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Моћна опрема за раскривање Јужног ревира у Мајданпеку

Монтажа нових „белаз“-камиона започела 29. априла, а до краја маја свих шест дампера било 
је на точковима. - Делови багера (пристигли од 20. до 25. маја) требало би да буду склопљени 
до 10. јуна. – Нова опрема ће бити усмерена на “Исток” Јужног ревира где је у првом захвату 
очекује тежак задатак – 28 милиона тона раскривке и 15 милиона тона руде
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Светски савет за злато: Србија има највеће резерве злата на Балкану

Александар Вучић преузео дужност председника државе

Српске залихе злата потичу из Бора

Градићу Србију спрат по спрат

РТБ. - Светски савет за злато објавио 
је почетком маја нову листу земаља које 
имају највеће резерве злата. Србија 
на овој листи заузима 63. позицију, а 
њене резерве „жутог блага“ теже су од 
оних које све комшијске земље имају 
заједно – Македонија, Словенија, БиХ 
и Албанија. 

Српске залихе злата износе 18,8 
тона и, по подацима Народне банке 
Србије, вреде 706,5 милиона евра. 
Готово сва количина „жутог блага“, 
која Србију рангира на 63. место у 
свету, произведена је у Рударско-то-
пионичарском басену Бор. Јер, РТБ 
Бор једини у Србији има фабрику за 
добијање злата. 

Када је реч о комшијама, прва земља 
после Србије је Македонија, на 77. 
месту, са 6,9 тона златних полуга. На 88. 
месту је Словенија са 3,2 тоне злата, 91. 
место припало је БиХ која има равно три 
тоне, док је на 98. месту Албанија са 1,6 
тона злата. Хрватска и Црна Гора нису 
на листи од сто рангираних земаља.

Листа је заснована на подацима 
ММФ-а и њоме су обухваћене само 
земље које су ажурне у достављању 
ових информација. Дакле, на листи нема 
земаља које у последњих шест месеци 
нису доставиле нове бројке, као ни оних 
које овакве податке не објављују. 

Г. Тончев Василић

Према последњој анализи Светског савета за злато Србија је са 
18,8 тона златних полуга, што чини око седам одсто укупних девиз-
них резерви, водећа земља у региону по количинама тог племени-
тог метала депонованог у трезорима Народне банке. Њене резерве 
„жутог блага“ потичу из РТБ-а Бор, који једини у Србији има фа-
брику за добијање злата, а теже су од оних које све комшијске земље 
имају - заједно

БЕОГРАД. - Полагањем за-
клетве у Скупштини Србије 
Александар Вучић је (31. маја) 
званично ступио на дужност 
председника државе. Он је по-
ручио да нема сумњу шта му је 
чинити за Србију и њене грађане: 
„Морам да дам буквално све”.

Одмах потом, праћен апла-
узима великог броја грађана 
окупљених испред парламента, 
Вучић је отишао у зграду Пред-
седништва, где га је дочекао 
дојучерашњи председник То-
мислав Николић, који му је 
предао државни печат, симбол 
ове функције и председничку 
заставу-стандарту, коју је он 
пољубио. 

Вучић је заклетву положио 
држећи десну руку на Уставу, 
који му је дала Весна Илић 
Прелић, председница Устав-
ног суда, и на Мирослављевом 
јеванђељу, најстаријој српској 
књизи. Овом свечаном чину, 
поред посланика, присуство-
вали су и бројни гости, међу 
којима су били патријарх српски 
Иринеј и Милорад Додик, 
председник Републике Српске. 
После интонирања химне „Боже 
правде”, Вучић се обратио при-
сутнима и грађанима, пору-
чивши, између осталог, да ће за 
Србију да учини све, а да за то не 
жели буквално ништа да добије – 
„осим суда који ће, за то што сам 
радио, да остане у историји”.

Рекавши да ће Србију гра-
дити спрат по спрат, нагла-

сио је: „Историја не предвиђа 
санкције, али је за мене тај суд 
једнак оном страшном и ко-
начном”. Он се захвалио свим 
претходним председницима, а 
посебно Томиславу Николићу, 
који је подржао његову владу у 
тешким одлукама. Његов полу-
часовни говор више пута је пре-
кидан аплаузима који су трајали 
неколико минута. Церемонија 
у сали завршена је извођењем 
песме „Востани, Сербие”. 
Вучићу је први честитао Томис-
лав Николић, потом патријарх 
Иринеј, па Милорад Додик.

Изабрани председник у зграду 
Дома Народне скупштине стигао 

је десетак минута пре поднева, за 
када је било заказано полагање 
заклетве, а на уласку се обратио 
грађанима који су га дочекали 
како би му дали подршку и че-
ститали. У зграду је ушао заједно 
са Томиславом Николићем, који 
је до ње дошао пешке, и са Нико-
лом Селаковићем, а дочекала их 
је Маја Гојковић, председница 
парламента, која их је одвела до 
сале у којој су сачекали време по-
четка свечаности.

Очување суверености и 
Косова и Метохије

Текст заклетве коју је Вучић 
положио гласи: „Заклињем 

се да ћу све своје снаге по-
светити очувању суверено-
сти и целине територије Репу-
блике Србије, укључујући и 
Косово и Метохију као њен са-
ставни део, као и остваривању 
људских и мањинских права и 
слобода, поштовању и одбрани 
Устава и закона, очувању мира 
и благостања свих грађана Ре-
публике Србије и да ћу савесно 
и одговорно испуњавати све 
своје дужности.”

Примопредаја заставе и 
печата

Свечана примопредаја дуж-
ности између старог и новог 
председника завршена је на 
Андрићевом венцу. Ту у седишту 
председника Републике Србије 
Николић је најпре свом наслед-
нику предао заставу председ-
ника, такозвану стандарту, коју 
је Вучић пољубио. Ова застава, 
коју могу да користе председник 
државе и председник Народне 
скупштине, квадратног је облика 
са белим рубом и ромбоидима 
у црвеној и плавој боји и грбом 
Србије у средини. Она се кори-
сти као симбол присуства пред-
седника на неком догађају или 
месту. Осим заставе, Вучић је од 
Николића добио и печат пред-
седника, израђен за ову прилику, 
који ће се стављати на акте које 
потписује председник. На печату 
се такође налази грб Србије. 

„Политика“

Свечану заклетву дао је држећи десну руку на Уставу и на најстаријој српској књизи, Мирослављевом јеванђељу
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У борској Златари за један дан изливено 50 килограма злата

РТБ. - Подаци о производњи пле-
менитих метала деценијама су у 
РТБ-у Бор чувани као тајна. Тако је 
својевремено, обилазећи производне 
погоне, један угледни западни дипло-

мата упитао тадашњег руководиоца Зла-
таре, инжењерку Кристину Раковић: 

„Колико сте злата произвели у првом 
полугођу ове године?“ Кристина је имала 
спреман одговор. „Тачно три одсто 
више од плана“, рекла је. Гост се само 
осмехнуо и рекао „хвала“.

Двадесет деветог маја килограм 
злата на светској берзи коштао је 40.672 
долара, а фина унца (31,1 грам) вредела 
је 1.265 долара. РТБ Бор је тога дана 

произвео 50 килограма злата и, само 
од овог племенитог метала, приходовао 
више од два милиона долара. Изливене 
су четири златне полуге од по 12,5 кило-
грама, чистоће 99,99 процената. 

РТБ Бор једини у Србији има фа-
брику за производњу злата и осталих 
племенитих метала. У њој су запослена 
42 радника која у четири смене произ-
воде злато, сребро, платину, паладијум 
и селен. Посао у „Златари“, како каже 
њен руководилац Далибор Антић, зах-
тева велику посвећеност и одговорност, 
али изискује и много проведених сати у 
погону, чак и ван радног времена. 

-Прошле године имали смо једа-

наест кампања рада „Доре“ пећи, а то 
је одлична бројка имајући у виду да 
једна траје месец дана. Трудимо се да 
и ове године одржимо исти темпо или 
да бар корак будемо испред резултата 
који су досегнути – каже Антић.

-Свакодневно – додаје – прати мо 
ефекте производње, али и потрошњу 
енергената и резервних делова. 

Менаџмент компаније издвојио је 
средства за набавку нове дуваљке, 
на пример, а њоме смо убрзали 

технолошки процес производње 
јер одбакривање анодног муља 
сада уместо 48 траје 12 сати. Боље 
искоришћење и краће време целог 
процеса добијања племенитих метала 
с једне, а уштеда енергената са друге 
стране, били су циљеви који су у пот-
пуности оправдали сврсисходност 
нове дуваљке – истиче Антић. 

Злато из Бора завршава у државном 
трезору, односно продаје се Народној 
банци Србије.

Килограм злата на светској берзи је 29. маја коштао 40.672 долара, 
а РТБ Бор је тога дана произвео 50 килограма злата. - Изливене су 
четири златне полуге од по 12,5 килограма, чистоће 99,99 процената

Четири полуге са „четири деветке“

Г. Т. В.

РТБ. – Јавни позив за избор про-
фесионалног менаџмента РТБ-а Бор 
продужен је други пут и биће на снази 
до 1. јула, договорено је на последњој 
седници Радне групе Владе Републике 
Србије. До тада важи и позив за кон-
султанте који би требало да припреме 
и реализују јавни позив за привлачење 
стратешког инвеститора. 

Подсетимо, позив за приватизацио-
ног саветника објављен је у „Фајненшл 
Тајмсу“ крајем прошле године, а кон-
султант који буде одабран на тендеру 
требало би да предложи једну од пет 
опција по којима ће стратешки пар-
тнер ући у РТБ Бор. Прва подразумева 
примену мера из Унапред припремље-
ног пла на реорганизације компаније 

(УППР-а), док друга значи заједничко 
улагање РТБ Бор Групе кроз јавно-
приватно партнерство. Трећа могућност 
проналажења стратешког партнера за 
борску компанију јесте приватизација 
и/или оснивање новог/нових привред-
них субјеката, а четврта опција подраз-
умева докапитализацију РТБ Бор Групе 
и/или његових зависних предузећа. 
Пета опција је комбинација било којег 
од ових начина.

Премијер и новоизабрани председ-
ник Србије Александар Вучић изјавио 
је више пута да је једино решење продаја 
РТБ-а Бор Кинезима, а претходних дана 
о томе је разговарао и са председником 
Кине.

Конкурс за избор професионалног менаџмента РТБ-а Бор продужен

Позив за професионални менаџмент и саветовање у управљању Ру-
дарско-топионичарским басеном Бор продужен је за још месец дана 
– до 1. јула, договорено је на последњој седници Радне групе Владе 
Републике Србије

Јавни позив на 
снази до 1. јула

Индукциона пећ брзо претвори катодно злато у „златну лаву”

50 килограма борског злата за приход од преко два милиона долара

Г.Т.В. 
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Канадска EDC банка и независни инжењери из Америке похвалили екологију у РТБ-у

 РТБ. – Представници канадске EDC 
банке, која је РТБ-у Бор одобрила робни 
кредит за изградњу нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине, посетили 
су данас борску компанију и у разговору 
са менаџментом истакли задовољство 
чињеницом да је квалитет ваздуха 
у Бору видно побољшан. То је, како 
је рекао представник EDC-а Најџел 
Селиг, био примарни разлог да канад-
ска извозно-развојна банка финансијски 
подржи изградњу нових металуршких 
постројења. 

Састанку са менаџментом борске 
компаније, руководством Топионице 
и Сумпорне, представницима надзор-
ног органа над пројектом нове топио-
нице, присуствовали су и амерички не-
зависни инжењери Ерик Партелпог и 
Тери Браун, експерти које је EDC банка 
раније ангажовала ради провере оправ-
даности уложених средстава у изградњу 
нове металуршке линије.

-Овде смо да видимо како 
постројење ради и да сагледамо еко-
лошки, друштвени и технолошки 
аспект пројекта и његовог утицаја 
на околину. То је оно чиме се колеге 
Ерик и Тери, такође, баве. Задовољни 
смо што видимо велико унапређење 
квалитета ваздуха јер то је, као 
што знате, био и примарни разлог 
што смо се укључили у пројекат. 
Зато нам је веома драго што његова 
имплементација иде у добром правцу 
– казао је Најџел.

Према оцени двојице експерата из 
Америке, Ерика Партелпога и Терија 
Брауна, стање свих погона у новим ме-

талуршким погонима које су посетили 
дан раније сасвим је добро и има про-
греса у односу на њихов претходни до-
лазак. Тери Браун, задужен за област за-
штите животне средине, истакао је да га 
посебно радује чињеница што су запо-
слени који брину о безбедности на раду 
и екологији променили ставове набоље. 

- Управљање опасним отпадом сада 
је, у односу на нашу последњу посету, 
знатно побољшано – нагласио је Браун. 

Захваљујући на позитивној оцени, 
генерални директор РТБ-а Бор Благоје 

Спасковски посебно је нагласио добру 
сарадњу са независним инжењерима из 
Америке. Од њих смо, како је рекао, увек 
добијали корисне савете који су нам по-
служили да побољшамо и еколошку и 
економску компоненту пројекта нове 
топионице.

-Уз ситне примедбе, које из 
објективних разлога нисмо могли 
да отклонимо раније, констатовали 
смо да је све на задовољавајућем 
нивоу и да морамо да наставимо 
сарадњу са независним инжењерима. 
Технологија је уходана, а небо је 
данас чисто захваљујући струч-
ним и радним људима из Топионице, 
менаџменту РТБ-а Бор и надзорном 
органу пројекта. Ваздух у Бору данас 
је чист због воље свих учесника да 
екологија буде као пре сто година – 
казао је Спасковски.

Представницима EDC банке и неза-
висним инжењерима на састанку је пре-
дочена и могућност арбитраже са канад-
ским „СНЦ Лавалином“ јер се, како се 
чуло, у разговорима о ревизији пројекта 

са техничко-технолошког, еколошког и 
економског аспекта не може пренебрећи 
чињеница да се у тек изграђеној фа-
брици сумпорне киселине 2015. године 
десио пожар. Он је нанео огромну штету 
и оставио велике последице по рад 
РТБ-а Бор. Те последице се и дан-данас 
осећају захваљујући непрофесионалном 
понашању „СНЦ Лавалина“, канадске 

фирме која је била главни носилац посла.
-То су објективни разлози које 

помиње Спасковски и Грађевински 
факултет у Београду ће до краја овог 
месеца сачинити анализу која треба 
да покаже да ли се исплати арбитража 
у Паризу и захтев за накнаду штете 
од канадског „СНЦ Лавалина“ због 
пожара у фабрици сумпорне киселине. 
Материјал је у припреми и биће прет-
ходно анализиран на радној групи 

Владе Републике Србије, па као над-
зорни орган над пројектом који сте 
ви кредитирали, сматрамо да морате 
с тим бити упознати – истакао је у име 
надзора над пројектом професор Бра-
нислав Ивковић.

Рударско-топионичарски басен Бор 
уредно отплаћује робни кредит узет за 
изградњу нове топионице и фабрике 

сумпорне киселине у Бору и EDC банци 
у дан измирује немалу рату. Ануитети 
се плаћају на свака три месеца, а фак-
тура за плаћање у јуну већ је примљена. 
Кредит од 101.250.000 долара и 55 ми-
лиона евра РТБ Бор ће отплаћивати до 
јуна 2020. године, а досад је измирено 
44,5 милиона долара и 23,6 милиона 
евра. 

Г. Тончев Василић

Нова топионица видно побољшала 
квалитет ваздуха у Бору

Задовољни смо што видимо велико унапређење квалитета вазду-
ха јер је то био и примарни разлог што смо се укључили у пројекат, 
казао је представник EDC банке Најџел Селиг. - Имплементација 
пројекта нове топионице, за чију је изградњу канадска банка „Бору“ 
одобрила кредит, иде у добром правцу. - Представницима EDC бан-
ке и независним инжењерима предочена могућност арбитраже и 
захтева за накнаду штете од канадског „СНЦ Лавалина“ због по-
жара у тек изграђеној фабрици сумпорне киселине. - РТБ уредно 
отплаћује робни кредит узет за изградњу нове топионице и фабри-
ке сумпорне киселине у Бору и досад је измирено 44,5 милиона до-
лара и 23,6 милиона евра

Разговор са менаџментом РТБ-а

Расположени независни инжењери и представници канадске EDC банке

Ерик Партелпог и Тери Браун истакли да је стање свих погона добро 
и да има прогреса
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 Фама око тога да се не зна колико 
кошта изградња нове топионице у 
Бору час утихне, час се распламса, 
али се из неког разлога и даље води као 
„фама“. То што на званичном сајту 
РТБ-а Бор (www.rtb.rs) постоји зва-
нични документ о томе, потписала 
га је и оверила кућа која је обављала 
надзор над целокупним пројектом - 
како ствари стоје - никога не занима. 
Лакше је, изгледа, да се истина о томе 
води као нестала и у јавности говори 
о томе да су спискани велики новци, 
дупло већи од „најављених“, у нешто 
што је промашена инвестиција коју 
треба конзервирати. Због тога вреди 
мало подсећање:

Нова топионица, фабрика сум-
порне киселине и сви њени пратећи 
објекти, као што се може видети 
на сајту компаније, коштали су 
257.717.000 евра. Ни евро мање, ни 
евро више!

Цифра од 135 милиона евра која 
се помиње у јавности је тачна, али 
она не говори о томе колико кошта 
нова топионица. Она представља 
вредност робног кредита који је РТБ 
Бор добио од канадске EDC банке за 
изградњу нове металуршке линије. 
Тај робни кредит који су 2010. године 
Канађани одобрили РТБ-у Бор, а 
за који је касније гарантовала и 
Влада Србије, вреди сасвим прецизно 
101.250.000 долара и 55.000.000 евра. 
По курсу и односу долар-евро из те 

године, то јесте износило 135 мили-
она евра. Ваљда је свима било лакше 
да памте само једну бројку, па су 
долари у јавности претворени у евре. 
И, то је у реду.

РТБ Бор, међутим, никада 
јавности није казао да пројекат „нова 
топионица“ кошта 135 милиона евра. 
То је, да поновимо, била вредност кре-
дита који је „Бор“ за изградњу нове 
топионице добио. И добио је до у цент 
онолико колико су Канађани у том 
тренутку били вољни да кредитирају. 
Њих није занимала предрачун-
ска вредност целог пројекта, они су 
желели и хтели да дају новац само за 
оно што ће њихова фирма радити и 
уградити. Ни евро више. Значи, само 
за off-shore компоненту пројекта. И, 
она толико вреди. Остатак пара 
није „надуван“ и није отишао „некоме 
у џепове“, остатак до 257,7 милиона 
евра је вредност локалне компоненте 
и свих пратећих постројења. Локал-
ном компонентом руководио је бео-
градски „Енергопројект“ као главни 
извођач локалних радова. Он је, на-
равно, имао своје подизвођаче, па је 
тако, само подсећамо, у јеку изградње 
нове топионице на пројекту радило 
20-ак домаћих фирми и више од 800 
радника тих фирми. Све њих није 
интересовало то што пред крај 
изградње пара више није било. А, 
пројекат само што није био готов. 
Тада је у помоћ прискочила Влада 

Србије и одобрила РТБ-у кредит од 30 
милиона евра из Фонда за развој да се 
заврши започето. И сви су задовољно 
трљали руке које су од посла већ 
били дигли. Јер, нико ни један дан није 
желео да проведе на градилишту, а 
да за то није добро плаћен. И данас 
су сви веома задовољни. Очигледно, 
јер им је једна од главних референци 
за добијање нових послова управо ан-
гажман на пројекту нове топионице 
у Бору. 

На крају, подсетимо се и чињенице 
да се у реализацију пројекта нове то-
пионице ушло првенствено из еко-
лошких разлога, а потом из економ-
ских. Чисто небо над Бором и окол-
ним селима и чист ваздух били су им-
ператив и оно чиме се РТБ Бор руко-
водио када је одлучивао да ли да се у 
Бору гради савремена топионица. И 
то баш у време када је као „Дамоклов 
мач“ претила „препорука“ Светске 
банке да се стара топионица затвори, 
а концентрат из Бора и Мајданпека 
одвози на прераду у суседну Бугарску. 
Да Србија заувек остане само сиро-
винска база и не разликује се ни по 
чему од било које афричке колоније.

То РТБ Бор није могао да дозволи. 
Нарочито после вишедеценијског 
загађења ваздуха на које је осудио 
окружење у којем послује. Не! Донета 
је одлука да се гради нова топионица, 
да људи остану да раде у компанији и 
да живе од свог рада. Али, да коначно 

живе пуним плућима. 
Циљ је остварен! РТБ Бор је 

прошле године избрисан са листе 
највећих загађивача, не само у Србији, 
већ и у читавој Европи. Данас Борани 
и мештани околних села удишу чист 
ваздух. Они сигурно не мисле да нову 
топионицу треба конзервирати јер је 
промашена инвестиција. Не, сви они 
знају да је нова топионица пун пого-
дак. Знају то, богами, и потенцијални 
стратешки инвеститори. Не би они 
ни погледали РТБ да није нове топио-
нице и то, чак, отворено говоре данас 
када су посете опет учестале. Све 
те иностране фирме које истражују 
околину Бора немају дилему где ће 
топити бакар који траже. 

Данас РТБ Бор уредно отплаћује 
канадској EDC банци робни кредит 
узет за изградњу нове топионице 
у Бору, али измирује на време и све 
остале кредитне обавезе за раније 
обезбеђена наменска средства. Такође, 
текуће обавезе према добављачима и 
зараде за 4.865 радника,. 

У републички буџет редовно, сваког 
месеца, РТБ уплаћује више од 6 мили-
она евра – директно (кроз порезе и до-
приносе на лична примања, обавезе по 
основу ПДВ-а и 10% од зараде запосле-
них) и индиректно (ПДВ и акцизе за 
гориво и електричну енергију, ПДВ на 
друге репроматеријале и услуге). 

Г. Тончев Василић

Актуелно

Коментар

Тол’ко кошта нова борска топионица

РТБ. - Београдски Грађевински фа-
култет до краја месеца анализом треба 
да покаже да ли се исплати арбитража 
и захтев за накнаду штете од канад-
ског „СНЦ Лавалина“ због пожара у тек 
изграђеној фабрици сумпорне киселине 
у Бору. Како каже професор Бранислав 
Ивковић, шеф Катедре за управљање 
пројектима у грађевинарству, материјал 

је у припреми и биће претходно анали-
зиран на радној групи Владе Републике 
Србије. 

Ово је, поред осталог, предочено и 
двојици експерата из Америке које је, 
ради провере оправданости уложених 

средстава у изградњу нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине у Бору, 
ангажовала канадска EDC банка. Неза-
висни инжењери, Ерик Партелпог и 
Тери Браун, трећи пут су се (16. маја) 
сусрели са менаџментом РТБ-а Бор, а 
састанку су овога пута, у својству над-
зорног органа над пројектом нове топио-
нице, присуствовали и представници бе-
оградског Грађевинског факултета. 

Уз, како је рекао, потпуно разумевање 
улоге коју независни инжењери имају, 
свих процедура, правила понашања 
и ограничења, професор Бранислав 
Ивковић истакао је да се у разговорима 
о ревизији пројекта са техничко-техно-
лошког, еколошког и економског аспекта 
не може прескочити чињеница да се у тек 
изграђеној фабрици сумпорне киселине 
2015. године десио пожар. Он је нанео 
огромну штету и оставио велике после-
дице по рад РТБ-а Бор. Те последице 
РТБ Бор и дан-данас осећа захваљујући 
непрофесионалном понашању „СНЦ 
Лавалина“, канадске фирме која је била 
главни носилац посла, рекао је профе-
сор Ивковић. 

-„СНЦ Лавалин“ је потпуно ком-
промитовао мисију EDC банке! Ком-
промитовао је и отежао вама рад, а и 
људима у РТБ-у Бор и нама као над-
зорном органу. Саветујем вам, као ко-
легама, да добро проучите, рецимо, 
земље произвођача појединих делова 
опреме. Није баш очекивано, а ни 
природно, да опрема из разних земаља 

буде уграђена у толиком обиму, а све у 
име канадске фирме. „Лавалин“ овде 
није имао екипу за респект, имао је 
приучене људе и понашао се према 

„Бору“ као према нежељеном детету. 
Изашао је из посла на бруталан начин, 
мимо уговора. Јер, уговор није био ис-
текао, они су га на неправилан начин 
и безобразно раскинули. Због тога 
припремамо материјал, који ће најпре 
бити предочен радној групи Владе Ре-
публике Србије, за евентуалну арби-
тражу са „Лавалином“. Рвемо се и 
даље са страховитим последицама 
лошег рада „СНЦ Лавалина“, са испо-
рученом неквалитетном опремом из 
разних земаља и са великим последи-
цама од пожара у фабрици сумпорне 
киселине. Сматрам да то канадска 
EDC банка мора да зна. Она очекује 
да јој се уложени новац врати и да 

се остваре постављени циљеви, а то 
може да се деси само ако „Бор“ добро 
ради. Треба да се зна да РТБ добро 
ради тек од марта ове године, након 
обављеног другог ремонта металурш-
ких постројења. У међувремену је, 
напомињем, редовно плаћао камате и 
ануитете, није каснио ни дан – рекао је 
професор Бранислав Ивковић. 

На састанку је, поред осталог, дого-
ворено да се независним инжењерима 
достави списак свих недостатака у 
пројекту нове топионице, до оних 
најситнијих попут неуграђеног терет-
ног лифта и пумпи. Списак ће, како се 
чуло, двојици експерата из Америке по-
служити за давање мишљења о утицају 
свега тога на пројекат за који је EDC 
банка одобрила РТБ-у Бор робни кредит. 

Г. Тончев Василић

Независним инжењерима предочена опција арбитраже са канадским „СНЦ Лавалином“

Б. Ивковић: РТБ се и даље рве са страховитим последицама 
лошег рада „СНЦ Лавалина“, са испорученом неквалитетном 

опремом из разних земаља, као и са великим последицама од 
пожара у фабрици сумпорне киселине и са тим EDC банка мора 

да буде упозната - „Лавалин“ је отежао рад РТБ-у Бор, али и 
компромитовао мисију EDC банке и зато припремамо материјал 

за евентуалну арбитражу са њима

„EDC мора да зна за све пропусте 
канадске фирме“

Бранислав Ивковић
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Моћна опрема за раскривање 

РБМ. - Флота тешких возила на повр-
шинском копу Рудника бакра Мајданпек 
из дана у дан је све бројнија будући да се, 
брже него што је најављивано, завршава 
монтажа шест нових „белаз“ – ками-
она. Појачање стиже и тешкој рударској 
механизацији са новим „комацу“ - баге-
ром чији су делови пристигли од 20. до 
25. маја, па би монтажа могла да буде 
завршена до 10. јуна.

Откако је (11. маја) на пробну вожњу 
кренуо “белаз” 13, прво од шест нових 
тешких возила из контингента нове 
опреме, новине на површинском копу 
РБМ-а су скоро свакодневне. Моћној 
флоти тешких камиона, у којој је већ не-
колико година девет “белаза“ носиво-
сти 220 тона и три мања, 20. маја при-
додат је и “белаз” 14, други од шест 
новокупљених. Завршена је и монтажа 

“белаза” 15 и 16, а до почетка јуна 17 и 
18. 

-Монтирали смо четири возила и 
два су већ укључена у производњу, 
за два треба окончати царинске про-
цедуре, а за пробну вожњу ће бити 
спремна и преостала два. Пуним 
темпом, упоредо, радиле су две групе 
истог тима успевши да посао при-
веду крају брже од очекивања, иако 
су нас, повремено, друге обавезе на 
одржавању, одвлачиле са монтаже – 
каже Милош Поповић, руководилац 
текућег одржавања возила. На питање 
да ли су успели да упознају “душу” 
моћних машина, овај млади стручњак 
у РБМ-у наводи: - Јесмо, то није било 
тешко, јер је изазов био велики. Кроз 
рад смо доста научили. Нових по-
слова се не прибојавамо. Једини про-
блем је недовољно људи за све оба-

везе које имамо на текућем, сменском 
одржавању и монтажи.

Прича о новој опреми почела је са 
“белазом” 13. Као да је реч о лего коц-
кама, тим стручних и искусних људи за-

послених на одржавању тешких возила 
склопио је у моћну рударску грдосију 
(величине осредње куће) 120-130 тона 
делова приспелих у шест шлепера. 
Огромне шасије, корпе, кабине, точкови, 
платформа и делови, зналачки су упа-
ковани у први из серије нових дампера. 
Да подсетимо, то је један од највећих 
камиона који су икада јездили басен-
ским коповима, дугачак 13,36 метара, 

висок 6,5 и широк 7,7 метара. Празно 
возило тешко је око 150 тона, а превози 
220 тона терета. За разлику од прет-
ходне серије која је била опремљена 

“каминс” моторима од 2.400 коњских 
снага, ове покреће “MTU” мотор исте 
снаге, а непромењено је да два рачунара 
управљају вучним погоном, мере терет, 
потрошњу горива, пређене километре, 
број тура…

-Носивост је иста, снага дизел-мо-
тора такође, с тим што је сада уграђен 

“MTU” мотор за који сви показатељи 
из светских рудника говоре да има 
мању потрошњу горива за два до 
три процента. Кажу и да је дужи век 
тог мотора, тако да очекујемо да се 
покаже и у нашим условима - каже 

Братислав Благојевић, помоћник ди-
ректора РБМ-а за електромашинство. - 
У кабини је побољшана ергономија. 
Ишло се на удобност рада рукова-
оца, односно, возача. У томе се прате 
светски стандарди и побољшавају 
услови рада. Остало је све исто, с 
тим што су ојачани редуктори што је 
добро, будући да смо на возилима у 
раду имали проблеме са њима, а сада 

можемо очекивати њихов дужи век.
Благојевић истиче да су имали 

помоћ сервисера “Белаза” и успели 
да у најкраћем року монтажу при-
веду крају. Јер, у неким другим рудни-
цима, монтажа је трајала месец и по, 
а овде је за 33 дана монтирано шест. 
- Свесни ситуације и значаја нове 
опреме за рад рудника, радници ан-
гажовани на монтажи су максимално, 
крајње одговорно и високо професи-
онално, обавили свој део посла, чак 
брже него што смо очекивали – хвали 
Благојевић тим својих сарадника: - 
Нова и квалитетна опрема била је 
посебан изазов, па су сви желели да 
посао обаве најбоље. Показивали су 
велико заједништво, колегијалност, 

срчаност и пожртвовање, уз стручност 
која их је и уврстили у тим.

Два нова „белаза“, 13 и 14, већ су 
укључена у производњу а Андреја 
Марковић, помоћник директора РБМ-а 
за рударство, подсећа да ће, чим буде 
завршена монтажа, нови багер бити ус-
мерен на „Исток“ Јужног ревира као и 
комплетна нова опрема, укључујући бу-
шилицу и булдозер који се тек очекују. - 

Монтажа нових „белаз“- камиона започета је 29. априла, а до краја маја свих шест дампера било је на точковима. - Делови багера 
(пристигли од 20. до 25. маја) требало би да буду склопљени до 10. јуна. – Нова опрема ће бити усмерена на “Исток” Јужног ревира 
где је у првом захвату очекује тежак задатак – 28 милиона тона раскривке и 15 милиона тона руде

Снага која 

Милош Поповић

Огромни делови брзо су паковани

За 33 дана монтирано је шест камиона и два су већ на путевима копа
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Опрема је набављена са циљем да се 
убрза раскривање на Јужном ревиру, 
као следећа фаза у развоју Рудника 
бакра Мајданпек. На „Истоку“ нас 
као задатак у првом захвату очекује 
28 милиона тона раскривке и 15 ми-
лиона тона руде. То неће бити нимало 
лако остварити, јер упоредо треба од-
ржавати планирану производњу на 
Андезитском прсту - каже Марковић.

Од 20. до 25. маја у Рудник бакра 
Мајданпек пристигли су и делови за 
хидраулични багер „комацу” „Пи-Си” 
3000. Реч је о моћној машини јапанске 
производње, која се израђује у Немачкој, 
а изабрана је као најпродаванија и на 
испоруку се није морало дуго чекати. 
Најпре је стигла кашика запремине 15 
кубних метара. Њени делови који се 
највише хабају (улазни део странице 
и патос кашике) могли би пре уградње 
да се ојачају, под условом да то одобри 
сервисер. Стигли су и транспортни ме-
ханизам, гусенице, платформа, машин-
ско постројење, кабина и други делови 

које је деветочлана екипа са одржавања 
багера и бушилица, заједно са сервисе-
ром, супервизором из Немачке, одмах 
почела да склапа. 

-Већ смо имали сличне задатке, 
монтирали смо и мање и веће багере, 
па знамо да је најважније да се све 
уради како је зацртано, дакле што 
квалитетније, како се у раду не би 
јављали пропусти – каже Родољуб 
Рајковић, технички руководилац ма-
шинске опреме површинског копа. 
Притом додаје да је по стандардима 
произвођача потребно 11 дана да се ис-
поручени делови склопе у багер спре-
ман за прве, додуше пробне захвате, 
али да су они спремни да читав посао 
заврше и у краћем року.

-Добро је, да су током маја 
предвиђени послови реализовани 
брже него што је најављивано и могло 
да се очекује. То ће нам омогућити да 
све снаге одмах усмеримо на “Исток” 
Јужног ревира, где су нам обавезе изу-
зетно велике, али где је и перспектива 
даљег рада и будућност Рудника бакра 
Мајданпек - наглашава Бранислав 
Томић, први човек РБМ-а. Он не про-
пушта да захвали запосленима који су и 
на овим пословима показали да нема за-
датка у производњи којем нису спремни 
да одговоре на најбољи начин.

Силвија Вукашиновић

РБМ нова опрема
Јужног ревира у Мајданпеку

отвара перспективу

Пет дана су шлеперима пристизали делови новог багераСамо једна гусеница тежи 26 тона

Пажљивом монтажом избегавају се каснији застоји у раду

Чим буде монтиран нови багер иде на „Исток” Јужног ревира
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Београдски и нишки студенти 
РТБ посете

 ТИР. – Преко 200 студената Тех-
нолошко-металуршког и Грађевинског 
факултета из Београда, Машинског фа-
култета из Ниша и Техничког из Бора, 
заједно са својим професорима, посе-
тили су 23. маја нову топионицу, фа-
брику сумпорне киселине, постројење 
за пречишћавање отпадних вода и 
енергану. Био је то сусрет на обо-
страно задовољство током којег су 
будући инжењери видели како функ-
ционишу најмодернија постројења за 
топљење бакра и производњу киселине, 
а домаћини показали да су овладали 

технологијама и из корена променили 
еколошку слику града бакра. Према 
оцени Драгана Маринковића, дирек-
тора пројекта, који је био један од водича 
и одговарао на бројна питања, студенти 
су импресионирани постројењима, сав-
ременом технологијом и параметрима 
процеса који се остварују.

Захваљујући генералном дирек-
тору РТБ-а Благоју Спасковском на 
овој изванредној прилици Бранислав 
Ивковић, професор Грађевинског фа-

култета у Београду и руководилац над-
зорног органа током градње топио-
нице, (који је довео два „дупла“ ау-
тобуса студената грађевине), казао је 
да је све перфектно функционисало. – 

Ваши људи су нас дочекали организо-
вано, педантно, распоредили у групе 
и студенти су видели све што треба да 
виде. Ја сам поносан на све то, јер су 
у јулу 2013. гоине постојала само три 
човека – Спасковски, Маринковић и 
ја - која су веровала да ће нова топи-
оница и фабрика сумпорне киселине 
бити изграђене. Студенти доста знају 
о овом пројекту, али важно је да су 
сада могли да се увере да овде владају 
ред, рад и дисциплина, да све функци-
онише како треба и, коначно, видели 
су финални производ – бакар. Много 
вам хвала на овом дочеку и мислим 
да боље амбасадоре РТБ Бор нема од 
ових студената. 

Поздрављајући младе госте на ручку 
у хотелу „Језеро“ Благоје Спасковски 
је најпре казао да је поносан на сарадњу 
са професором Ивковићем и нагласио 
студентима да су видели највећи еко-
лошки пројекат у Србији јер је, примера 
ради, у јануару 2009. концентрација сум-
пор-диоксида у ваздуху била 31.820 ми-
крограма (у нормалном метру кубном), 
а сада је мања од 50! Бор и његова око-
лина су зелени, овде цветају руже као 
и другим градовима, јесен више не 
почиње у јулу, као некада, већ у октобру, 
а прошле године се први пут “појавио” 
бели снег. 

 - Све ово потенцирам – казао је 
Спасковски - зато што се на многим 
нашим катедрама још не схвата 
да је у свету екологија испред биз-
ниса, испред економије. Увек кажу: 
екологија уз максималну безбедност, 

па и ви, при свему што будете сутра 
радили као стручњаци, обратите 
пажњу на екологију. Овај пројекат 
је рађен по америчким стандардима, 
уз максималну безбедност (јер је све 
четири године градње владала дисц-
плина као на Западу), и изграђено је 
постројење које доноси позитивну 
економију. Она ће поправити стање 
и билансе РТБ-а Бор, а у исто време 
и повећати његово учешће у БДП–у 
Србије. “Бор” је прошле године при-
ходовао 220 милиона долара и то је 
једина фирма у Србији која из стена 
прави зелене доларе. Из руде са 0,27 

до 0,33 одсто метала добија се бакар 
чистоће „четири деветке“ (99,99%), 
односно бакар који се може продати по 
берзанској цени са премијом за квали-
тет од 80 до 135 долара по тони. Јер, он 
је са изузетно малим садржајем еле-
мената који не дозвољавају да се из 
катоде извуче жица дебљине људске 
власи. 

-Утисци су позитивни – каже 
Бранка Радовановић, студент Ма-
шинског факултета у Нишу. - Иако смо 
очекивали да је у металургији доста 
прљаво, овде је заиста чисто и нема 
дима, процеси су аутоматизовани. Све 
оно што учимо у теорији, данас смо 
могли да видимо у пракси.

-Ја сам овде већ био док се гра-
дило ово импозантно здање – додаје 
Христијан Гурабиевски, студент 
мастер-студија на Грађевинском фа-
култету у Београду - тако да су ми 
утисци сада феноменални. Изнена-
дио сам се шта је све изграђено за 
ово време. Држава је доста тога инве-
стирала, наши професори су такође 
дали значајан допринос свему овоме 

Велика технолошка 

Уместо „прљаве металургије“, какву су очекивали, будући инжењери са Технолошко-металуршког 
и Грађевинског факултета у Београду, нишког Машинског и борског Техничког факултета, са својим 
професорима, видели су нова постројења и аутоматизоване процесе без дима, питали шта их све 
занима о највећем еколошком пројекту Србије, присуствовали ливењу бакра и провели весело 
поподне у хотелу „Језеро“

Благоје Спасковски

Бранислав Ивковић

Александар Ћитић Абел Дуран и Кристијан Гурабиевски

Бранка Радовановић
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и, колико видим, све функционише и 
управља се без проблема. 

Абел Дуран је студент завршне 
године истог факултета на Одсеку за 
управљање пројектима. Он је први пут 
у Бору: - Стварно сам задивљен. Под 
број један, ово је пројекат који је ка-
питална инвестиција Репиблике 
Србије и имали смо срећу ду су неки 
од наших професора били ангажо-

вани на њему тако да се и дан-данас 
на факултету препричавају искуства 
овог пројекта. А, студенти на основу 
тих практичних примера могу много 

тога да науче о организацији једног 
пројекта на коме је једно време било 
ангажовано 700 радника. Одушевљен 
сам свим оним што смо видели, као и 
гостопримством људи који су били за-
дужени да нам покажу све ово.

Најупечатљивији утисак на Абела 
оставило је ливење бакра где је теме-
пратура тих “плоча” (анода) које се 
лију 1.300 степени. - Импозантна је 
прилика за све нас да видимо један 
такав процес – додаје он - јер ће се 
можда само некима, изабранима, ука-
зати прилика да једног дана буду део 
тако нечега. Хвала РТБ-у Бор што 
нам је изашао у сусрет и радујемо се 
сарадњи и нашем будућем доласку 
овде, а можда и доласку неког вашег 
инжењера који би на Факултету ис-
причао још нека искуства са овог 
пројекта.

Александар Ћитић је студент треће 
године металуршког инжењерства 
на ТМФ-у: - Овде је поприлично 
занимљиво и едукативно – каже он. - 
Важно је да видимо један тако моде-

ран погон и цео поступак производње 
бакра, да употпунимо теоријска знања 
која стичемо на факлтету, да се упоз-
намо са праксом и проблемима који се 
срећу у производњи бакра. На питање 

шта би издвојио од онога што је видео 
или чуо, Александар каже да је импре-
сивна чистоћа бакра која се добија током 
прераде концентрата (са 20-ак одсто 
бакра) до аноде са 99,96 одсто. 

-Као неко ко је у Бор долазио и пре 
него што је изграђена нова топио-
ница и нова фабрика сумпорне кисе-
лине морам да кажем да су резултати 
заиста импресивни – каже Милисав 
Ранитовић, научни сарадник Техно-
лошко-металуршког факултета Универ-
зитета у Београду. - То се, пре свега, 
односи на еколошке параметре, а по 
информацијама које смо добили од 
ваших инжењера, достигнути су пуни 
производни капацитети, што указује 
на пуну оправданост једне овакве 
инвестиције и на њено постојање у 
нашој Републици. Први утисци су 
да данас долазите потпуно неоме-
тано и присуствујете пуном произ-
водном капацитету, што у ранијим 
ситуацијама, сећате се, није било 
могуће, што је јасан показатељ нове 
еколошке слике. Што се тиче студе-
ната, овакве посете су од суштин-
ског значаја за њихово школовање, 
њихов тренинг и оспособљавање за 
сутрашњи рад. Јер оно што ми изуча-
вамо на читавом универзитету заиста 

нема неког великог значаја док се не 
дође у посету оваквом индустријском 
комплексу.

На питање какве утиске носи из ове 
посете РТБ-у и шта она значи његовим 
студентима Дејан Митровић, проде-
кан на Машинском факултету у Нишу, 
каже: - Ово здање импозантно делује, 
а како сада факултет тежи дуалном 
образовању о коме се увелико прича, 
добро је да студенти упознају шта их 
чека по завршетку студија. Видим да 
су јако заинтересовани, постављају 
питања представницима компаније и, 
мада још нисам разговарао са њима, 
сигуран сам да носе утиске који су 

јако позитивни. Још једном хвала 
РТБ-у што им је омогућио да виде 
процес производње бакра и мада је 
ово више материја за друге факултете 
(рударске, геолошке) има ту и доста 
машинских послова. Посетили смо 
и нову енергану која стварно делује 
фасцинантно.

По завршетку посете, ручка и 
дружења у Хотелу “Језеро”, Абел 
Дуран је у име својих колега казао: - 
Захваљујем се директору Спасков-
ском што нам је омогућио да на 
лицу места видимо како уз правилно 
руковођење и одабран тим људи може 
да се реализује један тако велики 
пројекат, као и да на лицу места 
видимо једног од највећих покре-
тача привреде у Републици Србији. 
Верујем да ће свако од мојих колега, 
после свега што је овде видео, бити 
својеврстан амбасадор РТБ-а, града 
Бора и предивног хотела „Језеро“. 

Текст и фото: Љубиша Алексић 

посетили нову топионицу

и еколошка промена

Поглед на командну салу нове топионице

Посета је весело завршена у хотелу „Језеро”

Ливење анода оставило је 
најупечатљивији утисак код 

будућих инжињера

Милисав Ранитовић

Дејан Митровић
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РБМ. - Група од 60 студената треће 
године Рударског инжењерства на Ру-
дарско-геолошком факултету Универзи-
тета у Београду, у оквиру своје стручне 
праксе, 26. маја посетила је Рудник бакра 
Мајданпек и упознала се са свим фазама 
производног процеса. Уз своје профе-
соре, имали су добре домаћине међу за-
посленима у РБМ-у који су били спремни 
да одговоре на сва питања будућих 
колега и пруже им све информације о 
руднику, технологији и опреми.

На првом кораку, на површин-
ском копу РБМ-а, студенти су могли да 
погледају како се одвија монтажа новог 
хидрауличног багера „коматсу“ „Пи-Си” 
3000, да добро погледају гусенице од 
којих свака тежи по 26 тона, али и да виде 
са колико се спретности, знања и струч-
ности делови склапају у моћну машину. 
Потом су, од дипломираног инжењера 
геологије Бобана Голубовића и дипло-
мираног рударског инжењера Синише 
Филиповића, техничког руководиоца 
копа, добили све информације о повр-
шинском рударењу, о историјату, пер-
спективи. На путу до Флотације, видели 
су погоне дробљења и филтраже, али и 
јаловиште. Процес флотације је већину 
оставио без даха, а студенти на смеру 

Припреме минералних сировина са по-
себним интересовањем су загледали 
нове флотационе машине и Ивану 

Раденковићу, инжењеру оперативе, по-
ставили бројна питања.

-У Мајданпеку сам први пут 

и одушевљен сам оним што сам 
видео - рече нам Милић Радовановић, 
истичући да је уписао Подземну 
експлоатацију лежишта минералних си-
ровина, па тако искористио прилику да 
у Бору сиђе у Јаму. - Ја сам из Ресавице 
која такође има рудник, али у којем је 
све старо и неупоредиво мање уређено. 
Све ово је боље, а нове машине говоре 
да овде има перспективе.

И његов колега Урош Димитријевић 
је из рударске средине, из Лаза-
ревца, а определио се за Површинску 

експлоатацију лежишта минералних 
сировина. - Код нас је другачије, јер 
имамо угљенокоп. Овде се све ради 
на други начин. За неког ко је, као ја, 
једном ногом већ закорачио у рудар-
ство, ово је веома инспиративно…

Студенти су пажљиво загледали 
кашику новог багера, правили рачунице 
шта и колико једним захватом може да 
уради, запиткивали за техничке каракте-
ристике појединих машина, али и за цену 
моћне опреме. Имали су мали милион 
питања о процесу рада за дипл. инж. 
рударства Јагодинку Богдановић из 
Службе безбедности и заштите здравља 

на раду, а један од њихових професора, 
др Драган Игњатовић, своје утиске о 
овој посети овако је сумирао: 

- Студенти су видели Бор, данас и 
Мајданпек, те тако заокружили читав 
један циклус везан за производњу 
бакра. Ово су студенти који, углавном, 
гравитирају према рудницима угља и 
они су све претходне праксе обавили 
у Колубари или Костолцу, па нам је 
жеља била да виде и овај тип рудника. 
Могу вам рећи да су одушевљени 
оним што су видели и да ће им много 

значити. Можда ће неко од њих доћи 
и у ове крајеве да ради, зато што су 
видели други тип технологије. До сада 
су, углавном, слушали о континуал-
ним технологијама, а сада су видели 
и дисконтинуалне, посебно су их ин-
тересовали велики дампери, нови ба-
гери-кашикари, употпунили су своја 
знања о рударству.

И студенти и професори напустили 
су Мајданпек пуни утисака и прича у 
којима би ускоро и сами могли да буду 
актери.

С.Вукашиновић

РБМ посете
РБМ посетили студенти Рударско-геолошког факултета из Београда

Студенти треће године Рударског инжењерства обишли 
су погоне мајданпечког Рудника бакра, упознали процес 

производње и моћну рударску опрему

Производња бакра изблиза
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Одржана конститутивна Скупштина Индустријског синдиката РБМ–а

Нема више чекања

РБМ. - Производња у Руднику бакра 
Мајданпек усталила се последњих 
месеци на око 1.300 тона бакра у кон-
центрату, уз пратеће количине злата и 
сребра, по чему ни мај није био изузе-
так. Поменути учинак остварен је за 
29 мајских дана, током којих су сви ре-
сурси били усмерени и на друге оба-
везе од изузетног значаја за контину-
итет производње у наредном периоду. 
Анализирајући рад на површинском 
копу, Андреја Марковић, помоћник 
директора РБМ-а за рударство истиче: - 
План укупних ископина је, са нешто 
више од милион тона остварен 66,33 
одсто, при чему је учинак на руди око 
98 процената, уз добар садржај бакра 
у руди и смањен учинак на јаловини 
са Андезитског прста.

Марковић још додаје да се актив-
ност током овог месеца, углавном, огле-
дала у тежњи да се допреми плани-
рана количина руде за рад флотације, 
а преостала флота возила усмери ка 

„јаловинским” багерима, што се пока-
зало као недовољно за остварење пла-
нова. - Евидентна је била и учесталост 
потребе за варењем кашика на „Пи-
Си“-багерима, што је имало удела у 
негативном тренду раскривања. Нада 

за бољитак је, свакако, нова опрема 
уз коју ћемо убрзати раскривање на 

„Истоку“ Јужног ревира, али нам 
остаје и обавеза задржавања погон-
ске спремности опреме, механизације 
и возила за рад на Андезитском 
прсту. Притом не заборављамо значај 
одводњавања за производњу у наред-
ном периоду и са пуно пажње бринемо 
о нормативима и безбедности на раду 
- наводи Марковић.

У Флотацији РБМ-а истичу да се 
производња наставља у истом темпу и са 
сличним резултатима који су близу план-
ских када је реч о количинама бакра у 
концентрату и племенитих метала у овој 
години. -Добри резултати настављају 
се и посматрано преко квалитета кон-
центрата и искоришћења које је на-
домак планираних 85 одсто – наводи 
Јелена Ђурић, управница Флотације 
РБМ-а. - Пуно пажње поклањамо нор-
мативима и смањењу трошкова, а упо-
редо, подижемо квалитет одржавања 
како би избегли непланиране застоје 
– наводи Ђурићева. Притом додаје да 
се истовремено са непосредним зада-
цима у производњи обављају вредни 
и важни послови за водоснабдевање 
флотацијског процеса, посебно у усло-

вима када се полако повећава ниво пре-
раде, односно производња. Због тих до-
датних обавеза, и на пумпној станици 

“Калуђерица” и око пловеће пумпне ста-
нице, и у филтражи, веома је важно да се 
у производњи све одвија по плану. 

-Добри производни резултати у 
овом делу године, добра су основа 
за знатно боље у њеном наставку. 
Јер, очекују нас велике обавезе. Са 
новом опремом кренућемо снажније 

у раскривање “Истока”, ниво укуп-
них ископина ћемо морати знатно да 
увећамо, а истовремено да, колико 
могућности дозвољавају, увећавамо 
производњу. Притом, мораћемо да 
остваримо пуну контролу свих трош-
кова, како би укупан резултат био 
што повољнији - подвлачи Бранислав 
Томић, директор РБМ-а. 

С.Вукашиновић

РБМ. - Нови велики посао од прво-
разредног значаја за одржавање текуће 
производње у Руднику бакра Мајданпек 

- измештање пловеће пумпне станице - 
која за водоснабдевање флотацијског 
процеса има немерљив значај и 
незаменљиву улогу, почиње да се 
реализује амбициозно и истовремено 
на више страна. Јер, реч је о обимном 
послу, који подразумева израду трасе 
и постављање новог цевовода, као и 
пратеће грађевинске и друге објеке, до 
премештања самих пумпи које би, са 
нове пумпне станице, ако све буде текло 
онако како се сада сагледава и планира, 
прве количине воде за флотацијски 
процес могле да обезбеде већ крајем ав-
густа. 

Након што је већина неопходних 
тендера завршена, одређени радови 
су већ покренути, потврђује Свето-
мир Мустецић, помоћник директора 

РБМ-а за инвестиције: - Завршен је 
тендер за извођача трасе, извођач 
радова је уведен у посао и то је кре-
нуло. Додуше, већ са проблемима, због 
неповољних временских прилика, јер 
су обилне кише расквасиле трасу, за-
уставиле машине које би до половине 
јуна, пошто је рок месец дана, требало 
да заврше читав посао.

У међувремену расписан је тендер за 
израду грађевинских објеката на траси, 
изабран је извођач радова, “Мимел” 
Мајданпек, а почетак би требало да 
уследи одмах након потписивања уго-
вора. Такође, расписан је и тендер 
за полагање цевовода, за машинске 
радове, за монтажу моста, као и за 
израду опреме у шахтама и изабран AD 

“WOOD” са којим треба да се потпише 
уговор. Остаје још тендер за електрора-
дове који подразумева бројне послове, 
од пројектовања, израде, испоруке и 

уградње опреме и израде објеката две 
трафостанице. Ту је рок за подношење 
понуда и избор добављача истекао 
крајем маја тако да би и то требало да 
буде обављено ових дана.

А, онда ће се и радови захуктати 
на свим тим пословима и измештање 
пловеће пумпне станице са садашње 
локације у средњу увалу, припремано 
још 1996. године, биће обављено до ок-
тобра. - Да, пројектоваће се електрора-
дови, (независно од овог) израдити це-
вовод, обавити машински радови, већ 
се гради темељ, а средиће се и траса. 
Како се она буде сређивала, тако ће 
се настављати други радови – каже 
Мустецић наводећи да је сада највећи 
проблем сеча шуме на самој траси и 
постизање договора са “Србија шумама”: 

- После тога предстоји извлачење 
четири пумпе са постојеће пумпне 
станице и њихово ремонтовање. За 

извлачење пумпи формираћемо до-
датну екипу од радника који су некада 
радили на пловећој пумпној станици 
како би прве три пумпе већ крајем ав-
густа могле да се активирају са нове 
локације.

У Флотацији још истичу да 
је реч о новој, преко милион евра 
вредној инвестицији, која истовре-
мено, представља најважнији задатак 
у Руднику бакра Мајданпек у погледу 
одржавања текуће производње. Реч је о 
послу који је дуже од две деценије од-
лаган све у ишчекивању “бољих вре-
мена”. И док је производња била мања 
проблем се могао “гурати под тепих”, 
али сада када је вишеструко увећана, са 
тенденцијом да се даље увећава, времена 
за одлагање нема. Па, ни за кашњење у 
односу на зацртани октобарски рок.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - Конститутивном 
Скупштином 18. маја Рудник бакра 
Мајданпек добио је и Индустријски 
синдикат. Мирко Репеђић изабран је 
за председника, Драгош Стојановић за 
потпредседника, а Валентина Суровић 
за секретара овог синдиката у РБМ-у. 
Како је речено, он треба да се легити-
мише пред послодавцем као нови одбор 
повереника и покуша да што пре обе-
збеди репрезентативност.

На конститутивној седници иза-
брана су радна тела Скупштине, пошто 

је претходно усвојен Пословник о раду. 
Подносећи Извештај о активностима на 
формирању синдиката, Мирко Репеђић 
је истакао да је идеју о Индустријском 
синдикату представио својим колегама 
и сарадницима у свим радним цели-
нама РБМ-а, да су људи из свих погона 
заинтересовани за укључење, а да тре-
нутно има 33 члана. Синдикат је, како 
је речено, уписан у регистар надлеж-
ног Министарства за рад, борачка и 
социјална питања. 

С.В.

На конститутивној седници синдиката 
који у Руднику бакра Мајданпек, за сада, 
има 33 члана,за председника изабран 
Мирко Репеђић. – Циљ да се што пре 
обезбеди репрезентативност и укључи у 
процес колективног преговарања

Још један синдикат у РБМ-у

План укупних ископина, са нешто 
више од милион тона остварен 
66,33 одсто, при чему је учинак 

на руди око 98 процената. – 
Прерада у флотацији на планском 
нивоу, уз квалитет, искоришћења, 

нормативе и мање трошкове 
вредне пажње. – Упоредо 

текли радови на одводњавању 
Јужног ревира, водоснабдевању 

флотације, монтажи нове опреме

РБМ припрема трасу за измештање пловеће пумпне станице

Већина тендера за неопходне радове (од израде трасе, постављања новог цевовода, до пратећих 
грађевинских објеката и других послова) завршена је и они почињу. – Циљ да се већ у августу (дотад 
ремонтоване) прве пумпе активирају са нове локације пловеће пумпне станице, а у октобру свих шест

Залет за нове, веће задатке
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Рудник бакра Мајданпек прати утицај минирања са копа на јужни део града

У РБМ-у настоје да смање буку коју тешка возила стварају у граду

РБМ. - Развој рударских радова на 
површинском копу Јужни ревир Руд-
ника бакра Мајданпек довео је до 
приближавања минских серија стам-
беним и грађевинским објектима на 
подручју јужног дела града Мајданпека. 
Како јачи сеизмички потреси при сва-
кодневним минирањима могу довести 
до оштећења зграда и других објеката 
у непосредној близини, РБМ већ годину 
дана спроводи пројекат ефикасног, поуз-
даног и прецизног мониторинга параме-
тара сеизмичких потреса и деформација 
објеката ради сталног и реалног 
сагледавања утицаја минирања.

-У оквиру праћења утицаја сеиз-
мичких потреса, инсталирани су си-
стеми мониторинга којима се, поред 
свакодневних мерења параметара 
потреса и ваздушних удара, прате и 
деформације пукотина на објектима. 
Уз то, прате се и климатски параме-
три, температуре и влажности, а води 
и анализира дневник минирања са ге-
одетским снимцима минских серија, 
као и прецизна евиденција параме-

тара бушења и минирања важних 
са становишта сеизмичких потреса - 
објашњава дипл. инж. рударства Дарко 
Извонар, носилац задатака развојних 
програма РБМ-а.

На основу података о вибрацијама 
тла и реакцијама објеката, мониторинг 
треба да омогући поуздану оцену утицаја 
минирања са радилишта „Јужног ревира“ 
на објекте у јужном делу Мајданпека. 

Систем омогућава утврђивање коре-
лационих односа између параметара 
минирања, јачине сеизмичких потреса, 
спољних климатских утицаја, са једне 
стране, и реакције објеката, са друге. 
На основу тога, технологија минирања 
моћи ће да се унапређује и усавршава у 
погледу економичности, обезбеђења се-
измичке заштите и повећања сигурно-
сти минирања.

-После неколико десетина мини-
рања, прогноза брзине осциловања 
за свако следеће све је поузданија. На 
основу закона осциловања тла, које 
може да се свакодневно коригује ре-
зултатима сеизмичких мерења и за-
конитостима утицаја потреса на про-
мену ширине пукотине, могуће су 
корекције параметара технологије 
минирања, како би се обезбедила се-
измичка заштита објеката - наглашава 
Извонар.

Систем мониторинга омогућава 
даљинску контролу и конфигурацију, 
а резултати мерења се непрекидно 
складиште у меморији система у ре-

алном времену, па такви могу да се 
емитују на даљу обраду и анализу. - 
Ради обезбеђења и чувања података 
о обављеним минирањима, води се 
дневник који за свако минирање 
садржи прецизне податке. Почев 
од тачног времена и датума, преко 
висине етаже, пречника и нагиба 
минских бушотина, линија најмањег 
отпора, растојања између и дужине 
минских бушотина, до примењене 
врсте експлозива, масе појединачних 
експлозивних пуњења, дужине чепа, 
укупног броја бушотине и низа других 
података и запажања - рекао нам је 
Дарко Извонар.

Јер, сваки од тих параметара има 
одређени утицај на јачину потреса, неки 
додуше, занемарљив, а поједини такав 
да се њиховим изменама у већој или 
мањој мери може контролисати сеиз-
мички ефекат минирања са површинског 
копа „Јужни ревир“ на људе и објекте у 
јужном делу Мајданпека.

 С.Вукашиновић

РБМ.- Планским ширењем повр-
шинског копа Рудника бакра Мајданпек, 
интензивирањем радова и проширењем 
ископа на Јужном ревиру, померена је, 
уствари, сасвим приближена граница 
откопа према граду. Најближи стамбени 
објекти нашли су се веома близу Повр-
шинском копу, а станари тих зграда из-
ложени су повећаној буци која настаје 
кретањем тешких возила, на невеликој 
удаљености. Како би се грађани зашти-
тили од буке, а и по налогу Министар-
ства пољопривреде и заштите животне 
средине, приступило се спровођењу аку-
стичних мера заштите од буке.

-Приликом извођења радова у 
оквиру друге фазе развоја Рудника 

бакра Мајданпек на радилишту 
„Исток“ траса транспортних путева 
изведена је непосредно уз градске 
стамбене јединице код рампе број 
4, у улици Рударска бр. 6 - потврђује 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. - Учесталост 
проласка тешких возила условила је 
стварање буке због приближавања 
градилишта градској средини, па 
смо неопходне мере већ предузели са 
циљем да буку на тој локацији дове-
демо на меродавни ниво и у оквире 
граничних вредности – рекао нам 
је Марковић објаснивши да ће након 
постављања звучне баријере бити 
обављено поновно мерење. 

Уважавајући потребу да се по-
стави заштитна звучна баријера поред 
најближег стамбеног објекта како 
би се бука смањила, а са циљем да 
се уз минималне трошкове обезбеди 
најквалитетније решење и притом буде 

и најбрже, у РБМ-у су машинску ради-
оницу ПУС-а ангажовали да изради и 
монтира баријеру. 

-Пројекат за извођење са статич-
ким прорачуном урадио је одговорни 
пројектант. Према пројекту, ком-
плетну баријеру израђују и уграђују 
радници машинске радионице ПУС-а 
који су се са грађевинском служ-
бом РБМ-а побринули и за бетонске 

радове - каже Неђељко Чавић, управ-
ник ПУС-а. - Баријера је дужине 15 
и висине пет метара, а у њу ће бити 
уграђено седам кубних метара бетона, 
85 кг арматуре, 1.300 кг металних про-
фила и 75 квадрата челичног пласти-
фицираног трапезног лима. Темељи 
и конструкција су урађени, у току је 
монтажа конструкције, завршетак 
баријере очекује се за неколико дана 

- наводи Чавић.
Предрачунска вредност радова је 

570 хиљада динара, а како је материјал 
коштао 280 хиљада, рачуница говори да 
је радом у сопственој, односно режији 
радника ПУС-а, остварена уштеда од 
290 хиљада динара. Притом, посао је 
завршен у краћем року него што би било 
да је ангажовано „треће лице”, а још 
једном потврђено да је брига о трошко-
вима приоритет запослених у РБМ-у и 
да сопствени рад омогућава уштеде. 

С.Вукашиновић

Баријера је дужине 15 и висине пет метара, у њу ће бити уграђено седам кубних метара бето-
на, 85 кг арматуре, 1.300 кг металних профила и 75 квадрата челичног пластифицираног тра-
пезног лима

Мониторинг свих параметара

Систем омогућава утврђивање односа између параметара минирања, интензитета сеизмичких потреса насталих том приликом, 
спољних климатских утицаја, са једне стране, и реакције објеката, са друге. - На основу закона осциловања тла, које свакодневно 
може да се коригује резултатима сеизмичких мерења и законитостима утицаја потреса на промену ширине пукотине, могуће су 
измене параметара технологије минирања, како би се обезбедила сеизмичка заштита објеката

Звучна баријера 
на ивици копа

Дарко Извонар



Понедељак, 5. јун 2017. Број 2282, страна 13

ФЛОТАЦИЈА „В.КРИВЕЉ“. - 
Током маја у кривељској Флотацији 
прерађено је око 820.000 тона руде са 
кривељског копа и око 170.000 тона са 

„Церова“. То је безмало милион тона и – 
према речима управника Саше Милића 
– обима који Флотација даје од почетка 
године: између 950.000 и милион и пе-
десет хиљада тона. Стабилизован је рад 
треће секције, што је био велики про-
блем целог месеца и откад је замењен 
погонски зупчаник, млин са шип-
кама ради стабилно. Током 40-часов-
ног застоја саниран је и темељ млина, а 
завршени су и неки пратећи послови, па 

секција сада ради стабилно као и прет-
ходне две.

-На крај месеца изашли смо са 
проценат-два мање прерађене руде 
од плана, а слично је и са бакром у 
концентрату – каже Милић. – Дали 
смо 2.085 тона са кумулативним 
искоришћењем („Кривељ“ плус 

„Церово“) од око 81 одсто, што је мало 
слабије него у фебруару и марту, а 
слично априлу. Радимо на његовом 
повећању и спремамо се за 32-ча-
совни ремонт у другој недељи јуна. 
Тада ћемо заменити једну траку на 
дробљењу и прерадити састав друге. 

Такође, заменићемо два редуктора 
и два бубња на најдужој траци (од 
дробљења до флотације), после чега 
ћемо имати нова сва четири редук-
тора јер су два замењена пре годину 
дана. Веома је важно да ћемо заменити 
и чело млина са куглама на другој 
секцији које би требало да стигне 
ових дана. Прегледаћемо и машине 
које стално раде на пречишћавању а 
које не заустављамо док не стане ком-
плетан погон. 

Упркос тврдој руди и дробљењу 
које није баш у најбољем стању, на 

„Церову“ је мај завршен прерадом 96 
одсто планираних количина. Обло-
жен је плашт млина са шипкама и чела 
млина са куглама тако да, сем око про-
блема на дробљењу, није било других 
интервенција. 

-Нова опрема у Флотацији “Велики 
Кривељ” добро ради и редовно се ка-

либрише - каже Милић. - Стручњаци 
компаније „Мецо миералс“, која ју 
је испоручила, стално су са нама. 
Долазе, распитују се, дају савете, 
помажу, тако да смо веома задовољни 
сарадњом, нарочито у делу дробљења 
где ниједна замена облога на „ХП“- 
дробилицама на пролази без њиховог 
надзора. Кад будемо стали у јуну због 
поменутих захвата, доћи ће и они да 
прегледамо све машине и да нам дају 
сугестије шта би требало у наредном 
периоду да поручимо, мада ми отпри-
лике знамо шта нам је чинити. 

Управник наглашава да се посебна 
пажња посвећује безбедности на раду. 
Повећана је пажња, људи се обучавају 
са циљем да раде сигурније, да знају 
процедуре, правила, и да се тако смањи 
број повреда. 

Љ. Алексић

КОП „КРИВЕЉ“. - Два дана пре 
истека маја месеца на површинском 
копу „Велики Кривељ“ од планираних 
852.500 тона руде, за 29 дана откопано 
је 802.290 тона, што је благи премашај 
количина. Истовремено, од 1,44 ми-
лиона тона јаловине (што је заједно са 
рудом безмало 2,3 милиона тона укуп-
них ископина) уклоњено је 797.360 тона, 
или око 60 процената планиране (а укуп-
них ископина скоро 1,6 милиона или 75 
процената). Да је остварен планирани 
средњи садржај бакра у руди од 0,272 
одсто, добило би се 2.250 тона бакра у 
руди. Међутим, уласком у мало богатије 
и флотабилније партије руде текућег за-
хвата кривељски рудари остварили су 
већи просечан садржај од 0,298 одсто и 

два дана пре истека месеца премашили 
план бакра у руди. 

-Дали смо 2.385 тона бакра у 
руди – каже управник Милан Делић. 

- Имајући у виду да су остварења на 
јаловини априла била испод 50 одсто 
планираних, а сада су реални изгледи 
да будемо и неки проценат преко 60, 
охрабрује нас тај помак и надамо се да 
ћемо тренд наставити у јуну. Јер, ово 
је, добрим делом, резултат боље рас-
положивости транспортног система 
након ремонта дробилице и замене 
дела најдуже траке. У јуну ћемо заме-
нити и траку код одлагача и уколико 
нас испрати довољан број располо-
живих камиона и још боље време, ра-
чунамо на још један корак напред ка 

планираним количинама јаловине. 
Мај на кривељском копу није се 

много разликовао од претходног месеца. 
Позиције багера су сличне, расположи-
вост утоварне опреме и бушилица је 
на предвиђеном нивоу тако да за поче-
так јуна има довољно изминиране руде 
и јаловине. Неколико пљускова током 
месеца само су накратко заустављали 
рад (нестајало је струје), али без већих 
хаварија. - Пошто је велика висина 
одлагања, обимне и нагле падавине 
могу – напомиње Делић - да изазову 
клизање и нагло спуштање терена 
на ободу старог борског копа, што би 
дестабилизовало одлагач јаловине. 
У таквим условима пратимо га са 
повећаном опрезношћу. Геометри 

свакодневно снимају, а пословође и 
надзорно-техничко особље визуелно 
оцењују да ли има померања тла и 
да ли је нарушено безбедно одлагање 
јаловине. Само том успешном спре-
гом: утовар – камиони – транспор-
тни систем, јаловина добија приори-
тет на кривељском копу, а и целом 
РТБ-у, јер без планске раскривке 
нема дугорочног рударења. Отуда 
и наша “офанзива” да се изађе на 
планску раскривку. А, то је једино 
могуће ефикаснијим радом у свим 
фазама – од бушења и утовара, а по-
готово транспорта камионима и тра-
кама. У том правцу је оријентисана 
и планска набавка делова, ремонта 
камиона, “генералке” дизел-мотора, 
санације генератора, вучних електро-
мотора, замене пумпи на багерима, 
цилиндара итд. Урађена је детаљна 
анализа оправки и сервиса у служби 
испуњења плана на јаловини. Поме-
нута санација траке такође ће ути-
цати на побољшање расположивости.

Опште стање на кривељском 
копу је, по Делићу, задовољавајуће. 
Одводњавање је добро, чим се про-
суше путеви се поливају да се не диже 
прашина, није било тежих повреда 
ни хаварија, примопредаја кључних 
машина одвија се на лицу места и тако 
се не губе драгоцени сати. - Јер три 
пута по 15 минута између сваке смене 
дневно, па месечно, помножено часов-
ним учинком, рецимо, багера (1.500 до 
2.000 тона!) води, каже Делић, ка ве-
ликим бројкама изгубљеног времена 
и продуктивности. Зато те машине 
иду из руку у руке људи који раде са 
њима и истрајаћемо на томе јер даје 
резултате.

Љ.Алексић

Рударство РББ
У „Кривељу“ два дана пре краја маја премашили план на бакру

Стабилизован рад треће секције млинова у кривељској Флотацији

Прерадили милион тона руде
Из 820.000 тона са кривељског и 170.000 тона руде са копа „Церо-
во“, флотери у мају дали нешто преко 2.085 тона бакра у концен-
трату. – Кумулативно искоришћење 81 одсто, што је мало слабије 
него у фебруару и марту, а слично априлу. - Нова опрема добро ради 
и редовно се калибрише, а сарадња са компанијом „Meco minerals“ 
веома добра

 Како без раскривања нема дугорочног рударења, ефикаснијом спрегом утоварне опреме, 
камиона и транспортних система, оно дефинитивно добија приоритет – каже Милан Делић. – У 
мају уклоњено десет одсто више раскривке него априла, али као и претходних месеци, то је далеко 
од плана. - Уз замену дела траке на транспортном систему (код одлагача), расположиве камионе и 
лепше вереме током јуна планирају озбиљнији искорак у раскривању

Све се подређује планском раскривању
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Највећа производња плавог камена од почетка године

Електролиза радно обележила своју славу Спасовдан

ЕЛЕКТРОЛИЗА. - Од почетка ове 
године погон Регенерације произвео је 
436 тона плавог камена, а само у мају 
(до двадесет петог) 91,1 тону. Имајући 
у виду количине из претходних месеци 
(јануар 90 тона, фебруар и март по 81, 
април 92,5) овај погон са 25 запослених 
на путу је да до краја месеца оствари 
највећу производњу у овој години од 
око 110 тона. Фабрика изузетно ради и 
дневно даје од 3,5 до 4,2 тоне, а мање је 
било једино онда када је испиран систем 

или недостајала пара из топионице. На 
питање како постижу тај лагани раст 
продукције веома траженог производа 
Јелена Маринковић Стоилковић, 
управница Електролизе, у чијем саставу 
ради овај погон (а где је она почела као 
приправница), каже: 

- Кад сам недавно дошла на чело 

Електролизе, концентрација елек-
тролита била је много ниска, а она 
је најважнија за производњу плавог 
камена, било да је реч о електролиту 
из Катодне рафинације бакра или 
Златаре. Због тога чешће него раније 
проверавамо њихову концентрацију 
и комбинујемо их пре упаравања. 
Јер, најважније је да добијемо тзв. 
пољопривредни квалитет плавог 
камена који се много боље продаје од 
индустријског, пошто нема киселине. 
Зато сада готов производ узоркујемо 
на пет, а не на 20 тона, да бисмо дик-
тирали квалитет.

Снежана Станчић, која руководи 
овим погоном од 2004. наглашава да 
је реч о веома исплативом производу, 
пошто се у полазну сировину не инве-
стира. Полазна сировина су отпадни 
електролити из суседних погона Елек-
тролизе, а производ је веома тражен 
(у пољопривреди као фунгицид, у 
флотацијама као флокулант, код водо-
вода за чишћење цеви и базена). Да је 
тако потврдио нам је и шлепер испред 
магацина у који је управо утоварано 
18 тона за Пољску, а тога јутра су 
отпремљене и четири тоне за Јагодину. 

За оне које то можда занима, суш-
тина процеса добијања плавог камена је 
да се отпадни електролит овде тросте-
пено вакуумски упарава у измењивачима 
топлоте где га греје околна пара, а он 
губи воду. Кад је довољно концентро-
ван појављују се центри кристализације, 
а онда “потхлађује” и бакар из тог отпад-
ног раствора се издаваја у облику кри-
стала бакар-сулфата који иду на сушење, 
а онда на паковање. По аустријској 
технологији (G&G) погон ради од 1981. 

године а рекордна производња од 1.272 
тоне постигнута је 2013. године. 

-Током 2016. имали смо проблема 
са расхладним системом који је веома 
важан за кристализацију, као и са ау-
томатским вентилом за проток елек-
тролита, а и са неуједначеним дотоком 
паре – каже Снежана Станчић. - Авгу-
ста је уграђен тај расхладни систем 
и одмах смо повећали искоришћење 
бакра, а смањили потрошњу 
индустријске воде. У току је на-
бавка поменутог вентила и корита 
центрифуге, а кад се постигне кон-
тинуитет у снабдевању процесном 
паром очекујемо још већу продуктив-
ност и искоришћење бакра. Упркос 
овим тешкоћама, имамо солидну 
производњу и надам се да ћемо мај 
завршити на планираном петомесеч-
ном нивоу. Он износи 470 тона, а ми 
смо, ево, пет дана пре истека месеца на 

436 тона. Јер, повећањем производње 
катода добијамо електролит са много 
више бакра, што нам одговара.

Дакле, бакар који “побегне” са елек-
тролитом, дочека погон плавог камена. 
Али, ту није крај приче, каже Сне-
жана: - Затворили смо циклус и од 
2013. повећали искоришћење бакра 
на нивоу целе Електролизе. Сада се 
и наши отпадни раствори враћају 
у Електролизу и даље одбакрују уз 
помоћ оловних анода. Цементни муљ 
се враћа у топионицу, што Електро-
лизи даје све бољи биланс. Надамо се 
већим улагањима, али захваљујући 
изузетној сарадњи са службама 
одржавања, погон солидно функци-
онише, па смо априла и сада у мају 
искључиво производили плави камен 
највишег квалитета тако да га на за-
лихама готово и немамо.

Љ.Алексић

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Славским 
обичајима на почетку смене (сечење 
колача, послужење вином, житом...) и 
забавом у поподневним сатима, Елек-
тролиза је 25. маја обележила своју 
славу Спасовдан. Славска атмосфера, 
међутим, није утицала на домете који се 
од овог погона свакодневно очекују. На-
против, на њеном стоваришту смењује 
се шлепер за шлепером и како нам 
рече управница Јелена Маринковић 
Стоилковић тога дана је купцима ис-
поручено 20 камиона најквалитетнијег 
бакра, док је из њеног погона за 

производњу бакар-сулафата за Пољску 
отпремљено 18, а за Јагодину четири 
тоне плавог камена. Пољацима су ис-
поручене и 3,2 тоне селена. 

На лицима запослених запазили 
смо добро расположење, сви раде 
пуном паром да би поподне отишли на 
забаву, а од 340 запослених две трећине 
се пријавило за славско дружење. Чак 
су и они који из одређених разлога не 
иду, прихватили да дођу мало раније на 
посао да би омогућили колегама да се 
провеселе. 

-Погодило се да баш данас 

испоручујемо купцима и катоде, и 
плави камен, и селен – каже управ-
ница која већ три месеца успешно води 
овај велики и важан басенски погон. - 
Од почетка године до данас произ-
вели смо 25.540 тона катода и 436 
тона плавог камена. У мају је (до 

данас) произведено 4.625 тона, а про-
дате су 5.053 тоне катода. Иначе смо 
у јануару дали 5.523 тоне, у фебруару 
4.009, у марту 5.158, априлу 6.225, а 
у мају, до данас, 4. 625 тона катода. 
До краја маја даћемо преко 6.000 
тона. Овог месеца произведена је и 
91,1 тона плавог камена, а продато 
110. Производња бакар-сулфата је 

изузетна овог месеца,  највећа од по-
четка године јер смо дневно произво-
дили најмање по 3,5 тоне, а све је уна-
пред продато јер је реч о највишем 
тзв. пољопривредном квалитету. 

Учинак Електролизе у наставку 
године, по речима управнице, тесно је 

везан за прилив анода из Топионице, а 
њихов циљ у Електролизи је да извуку 
што више катодног бакра, а да смање 
тзв. ретур. Неколико дана овог месеца 
он је био 12,82 одсто, што се може сма-
трати изузетним резултатом имајући 
у виду да је реч о мукотрпном послу, 
ручном улагању у ћелије, али су ефекти 
значајни.

Прерадом отпадног електролита из Рафинације 
катода и Златаре добијају производ којег немају 
на залихама и повећавају искоришћење бакра 
на нивоу Електролизе. - Са око 110 тона у мају 
Регенерација ће највероватније остварити 
петомесечни плански циљ од 470 тона

Веома исплатив и тражен производ

У знаку великих испорука

На Спасовдан купцима 
испоручена 20 шлепера катодног 
бакра најбољег квалитеата, 18 
тона плавог камена и 3,2 тоне 
селена отишло за Пољску. - Од 
почетка године произведено 
25.540 тона катода и 436 тона 
плавог камена. - Што више 
катодног бакра, а мање ретура 
основни је циљ у наставку 
године – каже управница Јелена 
Маринковић Стоилковић

Снежана Станчић

Љ. Алексић
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Борски металурзи и у мају произвели више катода из сопствених сировина

Задовољни двомесечним трендом

ТИР. - Мај и април месеци су 
којима смо задовољни првенствено 
што је у растућим количинама 
добијених катода доста из сопствених 
сировина – каже директор Топионице и 

рафинације Владимир Јаношевић. - А, 
то нам је и циљ - да што више бакра 
извлачимо из наших концентрата, 
а мање из услужне прераде. Бројке 
које нам је изнео то потврђују: - За 25 
дана маја ТИР је од басенских руд-
ника примио 12.819 тона сувог кон-
центрата, са 2.433 тоне бакра. Од Руд-
ника бакра Бор добили смо и 339 тона 
бакра у концентрату од шљаке из 
флеш-пећи и 202 тоне од хладних то-
пионичких материјала. Све заједно је 
око 3.000 тона бакра у сопстевним си-
ровинама. У наведеном периоду при-
мили смо на прераду и 7.809 тона 
увозног концентрата са 1.846 тона 
бакра тако да је ТИР укупно примио 
4.820 тона метала у концентратима 
и, што је најважније, сав концентрат 
смо прерадили!

Тродневни, плански застој пред крај 
месеца је у Сумпорној искоришћен за 
просејавање катализатора са прве етаже 
контактног котла, пошто је запажен из-
вестан отпор у том делу који би време-
ном растао, а у Топионици за чишћење 
аптејка и ојачање котла. Уједно је и 
прикупљен концентрат за наставак рада. 

- Резултат те прераде – каже Јаношевић 
- је 5.326 тона анода (213 тона на дан) 
и све то је испоручено Електролизи. 
Пошто до краја месеца имамо још 
два производна дана ми ћемо мај 
завршити са 5,5 до 5,7 хиљада тона 
анода. С обзиром на то да смо не тако 
давно имали по две-три хиљаде тона 
хладних материјала који се стварају у 
топионичкој хали, у мају смо их дра-
стично смањили - на око 800 тона - 

прерадом у концентрат и директним 
убацивањем у конвертор. Већ успе-
вамо да претопимо оно што ство-
римо преко дана и још “скидамо” са 
залиха. Оно што се ствара у лонцима 

одмах враћамо у следећу конвертор-
ску операцију, а ове друге материјале 
богатије бакром, додатно чистимо и 
враћамо у флеш-пећ. На тај начин 
идемо ка циљу да, кад потрошимо 

залихе, претапамо онолико хладних 
материјала колико дневно створимо 
да би што мање кружили у процесу. 

Ипак, бакроносни материјали који 
су се нагомилали због застоја, пожара 
у Сумпорној и других проблема на по-
четку рада нове Топионице, још неко 
време ће чекати прераду. Пошто сада 
линија за прераду шљаке у старој 
Борској флотацији прерађује хиљаду 
тона дневно, а топионичари у процесу 
стварају између 600 и 700 тона, оста-
так до хиљаду узима се са одлагалишта. 

Међутим, тамо је велика количина, па је 
потребан нешто дужи период да се све 
то преради. Према објашњењу нашег 
саговорника, конвертори су једно време 
тешко радили са хладним материјалима. 
Сада је много боље освојен и осмишљен 
њихов рад са бакренцима и хладним 
материјалима. Уграђена је и хауба за тзв. 
секундарно одимљавање на трећем кон-
вертору и први утисци су да солидно 
ради.

Електролиза је (26. маја) имала у 
ћелијама 4.969 тона тзв. мобилисаног 
бакра, а за претходних 25 дана произ-
вела је 4.795 тона све квалитетнијих 
катода. - Врло је важно – истиче 
Јаношевић - да Електролиза има све 
мањи проценат ретура, повратног 
бакра. За 25 дана топионици су пре-
дате само 592 тоне, што значи да је 
количина бакра која се “врти” у про-
цесу смањена на 12,93 одсто, што је 
изузетно. До краја маја овај погон ће 
дати још хиљаду тона бакра тако да 
ћемо се и овог месеца приближити ко-
личини од шест хиљада тона, пошто 
дневно излази преко 200 тона катода. 
Јер, више немамо, као зимус, про-
блеме са обезбеђењем идеалних 60 
степени за одвијање електролитич-
ких процеса.

Нова топионица и фабрика сум-
порне киселине су у тесној технолошкој 
спрези и не могу да раде једна без друге, 
напомиње наш саговорник. Топионичка 
производња се аутоматски одржава на 
рад Сумпорне, и обрнуто. Сумопрна 
хвата 98 одсто гаса из Топионице и про-
изводи киселину. Овог месеца, до по-
менутог застоја ради просејавања ката-
лизатора, дала је 21.341 тону. - Другим 
речима, од око 7.000 тона сумпора 
из суве шарже у киселину смо - каже 
Јаношевић - превели 6.585 тона. То 

говори да фабрика добро ради и да 
је екологија на првом месту, јер тај 
сумпор није отишао на људе, на град. 

Међу мањим ТИР-овим погонима 
директор указује на важну улогу старе 
Енергане која је директно повезна са 
новом Топионицом и Елекреолизом. 
Добија вишак паре из нове топионице 
и комплетну Електролизу снабдева то-

плотном енергијом. У случају застоја 
топионице два котла су увек спремна 
да Електролизи надокнаде недоста-
так топлоте. Стара Енергана је том за-
датку одговорила, а посебно је дошла 
до изражаја зимус. Овај погон заду-
жен је и за снабдевање ТИР-а и РББ-а 
(Церово и Борска флотација) техничком 
водом, а пошто је година почела са мало 
падавина, да би Борско језеро гаранто-
вало довољно индустријске воде током 
лета, активирана је пумпна станица 
која већ месец дана препумпава воду из 
Бељевинске реке у Језеро. 

Са растом производње катодног 
бакра расте и продукција плавог камена 
из електролита Катодне рафинације и 
Златаре, па се у мају очекује преко 110 
тона. Већа производња анода и катода 
подразумева и више анодног муља тако 
да је и Златара на том узлазном тренду. 
Ливница фазонских одливака (са 40-ак 
запослних) једини је погон који ради 
у оквиру Ливнице, највећим делом за 
потребе басенских рудника и ФОД-а. 
Линија бронзе и месинга, као и Арма-
туре (производња водомера) не раде јер 
немају ни тржиште ни сировине, тако да 
су запослени распоређени у Топионицу 
и Електролизу. У Фабрици бакарне жице, 
такође, ради само Синтерметалургија 
производећи ламеле за Војску, а остали 
радници су размештени по Топионици и, 
мањи број, у Електролизи. Фабрика соли 
метала има скромну продукцију сребро-
јодида и сребро-нитрата. Кампањски 
произведе извесну количину и кад се 
залихе смање, активира погон. 

Љ. Алексић

Крај маја са око 5,7 хиљада тона анода и 6.000 тона катода. – Из Електролизе све мање ретура, а у топионици драстично смањени 
хладни материјали на око 800 тона. Већ успевамо – каже Владимир Јаношевић, директор ТИР-а - да претопимо све што створимо 
преко дана и да смањујемо залихе настале током уходавања нове топионице. – Узлазни тренд у производњи племенитих метала и 
плавог камена

Хлађење анода
Владимир Јаношевић

Дневно из Електролизе излази преко 200 тона катода
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МАЈДАНПЕК. - На 18. седници 
Скупштине општине Мајданпек, 
одржаној почетком маја, након пот-
врде одборничког мандата Бојану 
Стиклићу из Црнајке, а пошто је на 
претходном заседању СО Перица 
Пауновић, одборник владајуће 
коалиције са листе “Алексан-
дар Вучић – СНС” поднео оставку, 
промењен је и један члан Општин-
ског већа. На предлог одборничке 

групе “За бољи Мајданпек”, Бети 
Јанковић разрешена је чланства, 
а за новог члана изабран Миодраг 
Илић. 

Како се и очекивало, највише 
расправе изазвао је предлог измена 
и допуна услова и начина плаћања 
топлотне енергије који су одбор-
ници опозиције оценили као штетан 
за потрошаче. Због недефиниса-
них права и обавеза, било је пред-

лога да се ова одлука одложи за на-
редну седницу. Посебно је комен-
тарисан став да је за искључење 
корисника услуга са топловодне 
мреже неопходна израда елаборате 
која кошта 60 хиљада динара, што 
је по мишљењу већине учесника у 
дискусији неприхватљиво, па је тра-
жено да се избрише, односно, укине. 
На предлог и образложење Дејана 
Вагнера, председника Општине 
Мајданпек, већином гласова одлука 
је усвојена.

Доста се расправљало и пово-
дом Предлога одлуке о Општинској 
управи, односно усклађивања са 
законом, по којем је предвиђено 
оснивање Кабинета председника 
Општине. Замерке су, поред одбор-
ника опозиције, имали и поједини 
одборници из владајуће коалиције, 
а изнето је мишљење да би каби-
нет могао да буде мањи, а зараде 
запослених у општинској управи 
веће. Поред годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, усво-
јен је Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне и по-
литике руралног развоја општине 
за 2017. годину. “Зелено светло” 
добили су извештаји о реализацији 
годишњих програма центара за кул-
туру у Мајданпеку и Доњем Мила-
новцу, а сагласност и предлог одлуке 

о успостављању сарадње између 
општине Мајданпек и румунског 
града Фокшањ. Са њиховим зва-
ничницима је потписан акт, повеља 
о братимљењу, па је списку градова 
са којима Мајданпек везују повеље 
о братимљењу и пријатељству, 
поред Крезоа у Француској, Кавале 
у Грчкој и Челинца у Републици 
Српској, придодат и овај град, се-
диште округа Вранча. Наглашава 
се да сарадња има за циљ стварање 
повољнијих услова за разраду и 
реализацију програма од заједничког 
интереса.

Са дневног реда нису изостала 
кадровска питања у оквиру којих 
је на место председника Надзорног 
одбора Туристичке организације оп-
штине изабран Ненад Филиповић, 
а дошло је и до измена у појединим 
школским одборима. Уследила 
су одборничка питања о томе 
зашто не ради школски интернат у 
Доњем Милановцу, па су основци 
принуђени да станују приватно, као 
и када ће власницима опасних паса у 
Мајданпеку бити наметнута обавеза 
да се придржавају правила која се 
доследно примењују у другим сре-
динама, посебно, у погледу њиховог 
извођења и шетње градом.

С.Вукашиновић

Мајданпек
У Мајданпеку, почетком маја, одржана 18. седница Скупштине општине

У слици и речи…

Подршка развоју пољопривреде

Мајданпек у вестима…

Полагање возачких испита у граду
После неколико година током 

којих су били принуђени да путују 
у оближње градове ради стицања 
возачке дозволе, обуке и полагања 
возачког испита, Мајданпечани 
се могу надати скором отварању 
ауто школа, а потом и полагању 
возачког испита у свом граду. 
Како кажу званичници општине 
Мајданпек, пре 10-ак дана стигла 
је и званична потврда меродав-
них да град испуњава неопходне 
услове, па се већ наговештава да 

отварање ауто школа. 
Упућени тврде да је због 

немогућности да организује обуку 
и полагање возачких испита, оп-
штина Мајданпек од 2011. године, 
када је изгубила то право, из-
губила и знатна финансијска 
средства, а подсећају и да је 
стварање неопходних услова, од 
уређења полигона и саобраћајне 
сигнализације у граду, до свих 
других услова, такође, изискивало 
знатна материјална средства.

Музеј обрадовао посетиоце
Изложба фотографија “У 

сусрет Руском Цару. Романови 
– царско служење”, посвећена 
последњем Руском императору 
Николају II и његовој породици, 
која је од августа 2016. године од-
ржана у многим градовима, стигла 
је и у Мајданпек. У сарадњи 
са Сретењским манастиром из 
Москве, Порталом Православие.
ру и и Студиом “Руски цар”, ову 
изложбу је Мајданпечанима и 
њиховим гостима омогућио Музеј 

у Мајданпеку, а сви они који су про-
пустили да погледају ову изузетну 
изложбу моћи ће да то учине све 
до 12. јуна у галеријском простору 
музеја. Црно-беле фотографије 
из историјских архива и личних 
албума породице Романов чије су 
димензије 50x70 цм сврстане су 
у више целина, од портрета чла-
нова царске породице, преко оних 
сврстаних у жанр фотографије 
(спонтане), војне тематике и хума-
нитарног рада.

Конкурс за “Уметност у минијатури” 
Под окриљем “МајданАрта”, 

уметничке радионице за креирање 
и израду уметничког и уникат-
ног накита, као једног носиоца 
културних активности и покре-
тача иницијатива везаних за умет-
ност, културу, образовање, ту-
ризам и међународну сарадњу, 
ове године ће бити одржана VIII 
Међународна изложба “Уметност 
у минијатури” за коју је конкурс 
отворен до краја јуна. Уметнички 
радови, дводимензионални, тро-

димензионални, примењена умет-
ност и мултидисциплинарни умет-
нички радови које међународни 
стручни жири изабере до 20 јула 
биће представљени на изложби 
која се организује од 2. септем-
бра до 2. октобра. До сада су 
примљени радови из 19 земаља, 
од Аустралије, преко земаља у су-
седству и окружењу, до Мексика, 
Финске, Тајланда, Доминиканске 
Републике…

С. В.

МАЈДАНПЕК. - Трошно прочеље 
зграде у близини најпрометније рас-
крснице у Мајданпеку, оне где се 
укрштају Карађорђева и Шашка улица, 
годинама додатно наружено поцепаним 
и прелепљеним плакатима и огласима, 
захваљујући Себастијану Стојковићу, 
раднику РБМ-а, добија ново рухо. Аутор 
више мурала и бројних уља на платну, 
слика малишана, осликаних зидова у 
њиховим собама, грбова спортских клу-
бова и препознатљивих пејзажа, од-

лучио је да пролазнике подсети да се 
у њиховој близини налази хомољска 
лепотица - Рајкова пећина. Позив за 
посету или само подсећање на ту драго-
ценост у непосредној околини, годи оку, 
оживљава и представља прави украс тог 
простора.

Аутор нам је поверио да ће још једну 
безличну сиву површину са које помало 
отпада фасада, овај пут у центру града, 
ускоро осликати. 

 С.В.

Поред годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, усвојен и Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне и политике руралног развоја општине 
за ову годину. Највише расправе о грејању и Кабинету председника 
општине, а донето и више кадровских решења.

Мајданпек добио 
мурал
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Представљена књига „Од повлашених Срба до влашког језика”

Књиге

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – У 
борској Народној библиотеци 11. маја 
представљена је књига др Славољуба 
Гацовића „Од повлашених Срба до 
влашког језика” на 788 страна, уз преко 
1.500 напомена. Као први део петог 
тома едиције “Одбрана дела о историји 
Влаха источне Србије” књига се, у пет 
поглавља, бави оним што стоји у њеном 
поднаслову: “О пореклу и постојбини, 
о сеобама, о србизацији и асимилацији, 
о матерњем језику и пописима Румуна-
Влаха источне Србије”. У име организа-
тора промоције - Конгреса Влаха Србије 
- присутне је, међу којима је био и његова 

екселенција румунски конзул, свеште-
ници,  поздравио Завиша Журж. 

Најављујући рецензенте управница 
Библиотеке Весна Тешовић рече да је 
проф. др Чедомир Чупић, са Факул-
тета политичких наука, књигу видео 
као “својеврсну научну драму у којој 
се сучељавају различити погледи, ста-
вови, схватања, приступи, тумачења 
и значења”. Др Анемари Сореску 
Маринковић, са Балканолошког ин-
ститута САНУ, каже да Гацовић пише 
из незахвалног положаја двоструког 
инсајдера (припада заједници о којој 
пише, а и посебној подгрупи стручњака 
чији је задатак да проучава, консолидује 
и брани аргументима идентитет и инте-
ресе своје заједнице.) Проф. др Љиљана 
Гавриловић, са Филозофског факултета 
у Београду, истиче да је основна вред-
ност ове књиге огромна литература и 
велики број расутих извора који говоре 
о романском румунском становништву 
источне Србије кроз веома дуг период…
Чак и ако се местимично не слажем 
са закључцима Гацовића, каже она, 
несумњиво је да обим и дубина његовог 
познавања историје читавог подручја, са 
свим његовим становницима, завређује 
дубоко поштовање.” Овом књигом, 
чуло се од Гавриловићеве на промоцији, 
“направљен је темељ на основу кога 
сви остали могу да истражују и до-
принесу да се влашка култура боље 
разуме, да је боље разумеју сами 
Власи, али и већинско становништво, 
што је, заправо, основ за дијалог…”

Гворећи о конкретним задацима 
књиге, Анемари Сореску Маринковић 
је, између осталог, казала: „Последња 
Гацовићева књига веома ме изнена-
дила поглављем “Да ли је матерњи 
језик Румуна-Влаха источне Србије 
влашки језик” у коме аутор доказује 
да су говори Влаха, у лингвистич-
ком смислу, поддијалекти румунског 
језика и да је влашки језик само по-
пуларни назив за те говоре румун-
ског језика…И, без обзира шта ми 
мислимо овде да ли је то влашки или 
румунски, да ли је говор или је језик, 

јако ми је драго што деца поново 
почињу да говоре тај језик и што се 
јаз између генерација полако сужава…
Иако је конципирана као одговор на, 
углавном, две тезе које аутор сматра 
нетачним и неприхватљивим – једна 
је да су Власи повлашени Срби, а 
друга (грубо речено) да је влашки по-
себан језик, а не поддијалект румун-
ског језика – књига се може читати и 
као независно дело које приближава 
српској читалачкој публици историју 
румунског народа и влашке заједнице 
и самим тим објашњава тренутне 
процесе у региону.

Напомињући да ће о књизи говорити, 
не из ускостручног, већ из културолошко-
а н т р о п ол о ш ко - п ол и т и кол о ш ко г 
угла, како би присутне подстакао на 
размишљање и припрему за неку 
можда бољу, извеснију и квалитетнију 
непосредну, а не “свијетлу” будућност, 
Чедомир Чупић је најпре истакао да су 
људи из Бора један чудан, и племенит, 
свет разлика аутохтоног грађанства 
из овога дела, људи са целог Балкана, 
из Средње Европе, а посебан је печат 
који су оставили Французи. А, тај свет 
окупили су, и обележили, племенити 
природни ресурси као што су бакар и 
злато.

Говорећи о првој (од четири) 
тематској целини књиге која се бави 
постојбином Влаха и топонимима који 
би, по Гацовићу, требало да покажу да 
су Власи пореклом Румуни, проф. Чупић 
је топониме и топосе појаснио као врло 
значајне за људски живот, као његове 

“менталне коренове” који човека целог 
живота вуку тамо где је први пут угледао 
парче неба и земље. Према Гацовићу, 
постојбина Румуна-Влаха протеже се од 
Карпата, северно, чак до Старе планине, 
јужно, што је подстакло Чупића да каже 
и много тога о “супстанци” Балкана као 

“прве Европе”, али и „Азије Европе”. 
То је скупо коштало балканске народе 
током историје, удаљавало их од праве 
Европе и навикавало на лоша стања и 
лоша осећања. Намирујући неправде 
из прошлости његови житељи су често 
(трагично) живели прошле, а не своје 
животе - каже Чупић.

Сагледавајући “како да држимо 
до тог порекла, а да нам оно не ствара 
невоље и проблеме” Чупић наводи 
да Гацовић у поглављу “Повлашење 
Срба или посрбљење Румуна-Влаха ис-
точне Србије” полази од констатције 
Антонија Лазетића да се на просто-
рима источне Србије вековима одвијао 
процес претапања Срба и Влаха. 
Лазетић износи још две констататиције. 
Прву, да су се Власи који су били 
многобројнији, временом лако прета-
пали у Србе и другу, да становништво 
у овом делу Србије говори неком меша-
вином српско-румунског језика који је 

правом Румуну тешко разумљив. Према 
Гацовићу, констатација претапања је 
прихватљива и она се временом спон-
тано одвија. Констатација да су се 
досељеници у источну Србију Власи 
или Румуни, као мнгобројнији, прето-
пили у Србе, према Гацовићу је аси-
милациони процес обављен уз помоћ 
српске државне администрације. 
“Пазите, нагласио је Чупић, не морамо 
ми да се сложимо са ставовиам г-дина 
Гацовића, али ставове које је он изнео 
и оно што је он изнео кад су у питању 
и супротна гледишта од његовог, то 
је вредност овог научног дела. Значи, 
то је оно што трајно остаје, да се 

једноставно не затвара тема, да се 
истраживање наставља и да људи о 
томе размишљају да би нашли неке 
боље излазе, донели неке боље одлуке, 
не употребљавајући силу. Стари Грци 
кажу: У политичком животу права 
средства су: говор, разговор и дого-
вор.”

У трећем поглављу књиге аутор се 
залаже за то да се питање језика којим 
говори влашко становништво у Србији 
не би требало политизовати, али у исто 
време, навео је Чупић, заступа и тезу да 
је језик Влаха у источној Србији заправо 
румунски језик којим се говорило у 18. 
веку. Гацовић се противи увођењу влаш-
ког језика као посебног који заговарају 
поједини аутори који то, како он тврди, 
чине из политичких разлога. Наравна 
ствар, то су његови аргументи, његови 
разлози. Вероватно да друга страна 
има своје разлоге, каже Чупић. И док 

се буде водио тај дијалог, а не буде се 
примењивала сила – има наде и има вере. 
У последњем поглављу аутор се бави по-
писима становништва у источној Србији 
од првог Отоманског пописа, дефтера 
из 1554/55 године, до последњег пописа 
обављеног у Републици Србији 2011. 
године. Овде је дао обиље података како 
су текли и како су се одвијали иденти-
тетски проблеми, односно ко се како 
изјашњавао у ком периоду.

На крају, ова књига показује – 
закључио је Чупић - да би из балкан-
ске мутне и тамне прошлости, вре-
меном, могле да се избистре и на 

видело изађу чињенице. Те чињенице 
би у повољним околностима могле 
да утичу на стварање могућности 
да се различити поштују, истине не 
скривају и формира амбијент дијалога, 
толеранције и политичке културе 
која ће уносити све више поверења и 
поштовања између људи, не доводећи 
у питање њихова опредељења по 
било којем основу – етничком, 
религијском, културном и другима. 
Само владавина права и развијене 
институције могу да гарантују свима, 
па и онима који припадају другима 
и другачијима, односно мањинама, 
да неће бити угрожене на било који 
начин. То ће омогућити да се из-
бегну процеси асимилације, нарвно, 
у оба смера, независно да ли је реч о 
мањини или о већини, у вишеетнич-
ким, вишерелигијским и вишеконфе-
сионалним друштвима и да се култур-
ним плурализмом омогући свима да 
различитости живе, односно слободно 
показују и доказују.

Драгомир Драгић сматра да је 
Гацовићева књига референтна за све 
разговоре који “морају да почну са 
Владом Србије која, како рече, толе-
рише то што се толерише, за разго-
воре са САНУ, са Светим синодом… 
Јер, све је у нереду док се о Власима 
поштено, до краја и без остатка - у 
овом контексту негирања језика, по-
рекла језика, те читаве ове приче ка-
пратско-подунавско-балканске - не 
доведу где треба. Као што су Немци и 
Французи часно довели у ред оно што 
треба”. 

“Не кажем ја да нема утицаја 
система цркве, школства… - чуло се 
од једне “стопроцентне Влајне”, како 
се представила - али моји баба и деда 
су се до смрти изјашњавали као 
Срби, моји родитељи тек под мојим 
утицајем су се од 2001. па надаље 
изјашњавали као Власи. Нисам члан 
ниједног удружења, али мислим да 
смо највише сами криви за губитак 
идентитета…”

Дијалог и толеранција 
за поверење и поштовање

Љиљана Гавриловић Анемари Сореску МаринковићЧедомир Чупић Славољуб Гацовић

Љ. Алексић
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Насловна страна “Борског 
Колектива” број 274. од 15. 
маја 1953. била је посвећена 
великом слављу поводом “Пола 
столећа Борског рудника” коме 
су присуствовали Светозар 
Вукмановић Темпо” (говорио 
на митингу 6. маја), Јован 
Веселинов – Жарко и Владимир 
Дедијер.  Уочи 6. маја улицама 
је продефиловало преко 3.000 
радника носећи бакље, док су 
се на челу поворке вијориле 
државне и партијске заставе. 
Исте вечери у Дому културе, 
након уметничког пограма 
КУД “Трећи октобар”, говорио 
је Драго Чех, директор Басена. 

Након детаља од проналажења 
до продаје права на коришћење 
рудника Французима (за 1.250 
франака у злату и 1,75 милиона 
у акцијама), Чех је навео да је 
основни капитал друштва тада 
износио 5,5 милиона златних 
франака, а да је убрзо повећан 
на 15 милиона, као и да је у 
предузеће инвестирано 40 мили-
она франака у облигацијама. 

“До 1940. године Борски руд-
ник био је власништво францус-
ког капитала, тј. банке “Мирабо”. 
Исте године, акцијски капитал 
износио је 120 милиона франака, 
подељених на 600.000 акција по 
200 франака. После пада Фран-
цу ске, банка “Мирабо” про-

да ла је предузеће Немцима, 
ко ји су харали, газдовали њиме 
све до ослобођења у окто-
бру 1944. када је прешао у ру ке 
народа. Колико је страни капи-
тал извукао добити из Бора 
Чех је показао на пронађеним 
годишњим извештајима, где су 
биле исплаћиване незапамћене 
дивиденде. Тако је у 1936. години, 
по једној акцији, која је износила 
200 франака, било исплаћено 
275 франака дивиденде! Дак-
ле, у свакој години било је 
исплаћено више дивиденди 
него што је износила номинална 
вредност уложених акција. То 
није запамћено у историји 
капитализма чак ни у афричком 

Конгу, нити у рудницима 
Јужне Америке и Аустралије. 
Сви трошкови које су страни 
капиталисти имали у Бору, били 
су покривени вредношћу злата, 
а читава вредност производње 
бакра остала је само за диви-
денде.”

Страни капиталисти који су 
држали Борски рудник имали су 
огроман утицај на државни апарат. 
Чак је секретар предузећа могао 
да прети министру рударства 
бивше Краљевине Југославије 
да ће предузети “извесне кораке” 
да га одмах смени, ако не повуче 
финансијске инспекције које је 
послао у Бор... 

70 година 
“Колектива”
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Незапамћене дивиденде

Први у Европи, девети у свету

Тито кумовао деветом 
детету топионичара 

из Бора
Преко свог изасланика инж. Драга Чеха, народног 

посланика и директора Борских рудника, маршал Тито је 
крајем августа 1954. кумовао деветом детету топионичарског 
радника из Бора Владимира Давидовића. Поред осталих 
званица, овој свечаности присуствовали су председник 
градске општине и секретари Среског и Рудничког комитета 
Савеза комуниста. Дарове председника Тита новорођенчету 
и породици радника Давидовића уручио је инж. Чех. Дете је 
добило име Живко.

( “Борски Колектив”, број 343, 3. септембар 1954. године)

„Борски Колектив“ број 354 
од 19. новембра 1954. године, 
на три стране, доноси извештај 
о великом тродневном скупу 
у Бору посвећеном развоју 
југословенске индустрије бакра 
на коме је учествовало преко 

сто рударских и металурш-
ких стручњака. Први рефе-
рат, о две фазе развоја обојене 
металургије, поднео је инж. 
Евгеније Костић. Прва фаза су 
била улагања у Борски рудник 
ради одржања производње бакра 
којим су дотад снабдеване фа-
брике у Словенској Бистрици, 
Марибору, Загребу и Новом Саду. 
Друга је отварање Мајданпека 
ради „пунијег“ коришћења те 
године отворене “Ваљаонице” 
у Севојну, “Каблова” у Свето-
зареву, као и ради извоза виш-
кова бакра и прерађевина (са 
процењеним девизним ефек-
том од 11,5 милијарди девизних 
динара). Јер, потрошња бакра у 
Европи тада је износила 840.000 
тона годишње, а производило се 
свега 173.000 тона!

Отварање рудника и изградња 
флотације у Мајданпеку, озна-
че ни су као један од највећих 
пројеката којим би се производња 

бак ра подигла са 32.000 тона у 
Бору, на заједничких 55.000 тона, 
а најављено је и финансирање 
„из савезних средстава” изградње 
нове (данас старе) топионице и 
фабрике сумпорне киселине 
(230.000 тона годишње) у 

Бо ру. О флотацијској преради 
мајданпечких 3,6 милиона тона 
руде говорио је инж. Бела Буњи, 
а подвучена је потреба да се што 
пре обезбеде средства (око 11 
милијарди динара) за изградњу 
пруге Мајданпек – Бор дуге 67 
километара. 

Уз неколико реферата о 
усавршавању постојећих 
процеса, вишесатну расправу 
изазвала је студија коју су, 
по задатку Борског рудника, 
урадили Крсто Цезафура и 
Борис Мајер (са Металуршког 
института у Љубљани) о 
хидрометалуршком добијању 
бакра из домаћих руда. Трећег 
дана саветовања расправљало 
се о развоју ваљаоница бакра и 
легура када је директор “Севојна” 
Душан Зарић изнео податак 
да је тадашња Југославија по 
производњи бакра на првом 
месту у Европи, а на деветом у 
свету.

Евгеније Костић Бела Буњи
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Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2281 – ВОДОРАВНО: Први мај, имућник, Лоара, ар-

териоле, Анти, клен, арсин, нар, пита, Ани, рт, аорта, браћа, лг, рис, крик, воз, 
албум, арак, раме, Ђурђевдан, галеб, актерка, азотара

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

Борски Музеј у акцији “Мезеји Србије од 10 до 10”

Сусрет колега

Популаризација баштине 
и стварања
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ВОДОРАВНО: 1. Најкрупнија врста осе, 7. Зло дело, неваљалство, 14. Занос, 
екстаза, 15. Ваздушни такси, 17. Плодно место у пустињи (мн.), 18. Свота, збир, 
19. Врста дрвета, 20. Врста афричког папкара, 21. Птица грабљивица, 22. Часов-
ник, 23. Рудник лигнита (скр.), 24. Повртарска биљка, шаргарепа, 26. Мера за дра-
гоцености, 28. Угоститељска радња (скр.), 30. Ирена одмила, 31. Пасмина, 32. Моч-
вара, баруштина, 35. Убирање жита, 37. Фабричка дворана, 38. Острвска држава 
у Средњој Америци, 39. Врста драгог камена, 41. Риболовац, 42. Авет, утвара, 43. 
Фабрика вештачког ђубрива.

УСПРАВНО: 1. Купасто садевено сено, 2. Уљана масноћа (нем.), 3. Памет, ум, 
4. Бела пена за колаче од улупаног беланцета, 5. 14. и 21. слово азбуке, 6. Систем 
знања, знаност, 7. Омладинска радна акција (скр.), 8. Река у Италији, 9. Град у 
Судану, 10. Улазница, 11. Стара мера за тежину (мн.), 12. Совјетски Савез, 13. 
Текст добијен титловањем, 16. Електро-машинско одржавање (скр.), 18. Ноћна 
птица, 21. Танка кора, 22. Врста отровне биљке, 25. Супарник, 26. Меасто код 
Књажевца, 27. Лимени дувачки инструмент, 28. Страва, грозота, 29. Стални водени 
ток, 31. Италијанска телевизија, 33. Притока Западне Мораве, 34. Наша планина, 
36. Телевизија Београд (скр.), 37. Врста ловачког пса, 38. Велики морски сисар, 40. 
Поен из сервиса у тенису и одбојци, 41. Грчко слово.

  Бивши радници старог повр-
шинског копа у Бору, на иницијативу 
Зорана Кнежевића, окупили су се не-
давно да, уз чашицу, евоцирају успо-
мене на радне дане, на колеге са којима 
су радили, на догодовштине, добре а и 
оне друге. 

 Позиву се одазвала дванаесто-
рица. Стоје (слева на десно): Јован 
Марић, Вишеслав Миљковић, Радо-
ван Видојковић, Крста Иванов, Зоран 
Кнежевић, Зоран Ристић, Ненад 
Бојковић; седе: Драган Вучић, Милан 

Обрадовић, Србољуб Максимовић, 
Синиша Милутиновић и Слободан 
Цоловић. 

 Пошто је потекао предлог да на-
ставе са окупљањем сваке године у 
априлу и да оно постане традиција, ово 
је уједно позив осталим Коповцима, ма 
где живели, да у личним контактима 
најаве свој долазак. 

 Па, Коповци, живи били и у априлу 
наредне године се видели. Срећно!

К.И. 

МУЗЕЈ РИМ. – Бор је био један од 
40 градова, а његов Музеј рударства и 
металургије један од стотинак у Србији 
који су од 11. до 20. маја бесплатно отво-
рили врата посетиоцима током највеће 
музејске манифетсације “Мезеји Србије 
од 10 до 10”. Започела је концертом етно 
музике, радионицом ‘’Плесом кроз 
време: Бор у послератном периоду” 
и изложбом ‘’Битка на Легету’’ него-
тинског “Музеја Крајине” посвећене 
страдању Тимочке дивизије у Срему 
током Првог светског рата. Истовре-
мено, борски Музеј се представио Не-
готинцима изложбом о Ђорђу Вајферту.

Манифестација је настављена 
тродневним циклусом предавања 

„Средњовековна Србија”, током којег 
је основцима презентован живот у 
средњовековној Србији почев од из-
гледа ондашњих градова, села, дво-
рова, преко начина облачења и исхране, 
до медицине и војске. По три дана су 
трајале и радионица „Израда глинених 
посуда” (у којој је конзерватор показао 
средњошколцима како се израђују гли-

нене посуде), као и радионица „Отисак” 
у којој су заинтересовани имали при-
лику да своје радове резбаре у линоле-
уму, отисну их на графичкој преси и тако 
створе графику. Према оцени Слађане 
Ђурђекановић, за дведесеторо борских 
ђака био је то драгоцен сусрет са овом 
захвалном, а једноставном техником.

Тринаестог маја је за децу пред-
школског узраста организована дечија 
представа „Весели воз”, а шеснае-
стог још једна, традиционална, радио-
ница – “Како реконструисати посуду”, 
посвећена конзервацији и рестаурацији 
керамичких посуда. Тога дана запо-
челе су и пројекције етно филмова 
са прошлогодишње 25. међународне 
Смотре етнолошког филма у Београду. 
Истичући веома добру сарадњу са Етно-
графским музејом Сузана Мијић је под-
сетила да су неки од филмова претход-
них година били хит у Бору. – За овај 
циклус, рече она, изабрали смо девет 
филмова и кренућемо са оним што је 
најбоље, а то је шпански филм „Нулти 
округ“ (о избеглицама из Сирије) који 

је добио Grand prix фестивала. При-
казани су и „Улице из детињства“ (бо-
сански), „Наши пашњаци, наше ора-
нице“ (српски)... а смотра је завршена 
најбољим домаћим филмом „Село у 
срцу града“.

Седамнаести мај су обележиле 
још две радионице. „Повратак у про-
шлост: упознај и сложи” као прилика 
да се деца предшколског узраста путем 
музејских предмета упознају са човеко-
вим стваралаштвом у давној прошло-

сти и помоћу делова слагалице стварала 
слику предмета који су видела. Радиони-
цом „Антички сјај” борски основци су 
се упознали са бронзаним новцем из ан-
тичког периода и основама конзервације 
металних предмета. Осамнеасти мај 

био је резервисан за „Дечији отворени 
атеље” где су основци уз помоћ разли-
читих ликовних техника стварали на 
задату тему. Посетиоци су сваког дана 
могли да учествују у игрању „Манкале - 
мисаоне игре” а “Европска ноћ музеја” 
када су по галеријама, музејима и 
другим институцијама културе у 120 
градова, 30 држава и 3.000 музеја 
Европе шетали посетиоци, у Бору 
је обележена „stand up” комедијом 

„Социјална пантологија” Ненада 

Пантића, борског афористичара и ко-
мичара, чија је тема ауторово одрастање 
и сазревање у малој средини, као и кри-
тика савремених друштвених појава.

Љ.Алексић

Успомене из старог борског копа
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БОР. – Док су у Москви и преко 50 градова Русије тутњале војне параде, 
полагањем цвећа и венаца крај спомен-обележја стрељаним и обешеним партиза-
нима на борском Тргу ослобођења, представници Скупштине општине Бор, Ам-
басаде Русије у Србији, Друштва за неговање традиција, СУБНОР-а, СПС-а и Со-
колског друштва обележли су дан када су, пре 72 године, у Берлину, немачка фаши-
стичка сила и њени савезници положили оружје. Србија је тој победи дала велики 
допринос, али и жртве, па је полагање цвећа било сећање и почаст свима који су 
пали за слободу у Другом светском рату (милион и седамсто хиљада из ондашње 
Југославије, од чега преко 600.000 у Јасеновцу). 

- Велики број наших суграђана и житеља бивше Југославије положио је 
животе бранећи свој народ од фашизма. Треба да се сећамо тих жртава и, како 
смо овај дан обележавали претходних, тако ћемо чинити и свих наредних 
година – рече Бојана Длбокић Дубочанин, помоћник председника општине Бор.

На месту где је положено цвеће крајем 1941. стрељано је и обешено 50 парти-
зана. Подсећајући на то, Светислав А. Ђурић, предеседник борског Друштва за 
неговање слободарских традиција Србије, рече: - Двадесет осмог октобра 1941. 
Немци и њихове слуге су овде стрељали 27, 11. новембра 11, а 29. новембра обе-
сили и стрељали још 12 партизана. Сви они (а међу њима је било и младића 
од 16-17 година) неколико дана су лежали на овом месту да би Немци показали 
Боранима како су снаге које се боре против њих побеђене. Дакле, кад је цела 
Европа била у мраку, једина два блиска народа, Руси (СССР) и Срби (широм 
ондашње Јгославије), ратовала су на континенту против фашизма, највећег 
зла које је претило да уништи човечантсво. И данас се, кроз неке друге облике, 
покушва да овлада светом. То је тзв. глобализан у коме народ који није стекао 
свој идентитет мора да слуша.

Девети мај обележава се и као Дан Европе, пошто је тога дана 1950. године 
Роберт Шуман представио свој предлог креације онога што је данас познато 
као Европска унија и тај дан се, од 1985. обележава као европски симбол (Дан 
Европе) и прилика за активности и фестивале који Европу приближавају њеним 
грађанима и народима. Тога дана су све институције Европске уније отворене за по-
сетиоце, па тако, на пример, постоји могућност да се прошета салама где се доносе 
главне одлуке Европске уније у Бриселу. 

Љ. Алексић

Поводом врло успешног рада Саветовалишта за мајке, одојчад и малу децу 
Савет за народно здравље Народног одбора Градске општине Бор – са циљем 
да подстиче подизање здравих и снажних генерација - дошао је 1954. године 
на идеју да награди оне мајке чија су деца најбоље однегована. Како бележи 
наш лист предложено је дведесетак мајки које су поклањале највећу пажњу 
исхрани и нези деце. Међу њима била је и старица Ђурђинка Ђуровић која 
је одгајала дете своје болесне кћери. Било је и близанаца (што говори и наша 
фотографија) који у свом развоју нимало нису заостајали за осталом напред-
ном децом. Укупно је подељено 74.000 динара, а висина појединачних на-
града кретала се од три до шест хиљада. Подељене су и лепо урамљене по-
хвале, као и разне здравствене књиге.

(„Борски Колектив“, Број 350 од 22.октобра 1954. године)

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Први поглед на највећи 
авион на свету

Суоснивач „Мајкрософта“ Пол Ален први пут је јавности отворио врата 
хангара у којем се налази „Стратолонч“, највећи авион на свету, са распо-
ном крила од 117 метара, који може да понесе око 113 тона терета. Пројекат 

„Стратолонч“ најављен је 2011. године, а пробни летови је требало да почну 
прошле године. Упркос пробијању рока, инжењер Берт Рутан и његов тим 
пуном паром раде на огромној летелици.

Резултате свог напорног рада сада су први пут представили јавности, 
током тестова пуњења горива. Сама чињеница да је у питању највећа лете-
лица на свету била би довољна да учини „Стратолонч“ занимљивим, али су 
његове карактеристике подједнако импресивне.

Када почне да лети, „Стратолонч“ ће у нижу орбиту Земље носити ракете 
„пегаз Икс-Ел“, које су осмишљене да носе мале сателите, тежине око 450 ки-
лограма, у орбиту. Уколико се Аленове амбиције остваре, „Стратолонч“ ће 
моћи да носи људске посаде у свемир јефтиније него што Русија тренутно 
наплаћује НАСИ. „Стратолонч“ има распон крила од 117 метара и користи 
шест „џамбо џетових“ мотора. Може да понесе 113 тона, а његова тежина без 
горива износи око 230 тона. Овој грдосији је потребно око четири километра 
писте да би се њених 28 точкова одлепило од земље.

Награде за најбоље однеговану децу

Почаст палима за 
слободу човечанства

Обележен Дан победе над фашизмом

ИЗВОР: РТС, СИ-ЕН-ЕН

Светислав Ђурић говори на Тргу ослобођења

Представници Амбасаде Русије одају пошту жртвама


