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Генерални директор кинеске компаније „Hunan gold group“ лично посетио РТБ Бор:
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Мандатарка Ана Брнабић представила посланицима експозе и предлог састава нове владе

Рударство у фокусу Владе Србије

Представници највеће кинеске компаније за производњу бакра и злата посетили РТБ

РТБ. – Представници највеће 
државне кинеске компаније за 
производњу бакра и процену квалитета 
злата, заједно са партнерима из кинеске 
приватне инвестиционе и управљачке 
агенције, посетили су 23. јуна Рударско-
топионичарски басен Бор. 

У разговору са генералним дирек-
тором Благојем Спасковским истак-
нуто је, поред осталог, да је ова кинеска 
компанија у Србији и Бору први пут и 

то на званични захтев Кине која „жели 
да управо њихова највећа државна 
компанија оствари сарадњу са 
РТБ-ом Бор“.

- Наша земља би волела да управо 
ми остваримо сарадњу са РТБ-ом Бор 
и због тога смо овде – истакао је дирек-
тор инвестиција у рударству ове кине-
ске компаније.

Након разговора са менаџментом 
РТБ-а Бор, којем је присуствовао и 

државни секретар у Министарству при-
вреде Драган Стевановић, гости из 
Кине су, у пратњи Спасковског, разгле-
дали површински коп „Велики Кривељ“ 

и тамошњу флотацију, нову топионицу, 
фабрику сумпорне киселине и погон 
електролизе.

Г.Т.В.

спозе и предлог састава кабинета. Она 
је поручила да ће економски развој, 
дигитализација и образовање бити 
кључни приоритети нове владе, али да 
ће и рударство бити значајан сегмент 
њеног фокуса. 

-Рударство, као привредна грана, 

генерише високостручне, добро 
плаћене послове, који су значајно 
виши од просека у земљи. Рударство 
доприноси националном, регионал-
ном и локалном развоју и оно, свакако, 
повећава пореске приходе. Значајне 
капиталне инвестиције које прате 
отварање рудника нарочито би могле 
да помогну неразвијеним крајевима 
Србије, у којима су регистроване 
велике рудне резерве и тако оснаже 
регионални развој. На пример, Јадар 
је рангиран као једно од највећих ле-
жишта литијума на свету које може 
да задовољи већину светских потреба 
за овом рудом. Рударство ће, зато, сва-
како бити значајан сегмент фокуса 
Владе Републике Србије. Настојаћемо 
да консолидујемо нека од наших 
државних предузећа у сектору енер-
гетике и рударства и повећамо при-
ходе из наше постојеће енергетске ин-
фраструктуре – истакла је Брнабић у 
експозеу. 

Обраћајући се посланицима на 
посебној седници Скупштине Србије 
Ана Брнабић рекла је и да ће наставак 
економских реформи и убрзање при-
вредног раста, наставак реформисања 
државе и ефикаснији рад службеника, 
привлачење стручњака и успостављање 
партнерства између свих сегмената 
друштва, такође бити неки од приори-
тета владе.

Нова влада ће, у односу на прет-
ходну, имати два нова ресора – Мини-
старство за заштиту животне средине и 
Министарство за европске интеграције. 
Чиниће је 18 ресорних и три министра 
без портфеља. Међу њима су и четири 
потпредседника Владе. Сви они су, у 
законском року, 30. јуна положили за-
клетву.

Припремила: Г. Тончев Василић

Обраћајући се посланицима на посебној седници Скупштине 
Србије мандатарка Ана Брнабић поручила је да ће економски 
развој, дигитализација и образовање бити кључни приоритети 
нове владе, али да ће и рударство бити значајан сегмент њеног фо-
куса. – Брнабић је представила експозе и предлог састава нове вла-
де која ће, у односу на претходну, имати два нова ресора – Мини-
старство за заштиту животне средине и Министарство за европске 
интеграције

Фото: РТС

Кина жели да се оствари 
сарадња са РТБ-ом

БЕОГРАД. – На посебној седници Скупштине Србије, на Видовдан (28. јуна), 
мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић представила је посланицима ек-

Састав нове владе
Републичка Влада на челу са 

Аном Брнабић имаће 22 члана. 
На спровођењу програма који је 
представљен републичким посла-
ницима радиће: први потпредсед-
ник Владе и министар спољних по-
слова, Ивица Дачић; др Небојша 
Стефановић, потпредседник Владе и 
министар унутрашњих послова; проф. 
др Зорана Михајловић, потпредседник 
Владе и министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре; др 
Расим Љајић, потпредседник Вла-
де и министар трговине, туризма и 
телекомуникација. 

Министар финансија је др Душан 
Вујовић, министар привреде Горан 
Кнежевић, а министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Бранислав 
Недимовић. Горан Триван је мини-
стар заштите животне средине, Алек-
сандар Антић рударства и енергети-
ке, Нела Кубуровић је министар прав-
де, а Бранко Ружић министар држав-
не управе и локалне самоуправе. Ми-
нистар одбране је Александар Вулин, 
Јадранка Јоксимовић је министар-
ска за европске интеграције, Младен 
Шарчевић је министар просвете, на-
уке и технолошког развоја, а др Зла-
тибор Лончар је министар здравља. 
Зоран Ђорђевић је министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања; Вања Удовичић је мини-
стар омладине и спорта, док је ми-
нистар културе и информисања Вла-
дан Вукосављевић. Проф. др Славица 
Ђукић Дејановић, Милан Кркобабић 
и др Ненад Поповић су министри без 
портфеља.

Разговор са менаџментом РТБ-а

Гости из Кине



Понедељак, 10. јул 2017. Број 2283, страна 3 Актуелно
Генерални директор кинеске компаније „Hunan gold group“ лично посетио РТБ Бор:

РТБ. – Генерални директор кине-
ске компаније „Hunan gold group“ Чен 
Зе Лу (Chen  Ze Lu) лично је са својим 
првим замеником и представником ам-
басаде посетио данас Рударско-топио-
ничарски басен Бор. Након разговора 

са менаџментом, представници кинеске 
компаније за производњу бакра, злата, 
антимона, олова и других метала, чије 
је седиште у провинцији Хунан, разгле-
дали су у друштву генералног директора 
РТБ-а Бор Благоја Спасковског повр-

шински коп „Велики Кривељ“, тамошњу 
флотацију, нову топионицу и фабрику 
сумпорне киселине. Први човек „Хунан 
групе за злато“ није крио одушевљење 
сликом „са терена“, па  је, захвали-

виши се на срдачном пријему домаћина, 
изјавио:

-Технологија и копови које смо 
данас видели оставили су дубок 
утисак на нас. Зато се надам да 

ћемо остварити успешну сарадњу са 
„Бором“, на обострану корист – рекао 
је Чен Зе Лу, генерални директор „Хунан 
групе за злато“.

Истичући стручност саговорника 
компаније из провинције Хунан, која је 

десетак пута већа од Србије, генерални 
директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски 
захвалио се гостима из Кине за утиске о 
новој технологији топљења бакра и ба-
сенским рудницима.

-Драго ми је што је први човек 
овако велике кинеске компаније са 
одушевљењем изнео своје импресије о 
РТБ-у Бор. Међутим, истина је и то да 
нама недостаје капитал за отварање 
сопствених рудника и пун капацитет 

нове топионице. Јер, прерада сопстве-
ног концентрата доноси знатно већу 
зараду од оне коју остварујемо ус-
лужном прерадом сировине из увоза – 
рекао је Спасковски.

„Одушевљен сам технологијом и 
коповима, надам се сарадњи“

Текст: Г.Т.В. 
Фото: Љ.А.

Чен Зе Лу

Чен Зе Лу је са новинарима поделио утиске о РТБ-у У командној сали кривељске флотације
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Са Европске конференције о рударству и 

Србија привлачна светским 

БЕОГРАД. – Европска конфе-
ренција о рударству и геолошким 
истраживањима (MINEX), која се сваке 
године одржава у другој земљи, а ове је 
уприличена у Србији, окупила је 14. јуна 
у Београду више од 160 делегата из целе 
Европе, али и Канаде, Азије и других 
делова света. Конференција је била при-
лика да се на једном месту сретну пред-
ставници европских и светских рудар-
ских компанија, европских фондова, 
произвођача опреме и софтвера, кон-
султантских компанија, истраживачких 
и геолошких института, невладиних 
организација и банака. О будућности ру-
дарства у Србији, земљи коју су светски 
стручњаци у овој области оценили веома 
атрактивном за геолошка истраживања, 
на конференцији су говорили министар 
рударства Александар Антић и гене-
рални директор РТБ-а Бор Благоје Спа-
сковски, потом амбасадори Канаде и 
Велике Британије у Србији, Филип Пи-
нингтон и Денис Киф, као и директор 
ЕБРД банке у Србији Даниел Берг. 

Истичући задовољство што је ове 
године Београд домаћин овако важног 
скупа, министар Александар Антић, 
захваљујући се најпре канадском и бри-
танском амбасадору који су присуством, 

али и активним учешћем дали додатни 
значај конференцији, казао је да је ру-
дарство један од кључних елемената 
програма Владе Србије за развој државе.

-Заиста полажемо велике наде и 
улажемо доста енергије у развој ру-
дарства у Србији, а све са идејом да 
у том сегменту начинимо кључне ис-
кораке ка снажнијем развоју БДП-а 
земље. Рударство, као једна од базних 
индустријских грана, може да покрене 
развој Србије у једном ширем фронту 
и верујем да смо у протеклих неколико 
година направили озбиљне кораке у 
том правцу. Имали смо добре резул-
тате и, оно што је можда најзначајније 
од свега, послали смо низ јаких 
порука великим и озбиљним рудар-
ским компанијама које желе да дођу у 
Србију и ту истражују. Све оне добиле 
су поруку да је Србија једно озбиљно 
друштво у коме је рударство препо-
знато као значајан сегмент, и земља 
где инвеститори имају апсолутну си-
гурност и подршку државе у смислу 
јасног и транспарентног процеса, у 
коме ће своју инвестицију моћи да 
воде од почетка до краја, без мењања 
правила игре у току саме игре. Уверен 
сам да је управо то један од кључних 

елемената у тако озбиљним инвести-
ционим циклусима, попут улагања у 
рударству – рекао је Антић.

Држава је поставила РТБ „на 
ноге“ 

Наводећи да му је као политичару 
било посебно задовољство да тимски 
делује са сарадницима из министарства, 
али и са људима из рударских компанија, 
попут РТБ-а Бор и Благоја Спасковског, 
Александар Антић је отворено казао да 
је много тога видео, научио и стекао 
драгоцена искуства управо од њих.

– Покушали смо да урадимо један 
озбиљан посао, да не измишљамо 
„топлу воду“, већ да заједно напра-

вимо амбијент који одговара онима за 
које се амбијент и ствара. Као мини-
старство и држава смо, прихватањем 
да Закон о рударству радимо заједно 
са ГРАС-ом и представницима ру-
дарске индустрије, изашли из једне 

Александар Антић: Данас у Србији постоји 250 експлоатационих и више од 110 истражних поља. Реч је о озбиљним рударским и геолошким 
активностима јер ћемо само у овој години имати око 60 милиона долара инвестиција у истраживању. То је за једну, ипак, релативно малу 
државу, озбиљна бројка и доказ да у Србији раде озбиљне иностране компаније, изјавио је министар рударства. - Успели смо као држава да из 
једног прилично тешког амбијента у коме се компанија у прошлости нашла, РТБ Бор поставимо „на ноге“, да инвестирамо и „оплеменимо“ 
његово функционисање изградњом нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Тиме смо потпуно променили слику која је пратила борску 
компанију и лошу еколошку поруку која је до белог света стизала из источне Србије, рекао је Антић говорећи о рударској слици у Србији. – 
Б. Спасковски: Једино у Тимочком региону, на тако малом месту, можете пронаћи и експлоатисати бакар, олово, цинк, злато, све врста угља 
– од лигнита, преко мрког и каменог, до антрацита – кварц, глину. Осим руде бакра, сребра и злата, чије су сигурне резерве процењене на 
милијарду и 355 милиона тона, а то је довољно за још сто година нашег рударског и топионичарског посла, РТБ Бор је своју будућност оси-
гурао и у новој, најбољој доступној технологији

Капитални рударски пројекти у Србији
Министар рударства Александар Антић истакао је на конференцији да три 

кључна пројекта, која ће, како каже, променити слику рударства у Србији воде 
„Рио Тинто“, „Фрипорт“ и „Авала рисорсиз“.

-Проналазак јединствене минерализације јадарита, са високим садржајем 
литијума, и све оно што на подручју западне Србије, у околини Лознице, ради 
компанија „Рио Тинто“, односно локална „Рио Сава“ јесте једна сјајна ствар и 
велика шанса за читав тај крај Србије. У овој години очекујемо оверу резерви, а 
након тога и доношење инвестиционе одлуке да се крене у отварање новог руд-
ника тамо. Слично је и са феноменалним налазиштем „Чукару пеку“ у околини 
Бора, које ради домаћа компанија „Ракита“, односно амерички „Фрипорт“ и ка-
надски „Невсун“ као оператер у горњем слоју. Они, такође, имају сјајне резултате, 
па очекујемо оверу истраживања и да се ове године почне истражни откоп. Лично 
доживљавам то као прву фазу отварања рудника, дакле очекујемо и ту нови руд-
ник и производњу, а наша нова топионица у Бору је спремна и чека да до ње стигне 
и та руда. Одличне резултате има и „Авала рисорсиз“, такође у околини Бора где 
постоји нови генетски тип минерализације злата – истакао је Антић.

MINEX конференција окупила је делегате из целе Европе, али и Канаде, Азије и других делова света

Министар рударства Александар Антић

Ф
от

о:
 В

. Д
ел

ић



Понедељак, 10. јул 2017. Број 2283, страна 5 Актуелно

уобичајене сујете која је специфична 
за нас из администрације. Али, зато 
данас могу да кажем да Србија има 
одличан законодавни оквир, а тај 
оквир има за последицу низ добрих 
података који се огледају у следећем: 
У Србији у овом тренутку постоји 250 

експлоатационих поља и, оно што је 
још значајније, више од 110 истраж-
них поља. Реч је о озбиљним актив-
ностима и истражним просторима, 
пошто ћемо само у овој години имати 
око 60 милиона долара инвестиција у 
истраживању. То је за једну, ипак, ре-
лативно малу државу, озбиљна цифра 
и доказ да у Србији раде озбиљне 
компаније – рекао је министар Антић.

Додао је да, када говори о укупној 
рударској слици у Србији, ту, пре свега, 
мисли на РТБ Бор. – Успели смо као 

држава да из једног прилично тешког 
амбијента у коме се компанија у про-
шлости нашла, РТБ Бор поставимо 

„на ноге“, да инвестирамо и „опле-
менимо“ његово функционисање 
изградњом нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине. Тиме смо пот-
пуно променили слику која је пра-
тила борску компанију и лошу еко-
лошку поруку која је до белог света 

стизала из источне Србије. Данас 
је тамо ваздух потпуно чист, а небо 
изнад Бора је без дима. Озбиљна ру-
дарска активност РТБ-а Бор почела је 
да даје резултате и компанија је данас 
на стабилним „ногама“ – нагласио је 
Александар Антић.

Министар рударства додао је и да 
држава уложе доста у Колубару и Ко-
столац, те да је ове године готово 30 
милијарди инвестиција планирано за 
модернизацију производње у Колубари.

РТБ има гарантован читав век 
будућности

Генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски је у наставку конференције 
амбасадоре Канаде и Велике Британије, 
као и делегате-учеснике, поздравио ру-
дарским „срећно“.

-Добро дошли 16. јуна у РТБ, 
компанију која већ 114 година ради 
на једном од богатијих налазишта 
обојених и племенитих метала у 
Европи. Желим вам добродошлицу 
у тимочку еруптивну зону, зону гео-
лошких аномалија. Зашто аномалија, 
најбоље ће разумети геолози, али да 
појасним: Зато што једино у Тимоч-
ком региону, на тако малом месту, 

можете пронаћи и експлоатисати, пре 
много векова гвожђе, а данас бакар, 
олово, цинк, злато, све врста угља – од 
лигнита, преко мрког и каменог угља, 
до антрацита – кварц, глину. Тимочки 

регион је богатство Србије јер, само 
у случају РТБ-а Бор, на површини и 
у дубини земље, познате и признате 
резерве руде – из које производимо 
бакар, сребро и злато – до сада су ис-
тражене до половине свог укупно ис-
траженог потенцијала. Друга поло-
вина довољна је за још сто година 
нашег рударског и топионичарског 
посла. Осим руде, чије су сигурне 
резерве процењене на милијарду и 
355 милиона тона, РТБ Бор је своју 
будућност осигурао и у новој, најбољој 
доступној технологији. Уз велику 
помоћ и несебичну подршку Владе 

Србије изграђене су нова топионица 
и нова фабрика сумпорне киселине. 
Нова металуршка постројења данас 
раде одлично и остварују дизајниране 
параметре. Донела су нам чисто небо 
и унапређену заштиту животне сре-
дине, побољшање организације рада 
и виши квалитет свих сегмената 
пословања, нарочито безбедности на 
раду – рекао је Спасковски.

Говорећи у наставку о годишњој 
производњи РТБ-а која је, како је рекао, 

„тешка“ близу 11 милиона тона руде из 

Кривеља, седам милиона из Мајданпека 
и 600 хиљада тона руде из Јаме – што 
укупно износи 45 хиљада тона бакра – 
Спасковски је подвукао значај даљег 
развоја рударства и отварање нових ле-

жишта. – Годишња производња бакра 
може бити већа уз квалитетније 
финансирање. Уз проналажење нових 
или отварање већ пронађених бо-
гатих налазишта обојених и племе-
нитих метала. Уз ефикаснији при-
ступ светском тржишту и будућим 
технологијама нове генерације. А, 
уз глобалног стратешког партнера, 
све ово је могуће и будућност РТБ-а 
Бор може почети већ данас. Постоје 
компаније пред којима су године, 
можда деценије успешног рада, али 
скоро да не постоје компаније које 
имају пред собом гарантован читав 

век будућности. То је РТБ Бор, 
компанија у којој бакар производе 
стручни људи, који се рударством, 
топљењем и рафинирањем метала 
– често и у истим породицама – баве 
генерацијама – закључио је Спасков-
ски.

Европски форум о рударству и гео-
лошким истраживањима (MINEX) завр-
шен је 17. јуна, када су учесници ове 
међународне конференције боравили у 
једнодневној посети Бору.

Г. Тончев Василић 

геолошким истраживањима у Београду:

рударским компанијама

УППР је светска пракса
Говорећи о РТБ-у Бор, генерални директор Благоје Спасковски није желео да 

високим гостима и делегатима из више од 10 земаља у свету прескочи чињеницу о 
дуговањима борске компаније. – РТБ живи и ради 114 година, али је за све то вре-
ме оставио за собом дуговање од 1,150 милијарди евра. Када се све марке и дола-
ри из тог доба преведу у европску валуту, цифра је та. Међутим, то је историјско 
дуговање које се не може мешати са кредитним задужењем за нову топионицу и 
фабрику сумпорне киселине. Тај стари дуг је разрешен усвајањем УППР-а, што је 
светска пракса, не само наша и Владе Србије. Морам да поменем, пошто су већ при-
сутни представници те компаније, да је давне 1983. године, када је ЦАТ радио про-
грам реструктурирања, америчка влада убризгала у ту компанију три милијарде и 
150 милиона америчких, тадашњих тешких, долара да би „освежила“ ЦАТ и он да-
нас био поново водећа компанија. Влада Србије је нама помогла да се растеретимо 
старог дуга, који је за сада само отпуштен, а биће и отписан за седам година, када 
истекне време трајања и реализације УППР-а – рекао је Спасковски.

За боље трговинске односе 
Србије и Велике Британије

-Наше ангажовање на овој конференцији, 
кроз подршку британског Министарства за 
међународну трговину и присуство 13 британ-
ских компанија, потврђује да Велика Британија 
наставља истом динамиком да пружа подршку 
Србији у циљу повећања просперитета. Када ка-
жем подршка, то се односи на помоћ британ-
ским компанијама које овде раде, али и на помоћ 
српској влади у побољшању пословне климе и 
унапређењу трговинских односа између две земље 

– истакао је амбасадор Велике Британије у Србији 
Денис Киф.

Конференцији присуствовало више од 160 делегата

О будућности рударства говорио је Благоје Спасковски

Александар Антић, канадски амбасадор Филип Пинингтон и Ђурђа Ћерамилац



Понедељак, 10. јул 2017. Број 2283, страна 6Актуелно
Представници светских рударских 

Директор ЕБРД банке: 

РТБ. - Рударско-топионичар-
ски басен Бор посетила је (16. јуна), 
делегација високих гостију и представ-
ника светских рударских компанија, 
произвођача опреме и банака на челу са 
директором ЕБРД банке у Србији Дани-
елом Бергом. 

Гости из 12 земаља света су, након 
разговора са менаџментом компаније, 
разгледали флотацију „Велики Кривељ“, 

попили кафу у јамском кафићу (400 
метара испод земље) и, на крају, у 
друштву генералног директора РТБ-а 
Бор Благоја Спасковског, разгле-
дали нова металуршка постројења. У 
командној соби нове топионице, одакле 
се регулиши сви њени инпути – концен-
трат, струја, вода, кисеоник и азот – Спа-
сковски је казао: -Колико је велики овај 
пројекат говори и чињеница да зграда 
у којој се налазимо има димензије 62 
пута 90 метара, а то су димензије ста-
диона. Нова фабрика сумпорне кисе-

лине и постројење за третман отпад-
них вода налазе се на простору који 
је већи од два стадиона. Поред топио-
нице је енергана која вишак топлоте 
претвара у електричну енергију и 
дневно производи 20 до 30 мегават-
сати струје.

Захваљујући се због чињенице 
што су, након његовог и говора мини-
стра рударства Александра Антића на 

Европској конференцији о рударству и 
геолошким истраживањима (14. јуна у 
Београду), гости из иностранства поже-
лели да уживо виде нову топионицу и 
фабрику сумпорне киселине, Спасков-
ски им је детаљно објаснио и како су и 
колико дуго грађена нова металуршка 
постројења у Бору. 

-Нова топионица изграђена је 
пре две године. Реч је о „флеш-
смелтинг“ технологији топљења, а 
од ње су данас боље само „мицубиши“ 
технологија, која је и двапут скупља, 

као и „дабл флеш-смелтинг“. РТБ 
Бор данас поседује најсавременију 
технологију у делу топљења, али не 
и у делу конвертовања. Произво-
димо 65% сопственог концентрата, 
а преосталу количину увозимо и ус-
лужно прерађујемо. На домаћем кон-
центрату имамо добру зараду, а са ус-
лужном прерадом покривамо трош-
кове прераде и ту је зарада знатно 
мања. Зато сам, поред осталог, на 
конференцији у Београду и казао да 
РТБ Бор мора пронаћи стратешког 
партнера – казао је Спасковски.

Директор ЕБРД банке у Србији 
Даниел Берг истакао је да му је било 
задовољство да се придружи екипи 
стручњака која је пожелела да види Бор, 
тим пре што је, како је рекао, био им-
пресиониран говором Благоја Спасков-
ског у Београду.

-Желео сам да, оно о чему сам 
слушао у Београду, видим и уживо. 
Сматрам да је РТБ Бор од велике 
важности за Србију јер она има ко-
ристи од онога што се овде ради. По-
себно ми се допало то што се води 

Даниел Берг: РТБ Бор је од велике важности за Србију, а посебно ми се допало то што компанија води рачуна о животној средини. 
- Импресионирани смо оним што се догађа у рударској индустрији Србије, а посебно смо захвални РТБ-у Бор јер смо одушевљени 
новом технологијом коју примењује, казала је Рос Лунд из Министарства за међународну трговину Владе Велике Британије. - 
Нова металуршка постројења данас раде одлично и остварују дизајниране параметре. Донела су нам чисто небо и унапређену 
заштиту животне средине, побољшање организације рада и виши квалитет свих сегмената пословања, нарочито безбедности на 
раду, рекао је гостима из иностранства Благоје Спасковски
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Директор Европске банке за обнову и развој (EBRD) у Србији Даниел Берг

Гости из 12 земаља света попили су кафу у јамском кафићу

У командној соби нове топионице
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компанија и банака у посети Басену

„Србија има користи од РТБ-а“
рачуна о околини, јер је веома тешко 
водити овакву компанију без штет-
ног утицаја на животну средину. Го-
ворили сте о наредних 100 година 
будућности компаније, па се надам 
да ћете пронаћи доброг партнера са 

којим ћете, у њену корист, моћи да 
пронађете заједнички језик. Желим 
вам сву срећу у претварању онога што 
вам је природа дала – руду бакра – у 
бенефит за компанију и државу – ис-
такао је директор ЕБРД банке у Србији 
Даниел Берг. 

Рос Лунд из Министарства за 
међународну трговину Владе Велике 

Британије истакла је да је потпуно си-
гурна да српска индустрија рударства 
има светлу будућност. – Веома смо 
задовољни нашом мисијом у Србији. 
Ове недеље је у посети Београду било 

15 британских компанија, срели смо 
се и разговарали са иностраним фир-
мама које овде раде истраживања, 
али и са пуно локалних компанија. 
Импресионирани смо оним што се 
догађа у рударској индустрији овде, а 
посебно смо захвални РТБ-у Бор јер 
смо одушевљени новом технологијом 
коју примењује. Влада Велике 
Британије ће са задовољством пома-

гати пројекте попут нове топионице 
у Бору, а сигурна сам и да британ-
ска извозно-развојна банка може да 
понуди боље услове кредитирања од 
оних које даје канадска ЕДЦ банка – 
рекла је Рос Лунд.

Посета РТБ-у Бор реализована је у 
склопу Европске конференције о рудар-
ству и геолошким истраживањима која 

се у Србији одржавала од 14. до 16. јуна, 
а у име организатора овог међународног 
форума Србији, Бору и локалном коор-
ганизатору ГРАС-у, захвалио се Артур 
Полиаков. – Када организујемо 
овакве конференције, веома је важно 
и да промовишемо регионе у којима 
се оне одржавају. Није важно само по-

казати слајдове делегатима и при-
чати им о успесима, већ је битно и по-
сетити та места и компаније. Хвала за 
отвореност и ентузијазам на који смо 
наишли у Бору, радите одлично и само 
тако наставите. Сигуран сам да ће ин-
веститори и даље долазити у Србију 
и да ће овај регион у годинама које 
долазе постати њихова „врућа тачка“ 

– истакао је Полиаков.

Представници рударских компанија 
(„Рио Тинто“, „Рио Сава“, „Цапстоне 
Мининг“, „Асарел“), произвођача 
опреме (Цумминс, Текноxгроуп, ВИСТ) 
и банака из: Америке, Велике Британије, 
Немачке, Француске, Шпаније, Канаде, 
Русије, Турске, Казакхстана, Бугар-
ске, Финске и Србије, након разгледања 
РТБ-а Бор, посетили су хотел „Језеро“ 
и етно ресторан „Језерце“ на Борском 
језеру. Гости из иностранства имали 
су прилику да пробају традиционална 
јела и уживају у специјалитетима овог 
поднебља.

Г. Тончев Василић

Како је изграђена нова топионица
Поштујући све процедуре о избору 

најбољег понуђача, РТБ Бор је захтев за по-
нуду послао „Отокумпу“ за флеш-смелтинг 
технологију, „Ајсасмелту“, „Мицубишију“ 
и „Исасмелту“. Од свих њих тражили смо 
да раде на пројекту и изграде топионицу 
и фабрику сумпорне киселине. Услов који 
смо имали био је да се, поред испоруке целе 
технологије, дизајна и комплетне опреме, 
обезбеди и финансирање пројекта. Одби-
ли су нас сви, осим канадског „СНЦ Ла-
валина“, који је преко ЕДЦ банке обезбе-
дио финансирање. Дакле, канадска влада је 

„залегла“ да овај пројекат почне и успешно се оконча. Понуда ЕДЦ банке и „СНЦ 
Лавалина“ била је најбоља и подразумевала је кредит од 135 милион евра плус 
30 милиона евра за тзв. локалну компоненту. Само 30 милиона евра, подвлачим, 
јер смо у том тренутку од државе имали само толико пара и толико завршених 
пројеката. Знали смо да ће коштати много више јер смо имали податке из 2004. го-
дине, када је иста фирма – „СНЦ Лавалин“ – за изградњу топионице тражила од 313 
до 363 милиона евра. Определили смо се да, ипак, кренемо и корак по корак ради-
мо пројекте и градимо постројења. На овакву одлуку утицала су три фактора. Први 
моменат везан је за Светску банку, од које смо у то доба добили кредит 42 милио-
на долара за ремедијацију и рекултивацију свих деградираних површина, као и за 
изградњу новог колектора испод кривељског јаловишта које је у том тренутку било 
у критичном стању. Међутим, Светска банка је имала и услов за тај кредит, а то 
је да морамо искључити све загађиваче. Да, или зауставимо топионицу да више не 
загађује атмосферу, или изградимо нову. Други разлог била је еколошка компонен-
та јер је у Бору, када сам дошао на чело компаније, ситуација хронично била рав-
на акцидентној. Казаћу вам да је концентрација сумпор-диоксида у атмосфери 11. 
фебруара 2009. године била 31.870 микрограма по нормалном метру кубном. Трећи 
фактор био је економске природе јер су трошкови топљења били знатно виши од 
конкурентског Пирдопа, Аурубиса итд. Дакле, та три елемента определила су да уб-
рзамо изградњу нове топионице, што смо и учинили. Градили смо је на основу фор-
мираног ценовника. На једној страни била је офшор компонента од 135 милиона 
евра, а на другој ценовник свих материјала који су уграђивани. Гвожђе је, приме-
ра ради, коштало 2,16 евра по килограму и то да се оно изради, допреми, монтира 
и офарба. Бетон је коштао 80 долара – од уградње на коти -15 под земљом, до коте 
+46 метара изнад земље. Исто је важило и за челик. Надзорни орган над пројектом, 
најпре Мејс“, а потом и београдски Грађевински факултет, мерио је количине, мно-
жио са овом ценом и добијао месечне ситуације. И, тако су изграђене нова топиони-
ца и фабрика сумпорне киселине које су концентрацију сумпор-диоксида у ваздуху 
са 31.870 спустиле испод 60 микрограма по нормалном кубном метру. Нова мета-
луршка постројења грађена су три и по године и, ако то упоређујемо са сличнима у 
Казакхстану и Касцинку која су грађена пуних пет година, можемо рећи да су борска 
завршена брзо. Грађена су по систему пројектовања у ходу, ситуација за ситуацијом, 
тако што је комплетна опрема у вредности 135 милиона евра допремљена на плац, а 
онда је локална компонента плаћана по јединици уграђиваног материјала. Морам 
признати и да никада посао не бисмо завршили да није било Владе Србије и њене 
помоћи у финансијском и логистичком делу. Имали смо проблема када је све ово 
почињало да ради јер се десио пожар у новој фабрици сумпорне киселине, а то нам 
је у 2015. и 2016. години погоршало економију. Међутим, последице тог пожара су у 
потпуности саниране и нова металуршка постројења данас раде по дизајнираним 
параметрима – искоришћење на металу је 98,5%, а на сумпору 98 одсто – испричао 
је гостима из иностранства Благоје Спасковски.

Рос Лунд из Министарства за међународну трговину Владе Велике Британије Кривељска флотација оставила је на госте посебан утисак

Берг, Полиаков и Спасковски

Артур Полиаков

Милић, Адамовић и Виденовић
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У „Кривељу“ седам одсто више руде и бакра од јунског плана

За кривељским флотерима најуспешнији месец

КОП “КРИВЕЉ”. – Крај јуна 
кривељски рудари дочекали су са 
оствареним планом на бакру и руди и 
пуном депонијом (са 70-ак хиљада тона 
руде), што је добра резерва да током 
јула неки застој код њих (од смену-
две) не омете рад флотације. Како нам 
рече управник Милан Делић у шестом 
месецу било је планирано да се откопа 
825.000 тона руде са средњим садржајем 
0,271 одсто метала, која би дала 2.169 
тона бакра. Требало је откопати и 1,47 
милиона тона јаловине, што са рудом 
чини 2,295 милиона тона укупних 
ископина. Резултат је следећи:

-За 28 дана јуна откопали смо 
823.530 тона руде, што је око седам 
процената преко плана (за толико 

дана) и значи да ћемо већ данас – 
рече нам Делић 29. јуна - испунити 
месечни план. Седам одсто смо преко 
предвиђеног садржаја метала јер смо 
радили у текућем захвату на нешто 
богатијој руди и за наведени број 
дана достигли 2.715 тона бакра у 
њој. Што се тиче јаловине, позиција 
багера је била таква да смо морали да 
покупимо сву руду која нам је била на 
путу до јаловине у том делу копа тако 

да је остварење у раскривању на око 
50 одсто планираног, а на укупним 
ископинама 70 процената. Међутим, 
за јул ћемо текући захват довести 
у такво стање да и са багером мање 
може да обезбеди планску количину 
руде, а да тај багер и четири-пет 
камиона у источном делу, где смо 
пре годину стали са раскривањем, 
наставимо ширење копа. 

Делић нам са задовољством рече да 
је током јуна започета интензивна до-
према делова, а са њом и ремонт гене-
ратора, дизел и вучних мотора, санација 
пумпи и осталих склопова, сређивање 
трапова и шасија, како би се број рас-
положивих камиона повећао на 16, па и 
17. Тако би се у другој половини године 
интензивно уклањала јаловина и ства-

рали услови за спокојнији 
рад на копу у смислу 
окткривања довољних ко-
личина руде, пошто се тзв. 
текући захват, силаском на 
ниже коте, полако сужава. 
– Доле је руда богатија – 
истиче Делић - али дуго-
рочна перспектива копа 
по пројекту подразумева 
његово ширење и ми га 
настављамо. На транс-
портном систему су већ 
обављени ремонти и пре-
правке, у ходу ће бити још 

неких дорада на чланкастом дода-
вачу, пресипима, тракама и одлагачу 
да бисмо спремно дочекали излазак 
багера у источни део. Дакле, полако 
се “слажу коцкице” за “дизање” броја 
расположивих камиона и транс-
портног система ради планираног 
уклањања јаловине и дугорочног 
рударења. 

На копу (где нема вегетације) у 
средишњем делу дана температуре су 

ових дана ишле преко 38 степени, а 
рудари су испољили спремност и за 
такве услове. Пре свега, поливањем 
саобраћајница спречавано је подизање 
прашине, како због људи који ту раде и 
близине села тако и страдања филтера 
и мотора. Мере противпожарне заштите 
доведене су на највиши ниво, прове-
рене су све електромреже, механизација, 
повећана опрезност и дежурства да не 
би дошло до паљења камиона, багера, 
инсталација итд. - Предузете су – додаје 
Делић - и мере заштите људи. Про-
верени су и оспособљени системи 
расхлађивања у новијим камионима, 
багерима, бушилицама, булдозерима... 
док је надзорно-техничко особље 
водило рачуна да они који раде на от-
вореном (минери, палиоци, електри-
чари, људи на одводњавању) повре-
мено одмарају склањајући се у хладо-
вину како не би дошло до колабирања 
и здравствених проблема. На тај 
начин је завршаван и посао и чувано 
здравље запослених, па је јун проте-

као без повреда, хаварија, пожара. 
Предузимамо све мере да тако наста-
вимо и наредних летњих месеци.

Љ.Алексић

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. – Кривељски флотери убележиће 
јун као најуспешнији месец у овој 
години. Пема речима управника Саше 
Милића произведено је 2.186 тона бакра 
у концентрату, а искоришћење је преко 
85 одсто. У преради руде са кривељског 
копа веома су близу плана, док ће са 

“Церова” достићи 85 одсто предвиђених 
количина, пошто је тамошња руда веома 
тврда. - Перађено је преко милион 
тона руде са оба копа – каже Милић. 
– Са кривељског око 850.000 тона, а 
са “Церова” око 160.000 тона. Руда 

је добра, флотабилна, што је једна од 
повољности за овако добре резултате, 
а и садржај бакра у кривељској је со-
лидан. Износи 0,30 одсто, а реч је о 
веома поузданим подацима добијеним 
аутоматским пресеком млаза сваких 
15 минута на свакој млинској секцији. 
Овако добри резултати говоре да нова 
опрема добро ради, а ми настојимо да 
очувамо њену функционалност.

Хаварија на једном бубњу и застој 
од 24 сата нису покварили месец фло-
терима. Проблем су санирали и за то 
време обавили још неке послове. - Сада 

се спремамо – додаје Милић - за застој 
од дан и по почетком јула када ћемо 
заменити два преостала редуктора на 
траци од дробљења до флотације. Тај 
посао биће много компликованији 
него замена прва два пре годину дана 
који одлично раде. Ове и још неке 
послове смо, иначе, најавили за јун, 
али смо их одложили због поменуте 
хаварије. У јулу ћемо заменити и чело 
млина са куглама на другој млинској 
секцији које је стигло, а санираћемо 
и бункер на “Церову”, обложити чело 
млина са шипкама и очистити базене 
за повратну воду. Замена плашта на 
млиновима овдашње треће секције 
вероватно ће сачекати август јер је 
реч о великом послу који неће трајати 
мање од седам дана, а увек је боље да 
се обави благовремено, плански, него 
хаваријски.

Што се тиче јаловишта, у току је 
разрешење последњих недоумица на 
пројекту надвишења брана “Поља 1” до 
393. коте са којим би флотација требало 
да “преживи” годину и по дана док се не 
направи ново, тзв. нулто поље јаловишта 
чији је пројекат, такође, при крају. 

Због испарења, ни флотерима није 
било лако на великим врућинама. У 
погону је, каже управник, сигурно де-
сетак степени више него напољу због 

рада бројних електромотора. Зато је 
у хали отворено све што може да се 
отвори како би се направила природна 
вентилација, јер је повећана темпера-
тура на лежајевима и електромотрима 
млинова, пумпи… Али, то су, каже 
Милић, очекивани проблеми са којима 
се флотери боре и имају своје начине да 
их реше. Настоје да не раде неке презах-

тевне послове, праве паузе током рада, а 
и вода им је надохват руке, па се и тако 
расхладе.

Љ. Алексић

Из 850.000 тона руде са кривељског и 
160.000 тона са копа “Церово” добијено 

2.186 тона бакра у концентрату, уз 
искоришћење од преко 85 процената

Добра искоришћења и количине

Петомесечје
Од планираних 4,152 милиона тона 

руде, за пет месеци откопано је 4,061 
милион тона (или 98 процената пла-
ниране) углавном добре, флотабилне 
руде без оксида. Уместо просечног пе-
томесечног садржаја од 0,279 проце-
ната бакра у руди, остварен је 0,304 
одсто, што је скоро девет процената 
више, па је самим тим и више бакра у 
руди. Уместо планираних 11.218 тона, 
дато је 11.926 тона, што је шест од-
сто више од петомесечног циља. Али, 
на јаловини се све време било испод 
плана. - Од предвиђених 7,005 мили-
она - каже Милан Делић - дато је не-
што преко 3,6 тако да смо нешто из-
над 50 процената. Међутим, стварамо 
предуслове за убедљивију надокнаду 
подбачаја у раскривању у другој по-
ловини године. 

Повратак источном делу копа

За 28 дана  јуна откопано 823.530 тона руде са 2.715 тона бакра и 
уклоњена половина од планираних 1,47 милиона тона јаловине. - 

М. Делић: Захвати на транспортном систему и боље снабдевање 
деловима омогућиће да се флота повећа до 16 расположивих 

дампера, од којих ће се четири-пет и један багер вратити на исток 
копа и наставити ширење

Милан Делић

Саша Милић
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Пет развојних етапа рударства у граду под Старицом

Пробијена и последња деоница нове трасе за реку Мали Пек у Мајданпеку

Стежу обруч са севера и 
истока мајданпечког копа
РБМ. - Најављено убрзано рас кри-

вање “Истока” површинског копа Јужни 
ревир у Руднику бакра Мајданпек је 
почело. Са коте 380, на којој нови моћни 
багер “komatsu” ПЦ 3000 даноноћно 
ради, чет    ири од шест нових “белаз” 
камиона носив   ос    ти 220 тона не-
прекидно одвозе раскривку која за 
мајданпечки рудник постаје задатак број 
један. Циљ је да се што пре отвори рудно 

лежиште и тако осигура будућност 
рударења на овом простору. 

-Због стања радова на “Истоку” 
Јужног ревира неминован је рад по 
фазама. Инвестицону раскривку 
одатле уклањамо истовремено кад 
и руду са „Андезитског прста“, а он 
је „Север“ Јужног ревира. Стежемо 
обруч и са севера и са југа копа, а ре-

лативно мали простор између етажа 
омогућава нам и да истовремено 
радимо са више бушаћих и утовар-
них јединица, што је одлично за кон-
тинуитет откопавања - рекао нам је 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. 

Горан Репеџић, главни пословођа 
производње на површинском копу 
РБМ-а наводи да се, упоредо са 

појачаном активношћу на “Истоку”, 
ради и на проширењу рударских 
саобраћајница, како би се тешка возила 
кретала безбедно и радила без застоја и 
чекања. Ово се посебно односи на део-
ницу ка „Фази 1“, од Транспортног си-
стема до места истовара.

Развој копа Јужни ревир дефинисан 
је у пет етапа. Прва је „Север“, одно-

сно „Андезитски прст“, где се већ дуже 
време ради и одакле последњих месеци 
стиже руда. Друга фаза је „Исток“, где је 
на уклањању јаловине ангажована нова 
рударска механизација. У трећој је пла-
ниран „напад“ на запад и југ копа, док 
четврта етапа подразумева припрему 
за проширење његовог јужног дела. У 
петој фази утврдила утврдиле би се ко-
начне границе копа.

-Ради бржег раскривања Јужног 
ревира „отворили“ смо још једно ра-
дилиште на истоку и због тога наба-
вили нову опрему. Багер „komatsu“ 
ПЦ 3000 и четири од шест нових 

„белаза“ носивости 220 тона, на 
„Истоку“ већ раде, а до краја године 
стићи ће нам булдозер „komatsu“ и 
бушилица „Atlas copco“. Са овог ра-
дилишта, које представља другу од 
пет фаза развоја мајданпечког повр-
шинског копа, откопаћемо 28 ми-

лиона тона руде. Првих 7,8 милиона 
тона одатле „лежи“ испод 16 милиона 
тона раскривке коју што пре треба 
да уклонимо и то нам је задатак број 
један – каже Андреја Марковић.

Да је са новом опремом почело 
интензивније раскривање „Истока“ 
потврђује и први човек Рудника бакра 
у Мајданпеку Бранислав Томић. - 
Пред нама су велике обавезе и задаци. 
Имамо огромну одговорност да зацр-
тане и врло амбициозне планове, без 
одлагања, у потпуности остваримо. 
Само тако ћемо створити услове да 
Рудник бакра Мајданпек ради више, 
успешније и профитабилније. Од 
за по слених очекујем максимално 
ангажовање и свест о значају овог 
посла за будућност Рудника бакра 
Мајданпек - каже Томић.

 С. Вукашиновић

 Четири од шест 
нових “белаз” 

камиона и багер 
„komatsu” од половине 

јуна раде на „Истоку“ 
Јужног ревира. - Са овог 

радилишта, које представља 
другу од пет фаза развоја 

мајданпечког површинског копа, 
откопаће се 28 милиона тона руде. – 

Првих 7,8 милиона тона одатле „лежи“ 
испод 16 милиона тона раскривке коју што 

пре треба уклонити

РБМ. - Река Мали Пек од данас је 
коначно у свом кориту, на измештеној 
деоници код аутобуске станице у 
Мајданпеку. То би, како кажу над-
лежни, требало да буде трајна локација 
њеног корита, јер је тако предвиђено 

и развојним а планским проширењем 
површинског копа Рудника бакра 
Мајданпек. Због тога је корито реке и 
премештено 200 метара даље, ка северу. 

-Након добрих 800 метара испод 
Андезитског прста за ново корито 

реке, од моста до рудничке бензин-
ске пумпе, данас смо пробили и 
последњих, уједно најтежих 50 метара 
нове трасе Малог Пека - каже Синиша 
Филиповић, технички руководилац 
производње на Површинском копу 
мајданпечког Рудника бакра.  Он додаје 
и да на последњој деоници има још 
доста посла, али да је најмукотрпнији 
део савладан. – Остало је да проду-
бимо корито и обавимо све неопходне 
нивелације. Подсетићу, због нове де-
онице било је потребно да изместимо 
објекте на аутобуској станици, сер-
висну радионицу и бензинску пумпу, 
али и да уклонимо остатке старе под-
земне бетонске инфраструктуре. 

У међувремену, саграђене су нова 
радионица и нова бензинска пумпа, 
уграђени су неопходни потпорни зидови 
према новој деоници магистралног пута, 
а предстоји и, како каже Филиповић, 
израда окретнице за аутобусе. Тиме се 
читав посао на измештању бројних ин-

фраструктурних објеката услед план-
ског и развојног ширења површин-
ског копа полако приводи крају. Јер, 
премештање експлоатације са Северног 

на Јужни ревир било је условљено се-
лидбом одређених рударских објеката, 
али и измештањем деонице магистрал-
ног пута, далековода и телекомуникаци-
оних веза. 

С. Вукашиновић

Пек у новом кориту
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Педесет шест година рада обновљеног Рудника бакра мајданпек

Рудари, СРЕЋНО!

РБМ. - У недељу, 25. јуна, навршило се 56 година 
откако је из обновљеног рудника у Мајданпеку, пут 
Бора, камионима преко Милошеве куле, упућен 
први концентрат бакра. Анода са поруком “Први 
бакар из Мајданпека”, 25. VI 1961. године на улазу у 
зграду дирекције Рудника бакра Мајданпек подсећа 

да је тог дана Управа инвестиција донела решење о 
укључивању РБМ-а у Рударско топионичарски басен 
Бор.

Радови су, заправо, почели раније, отварањем 
површинског копа Јужни ревир на брду Швајц, на 
коти 620, још крајем 1958. године, затим изградњом 
и пробним радом флотације 1961. године, чиме је 
завршена прва фаза изградње и почела производња, 
а са њом и нова етапа у историји рудника и града. За 
56 година рударења из копова обновљеног РБМ-а из-
недрено је скоро 400 милиона тона руде бакра, 575 
хиљада тона полиметаличне руде, уклоњено безмало 
980 милиона тона јаловине, произведено више од два 
милиона тона бакра у концентрату, уз знатне коли-
чине злата и сребра. 

Било је и блиставих и веома тешких година. Добре 
је од 1970. до 1992. године обележила производња 
изнад 50 хиљада тона бакра у концентрату годишње, 
уз одговарајуће количине сребра и злата, што је 
омогућило да се пуно тога изгради широм тадашње 
државе, а у Мајданпеку фабрике, хотели, комфорни 
станови, болница, спортски објекти… У годинама 

које су уследиле производња је драстично смањена, 
у једном периоду сведена на симболичну, па се чак 
спомињало и затварање рудника. 

Напретка није било до 2008. године када се ново 
руководство РТБ-а Бор, са Благојем Спасковским, 
генералним директором на челу и новим тимом људи у 
РБМ-у, прихватило одговорног посла да ревитализује 
овај потенцијално веома перспективан систем чија се 
основа заснива на пројектованим резервама руде у 
реконструисаном Јужном ревиру. Од тада, у сусрет 
свом Дану и годишњицама рада обновљеног рудника, 
запослени у РБМ-у иду константно повећавајући 
производњу. Петомесечна производња у 2017. години 
је за 13,5 одсто већа од остварене у истом периоду 
прошле године, али мајданпечки рудари као и увек, 
желе више. 

-Дан Рудника бакра Мајданпек прилика је да се 
свим запосленима на томе честита и традиционал-
ним рударским поздравом СРЕЋНО! пожеле нови 
успеси у раду - поручио је Бранислав Томић, први 
човек Рудника бакра Мајданпек.

 С.Вукашиновић

РБМ. - Последњих дана јуна, током којих сунце није 
знало за милост, на површинском копу мајданпечког 
Рудника бакра, где је температура дивљала више него 
у граду, производња се одвијала несметано. У новој 
климатизованој опреми, без икаквих тешкоћа, а у ма-
шинама без клима-уређаја отежано и уз уобичајена 
довијања, на температури која се опасно приближила 
40-ом подеоку Целзијусове скале, радило се пуном 
паром на свим радилиштима.

На етажи 260 подно Андезитског прста, у ствари, 
на радилишту „Запад“ Јужног ревира, са кога се 
уклањало преосталих 10-ак хиљада тона јаловине како 
би се допрло до руде на етажи 245, сунце упекло од 

раног јутра, без намере да посустане до смираја дана. 
На бушилици Б9 затекли смо посаду која, ослоњена 
на дугогодишње искуство, зна како да се избори са 
тешким условима: - Овде на отвореном, када сунце 
упече, тешко се издржавају ове врућине у машини 
која нема клима-уређај, али мора да се ради - каже 
Павле Бирешић, ВК бушач. Он је у смени са Слобо-
даном Цанићем, такође ВК бушачем, и спас налазе 
само у води коју понесу, да се освеже, умију и попију.

На најнижој рудној етажи, на самом дну копа, на 
нивоу језера у Јужном ревиру, откопава се тренутно 
најбогатија руда са просечним садржајем бакра 0,40-
050 одсто. Док геолози узимају узорке, у близини бу-
шилице која припрема серије за рудни ОК-багер, као 
на траци смењују се слике које потврђују да се ради 
без предаха. Јер, ту је и багер ПЦ 1 који ради на 
рудној 230 етажи, а изнад њега багер ПЦ 2, који на 
етажи 245 шири коп према западу ослобађајући - како 
нам је објаснио Горан Репеџић, главни пословођа 
производње на Површинском копу - нове количине 
руде. 

„Вруће је, жестоко! Када клима не ради, 
отварањем прозора покушавамо да се колико-то-
лико освежимо, али... Радим са колегом, па наизме-
нично излазимо, окрепимо се на тренутак и вра-
тимо послу - потврђује Ивица Ђорђевић, ВК багери-
ста на хидрауличном ОК-багеру. Овако високе темпе-
ратуре не погодују ни опреми, каже, јер се уље загрева, 
али и она за сада – издржава.

На “Истоку” Јужног ревира (захват „Исток 1“), 
на радилишту које је активирано пристизањем нове 

опреме, врви као у кошници. Ради се без застоја. Ту је 
и бушилица Б7, нови багер ПЦ 3, нова „белаз“ возила 
носивости 220 тона. Владан Спорић, возач тешких ка-
миона са петогодишњим радним искуством, каже: - У 
кабини са клима-уређајем је пријатно, свеже, лепо 
и није тешко радити. Али, то не важи за возила и 
машине без расхладних уређаја. У њима је велика 
врућина, спарина, прашина, стварно је тешко. 

Борко Анђелковић, руковалац новог багера ПЦ 3, 
у друштву представника фирме „Коматсу“ који су се 
ту затекли ради редовне контроле и замене уља након 
предвиђеног броја сати рада ове моћне машине, каже 
да се радним условима не може приговорити: - Видите 
и сами, у кабини је пријатно, свежије него напољу, 
па се и рад одвија без икаквих проблема.

Високе температуре не погађају први пут ово 
поднебље, па у Руднику бакра Мајданпек производња 
не трпи, а људи нису поклекли: - Већина запослених 
су искусни људи који се са високим температурама 

добро боре, а обезбедили смо и воду коју радници 
могу преузети из оперативе кад затреба. За сада је 
стање подношљиво, а ако температуре буду више, 
наћи ћемо начин да се и у таквим условима добро 
организујемо и радимо – каже Репеџић. Притом 
додаје да највише посла тренутно имају цистерне за 
поливање путева, велике „белаз“ и мала, која се такође 
ангажује, а све са циљем да се смањи прашина.

На питање како подносе ове врућине, већина запо-
слених у Руднику бакра Мајданпек одговара са: „ово 
је рудник“ и онако успут пита: „колико ћемо оваквих, 
тропских таласа имати овог лета?“ Први их није ни за-
текао, ни уплашио.

 С.Вукашиновић

За 56 година откопано скоро 400 милио-
на тона руде, уклоњено безмало 980 ми-
лиона тона јаловине, произведено више 
од два милиона тона бакра у концентрату 
и одговарајуће количине племенитих ме-
тала. - Перспектива у новим лежиштима 
Јужног ревира

Тешко се ради у возилима и машинама без расхладних уређаја, а запослени се 
боре чешћим паузама, проветравањем кабина и освежавају водом. - Рад у новој, 
климатизованој опреми без проблема

Први тропски талас – савладан!
На површинском копу РБМ-а раде пуном паром и на тропској врелини
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У Руднику бакра Мајданпек монтиран нови багер „komatsu“ ПЦ 3000

Јунска производња РБМ-а за 100 тона већа од мајске

РБМ.- Нова моћна машина у 
рударској опреми мајданпечког Руд-
ника бакра, багер „komatsu“ ПЦ 3000, 
од данас је на свом месту, на радилишту 
“Исток” Јужног ревира. До понедељка, 
12. јуна, трајаће обука багериста који, 
иако са искуством руковања ОК и баге-
рима ПЦ 1 и ПЦ2, од овлашћеног сер-
висера добијају додатне инструкције 
за управљање новом машином, а потом 
следи рад пуним капацитетом.

- Приметили смо да су наши људи 
приликом монтаже били изузетно 
мотивисани за рад, показујући, уз 
стручност, жељу да одговоре овак-
вим изазовима и помогну да моћна 
опрема и машине што пре дођу до ра-
дилишта, - каже помоћник директора 

РБМ-а за електромашинство Братис-
лав Благојевић. Додаје “да је среће, па 
да овакве машине можемо да обезбе-
димо чешће, за монтажу би нам било 
потребно мање времена”. 

Коментари о багеру „komatsu“ ПЦ 
3000 изузетно су повољни. Као водећи 
у класи, он има снагу, стабилност, капа-
цитет копања и удобност радног места 
руковаоца. Кашиком захвата 16 кубних 
метара, а капацитет самог багера је 
2.000 тона по сату. Има снагу мотора 900 
КВ, 1.500 обртаја, хидраулику од 4.400 
и запремину резервоара од 2.670 литара. 
Реч је о поузданој и висококвалитетној 
машини за рударство, кажу упућени. 

Пословођа одржавања багера 
Славољуб Динић, има 40 година стажа 

у РБМ-у и каже да га нимало не чуди то 
што сервисери из Немачке имају само 
речи хвале за запослене који су скла-
пали моћну машину. – Багер је сличан 
онима које имамо. Од ПЦ1 и ПЦ2 га 
разликује само габарит и неке ситне 
промене, па је монтажа протекла без 
икаквих проблема, хаварија, повреда. 
Веома смо задовољни обављеним 
послом – поносно прича Динић.

Технички руководилац машин-
ске опреме мајданпечког површинског 
копа Родољуб Рајковић, додаје да је 

у односу на претходне, нови багер ПЦ 
3000 мобилнији. – Бржи је и бољи за 
рад у мањим “усецима”, а са техничке 
стране је савршен. Није то бадава 
најпродаванији багер, у рударству се 
баш такав највише користи. 

Овај багер и друга новонабављена 
опрема ће своје добре карактеристике 
бити у прилици да покаже у најскорије 
време. Исток, као ново радилиште 
Јужног ревира представља први и прави 
испит.

 С. Вукашиновић

Десант на “Јужни ревир”
Нови багер од данас раскрива нова рудна лежишта Јужног 
ревира. – Поуздана, квалитетна и моћна машина, коју одликују 
снага (водећег у класи), стабилност, капацитет и удобност, 
пуним капацитетом стартује у понедељак, 12. јуна

РБМ. - Иако нисмо потпуно од-
говорили планским захтевима, 
јунска производња је солидна и за 
око 100 тона већа од мајске, чиме је 
настављен тренд њеног раста у овој 
години. То је добар резултат када се 
има у виду чињеница да је и про-
шлог месеца било послова чији је 
значај изједначаван са производњом 
због важности за будући рад рудника, 
попут водоснабдевања, одводњавања 
и других – каже Бранислав Томић, 
директор Рудника бакра Мајданпек, 
оцењујући јунски учинак.

Током јуна на Јужном ревиру била су 
активна радилишта „Андезитски прст“ 
и „Исток 1“.

-Настојећи да флотацији 
испоручимо довољно руде, озбиљан 
проблем имали смо у чињеници 
да је просечно радило 10 тешких 
возила, што је 70 одсто потребних за 
остварење плана. Додатне тешкоће 
задавао нам је недостатак помоћне 

механизације за којом 
има потребе на копу, 
на одржавању за 
багере и транспортну 
механизацију, али 
и за отварање копа, 
будући да се показало 
да опслуживање свих 
само једним багером 
утиче да производни 
резултати буду овакви 

– истиче Андреја 
Марковић, помоћник 
директора РБМ-а за 
рударство.

Да коначан резул-
тат од преко 1.500 тона 

бакра у концентрату, са пратећим ко-
личинама сребра и злата, буде ипак 
добар, у великој мери допринео је добар 
садржај бакра у руди која је стизала са 
„Андезитског прста“.

 - Сву руду испоручену са повр-
шинског копа прерадили смо у захте-
ваном квалитету и са искоришћењем 
од близу 85 процената, упркос пробле-
мима са којима смо се и у прошлом 
месецу суочавали и другим пословима 
које смо морали да обављамо упоредо 
са производњом односно, прерадом 
руде - каже Јелена Ђурић, управница 
Флотације.

Јулски план производње је много 
захтевнији у поређењу са претход-
ним месецима и запосленима у Руд-
нику бакра Мајданпек намеће више 
ангажовања за постизање жељеног ре-
зултата.

С.Вукашиновић

Најбоље од почетка године
Произведено више од 1.500 тона 
бакра у концентрату са пратећим 
количинама сребра и злата

Нови багер на делу - једним 
захватом 16 кубика

Бранислав Томић
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Топионица на пројектованом капацитету

Производња сумпорне киселине у јуну први пут на планском нивоу

ТОПИОНИЦА. - За 28 дана јуна то-
пионица је примила 28.715 тона сувих 
концентрата, из басенских рудника 
18.175 и увоза 10.540. То је, по речима 
Славише Стефановића, техничког ру-

ководиоца овог погона, скоро на плану 
јер је за 28 дана било предвиђено 30.685 
тона. Просечан садржај бакра у свим 
тим концентратима је 20,24 одсто тако 
да је у свежим сировинама примљено 
5.812 тона „црвеног“ метала. Пошто је 
залиха у бедингу почетком јуна била 
845 тона бакра у концентрату, топио-
ничари су у наведеном периоду имали 

на располагању укупно 6.656 тона. У 
процес су пустили 6.099 тона бакра из 
свежих сировина, из ретура Електролизе 
716 тона, из скрапа 157 тона и произвели 
6.868 тона анода. 

-Прецизном рачуницом види се да 
је произведено више бакра него што 
је ушло, а узрок томе – објашњава 
Стефановић - јесте повећана прерада 
хладних материјала. Ми смо у наве-
деном периоду створили 2.509 тона 
тих материјала (што је неминов-
ност процеса) а прерадили 3.584 тоне. 
Значи 1.075 тона су од раније створе-
них хладних материјала и сав бакар 
више него што је ушао, потиче из њих. 
Да је јуна процес веома добро вођен 
говори искоришћење бакра које је по 
пројекту - 98 процената - а бележимо 
и 175 тона бакра вишка баш из тих 
хладних материјала. До краја месеца 
очекујемо 7.500 тона анода, што би 
била рекордна месечна производња 
ове године и изнад пројектованог ме-
сечног капацитета продукције бакра 
из свежих сировина.

Као другу карактеристику рада то-
пионице у јуну Стефановић наводи 
то што је на неки начин овладано 

одржавањем аптејка (прелаз између 
флеш-пећи и котла за почетно хлађење 
гасова) који је топионичарима доскора 
задавао прилично главобоља и захтевао 
често минирање. - Приликом застоја 
крајем прошлог месеца успели смо 
да детаљно очистимо аптејк и сада га 

само одржавамо не дозвољавајући да 
се запуни као раније (и до 50-60 одсто). 
Јуна смо само три пута стајали због 
минирања и чишћења налепка, што је 
завршавано за десетак сати, и то је ди-
ректно резултирало повећаним вре-
менским искоришћењем топионице. 
Оно је за 28 дана изнад 92 процента, 
за разлику од раније када је једва 

достизало осамдесет. Тада смо због 
аптејка стајали сваки трећи-четврти 
дан. Надам се да нам аптејк више неће 
бити проблем.

Уз добре вести из нове борске топи-
онице, Стефановић изражава и једину 
бојазан. Реч је о снабдевању расхлад-

ном водом чији је прилив у Борско 
језеро, због недовољно падавина и вели-
ких врућина, све мањи, а потрошња већа 
него што би требало да буде. Отуда је не-
миновна још „чвршћа“ штедња како се 
током јула и августа вода не би појавила 
као озбиљан проблем.

Љ. Алексић

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕ-
ЛИНЕ. - Застој топионице крајем маја 
била је прилика да Фабрика сумпорне 
киселине, због повећаног отпора на 
првој етажи реактора, просеје катали-
затор. То је учињено за три дана тако 
да је јуна у стопу пратила рад топио-

нице и сама постигла добре резултате. 
За 28 дана произвела је 27.359 тона (или 
100,3% планиране) а према процени 
управника Зорана Алексова сасвим је 
извесно да ће до краја месеца достићи 
плански циљ од 29.226 тона, имајући 
у виду да се дневно произведе нешто 
више од хиљаду тона. 

– То се није догодило од јануара 
– каже Алексов – и јун ће бити први 
месец у овој години у коме достижемо 
планирану количину сумпорне ки-
селине. Иначе, од почетка године до 
данашњег дана (а разговарали смо са 
управником 28. јуна) произвели смо 
155.232 тоне. Могу вам рећи да је све 
што је произведено и отпремљено куп-
цима. Највећи део киселине, скоро 95 
одсто, иде на домаће тржиште, „Елик-
сиру“ у Прахову, а остатак се шаље 
другим купцима са домаћег тржишта 
и за извоз. Овог месеца 1.292 тоне су 
извезене у Грчку, Румунију и Бугарску.

По речима Алексова фабрика 
током јуна није имала озбиљније про-
блеме, а стандардни застоји топио-

нице због чишћења аптејка коришћени 
су за отклањање сметњи које се у 
међувремену појаве или за превентивне 
интервенције. – Овог месеца то се, 
углавном, сводило на прање секције 
за пречишћавање и довод гасова – 
каже Алексов. – Исто то важи и за 
постројење за пречишћавање отпад-
них вода, јер приликом прања гасова 
све нечистоће иду у воду, па је и тим 
инсталацијама неопходно повремено 
чишћење.

Од нашег саговорника сазнајемо да 
високе температуре ових дана нису угро-

жавале производњу киселине имајући у 
виду да систем за хлађење добро ради, 
али Алексов наговештава да ће фабрика 
у догледно време, кад се укаже прилика, 
поново стати ради просејавања катали-
затора, овога пута на другој етажи ре-
актора. Катализатор за прву етажу је 
наручен, две трећине су стигле, крајем 
јула ће још један камион, па чим за-
стане топионица и фабрика ће стати да 
се просеје катализатор на другој етажи и, 
можда, потпуно замени на првој, пошто 
је већ „зрео“ за замену.

Љ. Алексић

Јун са 7.500 тона анода!
Процес је солидно вођен – каже Славиша 
Стефановић, технички руководилац - 
тако да је искоришћење бакра преко 98 
процената а овладали смо и одржавањем 
аптејка, па је и временско искоришћење 
изнад 92 одсто, уместо доскорашњих једва 
80. - За 28 дана јуна примљено 28.715 тона 
сувих концентрата из басенских рудника 
и увоза, а прерађени су и сви хладни 
материјали настали током месеца, плус 
1.075 тона раније створених

Све отпремљено купцима
Највећи део 
(95%) испоручен 

„Еликсиру“ у 
Прахову, а 1.292 
тоне извезене у 
Грчку, Румунију 
и Бугарску. - Од 
почетка године 
до 28. јуна 
произведене 
155.232 тоне 
киселине

Славиша Стефановић Рекордна месечна производња анода у јуну

Зоран Алексова



Понедељак, 10. јул 2017. Број 2283, страна 13 Металургија
У Електролизи плави камен и племенити метали преко плана

СКФ организовао едукативни семинар за запослене у басенским службама одржавања

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Од почетка 
године, а поготово у јуну, из борске 
Електролизе је углавном излазио бакар 
највишег „А“ квалитета или катоде 
чистоће „четири деветке“ (99,99%). 

Тако је од 5.296 тона катодног бакра, 
5.128 тона (или 96,82 процента) тог 
„А“ квалитета, а остатак од 164 тоне 
(3,4 одсто) стандардног квалитета. И у 
полугодишњем билансу Електролизе, 
који је 32.324 тона катода, 96,79 одсто 
је „А“ квалитета, а само 3,21 одсто стан-
дардног.

 –То значи – каже управница Јелена 
Маринковић Стоилковић – да нисмо 
имали ниједну рекламацију на ква-
литет. Што се тиче бакар-сулфата, у 
јуну смо произвели 111 тона (план 
је био 100 тона) а за пола године 575 
тона, тако да смо премашили и ме-
сечни и шестомесечни циљ. Јуна смо 
дневно давали између три и четири 
тоне плавог камена и сав је био тзв. 
пољопривредног, односно највишег 
квалитета. А, готово све што смо 
имали – продали смо: Пољацима, 
Турцима и домаћим купцима. Исти је 
случај и са катодним бакром – додаје 
наша саговорница. – Продали смо 6.383 
тоне, што значи и оно што смо имали 
на залихама. У једном дану је одла-

зило по 12 – 13 шлепера. 
Проценат тзв. ретура, односно по-

вратног бакра, на крају месеца био је 
13,83 одсто. Шест група је враћено на тзв. 
трећу туру коју је Јелена почела поново 
да практикује по доласку на управ-

ничко место. – Сав дебљи ретур нисмо 
враћали у топионицу – објашњава она 
– него смо убацивали у групе тако да 
смо на крају месеца имали 712 ћелија 
у раду и шест група са половним ано-
дама, у свакој декади по две групе. 
На тај начин „извукли“ смо 343 тоне 
катода. У топионицу су враћане само 
танке ушице и рамови, што је боље и 
за њих и за нас. Чим пропадне анода 
ми је поново „уложимо“ и тако смо 
добили више бакра. Прошлог месеца 

смо имали већи излаз од улаза, при 
чему треба имати у виду количину тзв. 
мобилисаног бакра (који се затекне у 
ћелијама) на почетку месеца. Сада је 
активно 736 ћелија, две групе су са 
половним, а све остало је попуњено 
свежим анодама из топионице. 

Овакав начин рада са ретуром доноси 
не само више бакра, већ плавог камена и 
племенитих метала и њихова шестоме-
сечна производња била је већа од пла-
ниране: и злата, и сребра, и паладијума и 
селена. – Враћањем великих количина 
ретура у топионицу, какво смо имали 
доскора, знатне количине свих ових 
метала само су се вртеле у круг. На 

овај начин је много више растворено, 
отишло у муљ, из кога смо извукли 
племените метале, вратли отпадни 
раствор богат бакром и тако добили и 
више бакар-сулфата. Да бисмо поку-
пили сав бакар ми шаљемо раствор на 
даље одбакривање и добијемо пулпу 
која иде у Топионицу, а отпадни рас-
твори из Електролизе на цементацију. 
Отуда је сада важно да реновирамо 
и тзв. треће коло у старој Електро-
лизи, где раде 144 ћелије, јер је она 
нижа, хладнија и много пријатнија 
за рад. Треба знати да се „трећа тура“ 
убацивања ретура обавља искључиво 
ручно. Међутим, са задовољством 
могу да кажем да радници, пословође, 
руководећи људи, прихватају све из-
азове, спремни су на сарадњу и ре-
зултати су све бољи. Ради смањења 
трошкова увели смо и праксу да нам 
електролит анализира топионичка 
лабораторија. 

Љ. Алексић

РТБ. – Како избећи честе застоје у 
производњи и тиме уштедети неки динар 
компанији, запосленима у басенским 
службама одржавања објаснио је (22. 

јуна) Александар Стијепић из СКФ-а. 
На едукативном семинару представљен 
је концепт СКФ-а за остварење уштеда, 
уједно и унапређење рада у РТБ-у Бор. 

Концепт компаније која производи 
све врсте лежајева, лежајне јединице и 
кућишта заснован је на чињеници да су 
конвејери, односно тракасти транспор-
тери најчешћи узрок застоја производње 
у рудницима. На листи „криваца“ за 
застоје, а самим тим и губитке у 
производњи, друго место заузимају ре-
дуктори, потом мотори, па преносна 
опрема и, на крају, хидраулични системи, 
чуло се на семинару. 

- Било да је реч о површинским 
коповима или рудницима са под-
земном експлоатацијом, статистика 
каже да тракасти транспортери ге-
нерално имају низак ниво поуздано-
сти. Истражујући разлоге зашто је то 
тако, пут нас је довео до добоша. Који 
год да је у питању - погонски, затезни 
или превојни - оштећење добоша 
увек је бивало на лежају. Лежај који, 
у односу на тракасти транспортер, 
нема неку велику вредност, веома 

често је узрок проблема и застоја у 
раду. А, сат застоја у руднику угља, 
рецимо, може да кошта фирму од 20 до 
70 хиљада евра. Ваше руднике бакра 
исто, ако не и више. Због тога је важно 
да лежајеви буду квалитетни јер, у 
суштини, они могу да донесу велике 
уштеде компанији – казао је Стијепић 
из СКФ-а.

Одржавање, иако често посматрано 
као трошак, заправо јесте инвестиција. 
Потребно је стално унапређивати поуз-
даност опреме са којом се ради, јер ће на 
тај начин бити мање застоја, али и по-
вреда, незгода и инцидената на послу. 
А, биће мање и трошкова, закључио је 
Стијепић

Квалитетни лежајеви штеде новaц компанији

Г.Т.В.

Враћањем половних анода на тзв. трећу туру рафинације у Електролизи – по речима 
управнице Јелене Маринковић Стоилковић - не само да је добијено на тонажи бакра 
који је готово сав „А“ квалитета, већ су повећали производњу бакар-сулфата, а и злата, 
сребра, паладијума, селена. - За пола године 32.324 тоне катода

Смањењем ретура повећавају приход

Јелена Маринковић Стоилковић

Дневно је товарено по 12-13 
шлепера бакра

Сав плави камен продат Пољацима, 
Турцима и домаћим купцима

Ливење златних полуга
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Ватрогасци борског МУП-а и спасилачке екипе РТБ-а у борби са ватреном стихијом

Акција добровољног давалаштва крви ССМС РТБ-а и смедеревског „Хестила“

Рударски синдикат РТБ-а 
учествовао у акцији добровољног 

давалаштва у Зајечару

Спојила их хуманост, прикупљено 75 јединица крви

БОР. - Само надљудским напо-
рима борских ватрогасаца и спасилачке 
екипе Рударско-топионичарског басена 
Бор, њиховим изузетним ангажовањем 
и правовременом реакцијом, у Бору је, 
29. јуна, у поподневним сатима успешно 
локализовано десетак пожара. 

У гашењу ватре коју су додатно 
распиривале висока температура и јак 
ветар учествовало је двадесетак ватро-
гасаца и чета јамаца, са механизацијом 
РТБ-а Бор. Пожар је синхронизо-
вано гашен код насеља Нови градски 
центар, у Брестовачкој Бањи и изнад 
викенд-насеља на Борском језеру, где је 
механизацијом РТБ-а израђен противпо-
жарни пут и тако спречено напредовање 
ватре према викендицама. У брзу 
интервенцију ватрогасаца и јамске чете 

на лицу места уверио се и генерални ди-
ректор РТБ-а Бор Благоје Спасковски 
који је са „терена“ у помоћ организовао 
рудничку механизацију.

Највећи пожар избио је у бли-
зини Новог градског центра, захва-
тивши 15 хектара ниског растиња. У 
насељу „Малазија“ изгорела је кућа са 
окућницом од 60 квадрата, у улици Саве 
Ковачевића пламен је прогутао гаражу, 
а у Брестовцу трактор. Касно поподне 
ватра је запретила и Слатињанима, где 
је такође изгорело неколико хектара 
ниског растиња. 

Повређених ни у једном пожару 
није било, а само брзом реакцијом ва-
трогасне службе и спасилачке екипе 
РТБ-а ватрена стихија нигде није добила 
озбиљне размере.

РТБ. – Рударски синдикат РТБ-а 
Бор прискочио је средином јуна у 
помоћ суседном Зајечару и органи-
зовао 55 својих чланова у акцији 
добровољног давалаштва крви која 
је спроведена на молбу директора 
тамошње Службе трансфузије. 

-Екипу из РТБ-а чинило је 55 
радника и наших чланова из свих 
погона Рудника бакра Бор. Орга-
низовали смо аутобуски превоз до 
Зајечара и укупно је, како смо оба-
вештени, у акцији прикупљено 100 
боца крви. То значи да је више од 
половине добровољних давалаца 
било из Бора, односно РТБ-а – рекао 
је председник Рударског синдиката 
Басена Миломир Милановић.

Свака акција добровољног дава-
лаштва, у којој се прикупи стотину 
јединица крви, оцењује се веома 
успешном, а ова у Зајечару је то сва-
како била, додао је Милановић.

У гашењу ватре коју су додатно распиривале висока температура и 
јак ветар учествовало је двадесетак ватрогасаца и чета јамаца, са 
механизацијом РТБ-а Бор

СМЕДЕРЕВО. – Самостални синдикат металаца 
Србије РТБ-а Бор одазвао се колегама из смедеревског 

„Хестила“ који су, у оквиру обележавања годишњице од 
успешне приватизације железаре, организовали акцију 
добровољног давалаштва крви. Пут Смедерева је да 
дâ крв (15. јуна) отишло 15 чланова овог синдиката из 
Бора и Мајданпека. 

Председник ЈСО ССМС РТБ-а Бор Горан 
Јовановић каже да је у овој хуманој акцији прикупљено 
75 јединица крви и оцењује је веома успешном.

-Са задовољством смо прихватили позив колега 
из „Хестила“, али смо водили рачуна да тиме не 
угрозимо потребе борске Службе трансфузије са 
којом традиционално сарађујемо. Крв је дало 
укупно осамдесетак људи – 15-оро из РТБ-а Бор и 
остатак из „Хестила“. Морам да нагласим да је и 
неколико Кинеза учествовало у акцији – рекао је 
Јовановић.

У Самосталном синдикату металаца Србије РТБ-а 
Бор истичу да су ову акцију добровољног дава-
лаштва спровели у оквиру дугогодишње сарадње са 
Трансфузијом Војномедицинске академије у Београду. 

Г.Т.В.

Г.Т.В. Механизација РТБ-а Бор увек је тамо где је најпотребнија

Г.Т.В.

Локализовано десетак пожара у једном дану

Од „Бора“ 55 боца крви
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РТБ додатно појачао мере безбедности имовине и запослених

Заштита имовине

РТБ. – Два малтене узастопна покушаја пре-
варе у јануару ове године, када су лопови, најпре 
уочи божићних празника, покушали да украду око 
тону и по бакарних блокова из РТБ-а, а потом неки 
други покушали да „папирима“ прикажу улазак ка-
миона са товаром 20 тона бакра, а заправо је у тој ко-
личини било и две тоне воде, у резервоару скриве-
ном у доњем трапу камиона, иако расветљена, била 
су сигнал да РТБ Бор мора додатно да појача мере 
безбедности имовине и запослених. 

Чињеница је да велики број возила разних фирми, 
које на било какав начин имају пословну сарадњу са 
Басеном, свакодневно улази и излази из РТБ-а. Баш ту 
је, на главној капији, уочен и проблем свеобухватне 
контроле тих возила, пре свега што их има толико 
да понекад ово место личи на најпрометнију градску 
раскрсницу. Због тога је, по речима помоћника гене-
ралног директора РТБ-а Бор за безбедност и здравље 
на раду Саше Перишића, компанија одлучила да на 
топионичкој капији, и на улазном и на излазном делу, 
инсталира 12 камера.

Видео-надзор на улазној капији, који функцио-
нише већ два месеца, треба да спречи све евентуалне 
покушаје малверзација и преваре, каквих је, руку на 
срце, одвајкада било у РТБ-у Бор. Оваква одлука, 
каже Перишић, већ даје резултате.

-Возила се приликом уласка и изласка детаљно 
снимају – и одозго, и одоздо, и са стране. Сваки 
камион, шлепер или било које друго превозно сред-
ство, чак и аутобус са туристичким екскурзијама, 

мора, пре него што уђе у круг предузећа, да „оп-
корачи“ канал. Поред овог својеврсног видео-ка-
нала, инсталирали смо и нову платформу која 
омогућава раднику обезбеђења да има директан 
увид на корпу камиона или шлепера. Раније су за 
такав „очометријски“ преглед коришћене мерде-
вине које су биле неподесне јер је само са једне 
позиције могла да се погледа корпа камиона. Сада 
ова платформа, дужине три метра, омогућава рад-
нику обезбеђења приступ и лево-десно и одозго-
одоздо. Садржај корпе на тај начин бива детаљно 
прегледан – каже Перишић, истичући да је сигу-
ран да у Србији нема тако прецизног и детаљног си-
стема видео-надзора, са камерама високе резолуције 
на којима се уочава и најситнији детаљ.

Камере откривају и „додатну опрему и делове“ 
возила који нису део техничке документације. 
Дакле, елиминишу све оно што може да послужи за 
манипулацију приликом мерења тежине робе која се 
испоручује РТБ-у, на уласку и изласку.

-Установили смо правила понашања за 
добављаче, па тако, на пример, камион не може 
да има више резервних гума од онога што је 
предвиђено техничком документацијом, нити да 

има било какву доградњу на самом возилу или 
пратећим уређајима, уколико за то не постоји сер-
тификат, односно атест. Такви не могу ући у круг 
РТБ-а, сви мора да буду комплетно регуларни у 
смислу Закона о безбедности у саобраћају и свега 
осталог што прописују закони ове земље – истиче 
Саша Перишић.

Додаје да правила понашања подразумевају про-
цедуре и њихово поштовање, добру организацију 
и синхронизоване активности. – Имамо, рецимо, 
прецизан распоред возила која сваког јутра, на 
одређене позиције у РТБ-у, улазе у круг предузећа. 
Распоред је сачињен по приоритетима и зна се 
тачно ко улази и када је утовар бакра, а када сум-
порне киселине, када истовар мазута, а када ди-
зел-горива, на пример. Процедура налаже и да 
добављачи морају да се најаве 24 сата раније, и 

то у писаној форми - са личним подацима анга-
жоване особе и техничким карактеристикама 
возила. 

Помоћник генералног директора РТБ-а Бор за 
безбедност и здравље на раду истиче да је компанија 
овим „новинама“ његов ресорни сегмент пословања 
подигла за степен више. – Што се тиче оцене о 
нивоу безбедности и здравља на раду, она је и у 
прошлом периоду била у нивоу европског про-
сека. Лествицу смо овим додатним мерама до-
датно подигли и убеђен сам да, када је реч о про-
цедурама, њиховом поштовању и реализацији, 
можемо да будемо пример у Србији. Наравно, ово 
се односи и на све остале ставке које спадају у 
област безбедности и здравља на раду. Апсолутно 
опредељење менаџмента, наглашавано више пута 
до сада, посебно од генералног директора РТБ-а 

Бор Благоја Спасковског, јесте да је први приори-
тет у пословању компаније област БЗНР. Други је 
екологија, а трећи производња и све оно што она 
са собом носи – закључује Саша Перишић.

Г. Тончев Василић

Инсталиран видео-наздор на 
топионичкој капији

Дванаест камера на улазној капији тре-
ба да спрече све евентуалне покушаје 
малверзација и преваре, каквих је, руку 
на срце, у РТБ-у Бор одвајкада било. – С. 
Перишић: Возила се приликом уласка и из-
ласка детаљно снимају – и одозго, и одоз-
до, и са стране. Сваки камион, шлепер или 
било које друго превозно средство, чак и 
аутобус са туристичком екскурзијом, мора, 
пре него што уђе у круг предузећа, да „оп-
корачи“ канал. – Перишић наглашава да је 
апсолутно опредељење менаџмента, нагла-
шавано више пута до сада, посебно од гене-
ралног директора РТБ-а Бор Благоја Спа-
сковског, област БЗНР, као први приоритет 
у пословању компаније. Други је екологија, 
а трећи производња

Саша Перишић
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Након оставке Живорада Петровића изабрано ново руководство Општине Бор

Општина Мајданпек наставља лепу праксу даривања најбољих основаца

МАЈДАНПЕК. - Општина Мај-
данпек је наставила лепу праксу за-
почету прошле године и уприличила 
пријем за овогодишње носиоце “Вукове 
дипломе” из свих пет основних школа. За 
успех и залагање током осмогодишњег 
школовања, 21 свршени основац или у 
просеку сваки десети, који су током чи-
тавог школовања знали само за најбоље 
оцене, заслужили су “Вукову диплому”, 
а тако и таблет рачунаре које им је при-
премила локална самоуправа и, уз че-
ститке, уручио Дејан Вагнер, председ-
ник Општине Мајданпек.

-Осим што је признање, “Вукова 

диплома” је обавеза и одговорност, 
коју треба и даље да потврђујете 
добрим оценама, обавеза према 
вашим наставницима и родитељима 
који у вас полажу велике наде за даље 
школовање. Моја лична жеља је да по-
стижете добре резултате, добар успех, 
да наставите са школовањем и завр-
шите факултете. Јер, ви сте онај део 
ученика који има велики потенцијал, 
велики капацитет, да стекне знање и 
то касније примени у животу – рекао 
је Вагнер истакавши: - Ви сте, најкраће 
речено, будућност ове земље”. 

С.В.

У овој генерацији свршених основаца само за петице 
знао 21, од нешто преко 200 ученика у свих пет 
основних школа на подручју општине

Таблет рачунари за вуковце

СО БОР. – Од четвртог јула дипло-
мирани инжењер индустријске инфор-
матике Александар Миликић (СНС) 
нови је председник Општине Бор. На 
ово место изабран је након неколико 
неуспелих седница Општинског већа 
и писане оставке досадашњег пред-
седника Живорада Петровића трећег 
јула. Она је усвојена на хитно сазваној 
27. Седници СО Бор, чиме је престао 
мандат и Петровићевом заменику Саши 
Вукадиновићу, као и досадашњем Оп-
штинском већу. Након десетоминутне 
паузе одржана је нова, 28. Седница СО 
Бор на којој је изабрано ново општинско 
руководство. Јасмина Орлић је заме-

ница председника, а Саша Виденовић, 
Сашка Милошевић, Љубиша 
Репеџић, Данијел Алексић, Добрица 
Ђурић, Тамара Пауновић, Милена 
Станојковић и Игор Јанковић чине 
ново Општинско веће. Уз владајући 
СНС, нову општинску власт подржала 
је и коалиција око СПС-а, док опозиција, 

након замерки на начин сазивања и 
вођења седнице, а и Општине у минуле 
три године, није гласала, али “очекује да 
нови председник и сарадници радом за-
вреде њену пажњу и сарадњу”.

У првом обраћању одборницима 
Миликић се сложио да је ситуација у оп-
штини Бор тешка, што не значи да се не 
може превазићи. - Лично ћу – казао је - 
заједно са вама који можете и хоћете, 
ући у сваку улицу, у свако село, у сваку 
кућу, и разговарати, не због тога да 
бисмо правили политичке поене него 
да бисмо побољшали живот наших 
грађана. Нећу обећавати ни мојим ко-
легама из СНС-а ни вама из опозиције, 

шта ћу урадити, него ћу настојати 
да радимо заједно. Свака конструк-
тивна идеја биће реализована ако иза 
нас оставља добро нашим грађанима. 
Знам да то од мене очекујете, али 
не могу, и нећу, анализирати и гово-
рити конкретно, док наредних 10 до 
15 дана не направим пресек какво је 

стање у јавном сектору, у општинској 
управи, а хвала вам што указујете на 
неке ствари. Истражни органи нека се 
баве чиме треба да се баве, а мој циљ 
је да заједно вратимо град грађанима, 
да се осећају како треба. Када се каже 
Бор да се зна да је Бор добио много од 
Владе Републике Србије и да ми као 
општина, такође, треба много да ура-
димо. 

Образложење председника СО 
Бор Видоја Адамовића о разло-
зима сазивања седнице у краћем року 
него што је предвиђено Пословником 

представницима опозиције није било 
убедљиво, ни довољно. Позивајући 
се у више наврата на повреде По-
словника Срђан Марјановић, Пред-
раг Балашевић, Драган Марковић, 
сматрају да су грађани ускраћени за 
важне информације, да се у овом случају 
брка статут СНС-а и општине Бор, као и 
да општинска власт није оличена само у 
бившем председнику, већ и у владајућој 
одборничкој већини. Подсетили су на 
алармантно стање у Топлани и апотеку 
Бор “на самрти”, са огромним дуговима 
које ће морати општина да врати и низ 
других питања на која ће нови председ-
ник морати да потражи одговор. Они 
сматрају да се не може ићи даље док 
се не расправи о томе шта је то г-дин 
Петровић лоше, а шта добро радио и 
шта се конкретно очекује од новог пред-
седника и његовог тима до следећих ло-
калних избора на пролеће.

Убеђен да је Петровић много раније 
требало да поднесе оставку, Драган 

Жикић је поздравио то што је “СНС 
увидео да председник није радио како 
ваља и указао му да је он тај који је бло-
кирао многе добре ствари”. Уз опаску да 
скупштинска говорница служи и за стра-
начку презентацију, њему се учинило да 
опозиција час брани, час напада бившег 
председника, али је, ипак, најважније да 
нови направи преглед дуговања свих ЈП 
и програм којим ће она кренути сасвим 
другим путем са новим водећим људима.

Шеф одборничке групе СНС-а 
Благоје Спасковски образложио је 
хитност седнице чињеницом да управо 

почиње сезона годишњих одмора 
(14 одборника их је најавило већ од 
понедељка). Одговарајући на питања 
Јовице Васиљевића када ће почети рад 
Дом за стара лица, Спасковски је казао да 
је споро рађено, да су томе допринеле и 
промене у закону, али да ће се Дом акти-
вирати најдаље до јесени.Тачно је да ае-
родром једно време није радио, али због 
дозволе коју поново има и он  ће живети. 
А, кад сутра “Невсун” преуземе тај про-
стор, општина ће тражити да се изгради 
исти такав аеродром на другом простору, 
а не да се прода, каквих је намера било. 
Он је позвао све да се врате свом послу и 
убрзано дође до прве скупштине на којој 
би се урадио  ребаланс буџета, а тада ће 
нови председник изнети своје планове. 
Појаснио је и следеће: “Председника 
не бирају грађани, већ већина. Он не 
полаже рачуне грађанима, него већина, 
и ми ћемо полагати рачуне грађанима на 
следећим изборима”.

Љ. Алексић

Председник Александар Миликић

Истовремено за заменицу 
председника изабрана Јасмина 

Орлић и осам чланова Општинског 
већа: Саша Виденовић, Сашка 

Милошевић, Љубиша Репеџић, 
Данијел Алексић, Добрица 

Ђурић, Тамара Пауновић, Милена 
Станојковић и Игор Јанковић

Александар Миликић
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У РТБ-у Бор снимљене завршне сцене индијског блокбастера „Вивегам“

Култура

БОР. – У смирај претпоследњег дана 
јуна продукција индијског филмског 
спектакла „Вивегам“ („Интелигенција“) 
преселила је бројну екипу „филмаџија“ 
са Борског језера и Злотске пећине - у 
РТБ Бор! Последње клапе блокбастера 

„пале“ су у контролној соби старе топи-

онице, у популарном „хјустону“, а пар 
сцена снимљено је и у МЦЦ соби нове 
топионице.

У Бору и околини филм „Вивегам“ 
сниман је у два наврата. У мају је сто-
тинак филмских радника из Индије, 
Србије и Бугарске радило осам дана на 
сценама у Злотској пећини, а крајем јуна 
се њих 70-ак на пет дана вратило у Бор 

да заврши снимање. У оба случаја смеш-
тени су били у РТБ-овом хотелу „Језеро“ 
на Борском језеру, где су се и хранили. 
Због те чињенице, која је хотелу донела 
приход од око три милиона динара, 
РТБ им је бесплатно уступио жељене 
локације за снимање у кругу компаније.

На филмским сетовима у топионици 
бакра сви су се, и гости и домаћини, 
лепо забавили. Јер, у питању је акциони 

филм о модерном Робину Худу, јунаку 
који кроз борбу са непријатељима 
прикупља средства за одржавање си-
ротишта. Две сцене опаке туче глав-

ног јунака са обезбеђењем, снимљене у 
собама „са пуно прекидача и дугмића“, 
имала је прилику да одгледа друга смена 
топионичара.

Филм је снимио највећи произвођач 
филмова у Индији – Толивуд, 
захваљујући којем ова многољудна 

земља има завидну филмску репутацију. 
Реч је о продукцији из јужног дела 
Индије која је по буџету и публици 
много већа од, нама познатог, Боливуда. 
Главног јунака тумачи звезда индијске 
кинематографије Аџит Кумар, па 
продукција тврди да је филм „осуђен“ 
на успех. У прилог томе говори податак 
да се већ зна да ће његово премијерно 
приказивање, заказано за 10. август, по-
гледати 12 милиона људи!

-Снимање у Бору је било право 
задовољство. Људи су срдачни и пози-
тивни, а уз то и веома професионални. 
Захвалан сам на томе и искрено се 
надам да ћу још који пут имати при-
лику да радим у Србији. Народ јако 
сличан мом, весео и пун љубави. 

Одушевљен сам – рекао је глумац Аџит 
Кумар по завршетку снимања. 

Пријатан и непосредан, а не надмен 
и недоступан „обичним“ људима, као 
већина великих филмских звезда, овај 
индијски глумац планетарне популар-
ности након сета је стрпљиво пози-
рао и фотографисао се са свима који су 
желели да имају успомену на сусрет са 
њим. Уписао се и у „рапортну свеску“ 
нове топионице, одмах испод днев-

ног извештаја о количини претопљеног 
бакра.

Филм „Вивегам“ сниман је 80-ак 
дана на више локација у Србији: у 
Бору, Злотској пећини, Старој планини 
и у Београду. Неки делови снимљени 
су у Бугарској и Словенији, али је око 
70 одсто материјала урађено у нашој 
земљи. Саша Радуловић из београд-
ске „Клокворк продукције“, која је и 
довела индијске филмске раднике у 
Србију, каже да су Индијци одлучили 
да филм снимају код нас због одличних 
услова. – Толивуд је за овај пројекат 
само у Србији добио субвенције у виду 
повраћаја 20 одсто пореза на уложена 
средства. А, уложили су више од два 
милиона евра. Такву повољност нису 
им пружили ни Словенци, који су па-
прено скупи, али ни Бугари – рекао је 
Радуловић. 

Новцем који су оставили у Србији, 
Индијци су платили храну и смештај 
за близу 200 филмских радника, дане 
снимања, локацијске трошкове и разне 
дозволе. На снимању је било ангажовано 
и преко 50 људи из Србије. 

Текст и фото: Г. Тончев Василић 

Бор као филмска Мека
Бор у последње време постаје пра-

ва филмска Мека. Бројне продукције, 
и домаће и стране, у потрази за 
повољним локацијама за снимање 
филмова и спотова, све чешће дола-
зе у град бакра. Само у последњих ме-
сец дана, дозволу за снимање тражиле 
су од РТБ-а Бор три филмске и једна 
музичка продукција. Поред индијске, 
која је реализовала свој пројекат, до-
зволу за снимање у кругу РТБ-а тра-
жиле су и две домаће продукције 
за филмове које припремају Срдан 

Голубовић и Немања Ћеранић.

У Бору и околини филм „Вивегам“ сниман је у мају, када је стотинак филмских радника из Индије, Србије и 
Бугарске радило осам дана на сценама у Злотској пећини, и сада, крајем јуна, када се њих 70-ак на пет дана 
вратило у Бор да заврши снимање. - У оба случаја „филмаџије“ су биле смештене у РТБ-овом хотелу „Језеро“ 
на Борском језеру, где су се и хранили и због те чињенице, која је хотелу донела приход од око три милиона 
динара, РТБ им је бесплатно уступио жељене локације за снимање у кругу компаније. - Две сцене опаке туче 
главног јунака са обезбеђењем, снимљене у собама „са пуно прекидача и дугмића“, имала је прилику да 
одгледа друга смена топионичара. - Снимање у Бору је било право задовољство. Људи су срдачни и позитивни, 
а уз то и веома професионални. Одушевљен сам – рекао је глумац Аџит Кумар по завршетку снимања

Последња клапа филма 
„пала“ у новој топионици

Аутограм индијске звезде у 
рапортној свесци

У паузи између филмских сетова

Аџит Кумар се након снимања вратио у командну собу 
нове топионице да се поздрави са свима

Сви су желели да имају успомену на сусрет са највећом индијском филмском звездом
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Годишњице

Тито пушта топионицу

Истраживањима продужен живот Бора

Стиже ТВ програм
Уочи нове 1962. године Борани су имали прилику да гледају телевизијски 

програм захављујући, пре свега, великом залагању радника и стручњака који 
су монтирали релеј на Тупижници (стуб је израђен у Бору). Благовремено је 
испоручена и преносна опрема из Радио-телевизије Београд, а екипа њених 
инжењера само је за три дана монтирала уређаје. Могућност пријема програма 
одмах је изазвала међу Боранима прилично интересовање за набавку телевизора, 
па су се снабдевачи потрудили да граду што пре обезбеде довољно пријемника, 
а Пошта да набави обрасце за ТВ претплату, пошто је десетак Борана већ дола-
зило да се претплати на ТВ програм.

„Колектив“ број 1 од 12. јануара 1962. године.

У недељу, 25. јуна 1961. године, звук сирене је означио почетак вађења руде 
на мајданпечком копу, пробни рад дробљења и флотације, а тог дана превезене 
су и прве тоне концентрата бакра из Мајданпека за Бор.

Овој свечаности, поред бројних гостију, чланова Радничког савета РТБ-а, 
присуствовали су и државни секретар за унутрашње послове Светислав 
Стефановић, потпредседник извршног већа Србије Михајло Швабић и секре-
тар СИВ-а за индустрију Данило Кекић.

Говорећи тим поводом на поподневном митингу Мирко Бизјак, директор 
рудника и савезни народни посланик, истакао је да је прва фаза изградње 
завршена 18 месеци пре рока и без прекорачења одобрених средстава. Рудник 
улази у производњу са пуним капацитетом од 3,6 милиона тона руде годишње 
из које ће се добијати 120.000 тона концентрата, а даљом прерадом 25.000 тона 
бакра. Ово је постигнуто захваљујући томе што је са површинског копа за две и 
по године уклоњено јаловине колико је било предвиђено да се уклони за четири...

После 12 година Тито је поново 
дошао у Бор 6. и 7. јуна 1961. године да 
би пустио у рад два кључна, од многих 
објекта предвиђених петогодишњим 
планом. Била су то (тада) нове топи-
оница и фабрика сумпорне киселине. 

У Брестовачку Бању (“Дом одмора”) 
Тито је стигао шестог јуна око 19 сати 
у пратњи Јована Веселинова, Мијалка 
Тодоровића, Душана Петровића Шанета, 
Михајла Швабића, Добрице Ћосића, 
Михајла Црнобрње, генерала Милоша 

Шумоње и Милана Жежеља. Дочекали 
су га народни посланици и водеће поли-
тичке и привредне личности Зајечарског 
среза (Душан Глигоријевић), Комитета и 
Бораског рудуника (Драго Чех). 

Седмог јуна Бор је освануо лепши 
него икада, окићен транспарентима, 
хиљадама застава, графиконима, Тито-
вим сликама, али је око 10 сати почела 
да пада ситна киша и запретила народу, 
који је већ запосео улице којима ће 
проћи, да ће им покварити сусрет са 
Титом. Он се појавио у 10 и 45 у отво-
реном аутомобилу отпоздрављајући 
клицању народа из целе Тимочке 
крајине од којих су многи пристигли об-
учени у најсвечаније народно рухо, док 
су га рудари под шлемовима поздра-
вили рударским „Срећно“. Након полу-
сатног упознавања са производним ре-
зултатима Рудника у Дирекцији, Тито је 
на извршио смотру почасне чете ЈНА и 
појавио се на украшеној трибини где га 
је френетично поздравило 50.000 Ти-
мочна кличући „Тито, Тито“. Пошто је 
Бранко Јовановић, члан ЦК СКС от-
ворио митинг, Тито се обратио народу 
често прекидан клицањем, а потом је 
отишао у предузеће где је тачно у 12 

и 25 притиснуо дугме на командној 
табли и пустио у погон нову топио-
ницу. Из двестотонске анодне пећи по-
текла је усијана бакарна маса у први 
калуп за ливење анода да би мали кран 
убрзо потом и подигао ту прву аноду 

на којој су биле утиснуте речи: „Ову 
аноду излио је председник Републике, 
друг Тито 7. VI 1961. године у Бору“. У 
12 и 45 пустио је у рад и фабрику сум-
порне киселине и у пратњи Љубише 
Пуђе, главног инжењера, обишао и ово 
постројење. Уследио је свечани ручак 
у хотелу „Србија“ да би Тито напустио 
Бор око 18 сати.

„Колектив“ број 12 од 09. јуна 1961. 

У првом броју за 1961. годину 
(од 13. јануара), написом инж. Радо-
мира Милојевића, „Колектив“ се по-
забавио геолошким истраживањима 
бакарне руде у светлу немилосрдне 
експлоатације од стране Француза и 
Немаца (током Другог светског рата), па 
и у младој југословенској држави непсо-
редно после рата. 

Говорећи о томе какао је “Бор” тре-
бало да умре, али ће захваљујући ис-
тражним радовима живети још дуго, 
аутор најпре износи податке да је 1. 
јануара 1949. године Борски рудник 
располагао залихама од 19,2 мили-
она тона руде са 560.991 тоном бакра. 
Оволике рудне залихе, при годишњој 
производњи од 30.000 тона блистер-ба-
кра (и губитке при откопавању и пре-
ради) обезбеђивале су живот “Бору” 
управо до те 1961. године. 

Код таквог стања педесетих су за-
почета интензивна истраживања у Бору 
и оклини и одмах се показало да, сем 
Бора, и читаво подручје до Мајданпека 
има низ појава бакра. Откривена су 
нова лежишта. “Горња липа” на Црном 
врху 1961. је већ била у трећој години 

експлоатације, откривен је Думитру 
поток (огромно сиромашно бакарно-
молибденско лежиште), а у Малом 
Кривељу зпочето откопавање малог, али 
богатог лежишта бакра. Започете су ис-
траге у Влаолу, Злоту и низу других 
места уже и шире колоине Бора.

-Сада - пише инж. Милојевић 1961. 
године - када је требало да се угаси 
живот Бора, биланс 12-годишњих 
истраживања и стање рудних резерви 
1. јануара 1961. је 86,5 милиона 
тона руде са милион тона бакра. За 
прошлих 12 година, у просеку је, 
годишње, откопавано 1,583 милона 
тона руде са 35.068 тона бакра, а 
проналажено сваке године 7,184 
милиона тона руде са 71.650 тона 
бакра. За 12 година урађено је 30.547 
метара нових истражних ходника, 
обновљено 4.406 метара старих, 
остварено 67.019 метара дубинског 
бушења или урађено укупно 101.972 
метра истражних радова. Тако се 
живот Бора, у тренутку када је 
требало да се угаси, продужио за још 
25 година, обезбеђујући драгоцени 
бакар за подизање нових фабрика у 

Бору и југословенску привреду. Даља 
истраживања обезбедиће свакако 
нове количине руде за још дужи век 

Борског рудника – предвидео је инж. 
Милојевић.

Пробни рад РБМ-а
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Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2282 – ВОДОРАВНО: стршљен, опакост, транс, ае-

ротакси, оазе, сума, брест, гну, соко, сат, РЛ, мрква, карат, УР, Ира, раса, рит, 
жетва, хала, Куба, аквамарин, рибар, сабласт, азотара.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

Изложба о радио-аматеризму у Бору

ВОДОРАВНО: 1. Планина код Мајданпека, 7. Благдан, светковина, 14. 
Посуда за умивање, 15. Неравни део површине, 17. Сточна мува, , 18. Плитка 
стајаћа вода (мн.), 19. Врач, пророк, 20. Летњи месец, 21. Река у Сибиру, 22. 
Сеоска мушка горња одећа, 23. Тералитар (скр.) 24. Јорданска лука на Црве-
ном мору, 26. Рударска област, 28. Ауто-ознака за Ковин, 30. Врста  папагаја, 31. 
Немачки филозоф, Имануел, 32. Неман, аждаја, 35. Предујам, аконтација, 37. 
Италијанска новинска агенција, 38. Поново, изнова, 39. Летњи месец, 41. Град 
у Јапану, 42. Савез између држава, 43. Распршене честице течности у ваздуху.

УСПРАВНО: 1. Наслага, талог, 2. Строга забрана, 3. Планина код Београда, 
4. Родбина, сродство, 5. Именик робе (скр.), 6. Староегипатски писац, 7. Раније, 
8. Ауто-ознака за Рашку, 9. Летњи месец, 10. Умење, вештина, 11. Конац, влакно, 
12. Пркос, 13. Име немачког писца Маја, 16. Ужичанин, 18. Новорођенче, 21. 
Славни дански шахиста, Бент, 22. Држава у Африци, 25. Врста лимене посуде, 
26. Лучки град у Ираку, 27. Новински чланак, допис, 28. Благајна, 29. Бивши ен-
глески фудбалер, Мајкл, 31. Боја за косу, 33. Најтоплије годишње доба, 34. Пер-
гамски краљ, 36. Апартман (скр.), 37. Грубо домаће сукно, 38. Орган чула вида, 
40. Мегатона (скр.) 41. Део хектара.
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МУЗЕЈ РиМ. - Након прошлогодишње изложбе 
која се бавила телевизијом (од аналогне до дигиталне), 
Одељење техничке баштине борског Музеја рударства 
и металургије овог лета понудило је (28. јуна) изложбу 
посвећену радио-аматеризму у Бору. Њена ауторка 
Слађана Ђурђекановић Мирић, музејски саветник, 
рече да је тема само начета едукативно-историјским 
приступом где се обичан посетилац упознаје са ос-
новним појмовима у радио-аматеризму, условима и 
опреми потребној за те „чаробне везе“. „У саврем-
ном сагледавњу значаја радио-аматеризма, каже она, 
можемо говорити о претечама бежичне комуникације, 
а да он још није превазиђен потврђују поплаве у 
Србији 2014. године.“

Познато је да је ова врста везе најпре употребљавана 
у поморству, а код нас је тек 1946. постала легална. Ау-
торка је посебно нагласила послератни полет у тех-
ничком описмењавању и привлачност радио-амате-

ризма у време кад су радио и телефон били права рет-
кост. Код многих аматера он је (п)остао начин живота 
до данашњег доба компјутера и мобилних телефона, 
потврђујући да се они тешко одвајају од својих ста-
ница. Експонати су управо од таквих радио-аматера: 
Андреје Симића, Антона Шоплохера (првог пред-
седника Клуба), Ивице Булога, Жана Дистерла који 

има преко 45 година радио-аматерског стажа, бројне 
радове и такмичења за собом, а написао је и историју 
Клуба. „Увек је било правило – каже Дистерло – да 
оно што нико не може (при успостављању веза) 
могу радио-аматери“. Он сам је 1985. први пут успо-
ставио радио-везу на ултракратким таласима (посред-
ством јоносферске рефлексије) са радиоаматерима 
Европе, Азије и Африке, а већ 15 година се бави радио-
астрoномијом и радио-телескопом прати десетак ме-
теорских ројева које опсерваторије у свету не могу да 
прате.

Од многих клубова „Народне технилке“ (основане 
1946.) радио-аматери су кренули први у згради Дома 
културе (данас Технички факултет) и за 60 година про-

менили 12 адреса. Колико је било елана, динамике, пу-
блике, говори податак да је у „Недељи народне тех-
нике“ 1956. године, у Бору и околини, одржано 60 
предавања из области технике. Жеља да се изађе у свет 
макар путем гласа, и то апаратом који ће сами напра-
вити, била је посебно изражена код младих радио-ама-
тера, а прва успостављена веза верификована је раз-
меном картица. Седамдесете и почетак осамдесетих 
су златно доба борских радио-аматера. Бројан и акти-
ван, Радио-клуб Бор је 1978. године био домаћин XIV 
Збора савеза радио-аматера Југославије на коме су уче-
ствовали аматери из обе Немачке, Пољске, Румуније, 
Велике Британије, Аустрије и Ирака. Они су били први 
гости новоизграђеног хотела на Борском језеру и пре 
његовог званичног отварања. 

Андреја Симић, рударски техничар у пензији, је 
још 1963. „повезао“ рударство и радио-аматерство. - 
И даље сам у том интересантном и хуманом хобију. 
Показало се толико пута када су земљотреси, по-
плаве, пожари, да су радио-аматери увек први, 
некада и једини. Сећам се ситуације када је тре-
бало да набавимо лек за дечка из Зајечара јер га 

није било у Југославији. Ступили смо у везу са ко-
легом у Немачкој, замолили човека, он је купио лек, 
послао авионом у Београд, из Зајечара су отишла 
кола и до вечери лек је био код тог дечака. За све 

нас био је то велики успех. Познат је и податак 
да је у време НАТО-бомбардовања три до четири 
хиљаде радио-аматера Србије послало хиљаде и 
хиљаде информација са терена, пошто војска није 
смела да укључује радаре. Они су нас ометали, али 
ми се померимо на другу фреквенцију или их мало 

заварамо и информације иду. Нажалост, држава 
се сети нас само у таквим ситуацијама. Ево, ми у 
Бору смо се много пута селили и на крају остали без 
просторије где бисмо могли да се састанемо.

Љ. Алексић

Претече бежичне 
комуникацијеАндреја Симић је још 

1963. „повезао” рударство и 
радио-аматерство

Слађана Ђурђекановић Мирић (аутор изложбе) и Жан 
Дистерло поред уређаја за Морзеову азбуку

Ручна израда била је понос сваког радио-аматера
Радио станице војне производње
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Седамнаестог јула 1961. (како пише „Колектив број 16 од 4. августа те 
године) представник „Томоса“ из Копра испоручио је сто двадесет тројици 
борских радника мопеде марке „колибри“. Ово је била прва количина по-
пуларног и практичног возила која је транспортована у Србију, после Бледа, 
Новог Места, Камника и Вараждина.

На овај начин поменути број борских радника који нема железничку везу 
са Бором решио је питање превоза од својих села, у којима живи, до Бора, у 
коме раде. Пошто су били принуђени да пешаче или да на посао долазе би-
циклима, предузеће је овим обезбедило да на посао стижу одморнији, а и 
мање регресирање превоза. Приличном броју њих омогућена је ова куповина 
иако нису били кредитно способни, на тај начин што је предузеће гаранто-
вало за њих, а они су потписали специјалне уговоре о гаранцији према којима 
се обавезују да за време трајања отплатног рока (три године) не напусте РТБ.

„Томос“ је читаву пошиљку мопеда испоручио по фабричкој цени. У њу 
нису урачунати чак ни трошкови допреме до Бора, чиме је цена снижена за 
око 12.000 динара у односу на цену по којој се мопеди продају у трговини. Са 
овом испоруком Бор и околина су у то време поседовали око 400 „колибрија“ 
а у тексту је најављена још једна испорука за РТБ од 300 комада.

Приредио Љ.А.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Откривен антибиотик 
против отпорних бактерија

Научници су открили нови антибиотик, који је веома ефика-
сан против бактерија отпорних на већ познате антимикробиал-
не агенсе

Антибиотик је пронађен у 
узорку земљишта из Италије, 
тачније у једној бактерији која 
се налази у земљишту, а назван 
је pseudouridimicin или PUM, 
наводи АФП. Лек је успешно ели-
минисао широк спектар бактерија 
у лабораторијским тестовима и из-
лечио је мишеве инфициране шар-
лахом.

Детаљи проналаска објављени 
су у четвртак у научном журналу у 
САД под именом Сел (Cell - ћелија).

Псеудоуридимицин неутралише 
ензим под називом полимераза, који 
је неопходан за готово све функције 
сваког организма, а због свог меха-
низма акције, нови антибиотик има 
10 пута мању шансу да изазове иму-
нитет на своје дејство него сви остали лекови на тржишту.

PUM је успешно елиминисао више од 20 врста бактерија у експеримен-
тима и показао се посебно ефектан против стрептокока и стафилокока, чијих 
неколико врста је отпорно на доста антибиотика.

Клиничке пробе лека могле би да почну у наредне три године, док се ан-
тибиотик на тржишту очекује у наредних 10 година, саопштили су истражи-
вачи на Ratgers-Nju Brunsvik универзитету у Њу Џерзи и из италијанске био-
технолошке компаније „Najkons“.

Они наводе да је ово откриће показало да су бактерије пронађене у 
земљишту најбољи извор нових антибиотика.

„Томосови“ мопеди за борске раднике

Камером и пером

ИЗВОРИ: РТС, ТАНЈУГ

БОР. - Свечаном академијом у великој сали Дома културе борско Друштво за 
неговање слободарских традиција Србије подсетило је 28. јуна на Косовску битку 
из 1389. године, њене трагичне јунаке и последице, и обележило Видовдан - своју 
крсну славу. Уместо говора, председник Друштва Светислав Ђурић прочитао је 
мудрости из Завештања Стефана Немање или Светог Симеона од пре осам векова.

„Народ који нема своју земљу - каже Немања, а то мисли и за речи, језик, 
песму и свирку... - не може се назвати народом. Запамти, чедо моје, и крв чини 
народ. Крв је вечна. Крв новорођеног детета стара је хиљаду година. Људи се 
рађају, нестају, а крв остаје. Љубављу на љубав идите кад чувате земљу, али 
крвљу крв српску браните. Ничију крв не пролевајте зато што је из туђих пле-
мена или народа. Али, чедо моје, љуто браните крв своју, јер у њој јесте крв 
предака наших. Миром на рат идите, а ратом мир браните...“

У беседи након молитве и резања славског колача протојереј борске цркве 
Саша Степановић је, између осталог, похвалио Друштво што се једино сетило 
да продужи литургијско празновање тужног празника Видовдана, светог српског 
кнеза Лазара, српских мученика и свих војника који су и пре Косова, и на Косову, и 
од Косова до данас дали своје животе за веру и отаџбину. Он није за то да изађемо 
из митова и определимо се за царство земаљско, односно гледамо од чега и како 
што боље да живимо, јер ћемо „ако изгубимо царство небеско изгубити и ово што 
је земаљско, свој идентитет, своје корене, претопићемо се и нестаћемо“. 

Пре почетка уметничког дела академије, у коме су ученице ОШ „Вук Караџић“ 
рецитовале пригодну поезију, а женска певачка група „Нови Ђердан“ и КУД „Ве-
терани“ певали и играли, Ђурић је уручио школама, установама, фирмама и 
појединцима Видовданску похвалу „Јефимија“ и Захвалнице. Похвалу је добио и 
наш лист поводом 70 година непрекидног излажења и као „расадник врсних нови-
нара не само Бора, већ целе Тимочке Крајине“.

Подсећање на тужни 
празник Видовдан

Текст и фото: Љ. Алексић


