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„Мајданпек“ је рудник будућности

Новом опремом
брже до руде

Стране 6 и 7.

Бранислав Томић о РТБ поправља
значају нове опреме пословање и
ликвидност
за РБМ

Страна 3

Првомајски интервју
Благоја Спасковског

Стране 4 и 5.

Страна 7

Стратешки задатак
компаније је да
плански, пројектантски и
технички што пре открије „Јужни“,
а потом и „Северни ревир“, и брзо дође
до резерви од 370 милиона тона руде. - Из
укупних резерви „Мајданпека“ може се извући
око милион и по тона бакра и више од 30 тона злата, а
држава је опредељена да у томе помогне РТБ-у, каже Благоје
Спасковски. - Раскривање рудних лежишта на “Јужном ревиру”
биће интензивирано новим машинама. – Са шест камиона марке
„белаз“ носивости 220 тона, багером “ПЦ 3000”, бушилицом и булдозером,
брже ће се остваривати планови - каже Бранислав Томић
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Рeпубличка изборна комисија:

Вучић изабрани председник Србије
Републичка изборна коми
сија (РИК) саопштила је 20.
априла увече коначне резул
тате избора за председника
Републике Србије, према
којима је кандидат Александар Вучић победио са 55,08
одсто гласова.
Вучић је освојио 2.012.788
гласова, чиме је, према речима
председника РИК-а, освојио
више од 50 одсто гласова и по
бедио већ у првом кругу.
Према извештају о конач
ним резултатима избора, од
укупно 6. 724. 949 уписаних

Република Србија
Републичка изборна комисија

бирача на изборе је изашло
3.655. 365.
Кандидат Саша Јанковић
освојио је 16,36 одсто гла
сова, Лука Максимовић 9,43,
Вук Јеремић 5,65, Војислав
Шешељ 4,48.
Затим следе Бошко Обра
довић 2,29, Саша Радуловић
1,41, Милан Стаматовић са
1,15, Ненад Чанак 1,12, Александар Поповић 1,04, Мирослав Паровић 0,32 одсто гла
сова.
Извори: Политика, Танјуг

Избори за председника Републике, 2. априла 2017. године
Република Србија
Републички завод за статистику

Република Србија
Републичка изборна комисија
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Премијер Александар Вучић у Рударском басену „Колубара“ изјавио:

„Нема трајног умањења пензија“
`

`

Сви они који немају бенефицирани радни стаж а отишли су у
пензију пре 65. године живота,
неће имати умањење пензија
до краја живота, већ само док
не напуне 65 година, изјавио је
Александар Вучић. – До краја
године просечна плата биће до
440 евра
ЛАЗАРЕВАЦ. – Премијер и иза
брани председник Србије Александар
Вучић посетио је првог маја Рударски
басен „Колубара“, поље Д у Медошевцу.
Радницима и представницима синдиката
пожелео је срећан Празник рада и више
посла у наредном периоду, а изјавио
је, поред осталог, да неће бити трајног
умањења пензија за оне који немају бе
нефицирани радни стаж, а у пензију оду
пре 65 године.
-Пре него што одем из Владе Србије
желим многе од вас да обрадујем и саопштим важну вест за целу Србију.
Пошто је велики број људи који
немају бенефицирани радни стаж, а
пре 65. године су отишли у пензију,
донели смо одлуку да сви они, због
превременог одласка у пензију, неће

Фото: D. Goll/Tanjug

имати умањење пензија до краја
живота, већ само до 65. године. Влада
Србије преузима то на себе и успећемо
да надокнадимо разлику која ће нас
коштати 220 милиона. То је добра
вест за људе који су у 50-им и 60-им

годинама живота – рекао је Алексан
дар Вучић.
Говорећи о економској ситуацији,
Вучић је казао да је влада успела да
смањи незапосленост са 25,9 на 13
одсто, али да је потребно да та цифра

буде мања од десет одсто и да ће тада
моћи много лакше да се разговара и о
повећању плата.
-Повећање плата и пензија биће
значајније него до сада, у ствари
највеће до сада – најавио је премијер
Вучић и поручио да ће идуће године
бити још веће. – Из нашег угла велико,
из угла народа никад довољно, али
највеће до сада – казао је Вучић. Он
је рекао да је у марту просечна плата
у Србији била 391 евро, а да пре краја
године треба да буде 430 до 440 евра.
Додао је и да се о поскупљењу
струје није разговарало, али зато јесте
о повећању минималне цене рада. Размишља се, на пример, о даљем
повећању минималне цене рада, која
је са 121 повећана на 130 динара по
сату рада. Намера је да се још повећа,
али мора да се разговара и са послодавцима на Социјално-економском
савету – истакао је Александар Вучић.
Премијер је рекао и да ће сви про
изводни радници са „ПП“ уговорима
(уговор о привременим и повременим
пословима) добити стално запослење у
„Колубари“.
Припремила: Г. Тончев Василић
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Актуелно

РТБ поправља пословање и ликвидност

У дан се измирују све обавезе
Откако је УППР у децембру прошле године постао правноснажан за РТБ Бор, компанија је за четири
месеца, поред уредног плаћања свих текућих обавеза из производног процеса, измирила и приоритетне
у вредности од 54 милиона долара. - По основу обавеза из УППР-а за јавне приходе уплаћено је 490 милиона динара. Држави је, мимо тога, за рудну ренту од децембра прошле до априла ове године уплаћено
355 милиона динара, ЕПС-у је за струју плаћено милијарду и 859 милиона динара, а у буџет општина
Бор и Мајданпек РТБ је укупно уплатио 67 милиона динара. - За добро пословање у првом кварталу
ове године заслужна већа рударска производња, добар рад нове топионице, али и боља просечна цена
бакра, која је виша од просечне у прошлој години за око 900 долара

РТБ. – Изузетно тешка 2016.
озбиљно је уздрмала темеље светског ру
дарства због ниске цене бакра, споријег
раста БДП-а Кине, мање потражње за
бакром и пада садржаја метала у руди.
Сви ти поремећаји на светском тржишту
нису мимоишли РТБ Бор, већ су га
„снашле“ и додатне недаће проузроко
ване леденом кишом у Мајданпеку и по

жаром у тек изграђеној фабрици сум
порне киселине. Ипак, у 2017. годину
„ушао“ је са створеним предусловима за
већу рударску производњу и бољи рад
нове топионице. У првом кварталу ове
године поправио је пословање и ликвид
ност, а то је оцена и Међународног мо
нетарног фонда чији су представници,
по речима државног секретара у Мини

старству привреде Милуна Тривунца,
приликом последње ревизије истакли
РТБ као пример побољшаног пословања.
РТБ Бор данас уредно измирује све
немале текуће и обавезе које проис
тичу из УППР-а. Редовно се канадској
ЕДЦ банци отплаћује рата кредита
узетог за изградњу нове топионице, ре
довно се плаћају струја, рудна рента
и обавезе према локалним самоупра
вама Бора и Мајданпека, а редовне су
и плате за 4.900 радника. Од децембра
прошле године, када је УППР за РТБ
Бор постао правноснажан, компанија
је за четири месеца, поред уредног
плаћања свих текућих обавеза из про
изводног процеса, измирила и приори
тетне обавезе од 54 милиона долара!
Само по основу обавеза из УППР-а за
јавне приходе (рудна рента, еколошка
такса, приходи локалним самоуправама
Бора и Мајданпека), уплаћено је 490
милиона динара. Држави је, мимо тога,
за рудну ренту од децембра прошле до
априла ове године уплаћено 355 милиона динара, ЕПС-у је за струју плаћено
милијарду и 859 милиона динара, а у
буџет општина Бор и Мајданпек РТБ је
укупно уплатио 67 милиона динара. У
том периоду плаћене су и две рате кре
дита ЕДЦ банци, укупно 18 милиона
долара, а девет и по милиона долара ин

вестирано је у опремање Рудника бакра
Мајданпек, ремонт постројења нове
металургије, кривељско јаловиште и ко
лектор.
За добро пословање у првом квар
талу ове године заслужни су: већа рудар
ска производња, добар рад нове топио
нице, али и боља просечна цена бакра,
која је виша од просечне у прошлој
години за око 900 долара. Рудари Бора
и Мајданпека усталили су месечну
производњу на 4.000 тона бакра у кон
центрату, а последњим ремонтом мета

луршких постројења, којим су коначно
отклоњене све последице пожара из
2015., параметри рада нове металургије
доведени су до оних који су дизајном
утврђени, па је и искоришћење бакра
које се данас постиже у складу са
пројектованим и износи 98,5 процената.
Г. Тончев Василић

Продужен рок за избор професионалног менаџмента РТБ-а Бор

Конкурс отворен до краја маја
Заинтересованих за управљачки и саветодавни тим има, а на њихов
захтев је и рок за избор професионалног менаџмента РТБ-а Бор
продужен још месец дана, изјавио је министар привреде Горан
Кнежевић. – Српски стручњаци продужетак рока виде као шансу
да се дође до бољег решења за РТБ

РТБ. - Позив за професионални
менаџмент и саветовање у управљању
РТБ-ом Бор биће на снази још месец
дана. Рок је продужен на захтев
понуђача, па се понуде могу слати до
краја маја, изјавио је министар привреде
Горан Кнежевић дан уочи истека прво
битно постављеног рока (28. април), а
пренео РТС.
Потврђујући да заинтересованих
по овом јавном позиву има, министар
Кнежевић је рекао: - Документација
коју на јавном позиву треба да достави будући управљачки тим за
РТБ Бор је обимна – од стратегије

развоја, планова пословања, продаје,
до мера које треба да буду усклађене
са Унапред припремљеним планом
реорганизације по коме РТБ послује
од новембра прошле године. Зато је и
разумљиво што неки траже додатно
време за све то. Наша жеља је да, пре
свега, ангажујемо неки професионални менаџмент за почетак, а друга
ствар је да уз тај професионални
менаџмент, када се стање стабилизује,
нађемо и стратешког партнера, јер су
„Бору“ потребне велике инвестиције
– рекао је министар привреде у Влади
Србије.
Управљачки и саветодавни тим који
конкурише по овом позиву имаће јасне
задатке: да повећа профитабилност, обе
збеди нова тржишта, нову организацију
рада и план пословања усклади са
УППР-ом. Због тога ће сва заинтере
сована домаћа и страна лица која до
краја маја поднесу понуду за сарадњу
и закључивање уговора о пружању
услуга професионалног менаџмента и
саветовања у управљању компанијом
морати да имају велико искуство и за
видне референце.

Српски стручњаци оцењују да треба
изабрати добар управљачки тим који ће
РТБ припремити за приватизацију и зато
сматрају да је продужетак рока шанса да
се дође до бољег решења.
-Мислим да није толико битно да
се пожури, већ да се учини све како би
се спасло предузеће које је стратешки
битно за део Србије и један велики
град. Треба урадити све да се то
предузеће спаси и пронађе стратешки
инвеститор, па у том смислу време и
није толико битно. Разумевање за то,
колико смо из разговора могли да сазнамо, има чак и ММФ – рекао је РТС-у
Горан Николић из Института за европ
ске студије.
Министар привреде Горан Кнежевић,
један од чланова Владине радне групе
која прати рад РТБ-а, потврдио је да
борска компанија од почетка ове године
боље послује.
-РТБ испуњава све своје кредитне и обавезе према добављачима и
држави тако да смо ми, са те стране,
задовољни. Наравно, нећемо рећи
да се нешто одједном променило у
самој организацији или у самом тиму

који ради тамо, него је
једноставно дошло до повећања цене
бакра на светском тржишту, а то
компанији омогућава боље пословање
– казао је Кнежевић.
У циљу унапређења пословања
РТБ-а Бор и стварања услова за
реализацију УППР-а, сви који конку
ришу за професионални менаџмент и
саветовање у управљању РТБ-ом Бор
мораће да предложе стратегију и план
развоја рударства и металургије, као и
планове производње и смањења трош
кова пословања. У складу с тим, мораће
да предложе и стратегију набавке и
продаје производа, са пројектованим
ценама за кључне производе РТБ-а, као
и да пројектују ниво запослених. Такође,
управљачки тим који се бира конкурсом
биће обавезан да, у сарадњи са руково
диоцима РТБ-а и надлежним министар
ствима, примени све мере дефинисане
УППР-ом.
Потенцијални пружалац услуга
треба да достави детаљне биографије и
референце појединаца који ће бити анга
жовани и стално присутни у саветовању
и управљању. У понуди мора бити
предложено најмање 10 руководилаца
и то: четири особе за производњу и
одржавање и најмање по две за секторе
набавке, продаје и финансија и рачуно
водства.
Г. Тончев Василић

Интервју
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Првомајски интервју са

Бор дише

Производња у рударству и металургији стабилизована на оптимално могућу, па је компанија само у току прошле године директно и индиректно извезла бакар и производе вредне око 200 милиона долара.
- Дневно се производи пројектованих 266 тона анодног бакра и око
1.150 тона сумпорне киселине. Обе цифре показују да је технологија
савладана и доказују оправданост изградње нове топионице са еколошког и економског аспекта. - Београдски Грађевински факултет
до краја маја анализом треба да покаже да ли се исплати арбитража и захтев за накнаду штете од канадског „СНЦ Лавалина“, каже
Благоје Спасковски за „Колектив“
РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор је, у односу на постојећу
механизацију и степен откривености
лежишта, стабилизовао производњу
на оптимално могућу. „Кривељ“ ради
на оптимуму, „Церово 1“ се приводи
крају и управо је између два празника
почео откуп земљишта и припрема за
отварање „Церова 2“. У Мајданпеку
се са „Северног“ прешло на „Јужни
ревир“ и још увек се ради на „Андезитском прсту“. Али, пошто већ стиже
нова механизација, до следећег Првог
маја тамо сигурно може да се постигне
7,5 милиона тона руде годишње. Започет је колектор на јаловишту у Великом Кривељу и он се мора завршити
до следећег празника, а кренуло се и у
отварање „Борске реке“. Набушено је

лежиште „Кривељска косина“ са 6,2
милиона тона златоносне руде. Бакра
тамо нема, али је зато садржај злата
висок. „Партија“ од 1,7 милиона тона
руде садржи 5,85 грама злата по тони!
У осталих 4,5 милиона тона садржај

је, такође, добар и износи 1,49 грама
злата по тони руде.
Овако разговор за „Колектив“ почиње
генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски. Он на следећи начин
представља актуелну слику компаније
која је само у прошлој години извезла
бакар и бакарне производе вредне 125
милиона долара (директан извоз). Томе
треба додати и бакар продат „Севојну“
и наменској индустрији Србије у износу
65 до 70 милиона долара (индиректан
извоз чија је вредност, свакако, увећана
прерађивачком надградњом).

какав је у Сокобањи, Врњачкој
Бањи, а бољи од ваздуха који удишу
Београђани, Костолчани, Лазаревчани. Концентрација сумпор-диоксида је данас испод 60 микрограма по
кубном метру ваздуха, чак иде и испод
50, што ће од 2021. године захтевати и

је добра плата. Данас је плата иста, а
дима више нема – каже Благоје Спа
сковски.
С обзиром на све околности које
су пратиле изградњу нових пиромета
луршких постројења, РТБ Бор данас у
новој топионици остварује добре резул

Европска унија. Данас Европа толерише 278 микрограма, што значи да
Бор има четири пута бољи ваздух од,
рецимо, Хамбурга или Софије, градова који поред себе имају топионице. Историјска замисао Борана и
мештана околних села је остварена,

тате. Под „околностима“ Спасковски
подразумева чињеницу да су компанију
пар година у стопу пратиле бројне
недаће и пехови, почев од пожара у тек
изграђеној фабрици сумпорне кисе
лине, преко губитака у производњи због
штете од пожара, па до стрмоглавог пада

дима више нема и једино су димњаци
остали да подсећају на нешто што је
некада било обележје Бора. Постојала
је у то време жеља да се буде „под
оџаком“, па нека је и дима, али бар

цене бакра на светском тржишту. Упркос
свему томе, стандард радника је очуван,
на шта је посебно поносан.
Све то је сада прошлост и ко
начно су, како каже први човек Басена,

Пролеће у коме су димњаци
одахнули
-Оно што је код мене увек на
првом месту, када говорим о томе

шта је све урађено у неком периоду,
овога пута између два празника рада,
јесте екологија. Небо је „очишћено“
од сумпор-диоксида и Борани више
не иду кроз плави ваздух, као пре
15-ак година, већ удишу онакав

Појачана безбедност на раду
Рударство и металургија, каже Спасковски, спадају у најтеже
професије, то радници треба да знају и у сваком тренутку тога
буду свесни. Безбедност на раду је појачана, али морамо схватити
да се и свест радника, нарочито руководилаца, мора појачати. Ако
је неко положио тест везан за безбедност на раду и потписао да је
савладао материју, он је мора и поштовати. Мора свако да брине
о својој глави јер не ради у посластичари, већ у најтежој бранши.
Знања из те области морају стално да се обнављају и надограђују.
Потребно је појачати и лекарске контроле код пријема нових радника, одговорније обављати систематске прегледе. РТБ то плаћа и тражи одговарајуће резултате, а мишљења сам да резултати нису баш
увек адекватни. Дисциплина мора да се појача, такође. О њој не може
бринути Општински суд. Ако је неко недисциплинован, не носи ХТЗ
средства, краде или неоправдано одсуствује с посла, не може Суд таквог вратити на посао до окончања поступка, уз образложење да нема
од чега да живи – каже Благоје Спасковски.
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генералним директором РТБ-а Бор:

пуним плућима

отклоњене све последице пожара који
се десио у време док је канадска фирма
„СНЦ Лавалин“ руководила изградњом.
Канађани су тада, подсећа Спасковски,
једноставно покупили „пинкле“ и оста
вили РТБ Бор на цедилу, да сам отклања
последице, без знања и искуства.

Арбитража са Канађанима?
-Београдски Грађевински факултет, у својству надзорног органа над
пројектом нове топионице, завршиће
до краја маја анализу која треба да
покаже да ли се исплати да идемо на
арбитражу и тражимо накнаду штете
од „СНЦ Лавалина“ или не. Нормално, тај материјал ће претходно
бити анализиран и на радној групи
Владе Републике Србије – открива ге
нерални директор РТБ-а.
Арбитража, дакле, није немогућа
јер тек однедавно РТБ Бор у новим ме
талуршким постројењима остварује све
пројектоване парамтере. Технолошко
искоришћење је, како каже, 98%, а еко

лошко – везивање сумпора и његово
превођење у сумпорну киселину – 98,5
одсто.
-Дневно производимо пројектовану
количину од 266 тона анодног бакра
и негде око 1.100 до 1.150 тона сумпорне киселине. Обе цифре показују
да је технологија савладана и доказују
оправданост са еколошког и економског аспекта. Али, морамо рећи и
то да је данашњи однос металуршке
прераде 60:40 у корист домаћих сировина. Још увек је то недовољно
за добро пословање јер 40 процената је услужни посао. А, ко данас
добро живи од услуга? Нема богатог
брице, ни обућара, ни конобара. Нема
добре зараде од услуга и зато је важно
да што пре повећамо производњу
у нашим рудницима и отворимо
„Церово“. Тада би зарада на топљењу,
у односу на увозни концентрат, била
два до три пута већа. Због тога је потребно 260 до 280 милиона евра уложити у отварање „Церова“, 30-ак милиона евра следеће године треба ин-

вестирати у обнављање механизације
у „Кривељу“ и 10-ак милиона евра
у повећање производње у Јами. РТБ
нема тих пара, а нема их ни држава.
А, држава не може да улаже у руднике,

Интервју
Првомајска
честитка
„Свим радницима РТБ-а, њиховим
породицама и грађанима општина
Бор и Мајданпек честитам првомајске
празнике. Желим да Међународни
празник рада, симбол интернационалне радничке и синдикалне солидарности, сви басенски рудари, металурзи, флотери, минери, бушачи, ливци, проведу у добром расположењу,
достојанствено и са вером у бољу
будућност.
Приоритети у пословању РТБ-а
Бор јесу повећање производње и
смањење трошкова, а увек у стопу
треба да их прате бољи услови рада
и виши стандард запослених. То је
једини пут до трајне стабилности
компаније и сигурне егзистенције
свих пет хиљада радника. Само
заједно, тим путем ћемо лакше и брже
корачати у још боље сутра. Срећно!“

недостаје обртни капитал и велики
новац за отварање нових рудника.
Кредите не може да „повлачи“ јер је у
фази окончања реструктурирања и у
друштвеном је власништву. А, друштвено власништво данас не постоји
нигде у свету. Да је могло да постоји,
Американци би га сигурно имали. Па,
не може „Бор“ остати последњи на
овој планети да живи као друштвена
компанија.
-Усвајање УППР-а за РТБ Бор је
– наглашава Спасковски - историјски
чин. То што је овај правно-економски
документ постао правноснажан први
је показатељ да РТБ може, мора и има
све шансе да буде велика компанија.
Кажем да има шансе зато што нам је
дуг „тежак“ преко милијарду евра
само условно отписан. Значи, РТБ-у
су дугови отпуштени, не отписани. И,
ако не измирујемо редовно све обавезе, дуговања ће се опет активирати. Зато редовно плаћамо све оно
што је од старих дуговања УППР-ом
предвиђено да се плати, али и све оно

нити је то пракса у свету - истиче што доспева на наплату редовним
путем. Ту мислим на текуће обавезе
Благоје Спасковски.
за струју, које месечно износе 450 до
„Промена власничке структуре 480 милиона динара, на рудну ренту и
остале јавне приходе. Значи, све обаје неминовност“
Рударско-топионичарски басен Бор везе из УППР-а измирујемо на време
је „златна кока“, али не може опстати и морамо их платити. Јер, ако се не
у постојећем својинском односу. Мора плати само једна, а неко од поверилаца покрене поступак, РТБ одлази у
зато, додаје он, да се промени власничка
стечај. То не смемо дозволити ни ми,
структура.
као менаџмент компаније, а неће до-РТБ Бор може имати светлу
зволити ни Влада Србије. Јер, РТБ
будућност, али само са стратеш- има своју „тежину“, има минерална
ким партнером или новим власни- богатства која треба експлоатисати
ком. То је данас компанија која данас и која могу да донесу много милиона
измирује све обавезе из УППР-а и оне долара овој земљи – закључује Спа
које редовним путем доспевају на на- сковски.
Горица Тончев Василић
плату, али је то и компанија којој

РБМ нова опрема
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Спасковски: „Мајданпек“ је рудник будућности

Новом опремом брже до руде
РТБ. – Рудник бакра Мајданпек
може да оствари највећи профит
за РТБ Бор јер тамо руда има већи
садржај бакра и злата, а оба метала
данас имају добру цену. Зато је стратешки задатак компаније да плански,
пројектантски и технички открије
„Јужни“, а потом и „Северни ревир“,
и што пре дође до резерви од 370 милиона тона руде – каже генерални ди
ректор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
Он напомиње да се из укупних ре
зерви „Мајданпека“ може извући око
милион и по тона бакра и више од 30
тона злата што, како истиче, вреди много
милијарди долара. Спасковски подсећа
и да је Рудник бакра Мајданпек дуго не
одговорно вођен и да је, поред осталог,
због тога тамо 2009. године затекао коп
„Јужни ревир“ са 20 милиона кубика воде.
У одводњавање и раскривање се, како
каже Спасковски, кренуло одмах, али се
2014. десила ледена киша, недеља дана
без струје и велико клизиште, а санација
свега тога трајала је пуну годину.
-Рудник бакра Мајданпек је типичан рудник у којем се дуго „бунарило“, не рударило. Тамо много касни
раскривање лежишта и зато је држава
опредељена, а то је и премијер не-

давно потврдио, да помогне РТБ-у да
што пре дође до мајданпечке руде и
„отвори“ тамошње копове. Цифра од
30 милиона евра помоћи намењеној
Мајданпеку подразумева управо и
помоћ у раскривању лежишта, односно набавку рударске опреме којом
ће се тај посао обавити брзо. А, да би
ефикасност била на високом нивоу
и раскривање било динамично, потребно је набавити шест камионадампера, булдозер, бушилицу и багер
– истиче Спасковски.
Додаје да ће нове рударске машине,
поред интензивнијег раскривања ле
жишта, допринети и већој годишњој

Стратешки задатак компаније је да плански, пројектантски и
технички што пре открије „Јужни“, а потом и „Северни ревир“, и
брзо дође до резерви од 370 милиона тона руде. - Из укупних
резерви „Мајданпека“ може се извући око милион и по тона
бакра и више од 30 тона злата, а држава је опредељена да у томе
помогне РТБ-у, каже Благоје Спасковски. – Тридесет милиона
евра намењених Мајданпеку односи се и на помоћ у раскривању
лежишта, односно набавку рударске опреме којом ће се тај посао
обавити брзо
производњи у Мајданпеку која треба да
буде 7,2 милиона тона руде, односно 20
хиљада тона бакра.
-То
су
изузетне
количине
захваљујући којима ћемо смањити
и учешће увозног концентрата
у металуршкој преради. Сада је
однос домаћег и увозног концентрата 60 према 40 у корист домаћег, а
повећањем производње у Мајданпеку
потребе нове металургије ће у потпуности бити задовољене и капаци-

тети попуњени са највише 25 одсто
увозног концентрата. А, нема потребе
да понављам да много већу зараду
доноси прерада сопствених, а не туђих
сировина – каже Спасковски.
-Зато је „Мајданпек“ рудник
будућности, рудник који са садашњим
резервама гарантује још цео један век
експлоатације – закључује генерални
директор РТБ-а Бор.
Г. Тончев Василић

У Рудник бакра Мајданпек пристиже нова опрема

Почела монтажа нових „белаза“
Стигли су делови шест великих камиона марке “белаз”
носивости 220 тона. – Циљ је да се до половине јуна сви
монтирају - Остатак опреме требало би да стигне од јуна (багер)
до септембра (булдозер и бушилица)
РБМ. - Кренуло је! У Нови сервис
Рудника бакра Мајданпек 24. априла
су пристигли делови првог, од шест
моћних рударских дампера марке
„белаз“ носивости 220 тона. Они ће ру
дарима помоћи да убрзају раскривање
“Јужног ревира” на којем је сагле
дана будућност рударења током на
редних деценија. До лета би требало
да стигне читав контигент моћне ру
дарске опреме у којој су, поред ка
миона, багер “ПЦ 3000” Е ФС, бу
шилица “Atlas copco” DML E, преч
ника бушења 250 мм, и један булдозер
“komatsu” D275AX.
- Нека наша планирана динамика говори да су око две недеље потребне за монтажу два возила, тако
да би између 10. и 15. јуна требало да
добијемо свих шест – каже Братислав Благојевић, помоћник директора
РБМ-а за електромашинство. - Багер
се очекује негде у јуну, док булдозер
и бушилица треба да стигну касније,
али у сваком случају током лета,
како би раскривање могли да убрзамо.
Оформљене су две сервисне групе
које ће упоредо радити, при чему је

озбиљан проблем недостатак људства,
односно већ обучене радне снаге. Јер,
не може се, како каже Благојевић, било
коме поверити тако важан, вредан и
одговоран задатак, какав је монтажа
возила, посебно због тога што је ква
литет обављеног посла важнији од
брзине.
Спајање шасије са фремом, са
вучним моторима, предњи трап,
гуме, кабина, електроповезивање,
су као делови предстојећег посла
већ разрађене фазе монтаже нових
“белаз”-камиона и великог посла
који запослене у Новом сервису ни
најмање не плаши.
-Данас нам је стигао први
камион, тешко возило “белаз” 75
306. Очекује нас велики посао, али
смо добро организовани са циљем
да нова опрема што пре буде расположива у производњи - вели Милош
Поповић,
руководилац
текућег
одржавања камиона. Са искуством
“подизања” “белаза” 5 и 7 сасвим је
сигуран да ће монтажа нових возила
бити лакша: - С обзиром на искуство које имамо, поменути рокови
за монтажу су реални, посебно ако

се текуће одржавање буде нормално
одвијало и ако око њега не будемо
морали да се ангажујемо - истиче
Милош. Притом наводи да су ком
плетни тимови “наоружани” еланом
и добром вољом, спремни за велики
посао, па и једноипосменски рад
наредних дана, а да и из пратећих
служби има подршке и разумевања за
значај посла који предстоји.
-На монтажи возила до сада
нисам учествовао, а на одржавању
радим већ две године - додаје
Жељко Филиповић, инжењер на
електроодржавању тешких возила са
седмогодишњим радним искуством у
РБМ-у: - Посла се не прибојавамо,

њих стичу искуство и млади радници,
мишљење је већине са којима смо раз
говарали у Новом сервису РБМ-а.
-Имам пуно поверења у запослене
у
електромашинском
одржавању да ће овај посао обавити
квалитетно, на време и омогућити
да што пре нова возила укључимо
у производњу - каже Бранислав
Томић, први човек мајданпечког Руд
ника бакра.
А, колико ће шест нових вели
ких дампера значити производњи,
највише говори податак да је, без
њих, најчешће 10 до 13 возила у раду.
Колико ће моћи да се уради са 19, лако
је претпоставити. Чак и то вероватно

али да ли ће нас бити довољно да уз
редовне задатке и ове завршимо на
време, то ћемо видети.
Велику помоћ на почетку рада
нове опреме представљаће и прису
ство сервисера самог произвођача
опреме који је, иначе, према уговору
обавезан да прве године сервисира
опрему. Добро би било да радећи уз

неће бити коначна бројка моћних ру
дарских крстарица, јер се већ ради
на набавци делова за подизање још
два возила, што ће вероватно, усле
дити одмах након завршетка монтаже
нових. А, уз сва та возила и опрему
која стиже, до руде “Јужног ревира” ће
се брже и лакше стићи.
С. Вукашиновић

Интервју
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Интервју са Браниславом Томићем, директором Рудника бакра Мајданпек

Етапа бржег развоја
Рудника бакра Мајданпек
Раскривање рудних лежишта на “Јужном ревиру” биће интензивирано новим машинама. – Са шест камиона марке „белаз“ носивости 220
тона, багером “ПЦ 3000”, бушилицом и булдозером, брже ће се остваривати планови. - У првом кварталу производња бакра у концентрату
већа за 17 одсто него у истом периоду прошле године
РБМ. - Са новом опремом
која ће током прве половине 2017.
године стићи на површински коп,
мајданпечки Рудник бакра започиње
нову етапу рада и развоја ослоњену
на рудна лежишта “Јужног ревира”.
На рудним резервама овог ревира
сагледава се будућност рударења у
Мајданпеку наредних деценија, а
дуг пут до руде - јер претходно треба
уклонити десетине хиљада тона рас
кривке - биће краћи са новом опре
мом која већ наредних дана почиње
да пристиже.
-Према потписаним уговорима
ових дана пристигли су делови и
започела је монтажа прва два од
укупно шест дампера марке “белаз”
носивости 220 тона. Након тога
очекујемо и багер “ПЦ 3000”, бушилицу “Atlas copco” (пречника
бушења 250 мм) и један булдозер
“komatsu”. Са том опремом до руде
ћемо стићи брже - каже Бранислав Томић, директор Рудника бакра
Мајданпек.
Ревитализација
и
профита
билан рад РБМ-а заснива се на
пројектованим резервама руде у ре
конструисаном “Јужном ревиру” које,
поред 834 хиљаде тона бакра, садрже
47 тона злата и 348 тона сребра. Развој
рударских радова на “Јужном ревиру”
дефинисан је у шест фаза од којих је
“Андезитски прст”, као прва, увелико
у току. Друга је “Исток 1” где радови,
због тешкоћа са опремом, нису пуно
одмакли. Та фаза представља на
ставак раскривања започетог пре
2000. године, а подразумева 45 ми
лиона тона укупних ископина. Од
тога је 14,5 милиона тона руда, про
сечног садржаја бакра 0,43 одсто, а
коефицијент откривке 2,164.
Почетак године за запослене у
Руднику бакра Мајданпек био је из
узетно тежак због неповољних вре
менских прилика, али и бројних по
слова, попут одводњавања „Јужног
ревира“. Упоредо са производњом све

их је требало реализовати како би се
обезбедио континуитет производње
црвеног и племенитих метала.
-У условима врло јаке зиме,
обилних падавина и великих мразева, радили смо на најнижим етажама „Андезитског прста“. Са произведених 3.611 тона, повећали смо

лидне производне резултате првог
тромесечја Бранислав Томић и нагла
шава да је то само почетак.
Јер, Рудник бакра Мајданпек би
током ове године - ослоњен на реали
зоване инвестиције у повећање капа
цитета: у флотацији кроз нове машине,
на дробљењу са новим и ремонтова

производњу бакра у концентрату за
17 одсто у односу на први квартал
прошле године, дали одговарајуће
количине сребра и злата, али упоредо, у флотацијској преради,
радили на подизању квалитета и
искоришћења - коментарише со

ним постројењима - требало да по
дигне ниво прераде на седам мили
она тона руде годишње, да месечном
производњом премаши две хиљаде
тона бакра у концентрату, уз пратеће
количине сребра и злата. Притом је
посебан нагласак на искоришћењима

и квалитету, пошто су важни за про
фитабилно пословање самог рудника
и успешан рад нове топионице.
-Велике обавезе у производњи не
ослобађају нас друштвене одговорности према Мајданпеку и његовим
становницима. Јер, наша су радилишта тик уз ободе града, па је и
обавеза РБМ-а да, у мери у којој
је то могуће, помогне решавање
најважнијих градских питања и
унапређење живота свих његових
становника. Ми смо увек могли да
рачунамо на разумевање и подршку
становника овога града и општине
при реализацији наших планова,
па ћемо настојати да тако реагујемо
и на оправдане захтеве грађана каже први човек РБМ-а. Притом не
пропушта ни једну прилику да ис
такне како се рудник и град, с разло
гом, често поистовећују.
Добри производни резултати, нова
опрема, радни елан запослених и јасна
перспектива рударења на овим про
сторима, разлози су због којих се са
оптимизмом дочекује Празник рада.
-Запосленима у Руднику бакра
Мајданпек, члановима њихових породица, пензионерима и грађанима
Мајданпека и општине, честитам празник и желим добро
здравље, успех и срећу у свим областима живота, уз наду да ћемо
наредне дочекивати са бољим резултатима и у бољим околностима.
Захваљујем свима који се зарад
тога посебно ангажују и верујем
да смо заједнички спремни за нове
радне победе - рекао је директор
мајданпечког Рудника бакра.
Текст: С. Вукашиновић
Фото: М. Клческо

РББ рударство
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Коп „Кривељ“ пребацује априлски план руде и бакра у њој

Створени услови за више јаловине
Недавном заменом дела траке
транспортног система, ремонтом
дробилице и повећањем броја
расположивих камиона, кривељски
рудари ће настојати да, по све бољем
времену, побољшају половичан
учинак у раскривању који за сада не
угрожава континуитет на руди
КОП „КРИВЕЉ“. – Априлски
план откопа руде на кривељском копу
је 825.000 тона, а за 23 дана дато је
688.890 тона, што је, по речима управ
ника Милана Делића, чак осам про
цената преко плана (за тај број дана).
Јер, на руди није било већих застоја, а
било је места за њено одлагање, пошто
се у април ушло са нешто празнијом
депонијом због застоја у претходном
месецу када су потрошене залихе. У
априлу је требало да се уклони и 1,51
милион тона јаловине, а за 23 дана 1,157
милиона тона. Међутим, дато је 595.720
тона зато што је јаловина, због ремонта
дробилице и замене 400 метара траке,
седам дана вожена на високе и удаљене
планире.
-Транспортни систем и дробилица
сада добро раде тако да ћемо до краја
априла сигурно повећати количине
уклоњене јаловине – каже Делић. Што се тиче средњег садржаја бакра у
руди остварен је бољи од планираног,
односно 0,280 одсто (планиран је 0,268)
тако да су дате 1.924 тоне бакра у руди
(а за цео месец план је 2.146 тона). На
тај начин преко плана су и количине

руде и садржај бакра, па је сасвим извесно да ће, у том погледу, април бити
успешан месец на кривељском копу.
Иако ћемо током преосталих дана свакако побољшати домет у раскривању,
до краја месеца ипак нећемо стићи
до планраних количина, што због поменутог застоја, што због недовољно
камиона. Међутим, овакав биланс
раскривања, за сада, не угрожава континуитет откопавања руде.
Током априла као типично пролећног
месеца није било већег прилива вода, па
ни ометања производње, тако да има
довољно изминиране руде и јаловине.
Раде три „камацу“- багера, док се „ОК“-

багеру мења цилиндар и врло брзо
ће им се прикључити. - И са ова три
багера постижемо планирану дневну
производњу – каже Делић. - Што се
тиче возила, бележимо благи раст
броја расположивих камиона. Тренутно радимо са 12, уз изгледе да до
краја месеца оспособимо још два, што
би се повољно одразило на биланс
раскривања. Бољи је прилив делова
за тешке камионе, како из увоза тако и
замена са домаћег тржишта - што нас
је највише кочило - и то се већ одра-

код бушења и утовара нема већих
проблема, производна линија ће бити
комплетирана и, надам се, дати боље
резултате и до краја априла, а још
више у мају. Тада тек очекујемо да се
осете ефекти повећања броја расположивих камиона и, ако нас послужи
време, биће то један од успешнијих
месеца.
Што се тиче безбедности и заштите
здравља на раду управник наглашава да
је април успешан и у том погледу. Кон
троле на алкохол и психоактивне супс

жава на планске ремонте, дневне сервисе, односно расположивост возила.
Када се уграде ти делови, пошто смо
ремонтовали транспортни ситем, а

станце сталне су, поготово у време праз
ника. Дисциплина је на нивоу, ношење
заштитне опреме такође, тако да није
било повреда ни хаварија, па Делић
похваљује запослене како за залагање
тако и за безбедан рад. Похваљује и
њихову флексибилност, толеранцију,
спремност да раде: - Када се поправка
неке машине не заврши у првој
смени нико од водећих мајстора и не
помишља да се пакује и пође кући
у три – каже Делић. - Остају до пет,
седам, осам, све док машина не почне
да ради. Крај радног дана је онда кад
је поправка завршена.
Љ. Алексић

Тромесечје
Током претходна три месеца од планираних 2,475 милиона тона руде, кривељски
рудари дали су 2,431 милион тона, што је само проценат и по мање од постављеног
циља. Планиран је средњи садржај 0,284 одсто, а остварен 0,304 процента, што
је седам одсто преко плана. Самим тим премашен је и план бакра у руди. Од
предвиђене 6.822 тоне, дато је 7.125 или 4,4 одсто више од планираног. Што се тиче
јаловине, уместо 4,055 милиона тона, уклоњено је 2,099 што није добар показатељ.
- Очигледно да нам је јаловина слаба тачка и настојаћемо да будемо бољи – каже
Делић. - Са лепшим временом надамо се и бољим радним условима, а пошто смо и
ремонтовали транспортни систем, оба предуслова за боље резултате су поправљена,
па се надам и расту остварења на јаловини.

Успешно тромесечје кривељских флотера

Прерадили три милиона тона руде
Уз кумулативно искоришћење од 82 одсто, од јануара до марта
произведено 35.000 тона концентрата са 5.810 тона бакра. - За 25
дана априла прерађено 95 одсто планиране руде из “Кривеља”,
93 одсто са „Церова“ и дато 1.575 тона бакра у концентрату. - По
искоришћењима и квалитету концентрата април на просеку прва
три месеца – каже управник Саша Милић
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. – Од јануара до краја марта
кривељски флотери прерадили су три
милиона тона руде са кривељског и
копа “Церово” и то су – по речима
управника флотације Саше Милића
– најпродуктивнија прва три месеца у
последњих десетак година. Произвели су
скоро 35.000 тона концентрата са 5.810
тона бакра, а кумулативно искоришћење
(„Кривељ“ плус „Церово“) за тај период
је 82 одсто, што је близу планираног. За
25 дана априла, флотери су прерадили 95
одсто предвиђених количина руде са копа
„Велики Кривељ“, 93 одсто са „Церова“ и
дали 1.575 тона бакра у концентрату.
-Април је, по искоришћењима и
квалитету концентрата, на просеку
прва три месеца – каже Милић. - Јер,
јануар је био нешто слабији, фебруар
и март мало бољи, а за април могу
рећи да смо на просеку та три месеца.

Међутим, надам се да ћемо до краја
месеца имати бољи резултат него што
је тренутно. Биће барем за проценат
боље.
Двадесет петог априла, када смо
разговарали са Милићем, искоришћење
је било мало слабије него у марту. Из
носило је 82 процента, али управник је
уверен да ће се оно повећати, уколико
не буде неких непредвиђених окол
ности. Током априла тридесетдвоча
совни застој искоришћен је за облагање
плашта млина на трећој секцији, а
обављени су и још неки послови на њој,
док је у ПМС-постројењу на “Церову”
(за 36 сати) обложен плашт млина са
шипкама и оба чела млина са куглама.
-Циљ је да до краја априла догурамо до 2.000 тона бакра у концентрату, односно да се максимално приближимо плану, иако руда више није
тако флотабилна и доста је тврђа

него што је била у првом тромесечју –
додаје Милић. - У мају нам предстоје
селидбе понтона, једног па другог,
на јаловишту, где је, иначе, све
теже радити, пошто смо при крају
експлоатације „Поља 1“. Крајем
марта стигао је плашт за млин са куглама на трећој секцији и чекамо
повољан тренутак за његову замену
јер ће она бити много тежа него на
претходним млиновима.
За мај се планира и застој од 48 сати
током којег би требало да се замене

два редуктора на транспортној траци
од дробљења до флотације и трака
на дробљењу (што је, иначе, било
најављено за април). Истовремено, на
“Церову” ће се обложити плашт млина
са куглама и обавити редовни прегледи
машина за пречишћавање. Чим стигну
делови за пумпе, биће оспособљена и
друга линија хидротранспорта, а потом
следи чишћење акумулационог простора
тзв. еколошке бране који се временом за
пунио.
Љ. Алексић
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Планска замена траке и ремонт дробилице на копу „Кривељ“

Превентива за поузданост
Да евентуална хаварија не би угрозила најјефтинији превоз јаловине у стари борски коп средином
априла замењено је 400 метара похабане транспортне траке (постављене још 1998. године) и
обављено наливање облога дробилице на почетку транспортног система
КОП КРИВЕЉ. – Деветог априла је
започета а дванаестог завршена замена
400 метара похабане траке за транспорт
јаловине из кривељског у стари борски
коп. Истовремено је обављен и редовни
годишњи ремонт дробилице на почетку
тог транспортног система, па смо имали
прилику да гледамо како се скида „капа“
дробилице, тзв. мерцедес тежак 40 тона
(изгледом подсећа на знак ове познате

Ивица Ђорђевић

марке аутомобила). За њим је извађен
и дробећи конус или такозвана крушка,
такође тешка 40 тона, која својим
кретањем унутар чељусти дробилице
ситни јаловину да би се могла превоз
ити тракама. Реч је о планираном застоју
како би се предупредило хаваријско
кидање траке која овде, уз повремену
замену најкритичнијих делова, превози
милионе тона јаловине од 1998. године.
Према речима Ивице Ђорђевића,
техничког руководиоца транспортног
система и примарног дробљења, трака
је издржала доста дуже него што се
очекивало, а ваља знати да се оваквим
транспортом остварују велике уштеде
у гориву и избегавају кварови камиона.
Јер, јаловина се не вози на планире који
су сада веома високо, па тако не троши
пуно горива нити делова.
-Управо смо почели ремонт дробилице – казао нам је Ђорђевић једанаестог
априла - а приводимо крају замену 400
метара најдуже транспортне траке Т

104 (укупно 5.800 метара). У ствари,
спремљено је за замену 600 метара,
али 200 је на другом делу траке, па
ћемо и њега заменити чим се укаже
прилика. Што се тиче дробилице, она
је ремонтована почетком јула прошле
године и од тада је остварила око
3.500 радних сати, односно уситнила
око 5,3 милиона тона јаловине. Током
овог ремонта мењамо облоге „крушке“

Миладин Бузејић

и мало подижемо статор дробилице
да бисмо га окренули за 90 степени и
оштећени део тако склонили на место
где се облоге најмање хабају. На тај
начин ћемо уштедети и време и цинк
за наливање облога, пошто рачунамо
да постојеће издрже до следећег ремонта, односно прераде још пет-шест
милиона тона јаловине. До четрнаестог у првој смени завршићемо комплетан ремонт и пустити систем. Десетак наших људи ради по 12 сати у
дневној и ноћној смени на дробилици,
а нешто мање екипе вулканизера су на
траци. Тешки су услови, али су људи
прилично искусни и упорни.
Миладин Бузејић је пословођа на
транспортном систему за јаловину. Рече
нам да је после чекања на дизалицу и
неких ситних проблема све добро кре
нуло. Пошто је реч о тешким деловима
који се скидају са приличне висине, по
себно наглашава безбедносну страну
посла. – Потребна је велика опрез-

ност у раду са сајлама, а пазимо и да
нешто не падне, пошто се скидају заштитне ограде да би могли да прођу
овако габаритни и тешки делови дробилице. „Мерцедес“ смо спустили са
15-ак метара, убрзо ћемо и „крушку“,
како би екипа из Ливнице овде, на
лицу места, топила цинк и наливала
облоге. Бузејић и екипа са дробилице
се добро сналазе, а и људи који су им
придодати да помогну, па рачунају да ће
систем стартовати према плану.
Скоро пет километара транспортне
траке (рачунајући носећи и повратни
део) првобитно је састављено од много
делова дугих по 300 метара. Сада се
испоручују котурови од по 200 метара,
а спајање делова доста је сложено зато
што „костур“ траке чини челична ужад
која се мора повезати, а између убацити
гума тако да спој буде беспрекоран и
поуздан. Пословођа вулканизера Славиша Младеновић одлично познаје
ову траку, пошто ју је постављао пре
скоро 20 година радећи на изградњи
транспортног система. Додуше тада је
био у мајданпечкој екипи, али је решио
да пређе у Бор и отад ради на његовом
одржавању.

захтева стручан и озбиљан рад. Сајле
се нижу, а онда их у преси везујемо
гумом. И дан-данас радимо са опремом којом смо монтирали све поменуте системе. Пошто немамо довољно
правих вулканизера (одавно се не
школују), овде су један бравар, електричар и два „дробионичара“. Ја сам
једини вулканизер, а и у ноћној смени
имамо једног који ради са сличном

Славиша Младеновић

екипом као што је ова. Иако се још
уходавају, момци брзо напредују и поподне завршавамо спајање траке.
Николи, Бојану, Ивану, Гоги и
Славиши, у замени траке помаже и
Срђан аутодизалицом јер један метар

Уз неопходан опрез, „мерцедес” тежак 40 тона спуштен је са 15 метара висине

Искусни и упорни радили су по 12 сати у смени како би траке што мање мировале

-Монтирао сам све четири фазе у
Мајданпеку и ово ми је пети транспортни систем – каже смирени и вредни
мајстор свог заната. - Део траке који
мењамо је из 1998. године и издржао
је много радних сати. Трака се показала боље него што смо очекивали.
Сад убацујемо нових 400 метара, али
ћемо настојати да, део по део, до зиме
заменимо што више можемо. Траке
спајамо топлом вулакнизацијом која

траке тежи 70 килограма, што значи да
је котур око 15 тона. Трака се, иначе,
мења тако што се нова повеже за крај
старе и док булдожер свлачи стару са
система, нова долази на њено место, а
онда следи спајање. Овом приликом
двеста метара је стављено на носећем,
двеста на повратном делу траке, а изба
чени су делови који се већ били напукли
по средини.
Текст и фото: Љ. Алексић

РБМ флотација
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РБМ више не може да одлаже измештање пловеће пумпне станице

Ускоро почињу радови
Пловећа пумпна станица, чије премештање је припремано још 1996.
године, до октобра треба да се нађе у тзв. средњој ували где је већа
дубина воде. - На постојећој локацији муљ угрожава усисавање избистрене техничке воде за прераду руде у флотацији

РБМ. - Измештање пловеће
пумпне станице је задатак који се
више не може одлагати, а да се не
одрази на производњу коју убудуће
треба знатно да повећавамо - каже
Јелена Ђурић, управница Флотације
мајданпечког Рудника бакра. Јер,
испуштањем јаловине у флотацијско
језеро “Ваља фундата” временом је
дошло до таложења њених честица
које су смањиле ниво, па муљ угрожава
усисавање избистрене техничке воде за
потребе прераде руде у флотацији.
-Према неким пројектима, пумпна

станица је требало да буде пресељена
још 1996. године. То није урађено јер је
у међувремену смањена производња,
а да би се сада повећала прерада руде,
потребно је преселити станицу у тзв.
средњу увалу. Ту је дубина већа и вода
може несметано да се црпе. А, потребне су велике количине - за тону
руде 3,5 кубних метара – каже Небојша
Стојановић.
- Пројекти за измештање су у
завршној фази, и технолошко машински и хидрограђевински, као и
грађевински - наглашава Светомир

Мустецић, помоћник директора РБМ-а
за инвестиције. - Расписани су тендери за уређење трасе цевовода, али
и за пројектовање, израду и монтажу
новог пловног објекта. Гради се нова
пумпна станица, јер је измештање
сада немогуће због великог надирања
муља. Пресек између увале у којој
се сада налази и наредне, преко које
би требало да се понтон превуче, то
не дозвољава. Да би се избегли дуги
застоји у раду флотације одлучено
је да се уради нови понтон, а опрема
са старог пресели. Селиле би се по
три пумпе тако што би три радиле
на старој станици до пребацивања и
оспособљавања првих за рад на новом
понтону.
-Урађен је динамички план и то би
у октобру требало да се заврши - додаје
Стојановић. - Ископан је стари цевовод који је ишао од пумпне станице
“Пустињац”, која је првих година
рада снабдевала флотацију техничком водом. Касније је, испуштањем
јаловине, а са њом и воде у јаловиште,
дошло до формирања флотацијског
језера “Ваља фундата” и како је оно
на већој надморској висини него ПС
“Пустињац”, ради смањења трошкова
електричне енергије за рад пумпи,
1979. године направљена је пловећа
пумпна станица и од тада се вода
обезбеђује из језера “Ваља фундате”.
Цевовод који је служио за повратну
воду извађен је и те цеви ће се искористити.
То је знатно смањило трошкове јер

су калкулације показале да полиестер
ски цевовод кошта око 200 хиљада евра. Нови цевовод који треба да се монтира

дужине је 1.940 метара. Постојећи, на
који се он укључује знатно је краћи наводи детаље Мустецић: - Према термин-плану израда и монтажа нове
станице орочена је до августа, за прве
три пумпе, а за свих шест до октобра.
Реч је о великом послу који зах
тева велики број људи, механизацију
и новчана средства. Уз поменуто,
електропројекат предвиђа изградњу
нове трафо-станице, набавку каблова и
друго. Јелена Ђурић наглашава да је из
узетно важно да измештање што пре за
почне.
С. Вукашиновић

РБМ привео крају реконструкцију пумпне станице “Калуђерица”

Монтирана пумпа већег капацитета
Пумпа 18x16 ће моћи да обезбеди
изградњу бране и истакање
јаловине. - Читав посао биће
завршен монтажом зграде за коју ће
темељи бити готови до 10. маја

РБМ. - Уградњом пумпе 18x16
реконструкција
пумпне
станице
“Калуђерица” приведена је крају и
оспособљена да обезбеди изградњу и
надвишење брана, истакање јаловине,
а тако и функционисање система до
измештања пловеће пумпне станице.
Јер, оно је трајно решење за стабилно
водоснабдевање флотацијског процеса
прераде руде у мајданпечком Руднику
бакра. Додуше, до завршетка свих по
слова на “Калуђерици” остаје да се на
редног месеца приведу крају и радови
на новој згради, али је сада најважније
да нова пумпа већег капацитета већ
обезбеђује континуирани рад пумпне
станице, што значи већу сигурност у
раду јаловишта.
-Посао је потрајао зато што је при-

ликом првог пуштања пумпе у рад
дошло до прегоревања мотора од 400
киловата, па је након санације и поновне монтаже мотора, пумпа пуштена у пробни рад. Праћењем пробног рада уочени проблеми решавају
се у ходу – рекао нам је Светомир
Мустецић, помоћник директора РБМ-а
за инвестиције. - Све што је било
предвиђено да се уради за време десетодневног застоја - урађено је. Проширена је када, преправљен усисни
део, монтиран процесни цевовод и
сама пумпа.
Грађевинска служба РБМ-а ће из
радити темеље, а изабрани извођач
потом приступити монтажи зграде. Рок
за завршетак радова је месец дана. Ако све буде текло према садашњим

сагледавањима, израда темеља би
требало да се заврши до 10. маја.
После тога би бетон требало “да
одлежи” који дан и онда би могла да
почне монтажа конструкције саме
зграде - каже Александар Божић, из
Грађевинске службе РБМ-а.
Јелена Ђурић, управница Флотације,
додаје да је премештање пумпе на

“Калуђерицу” само једна од првих етапа
у великом послу измештања пловеће
пумпне станице које се, без одлагања,
мора обавити у што краћем року. Само са
нове локације станица ће обезбеђивати
довољно воде за флотацијску прераду
руде на садашњем нивоу и за планирано
повећање производње, односно, пре
раде.
С. Вукашиновић

РБМ рударство
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Априлска производња РБМ-а на нивоу плана, раскривање и даље отежано

Континуитет добрих резултата

РБМ. - Рудник бакра Мајданпек
је у априлу наставио добре производне резултате. Низ отежавајућих
околности, од временских неприлика до проблема са опремом и обавезе ангажовања на само наизглед
успутним пословима, а у ствари, припремама за даљи рад, нису нас спречиле да од почетка године остваримо
највећи учинак у последњих 20-так
година. Због тога све похвале за
ангажовање, квалитетан и одговоран
рад припадају запосленима - оценио је
Бранислав Томић, директор Рудника
бакра Мајданпек.
Подаци говоре да се у мајданпечком
Руднику бакра и током априла радило
веома добро. Изузетак је раскривање.
План укупних ископина са милион 136
хиљада тона остварен је 71 одсто, при
чему је учинак на руди безмало 112 про
цената, уз планирани садржај бакра у
њој. Међутим, остварење на јаловини,
на „Андезитском прсту” је 40, а укупно
52,5 одсто.
-Ни овог месеца није могло без
тешкоћа. Багер „ПЦ 2“ има проблеме са цилиндрима катарке, па је
са раскривке усмерен на руду. Испоставило се да је период чекања на заптивне елементе за нас дуг, када се

РБМ убрзава одводњавање
„Јужног ревира“

имају у виду обавезе око раскривке
- објашњава Андреја Марковић,
помоћник директора РБМ-а за рудар
ство. - Да незгоде не долазе саме, потврдило се и овог пута, јер је уследила
хаварија на транспортном систему за
јаловину (ТТ 06). Током његове поправке, јаловину смо одвозили на
удаљено јаловиште Бугарски поток,
што је захтевало више возила и додатне трошкове – навео је Марковић.
Али, ситуација се знатно побољшала
пред крај месеца, што је донекле попра
вило параметре раскривања.
На другој страни у Флотацији РБМ-а
производња није била лоша у првом квар
талу, а током априла - са око 1.300 тона
бакра у концентрату и одговарајућим ко
личинама злата и сребра - испунила је
планске захтеве. Јелена Ђурић, управ
ница Флотације, задовољна је квалите
том концентрата, као и искоришћењем
које је скоро достигло планираних
85 одсто: - Производња је процес
који треба држати под контролом. Задовољна сам, јер у априлу не
само да је на нивоу планиране, већ
је у прва три месеца била, можда,
најбоља у последњих 20-так година,
иако су температуре биле изузетно
ниске. Задржан је квалитет дневне

Са око 1.300 тона бакра у концентрату
и пратећим количинама злата и
сребра остварен је априлски план. Плански захтеви испуњени и у погледу
квалитета концентрата и искоришћења,
а у Флотацији и на Дробљењу знатно
смањени трошкови. - Руда преко плана,
подбачај у раскривању
прераде, а самим тим и континуитет
испорука бакра топионици – наводи
Ђурићева. Уз то истиче да се успело и на
плану смањења норматива, а повећања
производње: - Координираним радом
дробљења и флотације смањили
смо потрошњу електричне енергије.
Испоручујемо концентрат захтеваног квалитета, влагу смо санирали,

а када су у питању кугле, шипке, реагенси и мазива, свели смо њихову
потрошњу на мању од дозвољене. И
дробљење се може похвалити сличним резултатима, а циљ је да континуираним одржавањем, смањимо непланске застоје, како бисмо са више
планских избегли хаварије.
С.Вукашиновић

Ниво језера недељно се обара за метар

Обавезе су велике, јер је на почетку
године радилиште „Андезитски прст“
требало да буде на коти +120, а оно
је сада на +199. Раде све три линије
одводњавања са дневним учинком од око
12 центиметара, зависно од падавина
РБМ. - Вођени потребом да
зарад континуитета производње и
ослобађања рудних етажа на нижим де
ловима „Андезитског прста“ убрзају
одводњавање „Јужног ревира“, у Руд
нику бакра Мајданпек активирали су
три линије система за одводњавање.
Захваљујући њима, ниво језера у копу
недељно се обара за скоро метар. Како

је одводњавање једно од највећих
оптерећења за даљи рад и развој Повр
шинског копа мајданпечког Рудника
бакра, поред расположиве опреме и рас
кривке, добило је значај који не заостаје
за производњом.
-Обавезе су велике, јер водено
огледало од безмало 26 хектара
представља огромну препреку бржој

реализацији планова - каже Андреја
Марковић, помоћник директора РБМ-а
за производњу. Притом подсећа да
је у производним плановима за 2017.
годину радилиште на „Андезитском
прсту” требало да буде на коти +120:
- Сада је језеро на коти + 199, што
говори колико нас још посла чека. Да
бисмо убрзали одводњавање, инсталирали смо три система са ефектом
снижења нивоа воде од безмало метар
недељно. То је огромна количина
око које се посао не завршава пуким
испумпавањем, јер је пре уливања у
Мали Пек пречишћавамо по препорученом технолошком поступку.
Због значаја одводњавања, пуно
пажње се полаже расположивости
пумпи, њиховом сталном и квалитетном
раду. - Имали смо тешкоће са пумпом
које смо отклонили, тако да све три
линије одводњавања функционишу
обарајући ниво воде за 12 центиме-

тара дневно, зависно од количине падавина – каже Синиша Филиповић,
технички руководилац производње
на површинском копу. Он наглашава
да се смањењем воденог огледала, од
носно сужавањем језера према дну,
може очекивати и већи дневни учинак
одводњавања.
-Раде све три линије, па ниво
воде недељно обарамо за скоро
метар - објашњава Слободан Мишић,
пословођа одводњавања, кога смо за
текли у време ремонта трафо-станице: Како се пумпе постављају на четири
до пет метара од усиса до нивоа језера,
периодично ћемо, отприлике сваких
месец дана, имати планиране застоје
због њиховог премештања. То ће
трајати по дан-два за сваку. Нећемо
радити истовремено, већ ћемо их
селити једну за другом, а реч је о великом послу.
С.Вукашиновић

РБМ уређује простор између рудника и града

Минери засадили 30 бреза

РБМ. - Између два минирања, група
минера Рудника бакра Мајданпек извела
је 26. априла лепу акцију која ће обра
довати Мајданпечане, посебно оне који
свако поподне шетају путем према Де
белом Лугу и успут прате дешавања на
површинском копу. Минери су се побри
нули да на новој деоници пута, на самом
улазу у град из правца Кучева, ускоро
буде и мало зеленила.
-Данас смо засадили 30 садница
брезе непосредно уз магистрални
пут пред сам улаз у Мајданпек, на
простору нове деонице пута где нису
постављене банкине - каже Драгутин
Мучић, минер у РБМ-у и наводи како је
намера да се на томе не стане, већ да се
на сличан начин украси и наставак ове
деонице.
Радници кажу да је идеја за оваквом

акцијом кренула од претпостављених,
а да су је са задовољством реализо
вали. - Између два посла, између два
минирања, уз помоћ ровокопача, засадили смо првих 30-ак садница које
је обезбедило предузеће и мислим, допринели да овај простор ускоро буде
лепши и уређенији - потврђује Славко
Трујановић, пословођа минера.
-Ради оплемењивања простора и
спровођења мера заштита животне
средине у руднику, у жељи да, бринући
и о граду, простор на самом улазу учинимо лепшим, осмислили смо и реализовали ову акцију - додаје Слободанка Ристић, представник руковод
ства за интегрисани менаџмент.
Акција се изузетно допала грађанима
који предлажу да се настави и, евенту
ално, уреде мали видиковци, односно

одморишта, пошто се и шетачи и про
лазници врло често заустављају у жељи
да осмотре активности на површин
ском копу. Неретко неки од њих први

пут изблиза виде како изгледа један од
највећих површинских копова у Европи
и тешка рударска механизација која на
њему ради.
С. Вукашиновић

Металургија
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Топионица у априлу на пројектованој преради и искоришћењима

Ка квалитетним анодама
са мањим трошковима
ТОПИОНИЦА. – За 25 дана априла
топионица је примила 23.800 тона кон
центрата са просечним садржајем
бакра од 20,69 одсто, што значи да је
у пријемном концентрату добила 4.924
тоне бакра. Из претходног месеца остало
је око 365 тона, као почетна залиха, и све
то је ушло у процес. До јутра 27. априла,

мазута и кисеоника. Једина неизвесност односи се на то како ћемо проћи
са расхладном водом јер метеоролози
најављују дуго и суво лето, па посебну
пажњу поклањамо штедњи воде.
Према Стефановићевим речима,
најизраженији проблем су честа
зачепљења тзв. аптејка, прелаза између

Славиша Стефановић

када се стало ради минирања наслага
у аптејку, топионичари су успели да
произведу 5.742 тоне анода. То је, како
нам је објаснио управник Славиша
Стефановић, нешто више од збира на
ведених бројки зато што су имали и (840
тона) ретура - бакра који стално цирку
лише између Топионице и Електролизе
- док је остатак анода из свежих сиро
вина. Испоруке концентрата из басен
ских рудника из месеца у месец су веће
и сигурније, а остатак до пројектованог
капацитета надопуњује се из увоза.
-Мада ће априлска производња
(око 6.500 тона) бити нешто мања од
мартовске (6.622 тоне) зато што нас је
око ускршњих празника мало успорио
проблем са хлађењем у Сумпорној
(отказала пумпа), можемо да кажемо
– истиче Стефановић - да квалитетније
производимо бакар. И претходна два
месеца искоришћење је било добро, а
у априлу је такође 98 одсто, без обзира
на застоје. Уз то, нормативе сводимо
у пожељне оквире тако да ћемо овог
месеца имати мању потрошњу и

флеш-пећи и котла-утилизатора где
почиње хлађење гасова. - Данас
стојимо због минирања аптејка – рече
нам 27. априла - и то радимо бар једном
недељно. Траје десетак сати, некад и
две смене, а некад станемо и мимо
плана да бисмо вратили параметре
у нормалу. Планирамо да отчепимо
аптејк за непуне две смене и наставимо рад. Јер, кад радимо ми радимо
на пројектованом нивоу, а било је
дана кад смо прерађивали и преко
1.400 тона сувог концентрата, за разлику од пројектованог дневног оптимума од око 1.250 тона.
Нова технологија предвиђа 98,5
одсто искоришћења бакра до блистера.
Борски топионичари су задовољни
што су достигли пројектоване вредно
сти од бакра у концентрату до бакра у
конвертору и једино их брине поменути
аптејк, јер због пада температуре при
чишћењу не може ни растоп да се испу
сти до краја, па почињу да расту наслаге.
Брине их и да ли ће током предстојећег
лета бити довољно расхладне воде. -

За три месеца
произведено 18.879 тона
анода, а у априлу још 6.500
тона, уз мању потрошњу
мазута и кисеоника. –
Било је дана када је
прерађивано и до 1.400
тона сувог концентрата

Топионица троши до 2.000 кубика –
каже Стефановић - али настојимо да то
смањујемо јер се уочава да понестаје
воде у Борском језеру, пошто зима
није била снеговита, а нема киша.
Само по једном лонцу за хлађење
шљаке троши се 14 до 15 кубика за 24
сата, а при дневној преради 1.300 тона
концентрата испод „тушева“ је, у просеку, 40 лонаца.
И хемијски квалитет анода је на
пројектованим вредностима. Неминовне
примесе, које уз племените метале,
прате концентрат бакра, односно аноде,
под контролом су. До пре неколико
месеци уходавана је друга, модернизо
вана ливна машина, па је било тешкоћа
да се успостави жељени физички изглед
анода. А, он је, по Стефановићевим
речима, за Електролизу, можда, и
важнији од хемијског састава:

најпре, урадили калуп у коме се лију
аноде танких ушица (12 – 13 милиметара, док су раније биле преко 20
– 25 мм). На тај начин смо готово преполовили бакар који се не раствара,
а утиче на проценат ретура. Потом
смо повећали тежину аноде, односно
дебљину тела које се раствара. Аноде
су дуги низ година биле тешке 235
кг, ми смо покушали са 270, па смо
нашли решење на 250 кг. Тако смо
мало другачијим дизајном и тежином од 250 кг смањили ретур на 15-ак
одсто са тежњом да сиђемо на 12 - 13
процената.
За три месеца Топионица је произ
вела 18.879 тона анода. Од тога је око
10.000, или 54 одсто, из домаћих сиро
вина, а 5.700 тона из увозних, што је
око 30 процената. Око 15 одсто је из
ретура и око два (370 т) из тзв. скрапа,

Ретур на силазној путањи захваљујући редизајну анода (тање ушице, дебље тело)

- Кубурили смо са дебљином
анода, са ушицама, да бисмо смањили
ретур, односно заробљени бакар (који
није изгубљен, већ се врти у круг).
Једно време имали смо преко 18
одсто ретура, што је неприхватљиво.
Смањење превасходно зависи од физичког изгледа анода како би лист
у Електролизи могао да спадне на
само неколико милиметара. Ми смо,

секундарног бакра. - Ми повећавамо
производњу – закључује Стефановић
- а да ли ћемо у мају достићи то што
смо планирали зависи, пре свега, од
благовременог пријема сировина,
њиховог квалитета (изнад 20 одсто
бакра), броја застоја, нарочито непланираних, или евентуалних испада.
Љ. Алексић

Фабрика сумпорне киселине стабилизовала производњу

Дневно и до 1.200 тона
Правовремено и у рекордном року обављен ремонт контактног
котла и дела секције за прање и пречишћавање гаса, према оцени
управника Зорана Алексова, побољшао је и остале параметре процеса, а пре свега вучу гасова из топионице

Зоран Алексов

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. - С обзиром на то да је у Фабрици
сумпорне киселине почетком марта
урађен ремонт контактног котла и дела
секције за прање и пречишћавање гаса
који долази са флеш-пећи, по просечној
дневној производњи види се да се у
њој сада одвија стабилан технолошки
процес, током којег она достиже и 1.200

тона. Правовремено и у рекордном року
обављен ремонт, према оцени управника
Зорана Алексова, побољшао је и остале
параметре, а пре свега вучу гасова из то
пионице. До 25. априла (када смо разго
варали са управником) Фабрика је, због
санације пумпе за киселину на торњу за
сушење гаса и планског застоја флешпећи, ефективно радила 20,84 дана а ре
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Највише катода и плавог камена од почетка године

Производња расте, ретур пада
„Проценат ретура смањили смо на 13,43 одсто – каже нова
управница Јелена Маринковић Стоилковић - тако што смо
повећали циркулацију електролита, класирали сав ретури
дебљи вратили у процес“. - При већем приливу анода активирана
стара Електролиза и неко време радило 760 ћелија
ЕЛЕКТРОЛИЗА. - До краја априла,
како нам је (двадесет седмог) најавила
нова управница Јелена Маринковић
Стоилковић, Електролиза је требало да
дậ преко 6.000 тона катодног бакра и то
се догодило. Из овог погона изашло је
6.225 тона катода, а дневна производња
(из 144 ћелије старе и 520 нове Електро
лизе) усталила се на 265 тона. Достиг
нути биланс од 5.537 тона за 27 дана
био је за преко 500 тона већи од терминплана кроз чије се бројке, иначе, од
лично види како се радило током месеца.
Било би, каже управница, и више катода

тивних ћелија. Људи који раде „на
кацама“ (како ми овде зовемо електролитичке ћелије), дали су максимум у свом мукотрпном послу где је
готово све на „орук“. За то су добили
десет одсто већу плату, али смо сви
заједно добили смањењем бакра који
кружи између Топионице и Електролизе.
У старој Електролизи, где је крајем
месеца радило шест група, наставља
се санација подова, теку машински и

да стигну у Електролизу. За Фабрику
соли метала успели смо да одвојимо
извесну количину сребра и злата ради
производње сребро-нитрата и сребројодида. Произведено је 130 килограма
сребро-нитрата, од чега је 10 кг за
инострано тржиште, девет за домаће,
а остатак је утрошен на производњу
сребро-јодида (180 кг) од чега је 150 кг
продато домаћим купцима. Подсећам
да су сви производи Електролизе унапред продати – и бакар, и сребро, и

дошло, мада је неколицина примљена.
-Проценат ретура смо смањили
тако што смо повећали циркулацију
електролита, што је било најважније,
а онда класирали сав ретур и онај
дебљи вратили на „трећу туру“ што
је, иначе, раније рађено у Електролизи. Ја сам - каже Јелена - поново
кренула са тим и априла имамо 122
тоне катода од, да тако кажем, половних анода, а ретур који смо вратили
у топионицу много је тањи, чак избушен. Успели смо да максимално
искористимо аноде и вратимо само

Тромесечна производња је 14.689 тона катода, априлска 6.225 тона, а дато је и
92,5 тона плавог камена, 130 кг сребро-нитрата и 180 кг сребро-јодида

Јелена Маринковић Стоилковић

да застој због пумпи у Сумпорној није
зауставио и прилив анода из Топионице,
као и да је више нових тзв. алфалавала,
плоча које побољшавају циркулацију
електролита, а тиме и таложење бакра.
Међутим, алфалавали су већ плаћени
и средином јуна треба да стигну. Више
млађих радника, поготово за рад на елек
тролитичким ћелијама, такође би добро

ушице тако да је проценат ретура
на данашњи дан 13,43 одсто. Залихе
ретура улажемо у 28. групу старе
Електролизе коју намеравамо потпуно да санирамо јер су некад у њој
групе много боље радиле него у новој.
Пошто је прилив анода све већи, активирали смо и ту стару тако да смо
неко време у априлу имали 760 ак-

зултати су следећи:
-Просечна дневна производња –
каже Алексов - износила је 1.054 тоне,
а укупно је дато 21.968 тона киселине.
Месечно временско искоришћење
агрегата је 86,1 одсто, а за протекли
део године просек је 86,8 процената. Отпремљено је 21.892 тоне сумпорне киселине углавном купцима
са домаћег тржишта, док је у извоз
отишло 1.058 тона, што значи да се киселина не складишти, већ одмах иде
на тржиште. Залихе на складишту
(поменутог датума) биле су 8.610 тона,
што је око 22 процента укупно расположивог складишног простора. На
основу прерађеног концентрата и количине сумпора у прерађеној сувој
шаржи, искоришћење сумпора је
87,64 одсто а просек за протекли део
године 88,56.

Од Алексова смо сазнали да је Фа
брика у првом тромесечју произвела
76.157 тона киселине, што је 82 процента
планиране. - Производња је нешто
мања од предвиђене – објашњава Алек
сов - због већ познатог застоја у марту
ради санације катализатора у контактном реактору. У истом периоду
отпремљено је купцима укупно 71.888
тона киселине. Највећи део ишао
је, као и овог месеца, купцима на
домаћем тржишту (67.102 тоне), док су
извезене 3.592. Остатак од 1.193 тоне
отпремљен је нашим погонима (Електролизи, Златари и Фабрици соли
метала) који у својој технологији користе сумпорну киселину. Просечно
временско искоришћење агрегата у
првом тромесечју је нешто преко 87
процената.
Љ. Алексић

електрорадови, сређују се резервоари,
измењивачи топлоте, алфалавали, пошто
она, како рече управница, у летњем пе
риоду много боље ради, много више даје.
- Ми смо, на пример, из неких група
имали по 96 тона из прве и друге туре
- каже она.- То је изузетно и санирамо
је зато да бисмо при већем приливу
анода имали на располагању и стари
и нови погон.
Производња плавог камена одвијала
се сходно количинама електролита
из Златаре и Електролизе и до краја
месеца дато је 92,5 тона бакар-сулфата.
- Покушаћемо да, кад буде пара, набавимо вентил за проток електролита
и санирамо лежиште центрифуге,
која је најважнија у том погону. Јер,
чим сам рекла да нам циркулација
електролита није добра и да нам се
због тога не растварају аноде - каже
управница - одмах је одобрена куповина иначе скупих алфалавала (један
54.000 евра). То су, међутим, веома
важне плоче за процес и 16. јуна треба

злато, и селен, и платина, и паладијум
- готово све иде на страно тржиште.
За три месеца из Електролизе је
изашло 14.689 тона катода - у јануару
5.523 тоне, у фебруару 4.009, у марту
5.157. Искоришћење бакра у фебру
ару је било 99,73 одсто, у марту 99,78
а и април неће бити гори од претходног
месеца. Просечно је улазило 214 тона
анода дневно и марта је било 16,43 про
цента ретура, да би у априлу пао на по
менутих 13,43 одсто.
Нову управницу радује добра
сарадња са запосленима јер верује да
само као тим могу успети. Посебно на
глашава сарадњу са службама машин
ског и електроодржавања без којих, каже,
не би било успеха. - Важно је знање,
али и однос међу људима. Када се
све то уклопи, резултати морају бити
бољи – каже Јелена. - У Електролизи
они су већ бољи, искоришћења бакра
су већа, проценат ретура мањи, људи
не одбијају посао кад год их позову.
Љ. Алексић

За три месеца произведено
76.157 а до 25. априла
још 21.968 тона киселине
која је највећим делом
испоручена домаћим
купцима. - На залихама
8.610 тона, што је тек
петина складишног
простора
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Елиминишу и последње
гасове из хале
Монтиран димохватач на конвертору број три

ТОПИОНИЦА. - Пред ускршње
празнике у Топионици је монтирана
нова хауба изнад конвертора број три,
а сада је у току проба вуче гасова које
она прикупља. Тиме ће бити знатно
побољшани радни услови у самој хали,

ће се спечити да гасови који излазе
приликом отварања врата конвертора, односно током усипавања или
исипавања растопљеног метала, иду у
простор хале и преко кровне латерне
у најближу околину. Одмах да кажем

Тежина хаубе је 12 тона

У топионици започела проба вуче гасова које прикупља нова
хауба монтирана изнад трећег конвертора, чиме се знатно
побољшавају радни услови у самој хали, а спречава и повремени
излазак гасова у најближу околину при неповољном времену
потребама, што значи да ће трошити
мање електричне енергије.
Живковић додаје да је хауба тако
осмишљена да може да се пресели са
трећег на четврти конвертор, и врати,
односно да буде на оном конвертору
који ради. Једноставно, моћи ће да се
подигне краном и постави тамо где је
потребна у редовном процесу или је
неопходна ради брзе интервенције на
постојећем димохватачу конвертора.
Подсетимо да су након модерни
зације топионице, од четири конвер

али и спречен повремени излазак гасова
у најближу околину при неповољном
времену. Током монтаже хаубе за се
кундарно прикупљање фугитивних
гасова Младен Живковић, руково
дилац грађевинског одржавања Топи

Младен Живковић

да је ово прва фаза посла и да ће се у
другој изградити мање постројење за
њихово пречишћавање пре увођења у
бетонски димњак. Такође, у плану је и
замена постојећег вентилатора новим
који ће бити димензионисан према

АТБ ФОД је израдио и монтирао хаубу

Хауба је тако осмишљена да може да се сели на конвертор који ради

онице, рече нам да је хаубу израдио и
монтира је ФОД, да је тешка 12 тона и да
су димензије прилагођене конверторима
број три и четири који се сада користе.
-Хауба је тако димензионисана да обезбеди што је могуће боље
прикупљање фугитивних гасова који
ће се даље, цевима, одводити до великог бетонског димњака – објашњава
Живковић. - Вучу гасова ће још
неко време обезбеђивати вентилатор који их је вукао са конвертора
пре модернизације топионице.Тиме

тора, у функцији два - трећи и четврти.
Док један ради, други је у приправно
сти. Они имају свој систем за одвођење
примарних технолошких гасова који се
касније третирају и одводе у Фабрику
сумпорне киселине за производњу ки
селине. Поред тих гасова, у хали и на
конвертору, развијају се тзв. фугитивни
гасови у време када се у њих улива ба
кренац, шљака, односно кад се мани
пулише великим лонцима, док су врата

конвертора отворена, а и кад нису добри
услови вуче. Ова секундарна хауба
поставља се за хватање и одвођење
тих гасова, а пошто су слаби, одно
сно имају мали проценат сумпор-диок
сида, они неће ићи у Сумпорну на пре
раду, али ће се уклањати из хале да би
радни услови били бољи и да би се от
клониле и последње могућности да при
лошем времену падну на градску пијацу
и стари део Бора.
Љ. Алексић

Несрећа у борској Флотацији

Погинуо радник фирме „AD Wood“
РТБ. – Жагубичанин В.Р.
(1985.), радник фирме „AD Wood“ из
Свилајнца, 12. априла око поднева пао
је са крова старе борске флотације и
од тешких повреда које је том при
ликом задобио преминуо одмах по
пријему у борску болницу.

Несрећни човек био је у стал
ном радном односу у свилајначкој
фирми која је за потребе Рудника
бакра Бор била ангажована на посло
вима санације крова хале старе борске
флотације. Према казивању очеви
даца, у тренутку несреће радник В.Р.

налазио се на крову са још тројицом
колега. Зашто је одвезао сигурносни
појас, кренуо уназад и пао са крова за
сада није познато. Разлоге ће утврдити
органи безбедности.
Г.Т.В.

Образовање
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“Скоком преко коже” обележен Дан студената на Техничком факултету

Древна симболика пријема у часна занимања
Церемонијал “скока” је током времена измењен, али и данас одражава тежњу студената рударства и сродних области за чување
традиције једног тешког позива. – “Президијум” Радоје Пантовић
бруцошима: “За звање које треба да добијете није довољно само
знање. Потребно је пуно храбрости и макар мало љубави према послу за који сте се определили.”
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Даном
отворених врата за средњошколце
завршних година борских средњих
школа, изложбом и представом “Скок
преко коже” Технички факултет у
Бору обележио је 4. април, Дан студе
ната. Ове године он у Србији протиче

је замењен симболичким скоком преко
коже која је некада била главно за
штитно средство - рудара од воде и по
вреде током јамских радова, а топио
ничара од пламена. Церемонијал скока
преко коже током времена је измењен,
али и данас одражава древну симболику

и младих бајти”. Када су студенти кроз
шале, досетке и песму показали шта су
научили “Президијум” им је одобрио да
скоком преко коже - држали су је про
фесори у пензији Живорад Милићевић
и Ратомир Станковић – буду промови
сани у часна звања рудара и металурга.
Пошто би духовито одговорили зашто

појединих студијских програма, као
и да разгледају лабораторије, библиотеку, минералошку збирку и да у директном разговору са наставницима
и сарадницима упознају могућности
студирања. Могли су и да питају све
што их интересује у вези са пријемним
испитом у јуну.

Спасковски честитао студентима

„Није само ово ваш дан, ваши су и сви будући!“

у ишчекивању новог закона, смањења
оптерећења градивом, па и бројних
намета које поједини факултети
самовољно одређују. Четврти април обе
лежава се у знак сећања на погибију сту
дента права Жарка Мариновића, кога
је полиција убила на Медицинском фа
култету у Београду током генералног
штрајка 1936. године. Ти штрајкови сту
дената против фашизације земље били
су организовани у Београду, Љубљани,
Загребу, Скопљу и Суботици.
Овогодишњи јубиларни, петнае
сти “Скок преко коже”, одржан је у сали
Музичке школе заједно са изложбом о

и тежњу студената рударства и сродних
области за чување традиције свечаног
пријема у ова тешка, али важна звања.
Први део “Скока преко коже”
одвијао се на улицама града бакра када
су бруцоши, обучени у црно-зелене ру
дарске униформе, са исто таквом рудар
ском заставом и уз песму, по кафанама
трагали за својим предводником, “бруц
мајором” Игором Калиновићем, чија је
дужност да их припреми за скок преко
коже. Други део представе одиграо се у
препуној сали Музичке школе пред тзв.
прездијумом састављеним од уважених,
садашњих и бивших, професора на челу

Поводом Дана студената борским будућим академцима честитку је упутио генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. У честитки је наведено:
„Пре годину дана, баш на овај дан – ваш дан, обновили сте и опет оживели један
веома стар струковни обичај „Скок преко коже“. Најлепша манифестација у Бору,
којом се на симболичан начин академци уводе у струку, поново може да се окити и
епитетом „традиционална“ захваљујући вашем ентузијазму и то ме посебно радује.
Четврти април је ваш празник, ваш дан – али ваши су и сви будући дани. Ви,
студенти, будућност сте овога града, овог региона, ове земље! Ваша младост и ваша
жеља за образовањем треба да буду, али и јесу мотор ове земље! Зато сте нам потребни. Потребни сте овом граду, Србији, потребни сте РТБ-у Бор. Јер, потребе Рударско-топионичарског басена Бор за високостручним кадровима свих занимања,
посебно оних у рударству и металургији, данас су, можда, израженије него икада
и разлози су готово изазовни: РТБ Бор је пред реализацијом значајних и великих
развојних програма, а без довољно стручњака који би тај посао успешно извели до
краја. Због тога ваше високошколско образовање треба да усмеравате и развијате
ка потребама српске и борске привреде. Традиција једновековног рударења у Бору
то тражи од вас, садашњост која каже да ће се овде бар још 100 година рударити
и правити бакар, такође. Али, и будућност то с правом од вас очекује. Јер, ви сте
будућност! Због тога је и веома важно да Технички факултет у Бору, у оквиру своје
образовне и просветитељске мисије, настави афирмацију, успешно одговори свим
изазовима трећег миленијума и изнедри потребан број високошколаца, магистара и доктора наука.
Честитам вам од срца Дан студената и саветујем вам да будете вредни, упорни
и радни. Учите, проширујте своје видике и интересовања и улажите у своје знање.
Оно се увек исплати. Желим вам врхунске резултате на свим пољима и успешан
„скок преко коже“ и свих животних дилема и недаћа. Срећно!“
Г.Т.В.

су изабрали то што студирају, шта је
њихово животно гесло и испили криглу
пива, скакали би преко коже са бурета, а
“хетман”, проф. др Зоран С. Марковић,
промовисао их је у рударе или мета
лурге. Музички део програма (државна,
студентска и рударска химна) био је по
верен камерном хору “Лавиринт” из

Позивајући средњошколце да из
“прве руке” упознају све што их занима
у вези са студијама, продекан за наставу
Драган Манасијевић је нагласио да
је Факултет у својим почетним годи
нама рада, углавном, школовао кадар
за РТБ Бор. Временом се развио у мо
деран факултет који припада БУ и има

Руководство факултета упознаје борске средњошколце са студијским програмима

прошлогодишњем. Обновљен је минуле
године после двадесетогодишње паузе,
па се Оганизациони одбор, по речима до
цента Дејана Петровића, једног од сце
нариста, потрудио да оправда очекивања
и достојно промовише и ову генерацију
бруцоша у часно рударско звање. Под
сетимо да су у давна времена млади
рудари своју храброст, спретност и фи
зичку спремност доказивали скакањем
преко отвореног окна, зрелост за рудар
ски посао гарантовао им је рудар код
кога су учили знат, а љубав према позиву
исказивали животним геслом. Када су
окна постала сувише велика, овај чин

са “президијумом”, проф. др Радојем
Пантовићем, који је искористио при
лику да нагласи како “за звања која те
вечери треба да добију није довољно
само знање. Потребно је пуно храбрости и макар мало љубави према послу
за који су се определили.”
Након поздравне речи Наде
Штрбац, декана Техничког факултета,
у којој је навела најважније детаље
56-годишње историје ове високошкол
ске установе (дипломирало више од
2.850 инжењера, 20 специјалиста, 180
мастера, 160 магистара, 119 доктора
наука...) почело је надметање “старих

Први сусрет потенцијалних студената са факултетом

Зајечара којим је дириговала прим. др
сци. мед. Жељка Алексић.
Четвртог априла Факултет је и
широм отворио врата ученицима зав
ршних разреда борских средњих (пре
васходно стручних) школа са циљем да
се као потенцијални студенти упознају са
могућностима студирања на Техничком
факултету. - Данас су имали прилику
– рече Нада Штрбац - да се упознају
са управом ТФ, са шефовима одсека

четири акредитована студијска про
грама са девет модула или усмерења
која стоје на располагању будућим сту
дентима. Факултет се и даље развија,
унапређује свој образовни процес и на
учноистраживачки рад, побољшава ква
литет, укључује се у међународне, пре
свега, европске пројекте од којих су
веома битни пројекти размене студената
и њихове мобилности.
Љ. Алексић

Мајданпек
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У Центру за посетиоце Лепенски вир обележен вредан јубилеј

Пола века од открића Лепенског вира
су археолози, колеге, сарадници и сту
денти великог професора Срејовића, не
пропустивши да укажу на значај самог
открића. Они су упутили и апел јавности
о неопходности подизања свести о свет

када је отворен Центар за посетиоце,
пуне четири деценије имао „привре
мено” решење, под салонитским пло
чама. Захваљујући значајним улагањима
државе, последњих година локалитет

Апел јавности за подизање свести о светском значају овог
налазишта и позив надлежним институцијама за упућивање
предлога организацији UNESCO, ради сврставања Лепенског
вира на заслужено место листе светске баштине
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ. - Пово
дом 50 година од открића Лепенског
вира, драгоценог археолошког локали
тета у Ђердапској клисури, најстаријег
урбаног станишта на свету и налазишта
јединственог - по уметности, скул
птури, грнчарству - управљач истоиме
ног туристичког простора побринуо се
да 28. марта организује пригодну свеча
ност и са бројних аспеката још једном
проговори о тој археолошкој сензацији
свог времена, која и даље изазива
интересовање бројних научних дисци
плина.
Вредан јубилеј био је прилика да се
подсети да су археолошка ископавања
којима је и отворена прича о Лепенском
виру реализована кроз пројекат Ђердап
од 1965. до 1970. године. Истраживања
су заједнички спровели Народни музеј
у Београду, Археолошки институт, Ре

публички завод за заштиту споме
ника културе Републике Србије, Завод
за заштиту споменика културе Ниш и
Центар за археологију Филозофског фа
култета у Београду. Професор Драгослав Срејовић, најзначајнија личност
југословенске археологије, који је ру
ководио истраживањима, 1967. године
обелоданио је откриће светски значајног
локалитета Лепенски вир, не из неолит
ског периода, како се у прво време мис
лило, већ ранијег, мезолитског периода.
Пошто се локалитет налазио у
потковичастој ували недалеко од ушћа
Бољетинске реке у Дунав, а увала је била
пред плављењем због стварања акуму
лационог језера ХЕПС “Ђердап”, нала
зиште је измештено на нову локацију, око
100 метара ка северозападу и издигнуту
29,5 метара. На најзанимљивије догађаје
и прилике од пре пола века подсетили

Преко 30.000
посетилаца годишње

ском значају овог налазишта из периода
средњег и млађег каменог доба и позив
надлежним институцијама да упуте
предлог организацији UNESCO, ради
сврставања Лепенског Вира на заслу
жено место листе светске баштине.
Лепенски вир је до 2011. године,

Општина Мајданпек купила санитетско возило Дому здравља

Лепенски вир своје посетиоце, а реч је о
више од 30 хиљада годишње, дочекује у
репрезентативном здању.
У оквиру обележавања јубилеја ор
ганизован је и панел на тему „Туризам и
културно наслеђе у Доњем Подунављу шансе и перспективе”.
С.Вукашиновић

За квалитетнији превоз пацијената

Општина Мајданпек купила је сани
тетско возило за потребе Дома здравља
„Др Верољуб Цакић“ издвојивши око 25
хиљада евра за те намене. Тиме је не
посредно утицала на подизање квали
тета здравствених услуга у овој сре
дини будући да је возни парк ове уста
нове стално и све више ангажован због
растућег броја тешких болесника који се
на лечење упућују и у друге здравствене
центре.
-На овај начин општина је дала
скроман допринос побољшању изузетно тешке материјално-техничке
ситуације у здравству општине, где
је један од већих проблема дотрајали
возни парк санитетске службе, а ово је
пут да се колико толико та ситуација
превазиђе - истакао је приликом
примопредаје возила Дејан Вагнер,
председник Општине Мајданпек.
- Ово је један вид изузетне сарадње
између наше установе и локалне само-

управе. У плану је да ускоро купимо
још једно возило уз гаранцију општине. Јер, из године у годину око
40 одсто се повећава потреба за превозом стварно тешких болесника –
рекао је др Миљојко Нешовић, дирек
тор Дома здравља „Др Верољуб Цакић“.
Захваљујући на помоћи локалној самоу
прави он је упутио апел одборницима да
већу пажњу посвете проблему превоза
болесника, као важном делу система
здравствене заштите у општини.
Из општинског буџета за ову годину
опредељено је 19 милиона динара за
унапређење квалитета здравствених
услуга, од чега ће део бити усмерен за
набавку још једног санитетског возила.
У локалној самоуправи размишљају,
такође, о ангажовању посебног возила
које би болеснике превозило до других
здравствених установа и на тај начин им
олакшали лечење.
С.Вукашиновић

Мајданпек у вестима…
ЕУ-помоћ поплављенима 2014. године
Пољопривредници са територије
општине Мајданпек који су у елемен
тарним непогодама 2014. године прет
рпели штету на усевима и опреми,
добили су сточну храну из донације Ев
ропске уније у оквиру програма помоћи
поплављеним подручјима у Србији.
Менаџер пројеката Делегације ЕУ у
Србији Карл Хајнц Вогел, посетио је
Мајданпек 21. априла 2017. године и
заједно са челницима Општине, при
суствовао једној од испорука за 73 ко
рисника. Укупно 205 домаћинстава која
до сада нису добила помоћ ЕУ добило

је 65 тона концентрата - по 320 кг кон
центрата за исхрану крава, свиња или
кока носиља. Ова испорука је озна
чила завршетак програма помоћи Ев
ропске уније поплављеним подручјима.
У општини Мајданпек су 494
пољопривредника добила од ЕУ шест
тона семена и 67 тона ђубрива, 10.500
садница воћа, 4 домаће животиње, 137
тона сточне хране, 18 пластеника, 17
пумпи за наводњавање, 31 машину или
прикључак и 28 кошница, укупне вред
ности од око 120.000 евра. Шест обука из
адаптације пољопривредне производње

У плану набавка још једног санитета, а сагледавају
се могућности ангажовања посебног возила које
би превозило болеснике до других здравствених
установа и олакшало им лечење
на климатске промене прошло је 146
пољопривредника. Програм помоћи ЕУ
спроводи Организација Уједињених
нација за храну и пољопривреду (УН
ФАО) у сарадњи са локалном самоу
правом, преко Канцеларије за локални
економски развој.

Професори - професорски!

Професори Техничке школе у
Мајданпеку поступили су још једном
професорски и одржали лекцију из до
брочинства одрекавши се - трећи пут
- хонорара које су зарадили у једном
испитном року за ванредне ученике.
Настојећи да личним динаром поди
гну квалитет наставе, уложили су у на
ставна средства и побољшали услове

за рад ученика. Они су прошле године
на тај начин купили девет рачунара и
опремили кабинет за извођење наставе
на смеру економске струке. Потом су
почетком ове школске године купили
наставна средства за машинску групу,
алате за машинску радионицу и ин
терактивну електронску таблу. А, пре
пар дана одлучили да нешто ураде и
за ученике на електросмеру. За њих
су организовали једнодневну стручну
екскурзију до Хидроелектране “Ђердап
2” да би на лицу места видели како
функционише то моћно постројење,
али и сазнали друге карактеристике од
значаја за занимање за које се школују
или за које ће школовање наставити.
С. В

Култура
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Стваралачки потрет фотографа Бајрама Салијевића

Фотографија као заустављено време

вреди - Одсек фотографије и камере.
Од 1969. ради као фото-репортер
листа Колектив, до 1972, када прелази
у зајечарски Тимок. Од тада сарађује и
са Томиславом Мијовићем, уредни
ком часописа Развитак, где објављује
уметничке фотографије. У Колектив се
враћа 1989. и са Драгољубом Митићем
и Љубом Марковим ради све до 1993.
када постаје један од првих сниматеља
Телевизије Бор.

идеалисте, човека комунисте, који је
имао пуно поверење у то што ради
и у систем у којем живи.” Листо
вима за које је радио доносио је дина
мику и подстицај, а његова ангажова
ност долази до изражаја у јануару 1974.
када фотографише еколошки инцидент
изливања мајданпечког јаловишта, за
шта је награђен. Ипак, њему је најдража
Медаља рада за серију фотографија
„Тито у посети Тимочкој Крајини” 1977.
године, док му Златна значка града Бора
за уметнички рад, која му је додељена
2000. године, према тврдњи Светислава
Ђурића - још није уручена!
Уверен да, иако у пензији, Бајрам
Салијевић тек има шта да каже својим
објективом, Бранко Пешић сматра “да
се слободно може рећи да је професио
нализам синоним за Салијевића, његову
последњу одбрана у Бору и источној
Србији, у време ерозије свих система
вредности и професионализма на коле
нима”. - Преданим радом и урођеним
талентом мој пријатељ и колега
Бајрам Салијевић успео је да ове-

- Изложбом је покушан - према
објашњењу Драгана Стојменовића,
њеног аутора - спој репортерске, уметничке фотографије и онога што
извире из Салијевића као човека

ковечи све важне догађаје у Бору и
источној Србији минулих скоро 50
година. Његове фотографије учиниле
су Бор лепшим, а то није мало. Он је
врло вешт и каријеру фотографа над-

Бранко Пешић, Драган Стојменовић, Весна Тешовић и Бајрам Салијевић на
отварању изложбе

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – Поносан сам на себе и на своју професију
која једина, визуелно, може да “заустави” време. Драго ми је што сам
учествовао у томе од 1969. до данас и
што сам прве кораке начинио у листу
“Колектив”. Када сам уреднику Драгошу Жунићу донео прву фотографију,
он је погледао у њу, погледао у мене
и пошао од једног до другог новинара
показујући је. На крају је стао на средину редакције, подигао је и рекао:
овај мали ће бити генијални фоторепортер. Мени је то било толико
драго да од среће три дана хлеба
нисам јео. Овим речима, уз изражену
носталгију за Титово доба, сетио се
Бајрам Салијевић почетка свог готово
педесетогодишњег фото-репортерског
рада приликом отварања седамнаесте
самосталне изложбе својих фотографија.
Отворена је, 21. априла, у Народној би
блиотеци као трећа изложба из серије
“Портрет фотографа”.
Салијевић је рођен 16. новембра
1948. у Тупалу крај Медвеђе, а у Бор је
дошао 1956. Овде је завршио основну,
а у Београду Школу ученика у при

градио је ТВ и филмском камером. А,
радити са таквим професионалцем
на терену олакашавајућа је околност
за новинара. Јер, у редакцију ће увек
донети срећан спој кадра и приче,
жељени материјал, а често и више од
тога.

Бајрам Салијевић

Најављујући изложбу, управница
Библиотеке Весна Тешовић се позаба
вила тиме шта то фотографија говори
о свету и времену и о свету у времену:
- Фотографија чини да се време заустави, она “чупа” тренутак из слепе
колотечине трајања, издвајајући
групу импресија локализованих у
простору… Са појавом фотографије
обезбеђује се истрајавање тренутка кроз време, чиме се трајање и
постојање поистовећују. Тако тренутак и траје и постоји мимо трајања.
Фотографија преноси време у дводимензионални простор тиме што
„замрзава“ тренутак. А, ако је уметност још од Платона дефинисана
као копија стварности, фотографија
онда добија повлашчен статус, јер
најдиректније копира ставарност.
Љ. Алексић

Изложба фигурина винчанске културе из околине Смедеревске Паланке

Одећа, накит и фризуре
као одраз живота
МУЗЕЈ РиМ. – Од шестог априла
до петог маја Борани су имали прилику
да виде изложбу антропоморфних фигу
рина винчанске културе са два чувена
неолитска локалитета Медведњак (у
Грчцу) и Старо Село (у Селевцу) из
збирке Народног музеја у Смедеревској
Паланци. Под насловом “Између костима и орнамента” аутори изложбе
Драгана Ђурђевић и Ненад Шошић,
покушали су да у изведеним орнамен
тима сагледају представе одевних пред
мета, костима, накита и фризура. Оба
локалитета откривена су априла 1968.
године, Медведњак на 40 хектара, а
Старо Село на преко 60 хектара.
Неолитске антропоморфне фигурине
прављене су од различитих материјала:
костију, камена, печене земље, метала
и привукле су пажњу аутора изложбе
као почетак скулптуралног концепта.
Мада улога фигурина у животу не
олитског човека није у потпуности
разјашњена, сматра се да су служиле
култу. Промене и развој мотива навели
су академика Драгослава Срејовића
да у фигуринама види вишезначне сим
боле који су се могли употребљавати у
најразличитијим приликама.
За већину фигурина важи општи об
разац да је одећа сачињена из два дела:

Мада улога фигурина у животу неолитског човека није у потпуности разјашњена, сматра се да су служиле култу. - Жеља аутора изложбе, Драгане Ђурђевић и Ненада Шошића, била је да публици представе уметничка достигнућа винчанског човека из
Медведњака и Старог Села сагледавајући, у орнаментима, представе ондашњих одевних предмета

горњег, који је представљен “V” изре
зом испод врата и вертикалним урезима
(кошуља, хаљетак или прслук) и доњег,
односно богато украшене представе
сукњи, кецеља и прегача. Нису ретки ставе капа, фризура и накита, једино
примери којима је посвећено доста недостају представе обуће.
- Мотиви изведени урезаним
пажње приликом израде и украшавања,
али и супротни - суморне израде, без или правим или кривим линијама,

са минималним орнаментом. Сматра се
да одећа, и свакодневна и свечана, није
кројена, већ је састављана од међусобно
зашивених комада коже или тканине или
је само обмотавана око бедара. На гла
вама и врату фигурина уочавају се пред

убодима и бојом, или њиховом
комбинацијом несумњиво приказују –
написао је Шошић у каталогу – делове
одеће, појас, фризуру, накит и шминку.
Комбиновањем орнамената приказана је свакодневна и свечана одећа,

а неолитски људи су за њену израду
најчешће користили влакна биљака
и животиња из окружења као што су
лан, коприва, лика, коњска и козја
длака, вуна, длака јазавца и дабра.
Богатство мотива и орнамената дочарава њихов смисао за обалачење, односно њихову моду. Антропоморфне
фигурине са Медведњака и Старог
села сведоче о самосталном развоју
свих праисторијских заједница и аутономности њихове уметности.
Према Шошићевим речима на
отварају изложбе, оба налазишта су из
средњег и касног винчанског периода.
Винчанска култура простирала се на
територији већој од територије било које
неолитске културе у Европи. Била је тех
нолошки најнапреднија праисторијска
култура са најраније развијеном
металургијом и најстаријим писмом.
Захвата период неолита и енеолита тако
да је обухваћен и крај неолитизације и
почетак рударства код нас, о чему доста
говори и Рудна глава код Мајданпека
која је најстарији рудник бакра, можда,
и у свету.
Љ. Алексић

Годишњице
70 година
“Колектива”
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Свечано пуштена
у погон нова
Електролиза

Четрнаест година од почетка рада старе Електролизе (1938. годне, капацитета
свега 12.000 тона), на Дан устанка српског народа, Седмог јула 1952. године, све
чано је пуштена у погон нова Електролиза, пише “Борски КОЛЕКТИВ” број 30
од 11. јула поменуте године. Пре него што ће навести делове из реферата главног
госта Воје Лаковића, члана политбироа ЦК КПС, извештач описује како је изгле
дала пространа хала.
“Била је свечано украшена нашим државним и партијским заставама, сликама
наших руководилаца, а по зидовима били су излепљени разни графикони и пароле
које су говориле колико је труда и напора морао да уложи колектив Борског руд
ника да би се изградио овај велики и величанствени објекат. Пошто је хор друштва
“Трећи октобар” отпевао интернационалу, Сава Нановић, председник Радбничког
савета предузећа, поздравио је госте и дао реч Драгу Чеху, директору Базена, који
је говорио о значају, изградњи и проширењу Електролизе. После Чеха присутне је
у име Владе НР Србије и ЦК КПС поздравио Воја Лековић истичући да нова Елек
тролиза није од значаја само за Бор већ и читаву земљу.

Времеплов Рудника и Бора

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

Економски значај стварања
рударско-топионичарских басена

У главној дирекцији металургије Србије одлучено је да се сва предузећа, према
сродности посла, групишу у рударско-топионичарске басене. Одлука о овоме до
несена је после детаљне анализе и дискусије која је показала да је спајање руд
ника и топионица нужно ради боље економске повезаности предузећа која раде на
заједничком послу, од копања руде до производње обојених метала.
Према решењу дирекције, наш познати металуршки центаар за производњу
олова у трепчи спаја се са рударским басеном Ајвалија, рудницима Копаоником и
Рудником у рударско-топионичарски басен олова и цинка са седиштем у Звечану.
Други рударско-топионичарски басен Зајача код Лознице образоваће досадашњи
рудници и топионице антимона. Ваљаоница у Земуну спаја се са Железаром у Сме
дереву у једно привредно предузеће. Још се води дискусија да ли треба да се Бор и
Мајданпек споје у један рударско-топионичарски басен или би Мајданпек, с обзи
ром на перспективан значај његовог развитка требало да остане самосталан.
Не може се тачно оценити економски значај стварања ових басена јер је читава
ствар у формирању и практични резултати још се нису осетили. Али, нема сумње
да да ће се овакво реонирање у најјачој индустријској грани Србије врло повољно
одразити на унапређење производње и економичније пословање, уз смањивање ве
ликог чиновничког апарата на само неколико службеника... М. Благојевић
(„Борски КОЛЕКТИВ“ број 28, 6. јул 1951.године)

Пуштен хлеб у слободну продају

После Београда и Ниша, пуштен је хлеб у слободну продају и у Бору, највећем
индустријском центру наше земље. За сада су отворене три продавнице и којима
се продаје црни и бели хлеб, по јединственим ценама прописаним за целу земљу
(црни 30, а бели 38 динара килограм).
Поред отварања продавница социјалистичког сектора на пијаци, које по нижим
ценама продају своје пољопривредне артикле трудбеницима Бора и тиме утичу на
снижење цене код приватника, ово је нова мера коју народна власт спроводи у циљу
“У нашој индустрији попуњена је велика празнина. Пре рата били смо принуђени побољшања животног стандарда трудбеника Бора.
да наше производе, сирови бакар и друго, извозимо по знатно јефтинијим ценама.
“Борски КОЛЕКТИВ” Број 33 од 10. августа 1951. године)
Друг Чех је рекао да ће нова Електролиза обезбедити око 400 милиона девизних
динара више него до сада. Међутим, то је само део. Од производње Бора, од рада
његове Електролизе, зависе друга кључна наша предузећа. То су Ваљаоница
у Севојну, која треба ускоро да проради, и Каблови у Светозареву.” Говорећи о
На дан 21. марта управник пољопривредног добра Џаново поље Петар
сметњама у изградњу које су долазиле са Истока и Запада, Лековић је казао: “... И
руководиоци Бора знају да када смо дошли на питање да се изгради ова електролиза, Раденковић отишао је у Књажевац да крсти дете. То му је било мало, па је собом
онда су совјетски руководиоци “стручњаци” били одлучно против тога, јер има је у повео и четири своја службеника: благајника, књиговођу, техничара и магацио
нера. На кршетењу је свакако било врло весело и пријатно, јер су се ових пет служ
Пољској, а Југославији не треба... ”
беника задржала на путу пуна четири дана, и то 21, 22, 23 и 24. марта. За све време
Писма уредништву
њиховог отсуства кључ од магацина био је код Младена Авлијаша, на поверење.

Кад управник крсти дете...

Како су ме болничари
“оперисали”

Несрећним случајем повређен сам на раду 16. фебруара и од експлозије ми је
осакаћена цела шака десне руке. Одмах по повреди хитно су ме однели у болницу
где ми је указана прва помоћ. На моју несрећу, др Јелисијевћ тог дана није био у
месту. Лекарка др Младеновић ми је дала потребне инјекције и хитно сам упућен у
Зајечар. Требало је хитно извршити операцију јер је постојала опасност од тровања,
будући да је у рану ушао барут и парчад ситне руде. У Зајечар сам стигао истог дана
у 17 и по часова. Одмах су ме болничари стрпали на сто, бацили ми ћебе на главу
и држали ме, а један ми је секао руку 5 цм испод лакта, без икакве инјекције, без
наркозе. Имао сам невероватне болове, неколико дана после тога сам осећао болове
и на самом срцу и стално сам после ове “операције” повраћао.
Руку ми је секао неки болничар Виден. Пуна три дана су морали да мењају чар
шаве на мом кревету јер би се увек сав чаршав умазао крвљу која је стално текла
из ране. Лежао сам у болници пуних 12 дана. За то време сам трипут превијан. А,
главни хирург уопште ми није прегледао руку! Тражио сам упорно да ме пусте из
болнице. Они су то и урадили 28. фебруара. Кад сам дошао у Бор одмах сам се јавио
др Јелисијевићу који се запрепастио кад је видео моју руку и трагове “операције”.
Тада је почео лечење др Јелисијевић. За 20 дана ја сам сасвим изашао из болнице и
рана ми је зарасла, али тек пошто је др Јелисијевић вршио нову операцију и пред
упредио свако тровање.
Ко је дао болничарима овлашћење да врше хируршке интервенције?! Какве
они лекарске квалифијакције имају?! Да ли је мој случај први где се болничарима
дозвољава да овако касапски режу људима руке покривајући им главу ћебетом.
Желео бих да овај допис прочита управа болнице у Зајечару и да по овој ствари
поведе строгу истрагу, па да одговорна лица казни и да спречи да се овако играју
животима људи. Петар Вујовић, рудар из Бора
(“Борски КОЛЕКТИВ” број 18, 18. април 1952. године)

За све ово време, наравно, овим свечарима су писане шихте. Међутим, са рад
ницима стоји другачије: ако не дођу на посао, шихта им се не пише. Када је ово
питање постављено на синдикалној конференцији, ови побожни излетници су се
правдали оним старим и давно познатим изговорима: “Па, кад радимо прековре
мено и залажемо се, ваљда имамо права на мало одмора...” Радници се питају: када
је за једно крштење изгубљено пуних 20 надница, шта би било, не дај Боже, да је
у питању било неко венчање или нека слава...
(“Борски КОЛЕКТИВ” број 16, 4. април 1952. године)
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Обележено 70 година од проглашења Бора градом

Раст и развој са рудником
БОР. – Свечаном академијом под
насловом “Пролећа у Бору” 24. априла
у Дому културе обележено је 70 година
од проглашења Бора градом. Тим пово
дом ученици Техничке школе Јелена

Светислав Ђурић

Димитријевић и Алекса Манасијев
и ученици ОШ “Вук Караџић” Јована
Бугариновић и Давид Рајић, говорили
су стихове песника који су долазили,
живели и стварали у Бору. Један од њих,
Јован С. Митровић, и лично је пору
чио: “Обавезно, пријатељу, да дођеш
у овај град, да пружиш руку свакоме
и да - останеш овде... Јер, овде свако
срце има камен који искри.”
На 24. април 1947. године, када је
Бор рекао “збогом “ рударској колонији,
подсетио је Светислав А. Ђурић, пред
седник Друштва за неговање слободар

ских традиција. Наиме, тада је објављен
закон којим је Бор (уз Зајечар и Неготин)
постао град. Тада је имао седам хиљада
становника. Та одлука Председништва
Президијума НРС ступила је на снагу
шестог, а прва скупштина градског На
родног одбора одржана је 29 маја. Тада
је изабрано 19 одборника од којих су
тројица касније постали председници
општине. Први председник општине
Бор био је Богосав Мијатовић, касније
Сима Кокотовић и Петар Савић. Бор
је, иначе, досад имао 25 председника.
Према Ђурићу, назив Бор први пут
се помиње 1718. године у аустријским
изворима, а 1867. се издвојио из
кривељске општине. Почетак стварања
бољих услова за живот у Бору везује се
за први петогодишњи план. Већ 1948.
имао је 34 факултетски образованих
људи у Руднику, а 36 у друштвеној де
латности, да би током свог невероват
ног напретка стигао (пре седам година)
до 68 доктора наука, 41 магистра, 173
доктора медицине, 1.094 високошко
лаца, а на посао је чекало њих 320 са
ВСС и један магистар. Била је ово при
лика да Ђурић подсети на развој града у
свим правцима, па и РТБ-а у тзв. петом
правцу (финализације бакра) када је
на Седмом километру изграђено седам
фабрика које су приватизоване и данас
готово ниједна не ради.
-Без развоја РТБ-а не би било
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новинари, и упућујем им, као и свима
који су радили у “Колективу”, искрене честитке поводом 70 година
излажења.
Ђурић је подсетио и на 80 година
ОШ “Вук Караџић” која се при

Алекса Манасијев, Јелена Димитријевић, Давид Рајић и Јована Бугариновић

како пише у материјалу који сам
добио од Божина Јовановића. Од
првог новембра 1947. године све то, на
квалитетан и разумљив начин, пратио
је “Колектив” као прво фабричко гласило из кога је временом израсла информативна кућа “Штампа, радио и
филм”. Кроз “Колектив” су прошле
легенде не само борског новинарства,
од којих су неки касније прешли у
“Борске новости”, радио и телевизију.
Све су то били, као и данас, одлични

отварању (седмог новембра 1937. ) завала
“Краљ Александар Ослободилац”. Бор
не сме да заборави ни велике “Борске
сусрете балканских књижевника” на
којима је само прве године (1987) било
преко 45 књижевника. Међу добитни
цима награда “Вук” и “Борски грумен”
позната су књижевна имена ондашње
Југославије и околних земаља. Ђурић је
за септембар најавио скуп посвећен тим
сусретима.
Љ.Алексић

In memoriam

Др Жарко Станковић
(1937 - 2017)
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развоја града ни борских села – иста
као је Ђурић. – РТБ је зналачки вођен,
а ја имам податке да су ти руководиоци били јачи, бољи од ондашњих министара. РТБ тада није градио само
Бор, већ целу Србију, па и Југославију,
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ВОДОРАВНО: 1. Међународни празник рада, 7. Имућан човек, богаташ, 14.
Река у Француској, 15. Најситније артерије (анат.), 17. Стари Словени, 18. Врста
речне рибе, 19. Једињење арсена и водоника, 20. Јужно воће, мограњ, 21. Јело од
смотаних листова теста, 22. Име француске глумице Жирардо, 23. Морски гребен,
24. Главна артерија, срчаница, 26. Збирна именица од брат, 28. Линија гађања (скр.),
30. Дивља мачка, 31. Продоран глас, врисак, 32. Железничка композиција, 35. Спо
менар, 37. Мера за папир, табак, 38. Део тела код човека, 39. Празник посвећен
св. Ђурђу, 41. Птица из реда пловуша, 42. Активна учесница, 43. Фабрика веш
тачког ђубрива.
УСПРАВНО: 1. Утврђен распоред рада, 2. Река у Француској, 3. Огањ, пламен,
4. Језеро у Северној Америци, 5. Милиампер (скр.), 6. Лучки град на Криму, 7.
Институт техничких наука (скр.), 8. Машински елементи (скр.), 9. Уобичајени
назив за масовни излазак радника у природу за празник рада, 10. Бивши фуд
балер Партизана, Драган, 11. Орган чула мириса, 12. Прастановник Балкана, 13.
Грофовија у Енглеској, 16. Мајка Ромула и Рема, 18. Енглески песник, Џон, 21. По
ступак за углед, 22. Канал за наводњавање у Средњој Азији, 25. Алатка, направа, 26.
Бедем за заштиту од поплаве, насип, 27. Планина код Београда, 28. Пловни објекат,
брод, 29. Немачки момпозитор, Кристоф Вилибалд, 31. Превлака на Малаки, 33.
Меримин драги, 34. Птица певачица, 36. Бруто-регистарска тона (скр.), 37. Речно
острво, 38. Оружани сукоб народа, 40. Ватерполо клуб (скр.), 41. Годишњи одмор
(скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2280 – ВОДОРАВНО: пролеће, Масарик, лепиње, висибаба, омот, Лима, лакат, див, зима, НОР, РА, олуја, ласта, АМ, Ома, Бари,
рум, Кораб, Линц, рода, спарутак, игуман, асталак, исправа.

У Београду је, 26. апри
ла, преминуо др Жарко Стан
ковић, дипломирани инжењер
металургије.
Рођен је 29. марта 1937.
године у Рибару, општина
Жагубица. По завршетку
Средње техничке рударске
школе у Бору (металуршки
смер) запошљава се 1954. у
борској Електролизи. Након
пет година рада у Електро
лизи, Златари и Бироу за
унапређење
металуршке
производње, уписао је студије
на Технолошко-металуршком факултету у Београду, које је завр
шио 1963. године, као педесетохиљадити дипломирани студент
Универзититета у Београду.
Карактер обављаних послова види се из назива радних места у
РТБ-у Бор где је провео 15 година: погонски инжењер у Електро
лизи, руководилац изградње нове Електролизе, главни инжењер за
металургију Рудника и топионице Бор, заменик генералног дирек
тора РТБ Бор, заменик и председник Пословодног одбора Инсти
тута за бакар. У МКС, односно Сартиду , Смедерево, био је дирек
тор развоја Железаре, потпредседник Пословодног одбора МКС за
развој, директор Центра за развој и контролу квалитета и директор
Института за металургију, са укупним радним стажом од 16 година.
Хонорарно је, у периоду од 1965. до 1978. године, изводио на
ставу на Техничком факултету у Бору као доцент на предмету
Теорија хидро и електрометалуршких процеса. Био је носилац по
слова на пројекту Ketry -Индија 1969–1975.
Обављао је, такође, политичке, друштвене и привредне
функције: у СКЈ, Савезној скупштини СФРЈ, у СЕВ-у, Савезу
инжењера и техничара СФРЈ и СРЈ, Пословној заједници Југобакар
и Привредној комори Србије.
Звање магистра економије стекао 1982. на Економском факул
тету у Београду, а 2000. на Факултету организационих наука у Бе
ограду постаје доктор техничких наука.
Жарко Станковић сахрањен је 28. априла на гробљу Лешће у
Београду.
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Хуманираном утакмицом до средстава за мајку војника

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Руси представили
“вечити” диск

Руски научници представили су „вечити“ диск – диск за који кажу да ће
моћи да чува податке више од 100.000 година и који ће бити отпоран на ватру,
воду и свемирску радијацију, пренео је ТАСС.
Диск је направљен од кварцног стакла, има пречник стандардног ЦД-а, а
подаци се на њега снимају, а затим користе на сличан начин као што је то у
случају ЦД-а, ДВД-jа и блу-реј дискова.
Шеф московске лабораторије за ласерско мењање наноструктуре стакла
Иван Глебов рекао је да су истраживања показала да ће капацитет диска моћи
да буде повећан до једног терабајта меморије, што је за друге врсте оптичких
дискова немогуће.
Подаци на садашњим хард дисковима могу да трају до 50 година, док је
век трајања оптичких дискова и магнетних трака између 60 и 100 година.
Глебов је истакао да је то подстакло научнике у лабораторији да направе
„вечити“ диск у сарадњи са Фондацијом за напредне истраживачке пројекте.
Према његовим речима, диск ће бити тестиран у библиотекама и архи
вима, а комерцијална производња ће почети 2021. године.
Извори: Бета, РТС

Од Павла и
Ђурђевдана до
наших дана

Да су још Римљани у овом крају
трагали за златом говоре разни пред
мети и ископине у борском музеју
чији је чувар 1951. године био нико
други до Павле Междиновић, први
борски рудар. Новија историја Бора
управо почиње од Павла, “радоз
налог петнаестогодишњег влашког
сељачета коме је рударски посао био
нов и привлачан”. Наиме, с пролећа
1902. године у овај забачени крај
дошао је инжењер Фрања Шистек
да за рачун Ђорђа Вајферта тражи
бакар и злато. Неколико месеци 1902.
без успеха је копао и претраживао
брдо Чока Дулкан, предео тада прекривен њивама, воћњацима и виногра
дима надомак маленог села Бор чије су куће биле разбацане по брежуљцима.
Шистек је поново дошао идуће године, најмио раднике из села и наста
вио са прокопавањем брда, пијуцима и лопатама, у две смене, и дању и ноћу.
Штреке (ходници) које су улазиле у брдо, према причи Междиновића (коју
је за “Борски Колектив“, број 33 од 10. августа 1951. забележио С.М. када је
Павле имао 70 година, али је још био крепак) биле су дуге по 50 до 60 метара.
Међутим, успеха није било. Уочи Ђурђевдана Шистек је наредио да се обу
ставе радови и спакује алат.
Междиновић није знао да су радови прекинути и дошао је на посао као
и обично. Рекли су му да не треба да ради, али је он с пијуком у рици, ипак,
ушао у штреку. Кад је већ дошао, хтео је још мало да копа из сопственог
задовољства. И, на крају ходника, негде у средини брда, после само неколико
минута, пијук је ударио у нешто тврдо. Кад га је очистио од земље, пред њим
је засветлуцао грумен бакарне руде. Сав радостан Павле је истрчао напоље.
Шистек у први мах није поверовао у ту вест, али је убрзо раздраган позвао
све раднике да их части. Целе ноћи у сеоској кафани прослављало се рађање
новог рудника у коме је Павле Междиновић, а потом и многи Борани, радио
целог живота.
Приредио: Љ. А.

У спомен Здравку
Кузмановићу

БОР. - Половично попуњена хала борског Спортског центра током хумани
тарне утакмице између „Звезда естраде и фудбала“ и репрезентације источне
Србије (24. априла) показала је да би хуманост могла да нам буде јача страна, а и
да овакве догађаје ваља боље припремати. Поготово када се средства прикупљају,
као овом приликом, за мајку војника чији је син, Здравко Кузмановић, погинуо у
Сарајеву 1992. године, а она сада живи у тешким условима.

Они који су гледали убедљиву победу „Звезда...“ са 8:2 могли су да виде
мајсторије Драгише Бинића, Вучићевића (најбољег играча малог фудбала
Србије), Пантелића, Дмитровића... Након ревије голова и добрих потеза тренер
Љупко Петровић је изразио жал за већом посетом, поготово ако се има у виду
одакле су и са којим циљем играчи и он дошли. И заменик председника општине
Саша Вукадиновић је очекивао више суграђана на догађају који промовише две
лепе ствари – хуманост и спорт, док покретач и организатор ове акције, Ненад
Ерцег, сматра да увек може боље, али да се акцијом колико-толико успело. Посебно
се захвалио Благоју Спасковском и његовим сарадницима на великом доприносу.

Током преподневног пријема у општини предесдник Живорад Петровић се
захвалио организаторима и учесницима, а посебно Љупку Петровићу коме је
ово био први долазак у Бор, док је Ненад Ерцег, и тада и после меча, најавио
покретање кампа малог фудбала за борску децу, као и подршку Фудбалском клубу
„Бор“ да стане на здраве ноге.

Текст и фото: Љ. Алексић

