. Могао сам да пошандрцам. За
недељу дана исплатили смо комплет
зарада свим запосленима и дође немир
од вишка новца, остаде ми више него
што је моја плата. Дуго сам сакупљао
храброст да новац однесем кући, а и
тада га нисам трошио.
Био сам уверен да толике паре
нису од чашћавања него да је неки
шаљивџија, када је у списку поред свог
износа који бих ја заокружио потписивао пријем новца, док сам ја бројао
новчанице, потписао из шеретлука
још неког од радника. Све време очекивао сам да ће се јавити запослени чији
је пријем зараде потписан без његовог
знања. Смирење је стигло тек након
што је дошла исплата нове плате, и
када су на шалтеру дирекције сви од–
сутни (боловања, годишњи одмори)
преузели своја новчана следовања“.
Испада да су транзиција и
модернизација највише погодиле
благајнике. Срећа да су они те промене
примили достојанствено и без протеста, дајући им карактер више силе.
Јер, учили смо из политичке економије
и историје, дешавало се да су у првим
деценијама индустријализације, за
време штрајкова, протестанти
неретко
уништавали
машине
сматрајући да им оне одузимају посао
и смањују значај и зараде.
Колико знам, у Европи није забележен случај да је неки благајник уништио улични аутомат за исплату новца
или на други начин наудио банци која га
је учинила технолошким вишком или
му „само“ укинула допунску зараду.
Што се тиче наше праксе, од
трећег петка („трећа срећа“)
дисциплинованије смо кренули у
изучавање тајни рада металуршких
постројења. Била је то својеврсна
преводница која нас је из позиције
практиканата довела у радни однос.
Басен нас је пригрлио, од 36 матураната металурга који су 1966. године
добили аусвајс да су техничари, три
четвртине је истим или сличним печатом, као на пропусници за улазак
на праксу, оверило последњи дан
радног стажа након чега се пререгистровало у високо звање пензионера.
Чврстог уверења да прва љубав
може имати замену, понекад већу и
бољу, али не и заборав.
Mр Јован Г. Стојадиновић
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70 година
“Колектива”

Снижење пуне
цене коштања...

„Наше техничко вођство треба да се навикне на то да тону треба гледати
кроз динар, а динар кроз тону“
Снижење пуне цене коштања производа игра важну улогу у испуњењу задатака које треба да реши наша планска привреда у оквиру петогодишњег плана.
Тиме наша предузећа ослобађају финансијска средства која се могу употребити
за проширење производње. Уз оцену да је борба за снижење пуне цене коштања
током 1948. имала доста недостатака, односно да није вођена добра евиденција и
да у њу нису били укључени сви, у тексту се закључује: „Наше техничко вођство
треба да се навикне на то да тону треба гледати кроз динар, а динар кроз
тону, што значи да се успех појединих погона мора оценити двојако и то кроз
испуњење производног и финансијског плана и да је овај задатак недељив, као
што доказују наведени примери...“
(„Борски колектив“, Број 48, 29. јануар 1949.)

Нови рекорд у утовару
руде у Јами

Мозаик

Времеплов Рудника и Бора

Првог новембра 2017. године „Колектив“ навршава 70 година непрекидног излажења. Тим поводом овде ћемо у сваком броју доносити
најзанимљивије чланке (или њихове делове) који су обележили године у
којима су објављени.

Како је основана задруга
у Горњану
Још од 1947. године постојала је код најнапреднијих сељака и чланова Партије
у селу Горњану жеља за оснивање сељачке радне задруге. Остварили су је новембра 1948. године када је, на оснивачкој скупштини, у задругу ушло 10 домаћинстава
уносећи своју земљу, радну стоку и инвентар. Непријатељски шпекулантски елементи у селу одмах су покушали да разним лажима и измишљотинама онемогуће
рад задруге проносећи лажне вести како ће се у задрузи јести са казана, како се
неће водити рачуна о старим људима итд.
Међутим, задруга јача и омасовљује се, па су на скупштини 20. фебруара размотрене молбе још пет домаћинстава за пријем, а примљена су три. У задругу ступају,
углавном, сиромашни и средњи сељаци, који виде да ће у њој моћи да, уз помоћ
народне власти, изграде себи бољи и срећнији живот, а Месни народни одбор обезбедио је новчану и помоћ у стоци. Задрузи су додељене две краве и један во, а
уследиће и набавка већег броја оваца, пошто је годишњим планом предвиђено да
се нарочита пажња обрати унапређењу сточарства...
У броју 56 (из 1949.) Колектив доноси вест да је и у Брестовцу 19. марта основана (друга по реду у Борском срезу) сељачка радна задруга “Срп и чекић” у коју
су 22 домаћинства “унела 86 хектара обрадиве површине, стоку, пољопривредне
справе и остали инветнар.”
(„Борски колектив“, Број 53, 5. март 1949.)

У непрекидној борби за постизање што бољих резултата, да би се равномерним испуњењм и премашењем дневних планских задатака омогућило испуњење
годишњег плана у руди пре рока, у међусобном такмичењу у Јами велики број радника постиже одличне резултате. После рекорда повратника у обарању, ових дана
је уследио и нов рекорд у утоварју руде.
Десетоструки ударник омладинац Баточанин Љубиша, 21. децембра у првој
смени, са својим другом Даниловић Душаном, за осам часова рада утоварио је
90 вагонета руде, док су по норми требали да утоваре 30. То значи да су омладинци испунили у процентима норму са 300 одсто. Овим су потучени ранији ре„У недељу у великој сали Дома културе одржаће се Прешерново вече са игранкорди у утовару руде од 72 и 86 вагонета које су држали Витомир Драгомировић ком. Свира џез оркестар од 11 часова. Улазна цена 10 динара. Почетак у 16 часова.“
и Славко Милетић.
Овако је „Колектив“ (12. фебруара 1949. у броју 50) најавио Прешерново књижевно
(“Борски КОЛЕКТИВ”, Број 48, 1. јануар 1951. године) вече, а овако, између осталог, известио са њега у наредном броју:
„Предавање о песнику одржала је професорка гимназије Наталија Цвијетић...
Посета је била обилна. По њој би се рекло да Прешерн има много више поштовалаца међу радницима него међу интелектуалцима Бора. Знатан део публике
показује велико интересовање за овај облик културно-уметничког изграђивања,
али се дало запазити код једне групе омладинаца и омладинки нестрпљење да се
академија што пре заврши, да би се прешло на игранку, која их највише интересује.
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Очекујемо да ће организација НО деловати и на ове своје чланове.
(Борски колектив“ Бр. 51, 19. фебруар 1949.)
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ВОДОРАВНО: 1. Годишње доба, 7. Чешки филозоф и државник, Томаш Гариг,
14. Истањен округао хлеб (мн.), 15. Цвет – весник пролећа, 16. Завој, омотач, 17.
Главни град Перуа, 19. Зглобни део руке, 20. Џин, горостас, 21. Хладно годишње
доба, 22. Народноослободилачки рат (скр.), 23.Ауто-ознака та Рашку, 24. Врло
снажан ветар, 26. Птица – весник пролећа, 28. Атометар (скр.), 30. Река у Русији,
утока Печорског мора, 31. Лучки град у Италији, 32. Пиће морнара, 35. Планина у
Македонији, 37. Град у Аустрији, 38. Птица селица, 39. Спарушен плод воћке, 41.
Старешина православног манастира, 43. Мали астал, асталчић, 44. Акт, документ.
УСПРАВНО: 1. Род, воће, 2. Нерешен резултат, 3. Место у Банату, 4. Литература (скр.), 5. Седмо и 17. слово азбуке, 6. Основна јединица у грађи организма, 7.
Име америчке глумице Фароу, 8. Врхунски спортиста 9. Модерно спремиште за
жито (мн.), 10. Појачан аутомобилски мотор, 11. Водени љускар, 12. Десна притока Западне Мораве, 13. Катарина одмила, 15. Војномедицинска академија (скр.),
18. Име перуанске оперске певачице Сумак, 21. Цвет – весник пролећа, 22. Цвет
– весник пролећа, 25. Река у Француској, 26. Индустријска биљка, 27. Мирис, 28.
Аксентије одмила, 29. Раса малих паса, 31. Расплодно говече, 33. Змијски цар, боа,
34. Фалинка, 36. Оружани сукоб народа, 37. Хемијски премаз, 38. Индустријска
област у Немачкој, 40. Техничка академија (скр.), 42. Графичко предузеће (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2279 – ВОДОРАВНО: киријум, класика, Арарат,
грудвање, Маја, обоа, рибар, Ана, трут, сет, ЗО, Церак, сусам, СД, лик, баба,
лој, калиф, вино, рага, Има Сумак, травар, таванар, санкање.

КИКИНДА. - Енигматски клуб „Кикинда“, уз финансијску помоћ секретаријата
за екологију Градске управе, крајем 2016. године, провео је акцију „Енигматска промоција заштићених животињских врста у Кикинди“. Сама акција је под
покровитељством Општине Кикинда. Том приликом упућен је позив енигматима
да у укрштеницама, ребусима, анаграмима и другим загонеткама обраде задату
тему – СОВА УТИНА и ВЕЛИКА ДРОПЉА.
Велики број истакнутих балканских енигмата се одазвао позиву, па је у листовима у Србији, БиХ, Македонији, Словенији и Хрватској објављено преко 1000
енигматских прилога. Најрепрезентативнији прилози штампани су у брошури
„Кикиндске енигме“ која ће, као бесплатан примерак, бити подељена кикиндским
ученицима и упућена свим заинтересованим љубитељима енигматике и екологије
широм света. У брошури је заступљен и један од доајена српске енигматике Крста
Иванов, наш суграђанин и сарадник, који је имао еко-укрштеницу у „Колективу“,
бр. 2276, од 05.12.2016. године.
Љ.А

In memoriam

Светислав Цаце
Радивојевић
(1928 – 2017.)

У Београду је 12. марта 2017. године
у 89-ој години преминуо Светислав
Цаце Радивојевић, дугогодишњи директор рудника бакра у Мајданпеку и Бору,
човек који је рударењу на овим просторима дао неизбрисив печат и немерљив
допринос.
У Мајданпеку је као млади инжењер
рударства започео успешну каријеру
давне 1954.године. Ту је био и први управник новог копа у изградњи, а
потом и директор рудника бакра у Мајданпеку и Бору, где је био и председник општине, а затим и директор смедеревске “Железаре”. Био је
омиљени предавач на Рударско-металуршком факултету у Бору и човек
великог знања, стручности и искуства увек спреман да помогне свима.
Светислав Цаце Радивојевић сахрањен је 13. марта у родној Опорници
код Крагујевца, на Десимировачком гробљу.
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Студентска пракса као пут ка инжењерском размишљању

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Будући инжењери на
кривељском копу

Кувајт гради мост
дуг 36 километара
КОП КРИВЕЉ. – Тридесетак студената треће и четврте године рударства на
Техничком факултету у Бору, предвођени Сашом Стојадиновићем, доцентом, и
Јеленом Иваз, асистентом, посетило је данас површински коп „Велики Кривељ“.
Била је то прилика да неки од њих први пут виде оно што ће радити као инжењери
за годину-две. Управник копа Милан Делић лично им је објашњавао све фазе
површинског рударења.

Кувајт је започео изградњу великог моста дугог 36 километара
у покушају оживљавања „пута свиле“ између Азије и Европе, саопштиле су тамошње власти.
Мост који ће добити име по преминулом емиру Џаберу ел Ахмаду
ел Сабаху, повезиваће главни град Кувајта и Субију, подручје на северу
земље код копнене и морске границе са Ираком и Ираном.
Кувајт планира да има „град свиле“ (Silk City), зону слободне трговине између централне Азије и Европе.
Пројекат покренут 2015. године вредан је око 95 милијарди евра.
Та зона ће моћи да има 700.000 становника до 2030. године. Имаће и
небодер висине 1.001 метар.
Пут свиле је назив за мрежу караванских путева чији је главни циљ
било повезивање средоземља с источном Азијом. Назив је први користио Фердинанд фон Рихтхофен, Немац који је живео у 19. веку, иако
су још Византијци користили сличан назив.
Извори: РТС, БЕТА-АФП

-Праксом која се одвија сваког петка студенти „из прве руке“ упознају, од
нас и инжењера погона, оно о чему уче – каже Стојадиновић. - После посете
свако пише извештај и на крају године полажу испит на коме их питамо шта
је добро што су видели, а шта би променили и тако настојимо да их научимо

Туцаков на Црном
врху 1954.

Крајем августа 1954. године наш познати биолог и стручњак за лековито
биље Јован Туцаков, боравио је са
својим асистентима на Црном врху код
Бора. Била је ово прилика да га борски
планинари питају све што их интересује,
а “Колектив” забележи најзанимљивије
детаље.
-У лековитом биљу лежи ванредно богатство наше земље – казао
им је Туцаков. – Код нас расте преко
110.000 биљних врста. Народна медицина троши 500 до 600 врста, а школска нешто преко 100. И поред масе вештачких лекова, природа је, ипак,
главни извор лековитих сировина и лекова. Ево, погледајте – рече и
откиде једну биљку са плодом у виду тамне крупне бобице. - То је “јарна
народа”, што значи “луда трава”. Од њених дивних, укусних, црних плодова страда сваке године много необавештеног света. А, апотекар од те
беладоне израђује многе скупоцене и спасоносне лекове. Ниједна апотека
у свету не може се замислити без осушеног корена или листа ове “лепе
госпе” (bella donna). Некада су лепе Венецијанке од ових отровних бобица
справљале средство од кога су им очи бивале тако дивне и давале неки
укочени сјај да су погледом збуњивале и највеће јунаке наших народних
песама (Женидба Душанова).
У то време, према Туцакову, од извоза лековитог биља и дрога (највише у
САД) добијало се више девизних динара (преко 600 милиона) него за дуван.
“Прошле године (1953) мало село Наупоре, испод Јастрепца, узело је само
за лист вунастог дигиталиса преко 800.000 динара. Дигиталис, иначе,
нико не користи, а он је најважнији лек за срце. На овим планинама –
казао је - наишли смо на читаве природне плантаже ове биљке - благо које
не експлоатишемо”. На ободу велике пољане, недалеко од планинарског
дома, професор Туцаков је замолио, а после и натерао планинаре да пробају
укус једне мале, неугледне, али врло лепе биљчице која се мора пажљиво
брати, пресецати, а не чупати. – Ово је кичица, а има још и много других
имена. Биљку прописују све фармакопеје света, али је непажљивим
брањем постала све ређа.
Приредио: Љ. А.

инжењерском размишљању. За разлику од београдских колега који морају да
организују феријалну праксу, ми у околини имамо металична, неметалична
и лежишта угља, површинске копове и јаму, тако да увек могу да упознају
нешто ново. А, интересовање за рударске инжењере поново расте и, уколико
не бирају фирму и место, на посао не чекају дуже од три месеца. Неки од њих
већ су у Шведској, Канади…

Катарина Пушкић

Никола Стефановић

Катарина Пушкић је на трећој години рударства и веома је задовољна што
може овако директно да упознаје свој будући посао. Волела би да има праксе и
на почетним годинама. Она је хтела да студира математику, али је сада потпуно
задовољна овим избором, поготово што је рударство деценијска традиција у њеном
Малом Кривељу где је рођена.
Никола Стефановић је на четвртој години и, пошто је већ радио осам месеци
у Руднику бакра Мајданпек, знао је, каже, у шта улази. А, све што је ново - занима
га! Мада је одрасто у граду-руднику где му је и отац радио, није размишљао о
рударству, али кад се запослио и видео како се и шта ради, брзо је одлучио да се у
свој град врати, или остане у Бору - као инжењер.
Текст и фото: Љ. Алексић

