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Нова металургија и чисто небо обележили

Запослени и Влада сачували и
Честитајући празник рударима Бора и Мајданпека министар Александар Антић поручио да је “улагањима у нову топиони
цу и фабрику сумпорне киселине, кривељску и мајданпечку флотацију, као и у рударску опрему, компанија потпуо стабили
зована. Сада се прелази на модернизацију рударске производње, отварање нових рудника, избор партнера и наредних месеци
ћемо бити за нијансу ближи решењу, одлуци у ком правцу ћемо развијати РТБ”. – Б. Спасковски: Између два празника побе
дили смо себе и струку производним резултатима и уходавањем нове топионице, а сада нас чекају велики и тешки задаци на
развоју рударства

Рудари и
металурзи, Борани и
Мајданпечани,
житељи наших села,
Срећан вам Дан рудара са небом
без дима после 114 година. Срећан
Вам Дан комапније која се, уз помоћ
Државе, одмакла од амбиса и ски
нула са плећа милионско бреме ду
гова. Компаније која је пронашла
нова лежишта бакра и злата, обнови
ла руднике, обновила флотације, из
градила најмодернију топионицу и
фабрику сумпорне киселине.Тиме
је пружила последњу шансу вашој
деци да не оду у свет, већ да остану
овде и достојно живе у чистом и ле
пом граду, уређеним селима. Борски
димњаци постају споменици и богате
и тешке епохе за нама, нова топиони
ца враћа име РТБ-а на индустријску
карту света, а његова прелепа око
лина добија туристичку шансу мож
да равну примамљивости бакра, сре
бра и злата. РТБ и овдашњи бисери
природе живеће све више једни поред
других, а не једни против других. На
шом истрајношћу да из месеца у ме
сец повећавамо производњу не само да
се одужујемо држави за све што је чи
нила за Бор, већ јој и олакшавамо да
пронађемо најбољи пут или партнера.
Младим нараштајима враћамо наду
да нико од њих неће гасити светло у
два братска рударска града.
Срећно!

Генерални директор РТБ-а
Бор
Благоје Спасковски

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. - Чести
там празник рударима њиховим
поздравом “Срећно!” и у своје и
име Владе захваљујем тим сјајним
људима који раде, по мом мишљењу
најтежи посао на свету, и часно
прехрањују своје породице. Желим да
имају посла, да се посао који обављају
у будућности модернизује, да га раде

Спасковски уручује награду
Славиши Стефановићу

безбедно и да се живи и здрави враћају
својим породицама – поручио је министар рударства и енергетике у Влади
Србије Александар Антић на прослави
Дана рудара и дана РТБ-а у Брестовачкој
Бањи. Притом је додао:
-Данас је и Дан РТБ-а Бор, па
свим запосленима преносим че
ститке Владе, али и председника Ре
публике Александра Вучића, са по
руком: - Србија гледа у РТБ и верује
да је РТБ Бор од изузетног, од стра
тешког значаја не само за источну,
већ за Србију у целини. Управо овде
у Бору и околини Србија треба уб
рзано да се развија, треба да добије

нову ињекцију у раст и развој
БДП-а. РТБ са својим капацитетима,
потенцијалима и сјајним људима
који овде раде, треба да буду локомо
тива тог развоја. Дубоко верујем да ће
РТБ и данас, и сутра, и у будућности,
бити један од најснажнијих замајаца
наше привреде и економије, да ће
упослити људе у Бору и региону, а

Горан Репеџић је примио највише
признање од Немање Стевановића

да ће та синергија свих запослених,
менаџмента, и нас из Владе, дати ре
зултате. Они су већ сада охрабрујући,
а у будућности ће, без сумње, бити још
бољи.

Заједнички напори отворили
перспективу
Оцењујући да су резултати РТБ-а
значајни, Антић је нагласио да је РТБ
прошле године имао највећу производњу
катодног бакра од деведесетих година до
данас, а у 2017. резултати су још бољи.
У првих седам месеци 40.000 тона, уз
оно најзначајније, а то је да је повећано
учешће бакра из домаћих сировина за 23

одсто и да то изузетно утиче на пословне
резултате “Бора”. - Морам да поменем,
неки ће рећи да хвалим господина
Спасковског, менаџмент и Управни
одбор, али мислим да морамо да го
воримо о бројевима. РТБ је за првих
седам месеци остварио ЕБИИТУ (позитивну разлику између прихода и расхода у првом подбилансу. прим.аут.) од

Небојша Виденовић предаје
награду Милутину Шћопићу

35 милиона долара, што је сјајан ре
зултат узимајући у обзир да смо го
динама радили у минусу и да, када
узмемо у обзир да се све текуће и
обавезе према УППР-у измирују,
овакав резултат представља велико
охрабрење. То је резултат вашег
посвећеног рада и љубави према
компанији у коју сте уложили много
времена и енергије, то је резултат
свега што смо заједно радили. Морам
да поменем више од 250 милиона
инвестиција у Топионицу и Фабрику
сумпорне киселине, око 50 милиона
долара у модернизацију кривељске
и мајданпечке флотације, као и нову
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овогодишњи Дан рудара и дан РТБ-а

ојачали “локомотиву развоја Србије”
опрему за Мајданпек. Све су то коц
кице у мозаику који нас је довео до ре
зулата. Тако данас имамо чисто небо
над Бором, добре резултате и озбиљну
перспективу.

Рударима честитке
упутили председник Србије и
премијерка

Вучић: Србија је
поносна на своје
рударе

Интересовање са свих
меридијана
-Пред нама је “велико финале” у
коме морамо да обезбедимо нову ру
дарску производњу – нагласио је Антић.
– Потребно је сада уложити у отварање
нових рудника, у нову опрему, у
повећање
рударске
производње.
Има много јаких компанија са свих
меридијана (и кинеских, и канад
ских, и руских) које су расположене
да нам буду партнери у том процесу.
На основу свега што смо урадили сада
можемо пажљиво да бирамо партнера
са којим ћемо ући у овај процес и на
ставити модернизацију читавог ре
гиона, узимајући у обзир да тражимо
партнера који ће разумети да РТБ
Бор мора да буде развојна компонента
Србије, да у читав процес мора да уђе
тако да се повећа производња, да се
инвестира новац, да се отварају нова
радна места, а ја верујем да ће Влада
Србије са менаџментом РТБ-а знати
да изабере и да препозна управо такве
партнере са којима ћемо наставити да
развијамо читав овај крај и Србију у
целини. Желим Вам да унапредимо
заједничку кућу и да оно што ради

Горан Јововић је примио награду
од Владимира Јаношевића

ова генерација буде за понос свима
нама, да нашој деци и генерацијама
које долазе оставимо РТБ као снажну,
моћну локомотиву развоја читаве ис
точне и Србије у целини.

У знаку нове металургије
И речи министра рударства енергетике, а и осталих јасно су говориле да
је овогодишњи Дан рудара спонтано
посвећен новој металургији. Она је
Боранима донела чисто небо, а РТБ-у
производњу од 77.000 тона анодног
бакра прошле године. Толико није за-

Александар Антић

бележено од 1999. а резултат је уходаних пирометалуршких постројења и
њиховог рада по дизајнираним параметрима. Септембра прошле године они
су дотерани на 95 процената онога што
је дизајном предвиђено, а марта ове
на пројектоване вредности. Од тада је

Сашки Тасић признање је предао
министар Александар Антић

искоришћење бакра 98,5 процената а
сумпор-диоксида 98 одсто. Резултати су
видљиви и по томе што је РТБ за седам
месеци 2017. само из сопствених сировина произвео 23 одсто више катода, а
рударска производња је била боља за 13
процената.
Прослава рударског празника (слави
га 200 активних рудника у Србији)
и Дана компаније (слави се од 1998).
почела је традиционалном будилицом.
Око поднева је уследила посета званица новој Топионици, Фабрици сумпорне киселине и Златари, а потом

додела награде “Инжењер Шистек” шесторици радника од којих су четворица металурзи “захваљујући којима
нова Топионица данас ради пуним капацитетом и прецизно као сат”. Уз министра Антића, били су ту и председник Управног одбора РТБ-а Немања
Стевановић, државни секретар у Министарству за рад и запошљавање Негован
Станковић, г-дин Никола Шаиновић,
представници друштвено-политичког
живота Тимочке крајине, пословни партнери, пријатељи компаније. Овим поводом и у Мајданпеку је организовано
неколико догађаја и приредби, а вече у
Бору је завршено добро посећеним концертом групе “Ван Гог” у амфитеатру
Дома културе и раскошним ватрометом.

У Бору очувано највише радних
места
Пре него што је уручио прву Повељу,
Златну значку и новчану награду (65.000
дин) дипл. инж. металургије Славиши
Стефановићу, Спасковски је изразио
задовољство што поред себе види
пријатеље рударства и Басена, али и
жаљење што је изостала посета председника Републике Александра Вучића. Између два празника победили смо
себе, производним резултатима по
бедили струку, уходали нову топио
ницу и фабрику сумпорне киселине
и после 114 година живота и рада у
Бору и РТБ-у наша деца могу осетити
чист ваздух као и сва друга у Србији

Истичући да је Србија поносна на
рударе и да јој је дужност да им обе
збеди сигурност и адекватну награду
за тежак рад, председник Србије Алек
сандар Вучић упутио је честитку руда
рима у којој се, између осталог, наводи:
„Упућујем вам најискреније честитке поводом 6. августа, Дана
рудара Србије. Веома поштујем и
ценим тежак и високоризичан посао
који обављате. Вашим трудом и
ризиком који преузимате чините
да српска привреда сваким даном
напредује. Србија је због тога поносна на вас. Дужност свих нас је
да вам обезбедимо сигурност у раду,
боље услове и адекватну награду за
ваш рад. Желим вам добро здравље
и много успеха у раду, уз рударски поздрав „Срећно!“, навео је председник
у честитки.

Честитку рударима упутила је
и председница Владе Србије
Ана Брнабић
„Задатак Владе Републике Србије
је да омогући што боље услове за ваш
рад, уважавајући ризике посла и ваш
професионализам. Дубоко поштујем
ваш рад и труд у обављању једног
од најтежих и најзахтевнијих послова. Искрено се залажем за от–
вореност у комуникацији и стојим
вам на располагању за дијалог о свим
темама које су вама важне. Упућујем
вам срдачне честитке поводом Дана
рудара и желим вам добро здравље и
пуно успеха у раду. Срећно!“, поручила
је Брнабић.

– казао је Спасковски. – Но, не можемо
стати на томе. Нас очекују велики и
тешки задаци на развоју рударства.
Има руде, и то више од онога што
многи мисле (1,350 милијарди тона!),
има пројеката, али ни РТБ ни држава
немају капитала, а није ни пракса да
држава отвара руднике. Значи, нама је
неопходна промена власничке струк
туре, неопходан је партнер. Управо
смо у времену да се и проналази пар
тнер, а лакше ћемо га наћи само зато
што је кренула Топионица, топљење
ће бити јефтиније, ако не за више,
оно за транспортне трошкове; кре
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Запослени и Влада сачували и
рафинације, а јединој дами међу добитницима Сашки Тасић, дипломираној
инжењерки металургије на месту управнице Топионице, лично министар рударства и енергетике Александар Антић.
Драгану Николићу биће уручена кад
се врати са годишњег одмора.

Од црне рупе до еколошке
звезде
Пре свечаности у Б. Бањи гости су
имали прилику да посете командну собу
нове Топионице, Фабрику сумпорне киселине и ретку прилику да присуствују

Влада, Управни одбор и ми из РТБ-а,
добили смо велику битку са једном од
најмодернијих технологија. У рудар
ству се тешко завршавају послови,
а у РТБ-у тек предстоје, имајући у
виду да нам је потребан концентрат
из сопствених сировина. Предстоји
нам и промена власничке структуре,
изналажење капитала да би се отво
рили рудници и претапао концентрат
са већом коришћу. Држава Србија
има интерес да РТБ већим приходима
повећава БДП. Велике рудне резерве и
нова топионица то нуде.

Благоје Спасковски и Немања Стевановић испред Фабрике сумпорне киселине

РТБ ће оправдати
уложено
У име добитника “Шистеко
ве награде” захвалио се Славиша
Стефановић, потврђујући да РТБ сла
ви свој празник у светлу уходаности
нове Топионице. Сви параметри и
капацитет су достигнути. Штавише,
последњих месец дана имамо и рекор
дну производњу од почетка рада то
пионице изнад 7.800 тона. Велику за
слугу за то има и рударство које из ме
сеца у месец све више (сада 60 одсто)
учествује у овој производњи. Верујем
у даље повећање резултата које с пра
вом очекује и источна и цела Србија,
тако да ће говорник са мог места
следеће године говорити о редовној, а
не као сада рекордној производњи од
скоро 8.000 тона анода месечно. РТБ
ће ући у нормалан, максималан ре
жим рада и оправдати све што је у
њега уложено.

нула је нова Фабрика сумпорне кисе
лине, екологија је задовољена - имамо
стандарде које има Европа, па и мало
јаче. Одржали смо и стандард радних
људи, захваљујући, пре свега, Влади
и држави Србији која је помогла, не

места, не отворено, већ сачувано, а
готово се може рећи и отворено, јер
могло је свих 5.000 да нестане, да их
нема. Али, ипак данас 5.000 поро
дица живи од овога што РТБ ради и
производи, а ту је још 20-ак хиљада
породица које су повезане и раде са
РТБ-ом и за РТБ.
Благоје Спасковски: Од почетка године из сопствених сировина бакра више за петину

Слободанка Лазарев: Узбудљив сусрет са
борском полугом

Награду Горану Репеџићу, руд.
техн. из РБМ-а уручио је председник УО РТБ-а Немања Стевановић, а
маш. техн. са кривељског копа Милу
тину Шћопићу директор Рудника бакра

Председник УО РТБ-а Немања
ливењу злата, а потом додирну и подигну златну борску полугу вредну скоро Стевановић је казао новинарима да
пола милиона долара. Након разгледања могу видети коначан резултат великог
нових линија генерални директор рада запослених у РТБ-у и напора Владе
РТБ-а Благоје Спасковски
је казао бројним новинарима:
- Између два Дана рудара
отклонили смо последице
пожара и потпуно овладали
новом технологијом. Данас
су задовољени сви технички,
технолошки и економски
параметри. Искоришћење
бакра је 98,5 а сумпора 98
процената. После 114 година
небо над Бором је чисто, што
се може видети по дрвећу
и травњацима, а добили
смо и еколошку звезду
као најнезагађенији град,
чистији од многих градова у
Награде су биле поверене на чување Милени
Србији. Производња је за 13
Кнежевић и Слађани Јакимовској
одсто већа него у истом пери
оду прошле године. Из сопствених си која је издвојила велика материјална
ровина смо дали 23 одсто више бакра средства, пре свега, захваљујући
него у истом периоду прошле године, ангажовању садашњег председника Реа УППР-ом се ослободили историјског публике, тадашњег председника Владе,
дуга од скоро милијарде евра. Све Александра Вучића за завршетак ових
то не бисмо могли без помоћи Владе капиталних објеката. Поводом једне
и садашњег председника, г-дина недавне изјаве о еколошком стању у
Александра Вучића. Сви заједно – Бору по којој “питање екологије овде

Честитке за Дан компаније

Илустрација: Игор Крстић

само да заврши топионица, већ и да
РТБ опстане. И кад неко пита колико
је нових радних места отворено у Бору,
одговор је: У Бору је највише радних

Бор Небојша Виденовић. Металуршком техничару из Топионице Горану
Јововићу признање је предао Влади
мир Јаношевић, директор Топионице и

Поводом Дана компаније, генерал
ном директору РТБ-а Бор Благоју Спа
сковском и запосленима у Рударско-то
пионичарском басену Бор, срдачне че
ститке упутили су: проф. др Мирослав
Вукосављевић, пуковник, заступник на
челника ВМА; Александар Миликић,
председник Општине Бор, Јасмина
Орлић, заменик председника Општине
Бор, Видоје Адамовић, председник Скуп
штине општине Бор; колектив Рудни
ка „Вршка Чука” Аврамица; председ
ник Регионалне привредне коморе Бор
ског и Зајечарског управног округа Дејан
Тошић и бројни пословни партнери и пријатељи компаније.
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Дан рудара

овогодишњи Дан рудара и дан РТБ-а

ојачали “локомотиву развоја Србије”
И у Мајданпеку пригодно обележен Дан рудара Србије

На празник изнад плана
Пријем за 11 нових пензионера РБМ-а, турнир у малом фудбалу,
изложба „Коп“ Милана Клческа и добро посећен концерт „Tropico
band”-а

МАЈДАНПЕК. - Дневним откопом руде који је за више од десет одсто
надмашио планске захтеве, мајданпечки рудари обележили су свој празник 6.
август, Дан рудара Србије. Тропске врелине нису их омеле да са радилишта Ан-

Нема прославе док се „не заврти” коло

тек треба да се решава, Стевановић је
подсетио: - Бор је 2006. од једне ев
ропске референтне организације
добио неславну титулу еколошки

најзагађенијег града Европе – црне
еколошке рупе Европе. Захваљујући
новој Фабрици сумпорне киселине,
по мерењима референтне агенције
Републике Србије која мери квали
тет ваздуха, сада је он у Бору далеко
бољи него у већини градова ове земље,
укључујући и центар Београда где

живим. Проценат респираторних
обољења код младих људи пре завр
шетка нове Фабрике сумпорне кисе
лине у Бору био је јако висок, сада је

то непостојећа категорија! Зато бих
се захвалио свима запосленима, ге
нералном директору и Влади Србије
што смо овај мегапројекат привели
крају и што је производња од почетка
године порасла 13 одсто.
Текст и фото: Љубиша Алексић

У препуном амфитеатру Ван Гог је направио одличну атмосферу

дезитског прста изнедре нове количине руде потребне да се настави ток бакарне
реке и покаже да је 365 дана у години најважнији задатак запослених у Руднику
бакра Мајданпек – производња. Јер, производња у РБМ- у из месеца у месец
наставља да расте, устаљујући се на преко 1.500 тона бакра у концентрату.
За 11-оро доскорашњих радника
РБМ-а који су радни статус заменили
пензионерским између два празника
рудара, приређен је традиционални
пријем. Поздравили су их челници
предузећа и представници РТБ-а
Бор. Бранислав Томић, први човек
мајданпечког рудника, захвалио
им је што су се одазвали позиву и
дошли да заједно прославе празник:
- Сваки Дан рудара прослављамо
у све бољој производној клими,
резултати су све бољи, па тако и ми
рудари Мајданпека доприносимо
Милан Клческо
целом РТБ-у Бор. Све наше
пензионере поздрављам и желим вам дугу и срећну пензију и пуно здравља,
а свима који остају да раде - много посла и добрих резултата.
У организацији Самосталног синдиката РБМ-а у спортској хали одржан је
традиционални турнир у малом фудбалу на којем је у конкуренцији осам екипа
победила „Смена Б“.

У фоајеу Градске галерије, у присуству великог броја Мајданпечана и
њихових гостију, отворена је IV самостална изложба фотографија Милана
Клческа „Коп“. Изложбу чини низ фотографија којима је испричана прича
о дешавањима на површинском копу мајданпечког рудника, од свакодневице,
преко увек атрактивног минирања, пристизања нове опреме, до важних и
занимљивих посета.
Више стотина Мајданпечана празнично недељно вече провело је у доброј
забави на концерту групе „Tropico band“ који је организован у центру града као
поклон РБМ-а граду поводом Дана рудара.
С. Вукашиновић

Управни одбор
Драган Ђурановић: Индекси
показују озбиљне и позитивне
помаке у пословању, али и то
да 66,4% укупне производње
и продаје које је РТБ остварио
има извозни карактер. Зато је
за компанију, али и за државу
важна извозна оријентација
РТБ-а и непрестан рад на ква
литету производа. - Благоје
Спасковски: У првом полугођу
ове године само из сопствених
сировина произведено је 23
одсто више катода, а рударска
производња била је боља за
12%. За шест месеци откопано
је и прерађено непуних девет
милиона тона руде, а произве
дено 33.330 тона катодног ба
кра. У односу на 2016. из соп
ствених сировина дато је за
петину више катода – укуп
но 20.511 тона, а прерађено је
и два одсто више увозног кон
центрата – укупно 12.175 тона.
Разлика између прихода и рас
хода је позитивна, а за то је за
служан стабилан рад нове ме
талуршке линије, истакао је
генерални директор РТБ-а.
РТБ. – Извештај о пословању РТБ-а
Бор у 2016., актуелности у овој години
и информације о предстојећим активностима у оквиру реализације УППР-а
биле су најважније ствари о којима се
27. јула дискутовало на седници Управног одбора РТБ-а Бор. С обзиром на то
да се састав највишег органа управљања
компанијом од последње седнице незнатно променио, па су овој први пут
присуствовали нови чланови, Ненад
Кртолица и Катарина Зрилић, генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски укратко је, говорећи о
актуелној проблематици у компанији
- производњи, трошковима, раду нове
топионице – представио пословање
компаније која се од рудника „Церово“
до Мајданпека простире у радијусу од
115 километара.
-У РТБ-у Бор ради пет хиљада рад
ника и просечна плата је 62 хиљаде
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Са седнице Управног

„Бор“ доприноси

динара нето. Плата никада није
велика, али се не може рећи ни да је
мала ако имамо у виду републички
просек. Најважније што се десило у
прошлој години је усвајање УППР-а
и његово потврђивање у београдском
Апелационом суду новембра 2016.
Тиме је РТБ-у дата могућност отпу
ста старих дугова у износу милијарду
евра, па су те обавезе сада „скинуте“
на 260 милиона. РТБ Бор од тада,
поред текућих, измирује на време све
обавезе из УППР-а, а у року су нами
рене и оне које је требало платити
14 дана од правноснажности овог до
кумента. Срећом, неке старе обавезе
смо измирили раније и тиме напра
вили добар потез јер, вероватно, тај
новац сада не бисмо могли да обезбе

На седници се чуло и да је шестомедимо и УППР би нам пао – рекао је
Спасковски.
сечна производња бакра у концентрату,
кумулативно посматрано, за 12% већа у
Топионица ради као сат
односу на прво полугође 2016., а да је
-Топионица је дефинитивно ухо индекс пораста само у јуну ове године
дана – наставио је генерални директор – у односу на исти месец претходне 32
и то је нешто на шта сам најпоноснији. одсто. Од почетка 2017. откопано је и
Септембра прошле године параме прерађено непуних девет милиона тона
тре смо дотерали на 95% у односу руде, а произведено 33.330 тона катодна оно што је дизајном предвиђено, ног бакра. У односу на 2016. из сопа марта ове године успели смо да их ствених сировина дато је 23 одсто више
доведемо на пројектоване вредности. катода – укупно 20.511 тона, а прерађено
Искоришћење на бакру је отад 98,5%, је и два одсто више увозног концентрата
а на сумпор-диоксиду 98%. Резултати – укупно 12.175 тона.
су видљиви јер је РТБ Бор за шест
-Разлози бољих финансијских ре
месеци ове године остварио пози зултата управо леже у стабилној
тивну разлику између прихода и рас металуршкој преради и то након
хода, односно пословао у плусу – нагла- санације свих оштећења опреме
сио је Спасковски.
и отклањања последица пожара у

РТБ понавља захтев за проверу боловања

Да се лажни болесници
врате на посао
Први захтев за ванредну контролу боловања запослених, упућен пре годину дана, преполовио број оних који из неког здравственог разлога
одсуствују с посла. – На боловању је пет процената од укупног броја радника, а циљ је три одсто. - Медицинско покриће за одсуствовање с
посла најприсутније је у Рудницима бакра Бор, где је од 2.063 радника њих 126 на боловању
РТБ. - Када је прошле године, у
ово време, пословодство Рударскотопионичарског басена Бор упутило
Републичком фонду за здравствено
осигурање и локалној филијали захтев
за ванредну контролу боловања запослених, с посла је по том основу константно одсуствовало више од 10
одсто радника. Сама чињеница да је
РТБ од надлежних институција захтевао проверу привремене спречености за рад правдане медицинском
документацијом, у старту је проценат запослених на боловању снизила на седам одсто, а данас, годину
дана касније, број оних који из неког
здравственог разлога одсуствују с
посла је – преполовљен.

Средином јула, у време годишњих
одмора и пољопривредних радова, у
РТБ-у Бор је од укупно 4.878 запослених, њих 265 било на боловању. Медицинско покриће за одсуствовање с
посла најприсутније је у Рудницима
бакра Бор, где је од 2.063 радника
њих 126 на боловању. Нешто боља
ситуација је у Топионици и рафинацији
где с посла, од укупно 1.550 радника,
по овом основу одсуствује 90. Сразмерно броју запослених најздравије
басенско предузеће је Рудник бакра
Мајданпек, где је од 1.077 радника
боловање отворило њих 40.
У бироу за економику пословања
Рудника бакра Бор кажу да највећи
проблем имају са запосленима који

су се повредили на послу и користе
„пуно“ боловање, односно фирма им,
за време њиховог одсуства, исплаћује
целу плату. А, те плате су у неким
случајевима и преко 100 хиљада
динара. Такви, кажу, не журе да се
врате на посао, па одсуствују и по
годину и по дана иако је у питању не
тако тешка повреда.
Случајева попут овог у РББ-у
има и у свим осталим басенским
предузећима, а ти „радници“ су, пре
свега, трн у оку колегама који морају
да „покрију“ њихово дуготрајно одсуство. Јер, обављају и њихов посао,
не могу да оду на годишњи одмор, да
добију слободан дан итд.
Због тога, али и због задово

љавајућег исхода првог захтева за
проверу боловања, пословодство
компаније планира да понови процедуру и да, ако може, стигне до
прихватљивог процента запослених
на боловању. Уколико је на боловању
три одсто од укупног броја радника, то
је одржива слика и реално стање. Све
преко тога, а имајући у виду делатност компаније, одаје лажну слику јер
су и боловања таква, кажу у кадровским службама предузећа. Додају да и
овога пута захтевом за проверу не би
била обухваћена боловања отворена
због тешке повреде на раду, тешке болести или одржавања трудноће.
Г. Тончев Василић
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Управни одбор

одбора РТБ-а Бор:

извозном билансу Србије

новој фабрици сумпорне киселине.
Производња нашег комерцијалног
производа – катоде, већа је због тога
за петину од прошлогодишње. И
рудари су радили боље, па је у првом
полугођу ове откопано 232.298 тона
руде више него минуле године. Про
изведене су 21.182 тоне бакра у кон
центрату, што је 2.280 тона више него
у истом раздобљу 2016. Процентуално
изражено, рударска производња боља
је за 12 одсто од прошлогодишње –
објаснио је генерални директор РТБ-а
Бор.

Озбиљни помаци у пословању
Коментаришући у наставку седнице позитиван биланс из текућих прихода и расхода у 2016., заменица генералног директора за економска питања

вишедеценијским искуством, али да
нисам у Управном одбору РТБ-а две
године, извештај ми, признајем, не би
био јасан. А, пошто сам имао довољно
времена да докучим како компанија
функционише, сада могу да говорим о
њеним пословним резултатима. Сма
трам да је први пут када је „Бору“ као
дављенику дата могућност да дође до
ваздуха, усвајањем УППР-а, он - про
дисао! То говоре сви ови подаци и
морам да кажем да су ово озбиљни и
позитивни помаци у пословању. Битно
је, а то индекси и показују, да „Бор“
добрано учествује у извозном билансу
ове земље. Индекси још кажу да је
66,4% укупне производње и продаје
извозног карактера, па је за РТБ,
али и за државу стратегија повећања

Катарина Зрилић и Драган Ђурановић

Мирјана Антић осврнула се на структуру забележених прихода. – Приходо
вали смо 218 милиона долара, а оно
што је вредно помена јесте чињеница
да у структури тог новца са 84%, од
носно 183 милиона долара, учествује
бакар. А, у оквиру те вредности коју
покрива бакар, 67% прихода потиче
од извозних послова и то директног
извоза. Мада, слободно може да се
каже да се директно и индиректно
скоро сто одсто борског бакра извози
јер и домаћи прерађивачи којима га
РТБ продаје, свој производ такође
извозе. Значи, без бакра нема РТБ-а –
рекла је Антићева.
Због става да извештај о пословању
РТБ-а, као најважнији документ
који показује како се радило у једној
календарској години, завређује пажњу и
коментар, члан Управног одбора Драган
Ђурановић је, између осталог, рекао:
-По вокацији сам економиста са

извоза добра ствар. Зато „Бор“ мора
да има извозну оријентацију и даље
и да непрестано ради на квалитету
својих производа. А, показатељи
говоре да су производи са којима
РТБ излази на тржиште веома квали
тетни. Један озбиљан немачки купац
са којим сам имао прилику да разго
варам, који је прошлог месеца паза
рио сребро, рекао је да у последњих
20 година нису видели боље сребро.
Бакар, такође. „Бор“ располаже ква
литетним производима што му даје
конкурентску предност, па зато сма
трам да би требало подржати извозну
оријентацију – казао је Ђурановић.
Председник
Управног
одбора
Немања Стевановић придружио се
Ђурановићевом коментару опаском да
је убедљиво први извозник Србије у
Швајцарску управо РТБ Бор.
-Све ово тешко да би било оства
рено да у Бору није завршена капи

Драган Маринковић, Ненад Кртолица и Жељко Калаба

тална ствар – топионица и фабрика
сумпорне киселине, нова металуршка
постројења која ће бити у функцији
наредних 50 година. Остајем при
ставу који сам рекао пре две године:
да Благоје није био директор, то не би
било завршено. Када се све страсти
буду стишале, ово ће свима постати
јасно. Наравно, колатерални добит
ници нове топионице јесу грађани
Бора и мештани околних села који
данас удишу чист ваздух – истакао је
Стевановић.
Говорећи у наставку седнице о активностима које предстоје у оквиру
спровођења УППР-а, Мирјана Антић
подвукла је интензиван рад са Фондом за
развој: – Циљ је да Влада Србије што
пре донесе одлуку о давању саглас

улагање у рударство јер, у супротном,
долази до смањења обима и квалитета
производње, са ризиком раубовања
постојећих лежишта до границе
њихове раскривености. Развој рудар
ства захтева и интензивно обнављање
и набавку рударске транспортне, уто
варне, бушаће и помоћне опреме, па је
сасвим јасно да су РТБ-у за нормално
функционисање потребна капитална
средства која он не може сам обезбе
дити. То не очекује ни од државе јер и
није светска пракса да држава отвара
руднике. Неопходни капитал може се
обезбедити само променом власничке
структуре компаније и зато је она не
миновност. Нужно треба обезбедити
инвеститоре или путем стратешког
партнерства, или докапитализацијом,

ности на конверзију потраживања
Фонда за део кредита који смо кори
стили 2014. и 2015. године. На тај начин
била би извршена докапитализација
будућег друштва, па би, у суштини,
преко те трансакције држава постала
већински власник РТБ-а пошто би
Фонд за развој имао највеће учешће
у капиталу.
-Једноставно – додао је Благоје Спасковски – без овога се не може разгова
рати ни са ким о било ком облику про
мене власничке структуре РТБ-а. Пре
васходно се иде у државно предузеће,
а онда држава излази на тржиште,
прикупља понуде за доинвестирање,
делимичну
приватизацију
или
приватизацију у неком другом облику
који Влада као власник определи.
Наш задатак је да створимо услове за
убрзани развој рударства повећањем
производње у постојећим рудницима
и отварањем нових. То захтева стално

приватизацијом мањинског дела,
па чак и комерцијалним аранж
манима у виду претфинансирања
будуће производње бакра. Наравно,
за свако од ових решења неопходна
је претходна сагласност државних
институција, ресорних министар
става и, посебно, државна гаранција,
а рудне резерве којима располаже
РТБ оправдавају овакву подршку –
казао је Спасковски.
На седници Управног одбора је
дата сагласност на закључење уговора
о пружању консултантских услуга припреме и реализације јавног поступка
привлачења стратешког инвеститора са
кућом БДО која се, како се чуло, једина
јавила и поред чињенице да је оглас расписиван трипут, а продужен је и мандат
директору Рудника бакра Мајданпек
Браниславу Томићу.
Горица Тончев Василић

Шистековци
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Милутин Шћопић, живот уз кривељски коп

Мајстор за хидраулику багера
Растао је уз јужни обод копа, сада живи на западном и никад
није одбио да поподне, усред ноћи, на празник, дође на посао.
Његова специјалност је хидраулика багера, пипав и прљав посао
подмазивања, од кога се сви измичу, а њега баш то изазива: ”Можда
нисам најбољи мајстор – вели Шћопић - али кад наиђем на проблем
не одустајем док га не решим”. “Милутин је перфектан мајстор, а
још бољи човек” – каже управник копа Милан Делић
се њихови сервиси, замена уља, обавља
на време, “по сервисној књизи”. – То су
машине које се не гасе, па долази и до
непланираних кварова - објашњава
Шћопић. - Најчешћи проблеми су
око хидраулике, њеног подмазивања,

КОП “КРИВЕЉ”. - Никад нисмо
имали лакши посао око избора канди
дата за Награду “Инжењер Шистек”
него ове године. Једногласно смо пред
ложили машинског техничара Милу
тина Шћопића, пословођу одржавања
багера и бушилица. То је перфектан
мајстор, а још бољи човек – каже
управник копа Милан Делић. - Овде
је дошао са “Церова” и наметнуо се
квалитетом, залагањем и жељом да од
старих мајстора учи најпре о старим
багерима-сајлашима, а после 2008.
радећи и учећи од сервисера, Милу
тин се истакао као један од водећих
људи за хидраулику нових багера.
Стицајем околности он живи на ободу
копа, па никад није одбио да поподне,
усред ноћи, на празник притекне у
помоћ сменској екипи. А, та брзина
у отклањању квара много нам је зна
чила
Милутин је рођен 13. августа 1973.
у Великом Кривељу и буквално растао
уз тамошњи коп. Имао је шест година
када су машине кренуле преко башти,

њива, ливада и шумарака. У родном селу
је завршио основну, у Бору средњу машинску и 1993. се запослио на “Церову”
на одржавњу багера. Децембра 2002.
“Церово” је затворено и он се враћа
“своме” копу са чије ивице је, кад је отворен, пресељен у центар села, али се
женидбом (пошто је зет у кући) поново
нашао на његовом ободу, али са супротне стране. – Стицајем околно
сти целог живота се вртим око копа –
каже вредни и ведри дугајлија Шћопић.
- Одрастао сам гледајући те велике
камионе и багере, што је утицало на
избор мог занимања. Пре доласка
првог новог багера на кривељски коп
у екипи за њихово склапање ишао сам
у Дизелдорф на усавршавање у фирму
која их производи. Тамо смо видели
како настаје сваки део и осећао сам
се одговорним да све то савршено сав
ладам и узвратим фирми на прави
начин.
Милутин је највише око багера, а
пошто су то скупе, софистициране, продуктивне машине, изузетно је важно да

а ти послови ми најбоље иду од
руке. Ваља, међутим, знати да је
подмазивање багера компјутерски
регулисано. Нико ништа не укључује,
већ компјутер одређује на које време
стартују пумпе. У том склопу постоји
стотинак инјектора који до сваког
места за мазање, у одређено време,
спроводе одређену количину масти.
Али, деси се да нешто заглави, поломи,
уђе нечистоћа и, пошто је тако про
грамиран, багер стане и треба брзо
интервенисати. Нико не воли да се
прља, то су сви избегавали, а мене
је некако привлачио баш тај пипав
посао. Можда нисам најбољи од свих

мајстора, али када наиђем на проблем,
немам мира док га не решим и - не
одустајем! А, наш посао је и дијагноза,
и утврђивање узрока (да се грешка не
понавља) и поправка.
Шћопић каже да није конфликтна
особа и да као пословођа нема проблем
да неког тера да ради. – Кад се први
латим посла колеге су одмах за мном.
Пошто нас је мало у одељењима,
пословођа је овде и организатор и
предводник. А, мени од малена није
било мрско да радим, да се петљам око
трактора, а и отац и стриц су ми били
врсни мајстори. Доста сам научио и од
таста који је радио на Јами и изузетан
је мајстор за дизел-моторе. На послу
не гледам да ми само прође тих осам
сати, а моја супруга и три кћери имају
пуно разумевање и за све оно преков
ремено. Јер живимо од Рудника. Су
пруга Маја није запослена, најстарија
кћер Маша уписује медицину, Анђела
ће у трећи медицинске, а најмлађа
Ања, шести је разред основне, свира
клавир и једна је од бољих у класи,
тако да ме чека још доста школовања.
На питање како доживљава Награду
“Инжењер Шистек” Шћопић каже: “Ис
крено, ја сам човек који не показје
емоције, који се ничему претерано
не радује. Захвалан сам на награди
и томе што су ме се сетили. И без ње
је напорно, али свакако ћу оправ
дати поверење, истрајати, као што
сам и при састављању првог багера
на минус 30 када сам на посао дошао
у три ујутру и толико се смрзао, што
би рекли “за све паре”, да руке нисам
осећао, али - багер је пуштен”.
Љ. Алексић

Горан Репеџић, четврт века верности РБМ-у

Млади могу планирати
Изузетно је важно када се ради у средини где су добри односи међу
људима, а рударска солидарност и хуманост се негују и настављају
- истиче овогодишњи добитник највећег признања у Руднику ба
кра Мајданпек
РБМ. - Потекавши из рударске породице из Рудне главе, места у близини
локалитета који слови за средиште
праисторијског рударства, Горан
Репеџић није имао велике дилеме око
животног пута. Рођен 20. марта 1968.
своју судбину везао је за Рудник бакра
Мајданпек још августа 1987. године.
Тада се запослио као рударски техничар и као сменски пословођа на површинском копу четврт века са својим
колегама делио “хлеб са седам кора”.
Ових дана доприноси раду и развоју
своје друге куће са позиције главног

пословође производње.
-У мојој генерацији се знало да
опредељење за рударско занимање
значи сигуран посао у руднику и со
лидну егзистенцију. Како се у по
родици већ живело од рударења,
било је логично да тако наставим.
Урадио сам то и нисам погрешио каже Горан.
Репеџић је учествовао, па тако и
запамтио све фазе у развоју РБМ-а. И у
чувеном „златном добу“ мајданпечког
рудника пролазио је сваком стопом рударских путева, вредно бележио сваку

тону ископина, радовао се рекордима,
добром садржају метала у руди, резултатима који и будућим генерацијама
дају реалну могућност да раде у овом
руднику.
-Да ли због тешких услова рада
или пословичне рударске солидар
ности, ми, рудари још увек се као
деца радујемо сваком новом успеху,

сваком новом радном подвигу и у
бројним приликама, како лепим
тако и изузетно тешким, показујемо
колико нам је стало до рудника, али
и колико смо једни другима важни каже Репеџић.
Можда баш зато није желео да напусти рудник ни када је било најтеже,
када је претња затварања многе
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Сашка Тасић, светла тачка обојене металургије

Коначно ми водимо технологију,
а не она нас
Новембра прошле године постављена је за техничког руководиоца
целе Топионице, а од маја ове Сашка њоме управља. - Познаје је у
душу јер је од почетка учествовала у њеном уходавању и мукама
са задатим параметрима рада. - Највећи изазов ми је био смањење
наслага у аптејку. Тек сада смо их довели у нормалу, а шта смо ура
дили нећу да вам кажем. Задржаћу рецепт за себе и генерације које
ће тек доћи овде да раде, каже Тасићева

ТИР. – Четрдесетогодишња Сашка
Тасић једина је дама међу добитницима признања „Инжењер Шистек“ у
2017. години. За најпрестижнију награду РТБ-а квалификовали су је
знање, рад од јутра до сутра, струч-

ност и колегијалност. Уходавање нове
топионице и довођење флеш-смелтинг
технологије до пројектованих параметара нешто је чиме се она највише
поноси и где је, како каже, себе дала
највише. – То је сигурно и разлог што
сам ове године, са мојим колегама из
ТИР-а, један од лауреата Шистекове
награде и ја – каже крхка Сашка која
од пре два месеца носи решење управнице Топионице.
-Са овом технологијом свет одавно
ради, али је она била велика новина
за све нас. И непознаница. Требало је
времена да је доведемо до онога што
њен дизајн прописује и да почнемо
успешно да је водимо, а не да она води
нас. Има, наравно, још увек места где
можемо боље, али однедавно све моје

колеге металурзи и ја можемо да одах
немо и кажемо да смо успели. Нова
металуршка линија ради пуним капа
цитетом и зато је прошле године и за
бележена највећа производња анодног
бакра од ратне 1999. наовамо. Произ
вели смо 77.000 тона анодног бакра, а
већу годишњу производњу памте само
старије колеге, ја нисам ни радила у
то доба – с поносом прича Сашка.
Објашњава да се 2004. године, након
завршених студија на борском Техничком факултету, као инжењер металургије
најпре запослила у заједничким службама ТИР-а. Приправнички стаж почела
је у Ливници, потом је два месеца провела у Топионици, а онда и у Електролизи. Тамо је, у Радној јединици за
производњу катодног бакра, положила
приправнички и засновала радни однос
на неодређено време. Након годину и по
дана прешла је у Фабрику за производњу
плавог камена и ту остала до 2009.
године. Онда као технолог одлази у Фабрику за добијање племенитих метала,
где ће провести наредних шест година,
и убрзо постаје руководилац „Златаре“.
-„Златара“ је много лепа, то је
погон који је баш добар за учење јер
је „металургија у малом“. Тамо свега
има: и екстракције, и прераде, и елек
тролизе, и ливнице. Идеална је за ме
талурга који воли свој позив и хоће да
учи – каже Сашка.
Јуна 2015. Сашка из „Златаре“ прелази у нову топионицу и постаје руководилац флеш-пећи. Новембра исте године
постављена је за техничког руководиоца целе Топионице, а од маја ове њоме
управља. Познаје је у душу јер је мал-

тене од почетка учествовала у њеном
уходавању и мукама са задатим параметрима рада.
-Највећи изазов било је смањење
наслага у аптејку. Тек сада смо их
довели у нормалу, а шта смо урадили
нећу да вам кажем. Задржаћу рецепт
за себе и генерације које ће тек доћи
овде да раде. То се чува, не могу да
кажем јавно, нарочито не после две
године мучења са тим. Наслаге мора
да се стварају, али их треба довести до
неке подношљиве границе која неће
зачепити аптејк и зауставити целу ме

будућност уз РБМ
навела да срећу потраже на неком
другом месту. Дубоко верује да РБМ
омогућава и генерацијама које долазе
да ту планирају будућност, а свакодневним ангажовањем показује да
у рударењу нема неважних и мало
важних послова. Зато се са колегама
труди да се, упоредо са што бољим
производним резултатима, ваљано
уради и све друго што је од значаја за
планско, развојно проширење површинског копа. Да се изгради нова деоница магистралног пута, измести
далековод, телекомуникационо чвориште, да се и трећи пут Малом Пеку
помери корито, да се језеро на “Јужном
ревиру” убрзано одводњавања, а нова
рудна тела раскривају.
-Изузетно је када се ради у сре људима, када се рударска соли
дини где су добри односи међу дарност и хуманост негује како су

нас училе претходне генерације
и рука добродошлице и ослонац
заједништва пружи и онима који
тек прве дане и ноћи проводе на
површинском копу – наглашава
Горан: - Наша је обавеза да и ново
придошлим радницима пружимо
подршку док стасавају у снагу која
ће Руднику бакра Мајданпек гаран
товати светлију будућност, бољу од
садашњости натопљене знојем
генерација које РБМ доживљавају
као своју кућу.
У свему што ради Горан Репеџић
је поносан што може да рачуна на
снажну подршку и разумевање породице, супруге Светлане и деце, успешних студената, Филипа и Марије.
С. Вукашиновић

талуршку линију, што је у једном тре
нутку претило да се догоди – каже ова
млада жена.
Поносна је и на чињеницу што
се данас ствара много мање хладног материјала него раније, али ни то
решење не жели да обелодани. – Рећи
ћу само да ће бити још боље када нау
чимо да радимо са мало богатијим ба
кренцима – додаје загонетно.
Треба, каже, доста да се ради, ништа
не може преко ноћи. За рад са БАТтехнологијом (best available technology)
важно је, тврди, подједнако знање, искуство и упорност. Сваки дан је нови
дан, нова ситуација која зависи од квалитета шарже, параметара и осталог.
– Од шарже до шарже има промена,
али буквално је тако. Зато и постоји
константан страх. Кад зазвони теле
фон, а уме и у пола ноћи да ме про
буди, знам да се појавио проблем
који треба одмах решити. Вратим
се на посао и заједно га решавамо.
Настојим, зато, да држимо констан
тан унос материјала, да не „шетамо“
количине и не „шокирамо“ уређаје –
искрена је Сашка.
Додаје да воли свој позив и да је то
предуслов за успешно бављење било
којим послом. Предуслов да се свака
препрека прескочи, сваки проблем реши.
-Волим металургију и мислим да
Бор и цела околина живе од овога
што ми радимо. Нова топионица не
сме никада да стане. Било је много
непроспаваних ноћи, дешавало се да
по два дана не дођем кући, али знам
због кога сам то радила. Због моје
деце, Милоша (11) и Иве (7), да и они
сутра могу лепо да живе у граду у коме
су рођени и да дишу пуним плућима –
закључује Сашка Тасић.
Г. Тончев Василић
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Драган Николић, „доктор за одржавање опреме” на новој металуршкој линији

Делови домаће израде
квалитетнији од увозних
Оригинални списак неопходних резервних делова који је „Оутотек”
доставио ТИР-у са три милиона и двеста хиљада евра „скројен” на
380.000 евра. - По приоритетима процењивали шта би могло најпре
да се поквари и тако потребе свели на оно најважније. – Поједини
делови из иностранства наручени директно од произвођача по дватри пута нижој цени
списак смо „скраћивали” и, по прио
ритетима, процењивали и предвиђали
шта би могло да буде ризично и да се
најпре поквари. Тако смо га свели на
оно најважније, а то је „срце” флешпећи - горионик концентрата који је,
уједно, један од најскупљих делова

ТОПИОНИЦА. – Један од шесторо овогодишњих лауреата награде
„Инжењер Шистек” је дипломирани
инжењер машинства Драган Николић,
заменик директора ТИР-а за електромашинство. У образложењу овог добитника највишег басенског признања
пише „да својим знањем, залагањем и
радом успешно спроводи одржавање
машинске и електроопреме у свим погонима ТИР-а. Посебно треба истаћи
одржавање опреме у новој Топионици и
Фабрици сумпорне киселине, које је врло
комплексно, са циљем да се омогући несметани рад и остваре пројектовани параметри на новој металуршкој линији.”
Драган је рођен осмог децембра 1974.
године. Дипломирао је на Машинском
факултету у Нишу, а запослио се маја
2005. године у Топионици и рафинацији
бакра Бор. Радни век почео је у Енергани, где је обављао послове инжењера
машинства и повремено руководиоца РЈ

Термоелектрана. У Топионицу је прешао
2011. године и ту је најпре радио као заменик, а од 2013. и као руководилац
Службе машинског одржавања. Од почетка 2016. био је на челу свих служби
одржавања у овом металуршком погону,
а од септембра минуле године је заменик
директора ТИР-а за електромашинство.
Од почетка рада новог пирометалуршког постројења обезбеђен је
велики број оригиналних, фабричких
резервних делова, али су, у међувремену,
инжењери и техничари из Топионице и
Фабрике сумпорне киселине разрадили
многе који се сада производе у погонима
ТИР-а или другим фирмама у Србији.
По завршетку нове топионице и ФСК-а,
„Оутотек” је препоручио делове које
бисмо требали да имамо, а оригинални
списак који је тада достављен ТИР-у био
је „тежак” три милиона и двеста хиљада
евра.
- Пошто нисмо имали толики новац,

(180.000 евра). Горионик се ретко
квари, али после одређеног времена
мора да се замени и то смо урадили
крајем марта. Осим њега, још једна
од веома важних и скупих ставки су
и бакарни делови – тапинг-блокови

и жакети за испуштање шљаке и ба
кренца. Ни њих нисмо наручили, већ
смо успели да их направимо сами.
Тако смо вредност коначне верзије
„Оутотек”-овог списка смањили на
380.000 евра и, у првом налету, уште
дели близу три милиона евра – истакао је Николић.
Промењено је и нешто од опреме
– „пуж” за шаржирање парног сушача
замењен је траком направљеном сопственим снагама и материјалом у машинској
радионици Топионице. Николић овај
захват чак оцењује прекретницом у
раду нове топионице, јер је после тога
повећан капацитет шаржирања. Такође
су почели да раде и роторе за вентилаторе.
- Од опреме смо дорадили пло
части затварач ка димњаку, и то
према нашем дизајну који се пока
зао као веома добар. Други затварач
ка скруберу у Сумпорној заменили
смо „лептиром”, што је, такође, од
лично решење урађено по замисли
Службе одржавања Топионице и на
основу наших искустава. Ово што
радимо сами су врло квалитетни
делови, можда и бољи од оригинал
них, поготово плочасти затварач. Чак
смо успели да неке иностране нару
чимо директно од произвођача, а не од
„Оутотека”, јер је драстична разлика у
цени – куповином грејног сушача на
овај начин уштедели смо 120.000 евра
– поручио је Николић.
Ј. Станојевић

Савладали смо
Горан Јововић одговорно брине о новој FSF-пећи

Рад на агрегатима у новој топионици је врло сложен и захтеван,
а посебно је значајно одржавање и чишћење „ап-тејк” шахте и
њено минирање, јер то малтене нисмо ни видели како се ради. Ова награда није само моја, за њу је заслужно цело одељење
Топљења. Уосталом, топионичари су, осим по великом другарству
и колегијалности, познати по спремности да „залегну” увек када
треба – каже један од овогодишњих „Шистековаца”
ТОПИОНИЦА. – „Својим зна
њем, залагањем и одговорним присту
пом радним задацима заслужио је награду „Инжењер Шистек” за 2017.
годину” – наводи се у образложењу
за Горана Јововића, пословођу FSFпећи у Топионици. Разговор са овим
вредним, али надасве скромним човеком, дао је „крви и меса” помало сувопарном образложењу за још једног
из редова овогодишњих добитника

најпрестижнијег признања компаније.
Горан је рођен седмог децембра 1967. године у Вучитрну. Пошто
је његов отац „трбухом за крухом”
дошао у Бор, и Горан се са тек навршеном годином дана обрео у граду
бакра. Завршио је средњу Техничку
школу и добио звање металуршког
техничара. Одмах по завршетку школе
(октобра 1985) запослио се у Топионици и рафинацији бакра Бор и цео
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Немерљив допринос прекаљеног топионичара Славише Стефановића

Нова технологија на пројектованом
капацитету
Производња у претходна два месеца рекордна од почетка рада но
вом технологијом – у јуну више од 7.350 тона анодног бакра, а у јулу
преко 7.850 тона. - Искоришћење бакра „држе” на пројектованих
98 процената, док у гасној фази превођење сумпора у киселину до
стиже око 90 одсто. – Временско искоришћење агрегата надмаши
ло 90 процената. – Висок степен уходаности нове технологије – сма
тра Стефановић
ТОПИОНИЦА. – Технички руководилац
Топионице
Славиша
Стефановић је „својим искуством у
раду са старом технологијом, стеченим
знањем и осећајем за вођење пироме-

талуршких процеса, дао немерљив допринос уходавању нове технологије,
решавању насталих проблема и
овладавању пројектованим параметрима. Под његовим руковођењем нова
Топионица достигла је пројектовани капацитет са могућношћу даљег повећања
прераде сировина без скоро никаквих
или минималних улагања” – истиче се у
образложењу комисије за још једног добитника у плејади „Шистековаца”.
Славиша је рођен 25. марта 1956.
године. Диплому инжењера металургије
стекао је на Техничком факултету у Бору,

а запослио се одмах након дипломирања
крајем 1982. године у Топионици и
рафинацији бакра Бор. Његов развојни
пут прекаљеног топионичара изгледао
је овако: након приправничког стажа
најпре је радио пет година као сменски
инжењер, а затим и као руководилац
рафинације, конвертора, пламене пећи и
реактора, па шеф ових радних јединица,
тако да је прошао сва одељења у Топионици. Од јуна 2001. до септембра
2008., са мањим прекидима, био је технички руководилац, а потом и управник
Топионице (до децембра 2012). Тада је
постао руководилац Сектора за развој и
инвестиције ТИР-а. Са тог места крајем
2015. вратио се за управника Топионице
и прикључио колегама на уходавању
нове технологије. Од маја ове године је
њен технички руководилац.
- По повратку у Топионицу
уходавање нове технологије је још
било у почетној фази са одређеним
проблемима - у првом реду нагоми
лавале су се велике количине хлад
ног материјала који није могао да се
преради и поставило се питање шта
са њим. Релативно брзо смо дошли до
решења које се састојало у томе да,
иако је нова топионица пројектована
за богате бакренце (62-64 одсто),
треба ићи са сиромашнијим, па смо
подешавањем параметара рада на
FSF-пећи добили бакренце са 55-60
процената бакра. То је био одлучујући
корак у смањењу производње хлад
них материјале и повећању њихове
прераде преко конвертора. Следећи
је био да класификујемо хладне

свој досадашњи радни век провео је у
Топионици. Развојни пут почео је као
шаржирач на пламеној пећи, а завршио као пословођа. У међувремену,
радио је на испусту шљаке и бакренца
(1981-1987), али обављао и сложене
металуршке послове (1991-1997),
потом организацију и контролу послова топљења у смени (1998-2001)
који су веома тешки, одговорни и на
којима је увећан стаж осигурања. Маја
2001. године постао је пословођа организационе јединице Топљење.
Ни члановима комисије за доделу
награде „Инжењер Шистек” није
промакло да је „рад на агрегатима у
новој Топионици врло сложен и захтеван, а посебно је значајно одржавање
и чишћење „ап-тејк” шахте и њено
минирање. О свему томе, уз велико
знање, спретност, искуство и одго-

ворност, брине Горан Јововић који
свакодневно савесно обавља све послове и радне задатке у Топионици”.
Уз оцену да је старт нове топионице
био најтежи и да је у то време спајао
дане и ноћи у погону, наш саговорник
наставља причу.
- На старој пламеној пећи провео
сам скоро три деценије и познајем
је у душу. Када је кренула нова
почели смо да је уходавамо, чак
смо по три смене остајали и радили.
Представљала нам је велики изазов
као свака нова ствар. Било је много
проблема током уходавања нове
пећи, поготово приликом минирања
„ап-тејка”, јер то малтене нисмо
ни видели како се ради. Имали
смо мало искуства у минирању са
старе пламене пећи, па смо се сами
довијали, сналазили и мислим да

материјале на богате и сиромашне,
тако да смо оне прве прерађивали
у конверторима, а сиромашне „из
возимо” у флотацију, мељемо до
одређене гранулације и заједно са
шаржом враћамо у FSF-пећ. У наред
ном периоду хладан материјал се све
више прерађивао преко конвертора а
мање преко пећи, тако да се тренутно
преко 70 одсто њих прерађује у кон
верторима. Тиме смо смањили коли
чине које се ових дана крећу испод
500 тона дневно, са тенденцијом
даљег смањења до оптималне вред
ности за ову производњу – наглашава
Стефановић.
Наш саговорник износи нове детаље
из периода уходавања нове технологије,
а то је било подешавање параметара
и овладавање радом централног горионика, како би се добили бакренци
жељеног квалитета, смањиле наслаге
на дну FSF-пећи и наслаге у „ап-тејку”
(прелаз између пећи и котла). - Сада су
наслаге у пећи око 15 цм, што је оп
тимална висина, и одржавање „аптејка” нам више не ствара велике
проблеме. За разлику од претходног
периода када смо морали да застајемо
и по осам до 10 пута месечно, његово
чишћење последњих месеци се свело

на два застоја. Резултат тога је да су у
јуну и јулу временска искоришћења
агрегата била изнад 90 одсто. Све је то
утицало и да производња у претходна
два месеца буде рекордна од почетка
рада новом технологијом – у јуну више
од 7.350 тона анодног бакра, а у јулу
преко 7.850 тона. Просечна дневна
производња у јулу је надмашила 250
тона анода. Врло важан показатељ је
искоришћење бакра које успевамо да
„држимо” на пројектованих 98 проце
ната. У гасној фази превођење сум
пора у киселину достиже око 90 одсто.
Тренутно се ангажујемо у очувању и
повећању производње бакра, али и
овладавању параметрима гасне фазе,
како би искоришћење сумпора дигли
до пројектоване вредности.
Сви ови подаци потврђују да је „Шистекова награда” отишла у праве руке, а
и овај лауреат сматра да му је додељена
на основу свих постигнутих резултата. Ова награда ми је сатисфкција за це
локупни рад у Топионици који траје
већ 33 године, признање за уложени
труд и знање приликом уходавања
нове технологије, при чему сматрам
да је степен њене уходаности висок.
Ј. Станојевић

сами све изазове

смо га савладали. Низали су се и
други проблеми – код испуштања
првих бакренаца дешавало се да
није ишао како треба, било је успо
рено. Уосталом, као и свака нова
ствар док „не легне”, и то је сада
превазиђено.
Горан је посебно желео да похвали
„људе са пећи” (у овом топионичком
одељењу има 40 радника). - Без њих
ништа не би било, не може само
један човек све то да постигне. Зато
ова награда није само моја, за њу је
заслужно цело одељење Топљења,
посебно екипа за минирање. Уоста
лом, топионичари су, осим по вели
ком другарству и колегијалности,
познати по спремности да „залегну”
увек када треба.
Ј. Станојевић

Летње жеге
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Уз хладну воду и
паузе посао
одмиче

Рудари и металурзи против летњих жега

РТБ. – Летње жеге око Петровдана и Светог Илије нису нас мимоишле. Учестали пожари опомињу да се
није шалити са упеклом звездом, па се
они који могу штите од ње на плажама
Борског језера, крај градског базена, у
хладу паркова и станова, али бројни су
они који на овим екстремним температурама морају бити на пословима у басенским рудницима. Рудари на коповима у Бору и Мајданпеку, флотери, топионичари и електролизери треба да
обаве уобичајене послове у условима
више пута објављиваног црвеног метеоаларма. Компанија води рачуна о томе
имајући у виду да су пред њима захтевни планови.
Како сазнајемо од челних људи
рудника и металуршких погона, првој

Првој смени рудара на коповима “Кривељ” и “Церово”, флотерима, топионичарима и
електролизерима око Петровдана и од Светог Илије делило се по 800 боца хладне минералне
воде, а по 300 боца чекало је раднике у другој смени. – И прву смену на мајданпечком копу,
тамошњем погону дробљења и флотацији, чекали су балони хладне воде. – Још током јуна
проверени системи расхлађивања у новијим камионима, багерима, бушилицама, булдозерима,
док надзорно-техничко особље води рачуна да се минери, палиоци, електричари и људи на
одводњавању повремено склоне у хладовину и одморе
отварају све што може да се отвори како
би се направила природна вентилација.
Међутим, то су очекивани проблеми са
којима се флотери, а и остали, успешно
боре и имају своје начине да их реше.
Не улази се у неке презахтевне послове,
праве се паузе током рада, а и вода је надохват руке.
О томе како је топионичарима крај
флеш-пећи, конвертора и ливне машине
довољно је рећи да се они старају да не
стане ток бакарне реке усијане до 1.300
степени, а још од пролетос стрепе и да

Освежење „између две ватре” добродошло је минерима

раде на отвореном (минери, палиоци,
електричари, људи на одводњавању) повремено одмарају склањајући се у хладовину како не би дошло до колабирања и
здравствених проблема. Због испарења,
ни флотерима није лако. У погонима
је, сигурно, десетак степени више него
напољу због рада бројних електромотора млинова, пумпи... па у халама

Како ли је топионичарима поред тек разливених анода температуре 1.300 степени

Прскање путева против прашине

смени рудара на коповима “Велики
Кривељ” и “Церово”, флотерима, топионичарима и електролизерима критичних дана дели се преко 800 боца
хладне минералне воде, а и сваког радника у другој смени чека по боца. Запосленима у првој смени на мајданпечком
копу, дробљењу и флотацији такође су
обезбеђени балони воде расхлађене у
витринама Оперативе.
Ваља, међутим, имати у виду да се о
мерама заштите људи на летњој припеци
повело рачуна још крајем јуна са првим
озбиљнијим врућинама. Проверени су и
оспособљени системи расхлађивања у
новијим камионима, багерима, бушилицама, булдозерима... док надзорно-техничко особље води рачуна да они који

Мајице све говоре - у електролизи је претопло и када је напољу снег

ли ће у оваквој години имати довољно
расхладне воде. Јер, њен прилив у
Борско језеро све је мањи, а потрошња
већа него што би требало да буде, па се
залажу за још „чвршћу“ штедњу. Ништа
пријатније није ни електролизерима у
хали где испарења дижу температуру
и до 60 степени. Мајице окачене поред
прозора да се суше довољно говоре о условима и напорима људи из чијег погона
излази главни производ басенских рудника – бакар са “четири деветке”.
Ради сузбијања могућих последица и Општина Бор апелује на грађане
да се придржавају прописа којима се
забрањује употреба ватре на отвореном
и паљење траве и стрњике. Цистерна са
пијаћом водом дежура на месту где пролази највише људи (у центру града, на
платоу код робне куће), а здравствена
служба је појачала број дежурних екипа.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Рударство РББ

Рудници бакра Бор позитивно пословали у првом полугодишту

Очекују даљи раст прихода
РББ „у плусу“ и са амортизацијом (2,18 милиона динара) и без ње (886 хиљада). - На основу позитивних кретања цене бакра – каже
директор Небојша Виденовић - очекује се раст приходне стране и у наредном периоду имајућиу виду актуелне мере штедење.
– Откопано 6,09 милиона тона руде, прерађено 6,13 милиона тона и испоручено 13.238 тона бакра у концентрату
РББ. – Рудници бакра Бор остварили су позитиван пословни резултат у првој половини ове године.
Како нам је рекао директор Небојша
Виденовић, закључно са јуном, биланс
без амортизације је „у плусу“ 2,18 милиона, а и са њом је 886.635 динара. На
основу позитивних кретања цене бакра,
он очекује раст приходне стране и у наредном периоду, а с обзиром на смањење
свих врста расхода по основу мера
штедње, до краја године се могу очекивати још бољи пословни резултати.
Подаци из рудника и флотација указују
на милионе тона ископина којима се
дошло до домаћег бакра без губитака.
-Од јануара до јуна у целом РББ-у
откопано је 6,09 милиона тона руде,
што је само за 170.615 тона мање
него што је планирано, а индекс од
97% показује да смо били готово на
плану – каже Виденовић. - На повр
шинским коповима „Велики Кривељ“
и „Церово“ уклоњено је 4,3 милиона
тона јаловине, а остварени садржај
бакра у руди на поменутим коповима
је 0,295%, што је 6,33% више од плани
раног. У флотацијама РББ-а (Кривељ
и Бор) прерађено је 6,135 милиона
тона руде и произведено 13.238 тона
бакра у концентрату, уз флотацијско
искоришћење од 82%, што је преко
98% у односу на планирано. Очи
гледно да је подбачај у откопавању
руде незнатан, док је у раскривању
узрокован, највећим делом, ниском
расположивошћу рударске, првен
ствено транспортне механизације на
кривељском копу. Улажемо напоре да
превазиђемо тај проблем и да до краја
године надокнадимо заостатак.

„Кривељ“ и „Церово“
Одвојено гледано, површински коп
„Велики Кривељ“ је у првом полугодишту дао 4,9 милиона тона влажне
руде или само 1,4 одсто мање од плана,
па ће се у наредном периоду, повећањем
расположивости рударске опреме, и
то превазићи. Међутим, садржај бакра
у руди је чак 11,16 одсто већи од планираног тако да је дато 14.645 тона
или 1.283 тоне више него штоје задато
планом. На „Церову“ („Цементација 1“),
до истека јуна откопано је 915.600 тона
влажне руде и 2,038 милиона тона раскривке. Садржај бакра је тек 0,139%, а
последица је већег осиромашења приликом откопавања ободних и завршних
делова лежишта. - Годишњим планом
био је предвиђен почетак раскривања
„Цементације 2“ – каже Виденовић

– али су још у току активности на
откупу земљишта, измештању дале
ковода и изради приступних путева до
овог копа, тако да ће ускоро започети
раскривање, а потом и експлоатација.
У кривељској флотацији за пола ове
године прерађено је 4,856 милиона тона

бране“ и „нултог поља“ и отпочела
изградња нових колектора.
Кривељска флотација прерадила је и
нешто преко милион тона влажне руде са
„Церова“ „танког“ просечног садржаја
(0,136%) бакра. Из ње је произведено
6.579 тона влажног концентрата бакра

влажне руде са тамошњег копа (просечног садржаја 0,285% бакра) и произведено 66.330 тона влажног концентрата са просечно 18,64 одсто бакра.
То је дало 10.992 тоне овог метала у
концентрату, што је скоро 98% плана.
Искоришћење бакра је 82,29 одсто, а
временско искоришћење млинова безмало 93 процента.
-Током овог периода, руда је била
знатно флотабилнија него претходне
године – напомиње директор РББ-а. - Уз
редовно одржавање, погон дробљења
је радио стабилно, а основни проблеми
односе се на рад и одржавање млин
ских секција. Током зимских месеци
отежано је радио погон филтраже. Да
би се испоштовали захтеви топионице
неопходна је набавка филтер-пресе,
а пошто је експлоатација „поља 1“
флотацијског јаловишта при крају,
упоредо са надвишењем јаловишних
брана до коте 393 метра, покренута је
израда Допунског рударског пројекта
узводног проширења јаловишта
„Велики Кривељ“ изградњом „нулте

са, просечно, 18,03 одсто метала, што је
дало 1.052 тоне бакра у концентрату, уз
искоришћење од 80 процената. Имајући
у виду да је откопавање „Ценентациује
1“ при крају, прерађивана је сиромашна
руда, мада веома низак садржај бакра у
руди није био проблем при флотирању,
пошто нема високе садржаје оксида и
сумпора.

Јама и борска флотација
За шест месеци у Јами је откопано
и извезено 267.385 тона руде (или 89%
планиране). Садржај бакра у њој је
0,56% или скоро планирани (99,5%),
тако да је добијено 1.469 тона бакра
или преко 90% планираног. У рудном
телу „Брезаник“ откопано је 41.659
тона руде са 0,8% метала, што је укупно
325,7 тона бакра у руди. Из “Тилва роша”
извађено је 90.454 тона влажне руде са
0,54 одсто бакра, што је дало 477,2 тоне
овог метала, а из „П2А“ 7.353 тона руде
са 0,6 одсто метала, или преко 43 тоне
бакра. Од припремних радова у „Борској

реци“ на коти -130 урађено је је 512
метара етажног и откопних ходника, а
20 метара дубље и 1.649 метара такође
откопног ходника. По плану, из припремних радова требало је добити 188.000
тона руде са 0,452% бакра, а дато је
130.686 тона са средњим садржајем од
0,424 одсто.
Борска флотација је за шест
месеци прерадила 270.151 тону јамске
руде (преко 90% планиране), са 0,525
одсто бакра, што је 95 одсто планиране. Притом је током флотацијске
концентрације остварено искоришћење
бакра од 86 одсто и добијен концентрат
са 20,79 процента „црвеног метала“.
Борска флотација је услужно прерадила и 125.884 тона шљаке и хладног
материјала из нове Топионице. Средњи
садржај бакра у шљаци био је 2,389 одсто,
а његово искоришћење при флотацијској
преради било је преко 65%. Садржај
бакра у концентрату је 21,82 одсто, док
је средњи садржај бакра у 6.731 тона
прерађеног хладног материјала нешто
преко 24 одсто.
Рецимо и то да је Фабрика креча у
Заграђу произвела 23.084 тона комадног креча (уместо планираних 28.110
тона), што је било довољно за потребе
басенских флотација. Због проблема у
делу погона, уместо планираних 1.500,
ТИР-у су испоручене 953 тоне хидратисаног креча.

Гради се „Нулто поље“
кривељског јаловишта
-Највећа
инвестиција
РББ-а
у претходном периоду – истиче
Виденовић - јесте изградња новог
главног колектора за девијацију
Кривељске реке, као и колектора
Сарака потока и Борске реке. То ће
омогућити довођење „нултог поља“ у
оперативно стање и тако обезбедити
несметан рад кривељске флотације.
За изградњу новог главног колектора
Кривељске реке планирано је око 500
милиона динара. Изградња је запо
чела крајем 2016. године и до сада је
изграђено 540, од укупно 1.580 метара,
што је око трећине потребне дужине.
За то је употребљено 2.800 м3 бетона
(марке МБ 45) од сулфидно-отпор
ног цемента, уграђено 360 тона арма
туре и ископано 45.000 кубика земље
за његово постављање. Почетак
изградње остала два мања колектора
започеће средином августа и за њих је
планирано око 400 милиона динара.
Приредио: Љ.А.

Јаловишта
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У току надвишење брана кривељског јаловишта за још три метра

Простор и време за
„нулто поље“

КРИВЕЉСКО ЈАЛОВИШТЕ. –
Пошто су отклоњене последње недоумице око надвишења прве и друге бране,
а тиме и нивоа његовог “огледала”, на
кривељском јаловишту се увелико раде
послови који ће омогућити раст брана
до коте 393 и тако омогућити одлагање
јаловине из тамошње флотације још
годину и по дана. За то време, по
речима Арса Кљајевића, директора пројекта проширења кривељског
јаловишта на „нулто“ поље, треба да се
заврше сви објекти у њему и око њега
који ће омогућити наставак одлагања
хидрофлотацијске јаловине. То су колектори Кривељске и Борске реке и Сарака
потока, релејна пумпна станица, понтони, потисни цевоводи, канали за допрему јаловине, измештање цевовода
Сурдуп, израда приступних путева итд.
-Једноставније речено – каже
Кљајевић - бране и ниво јаловишта
у “пољу 1” биће подигнути за три
метра чиме се повећава простор, а
тиме и време одлагања за још годину
и по дана, док се не заврше сви поме
нути објекти у “нултом пољу”. Аутор
пројекта надвишења је борски Ин
ститут за рударство и металургију,
а ревидент ИТНМС. Да би се то
надвишење несметано одвијало, РББ
треба да премести кондиционер крај
друге бране на мало већу висину како
би се добио притисак за бољи рад ци
клона, а остају и послови око дренаже,
али ће се они решавати током самог
надвишења. Овим подухватом добија
се довољно времена да сви поменути
објекти могу да се заврше у задатом
року и „нулто“ поље преузме своју
улогу. Врло је важно рећи да у „пољу
2“, испод којег пролази постојећи ко
лектор, неће бити надвишења како
би се избегла било каква додатна
оптерећења. Издвојен песак на “брани
2” само се делом помера ка другом
пољу, али не залази у зону колектора.
За оне којима је то мање познато

Наставља се рекултивација треће
бране кривељског јаловишта
КРИВЕЉСКО ЈАЛОВИШТЕ.
– Док се на првој и другој брани
кривељског јаловишта одвијају послови
који треба да омогуће њихово надвишење
за још три метра и коришћење још
годину и по, док се не заврши тзв. нулто
поље (испред прве бране), на трећој се
наставља рекултивација започета пре
две године. Како нам рече Јован Манић,
руководилац јаловишта, овог лета је у
плану најобимнији захват. Почело је
навожење 20.000 кубика хумуса којим
ће се прекрити микронски ситне честице флотацијске јаловине које је ветар
разносио и угрожавао засаде у околини.
Рекултивација
треће
бране
кривељског јаловишта навожењем 5.000
кубика хумуса започета је, према речима
нашег саговорника, у јесен 2015. године.
Наредне, с пролећа и јесени, такође је
употребљено по 5.000 кубика, а овог
лета иде се са још већом количином, односно са 20.000 кубика хумуса. Њиме
се прекрива тзв. плажа, круна (врх)
и спољне косине треће бране у више

Подизањем до коте 393 добија се време за изградњу колектора Кривељске и Борске реке и
Сарака потока, релејне пумпне станице, понтона, потисних цевовода, канала за допрему јаловине,
измештање цевовода Сурдуп, израду приступних путева до новог тзв. нултог поља – каже Арсо
Кљајевић, директор пројекта. - Као што ватра и слама не иду заједно, тако је и са песком и водом,
упозорава Зарије Ристић, сарадник на овом послу, па јаловишта не треба узимати олако, већ
дисциплиновано, уз сталне контроле и благовремено реаговање
да кажемо да јаловина из флотације
(пулпа којој је “одузет” бакар) стиже на
јаловиште бетонским каналом, улази у
разделне шахте, па у цевоводе који је
воде до хидроциклона на бранама. Хи-

флотацији се годишње преради преко
12 милиона тона руде из “Кривеља” и
са “Церова” – каже он. - Од разделне
шахте половина пулпе иде на “брану
1”, половина на “брану 2”. Пошто тамо

Ристић и Кљајевић

У овој долини ће бити „нулто” поље

дроциклони издвајају песак од кога
се формира брана, а вода се слива у
језеро, бистри и пумпама поново враћа
у процес. Само надвишење не подразумева никакве посебне радове, изузев
поменутог измештања кондиционера,
већ сагледава могућности безбедног
одлагања још неко време, док “нулто”
поље не преузме улогу нове депоније.
Зарије
Ристић,
дугогодишњи
радник на басенским јаловиштима
и сарадник на овом послу, дао нам је
још нека објашњења. - У кривељској

нисмо имали висину за циклонирање,
направљена је пумпна станица која
је “гурала” пулпу у кондционер.
Надвишењем бране кондиционеру ће
бити потребна још већа висина тако
да мора да се пресели на више место
како би циклони боље издвајали
песак. Када бисмо издвојили тридесет
одсто песка из пулпе (а може и више)
и одложили га ван осе бране према
“пољу 2”, у границама које уважавају
потпуну безбедност колектора испод,
а исто то постигли и на првој брани

према “нултом” пољу, добили бисмо
још више простора у јаловишту. Јер,
30 одсто песка на 12 милиона тона
годишње прераде је велика количина
(3,6 милиона тона) која би ишла ван
поља и време одлагања, можда, про
дужила на више од годину и по дана.
А, према грубим рачуницама у “пољу
1” је (од 1982. до данас) одложено око
158 милиона тона пулпе.
Ристић упозорава да јаловишта не
треба олако схватати. Као што ватра и
слама не иду заједно, тако је и са песком
и водом, каже он. Зато је у овим пословима потребна изузетна дисциплина,
контрола и благовремено реаговање. Јер, преко 5.000 кубика пулпе на сат
(са 24 одсто чврсте фазе) треба да се
пропусти кроз канале до брана где се
циклонира. Песком се подиже брана, а
вода и муљ иду у “поље 1”. Да би од ци
клона до понтона стигла бистра вода,
то растојање мора да буде најмање 600
до 800 метара. Без те даљине постоји
могућност да пумпе повуку муљ. Зато
се увек пази, а посебно у сушним пе
риодима, да код понтона дубина воде
буде већа од три метра. Одатле се
пумпа око 1.500 литара у секунди
назад, у резервоар флотације.
Ристић сматра да “поље 2” (које се
не користи од 2008. године) може послужити за одлагање око два милиона
кубика воде (што провирне, што речне),
чиме би се избегли проблеми током
суша.
Љ. Алексић

Зеленилом против прашине
Јован Манић

Претпрошле године је на тзв. плажу и круну “бране 3а” (иза
“поља 2” кривељског јаловишта које се не користи од 2008.)
навезено пет, прошле десет, а ове ће двадесет хиљада кубика
хумуса, пре свега на њене спољне косине, чиме се трајно
спречава да ветар подиже фине честице флотацијске јаловине и
разноси их по околини
етажа. По пројекту је 12 етажа, међутим,
блага косина дозвољава да се њихов број
и смањи.
- Ових дана спајамо већ засипане
делове “плаже” и “круне” бране, али
је главни посао интензивно насипање
спољне косине бране – каже Манић. -

Користимо ово лепо време када је
терен довољно стабилан да машине
могу њиме да се крећу. Јул и август
су оптималан период за овако нешто
и ми управо довозимо земљу са
откупљених парцела испод бетон
ског канала којим стиже пулпа из

флотације. Послови ће трајати све док
на спољној косини бране не сиђемо до
изласка из колектора, али посао се ве
роватно неће довршити до октобра, од
носно до већих падавина. На површи
нама које засипамо хумусом планира
се садња багренца (нискорастући
багрем) који се брже прима, али вам
могу рећи да је из хумуса навезеног
претходних година, где још ништа
нисмо садили, никла дивља трава и
растиње висине до једног метра. На
тај начин делови плаже и круне већ су
се зазеленили и већ је мање прашине
која угрожава околину.
Сектор за развој и инвестиције Рудника бакра Бор за ове послове ангажује
извођаче, па је у два маха било ангажовано Јавно-комунално предузеће
„3. октобар“ са својом механизацијом
и камионима, а овом приликом „БМС
плус“ Меилановић из Злота који,
по Манићевим речима, има моћну
механизацију.
Љ. Алексић
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Јама

У Јами стигли до руде за наредних двадесет година откопавања

Ходници ка „Борској реци“
На коти минус 130 урађено је 930, а двадесет метара дубље
2.536 метара ходника од којих су први намењени бушењу, а
други утовару руде. – У захвату од коте минус 90 до минус 225
налази се 46,29 милиона тона руде са 242.056 тона бакра, 8.984
кг злата и 80.837 кг сребра. – Наручена нова бушаћа кола („simba
7“), ремонтује се транспортно-извозни систем, дробилица у 17.
хоризонту и мења велики кош за превоз људи на сервисном
окну. - Завршено откопавање рудног тела “Брезаник”, а почињу и
припреме за откопавање РТ „Т3“

са очувањем терена”, петог маја ове
године стигло је решење, односно
одобрење Министарства рударства и
енергетике. Захват између поменута
два нивоа (минус 130 до минус 150)
нуди 6,63 милиона тона руде са 33.566
тона бакра, а у целом првом пољу (од
коте минус 150 до минус 90) је 18,231
милион тона руде са 89.068 тона бакра
у њој. Други захват до минус 225 (који
треба да отварамо након остављања
плоче између кота минус 150 и минус
165) има 28,06 милиона тона руде са
мало бољим садржајем (од 0,55 одсто)

и “бацале” руду на постојећу транспортну траку која би је возила даље у процес.
- Са кружном и чељусним дробили
цама – каже он - имали бисмо капа
цитет до три милиона тона годишње,
односно за готово 20 година рада само
из тог дела “Борске реке” која је и на
17. хоризонту велика: 600 пута 200
метара, док је на већим дубинама још
шира и богатија.
Паралелно са настојањима да дају
планирану производњу и отварају
путеве за будућност, у Јами су почели да
ремонтују систем за транспорт и извоз

односно 152.908 тона бакра. Укупно
по овом пројекту, први и други захват
нуде 46,29 милиона тона руде са
средњим садржајем од 0,52 одсто или
242.656 тона бакра, 8.984 кг злата и
80.837 кг сребра.
За сада се израђују само ходници
којима ће се кретати хидраулична
бушаћа кола “симба” и утоварачи (по
коти минус 130), а реч је о радовима који
ће се одвијати 20 метара изнад 17. хоризонта. За захват од минус 165 до минус
225, према објашњењу управника, треба
да се продужи главни (хоризонтални)
транспортни ходник на коти К-235 м (19.
хоризонт ) за још 400 метара, изгради
хала дробљења и угради, најпре једна а
онда и друга чељусна дробилица, јер је
илузорно возити руду узбрдо. Чељусне
дробилице би се ту директно „храниле“

руде према Борској флотацији. Три
“ужетне” вођице су плански замењене.
У плану је замена мерне посуде “Б”,
(пошто је посуда “А” замењена), а за то
време санираће се и гумена трака транспортера у главном нископу. До краја
године (после 17 година коришћења)
предстоји и замена великог коша за
превоз рудара и опреме. ФОД је израдио нов, а планира се и санација дробилице “Allis Challmers” на 17. хоризонту.
-Сада копамо руду у РТ “Тилва
рош” и завршавамо откопавање РТ
“Брезаник” – наводи Фуфановић. - У
“П2” смо негде на пола откопавања,
“Борску реку” припремамо, а добили
смо и пројекат откопавања РТ “Т3”.
Оно је изнад већ откопаног рудног
тела “Т”, између 17. и 13. хоризонта.
У рудном телу „Т3“ се налази 2,935
милиона тона руде са 18.476 тона
бакра, 870 кг злата и 4.808 кг сребра.
Ми смо радили приступне ходнике
до њега тако да смо га, што кажу
рудари „напипали“, али треба истаћи
да све просторије и сви ходници који
тамо воде, морају да се подграђују,
за разлику од “Борске реке” где ће
производња бити масовнија јер је
стена чвршћа.
Према
Допунском
рударском
пројекту за “Борску реку” најпре ће
се откопавати непарне коморе (прва,
трећа, пета...) да би се потом откопи запунили “паста-засипом”. Постројење
за прављење “паста-засипа” биће
изграђено у наредном периоду. Ова
метода за откопавање руде у “Борској
реци” изнад 19. хоризонта је са великим
искоришћењем рудне масе (преко 95%)
и може се назвати “еколошком” јер се
сва флотацијска јаловина неће одлагати
на површини, у јаловишту, већ у празне
откопне коморе Јаме.
Текст и фото: Љ. Алексић

ЈАМА. - Највише руде у борској чина. Откопавање рудног тела “БрезаЈами последњих месеци добија се из- ник” је завршено (из окна треба да се
радом ходника на 17. хоризонту према извезе последњих 2.500 тона руде) и
почиње његова изолација од осталог
дела Јаме. Откопавање се наставља у
рудном телу “П2”, у “Тилва рошу” је
било проблема при откопавању, пошто
се сишло на ниво старог 15. хоризонта
у коме је било 26.000 кубних метара
воде. Та акумулација је, контролисаним
испумпавањем, пажљиво смањивана
како не би дошло до плављења 17. хоризонта, а даљим радовима ће бити елиминисан и остатак воде.
- За извођење радова у “Борској
реци” по “Допунском пројекту
експлоатације изнад коте минус 235
Владимир Фуфановић

великом рудном телу “Борска река”.
Како нам је рекао управник Владимир
Фуфановић, на дан Светог Прокопија,
рударске славе, тим ходницима се прилази руди која би се, постојећом опремом и системима, експлоатисала наредних 20 година. Због тога се увелико ради на ревитализацији опреме, а
у току је и набавка нових бушаћих кола
(“симба 7”) којом ће се бушити лепезе за
обарање руде између та два нивоа. Вредност “симбе” је 470.000 евра, прва рата
је уплаћена и очекује се да убрзо стигне.
Кад се створе сви услови, годишња
производња Јаме биће најмање два милиона тона руде, а укључењем чељусне
дробилице (на коти минус 240) и више.
Све то не само да може, већ и мора да се
оствари наредне године, јер само већом
производњом Јама може бити позитивна.
Како сазнајемо од управника, у
Јами је од јануара до јуна откопано
270.151 тона руде са 1.386 тона бакра,
што је 85 одсто планираних коли-

Рударство РБМ
Произведено више од 1.600
тона бакра у концентрату,
уз пратеће количине
племенитих метала. Иако
за 100 тона већи од јунског,
јулски учинак недовољан
за испуњење плана. Остварење на руди око
90 одсто, а на јаловини
половично због проблема са
утоварним машинама
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Мајданпечки рудари из месеца у месец повећавају учинак

Нови раст производње

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
се из месеца у месец наставља тренд
повећања производње, па је јулска за сто
тона надмашила највећу овогодишњу,
остварену током јуна. Колико је резултат повољан јасно је када се има у виду
да мајданпечким рударима бројне околности нису ишле на руку од незапамћене
врелине до тешкоћа са помоћном
механизацијом и багерима.
-Радило се добро, мада би резултати
били далеко повољнији да смо могли
да рачунамо на пуну исправност уто
варних машина. Јер, багер ПЦ1, 14
дана није радио због замене доњег
строја, а потом је на поправци био
и ПЦ2 - каже Горан Репеџић, главни
пословођа производње на површинском
копу РБМ-а. Додаје да ће на боље произ-

водне резултате моћи да се рачуна када
се створе сви услови за ангажовање
комплетне флоте тешких возила, од-

Горан Репеџић

носно, након обуке нових возача: Јулску производњу на површинском
копу, обележио је повољан садржај

бакра у руди, посебно на партијама
које долазе са радилишта „Андезит
ски прст“, око нивоа воде у језеру на
„Јужном ревиру“. То још више истиче
значај убрзаног одводњавања, па смо
за месец дана оборили ниво језера за
четири метра. Дневни учинак је из
дана у дан већи, чему доприноси све
мања површина језера.
Подаци говоре да је у јулу са радилишта „Јужног ревира“, са „Андезитског прста“ и „Истока 1“ уклоњено
више од милион тона раскривке. Тиме
је месечни план раскривања само половично остварен, највише због поменутих тешкоћа са багером, док је
остварење на руди, са близу 600 хиљада
тона, око 90 одсто. У Флотацији су прерадили сву допремљену руду и произвели преко 1.600 тона бакра у концентрату, што је за око 100 тона више него
у јуну, као и одговарајуће количине племенитих метала. То није било довољно
за испуњење планских захтева, али
се оцењује као солидан резултат када
се имају у виду тешкоће којих је било
на дробљењу, у филтражи, као и при
обезбеђењу довољно воде за флотирање
руде.
-Повећавајући производњу из
месеца у месец, чинимо све да је
приближимо планском задатку, али
се, нажалост, суочавамо са бројним
тешкоћама које нас успоравају. Ово
посебно када се зна да, поред произ

водних задатака, имамо и друге од
суштинског значаја за стварање ради
пословања у наредном периоду - каже

Бранислав Томић

Бранислав Томић, први човек Рудника бакра Мајданпек. Он наводи значај
доброг функционисања свих делова
процеса ископавања и прераде руде, од
одводњавања површинског копа „Јужни
ревир“ и добрих саобраћајница, преко
обезбеђења довољних количина воде
за прераду руде, до функционисања
транспортног система и јаловишта. Јер,
довољно је да само на дан, само један
погон или фаза рада затаји, па да последице на укупан производни резултат
буду тешко надокнадиве.
С. Вукашиновић

На „Јужном ревиру“ РБМ-а убрзавају одводњавање

Припремају и четврту линију
РБМ. - Одводњавање површинског
копа „Јужни ревир“ задатак је од прворазредног значаја за РБМ, пошто од тога
зависи отварање нових рудних етажа на
„Андезитском прсту“, а на тај начин и
производња, док се не отворе нова рудна

краја јула оборен је на 187,75 метара.
Смањивањем
површине
језера
због његовог сужавања према дну,
повећава се дневни учинак, али је
сам терен све неприступачнији - каже
Синиша Филиповић, технички руко-

За седам месеци ниво језера у копу оборен за безмало 20 метара. Нови цевовод се поставља, а пумпа треба да стигне 10. августа, па
би од половине месеца требало да раде четири линије које би учи
ниле доступним нове рудне етаже „Андезитског прста“ на којем се
одвија производња, док се на „Истоку“ не стигне до руде

тела и не стигне до прве руде на радилишту „Исток“. Одводњавање „Јужног
ревира“ убрзава се постављањем нових
линија, па се уз три, које већ функционишу, припрема и четврта која би током
августа требало да проради.
-Од 1. јануара ове године када
је ниво воде био 206,83 метара, до

водилац производње на Површинском
копу РБМ-а. Он наглашава да такав
терен захтева веће присуство помоћне
механизације.
За четврту линију одводњавања,
све је припремљено, постављање цевовода је у току, а пумпа се, према уговору очекује до 10. августа до када би

требало да буде окончано и постављање
нове линије цевовода.
-Поставили смо, развукли по
постојећој траси првих 35, од укупно
90 нових цеви. Следи њихово спајање,
па очекујемо да у предвиђеном року у
целости буде завршен цевовод дужине
око хиљаду метара - каже и Слобо
дан Мишић, пословођа одводњавања
на Површинском копу: - Са четвртом
линијом убрзаћемо одводњавање, али
и чешће премештати пумпе, што је
иначе тежак посао због неприступач
ног терена. До сада смо пумпе измеш
тали на сваких 30-35 дана, а надаље
ћемо морати на сваких 20.
Да је одводњавање задатак који по
значају не заостаје за производњом,
потврђује и Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек:
- Одводњавање је неопходно да би

површински коп могао да се шири и
добије трајније контуре за даљи рад у
периоду док се на „Истоку“ не отворе

нова радилишта. Осим тога, са етажа
које су у нивоу језера на „Јужном
ревиру“ откопавамо богатију руду.
С. Вукашиновић
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Топионичари наставили да обарају месечне рекорде у производњи

У јулу 7.876 тона анода
Прошлог месеца укупно је прерађено 37.266 тона сувог кон
центрата бакра, односно просечно 1.202 тоне дневно. - „Сум
пораши” дали 28.849 тона киселине, а електролизери 6.035
тона катода. – В. Јаношевић: У августу очекујемо исто ова
ко добре резултате, с обзиром на то да имамо спремне агре
гате у новој топионици и фабрици сумпорне киселине, као и
велику производњу катодног бакра будући да је Електролиза
започела овај месец са скоро 6.000 тона мобилисаног бакра у
ћелијама. - Нема услова, пре свега, обезбеђеног тржишта за
старт прерађивачких металуршких погона

ТИР. – Топионица је у јулу примила
укупно 35.450 тона влажног концентрата
бакра (13.333 тоне увозног, а остало из
басенских рудника), са 6.804 тоне „црвеног” метала, од чега 218 тона из борског дела и Јаме, 2.200 тона из „Великог Кривеља” и „Церова”, 1.522 тоне из
Рудника бакра Мајданпек и 2.863 тоне
из увозне прераде. За то време укупно
је прерађено 37.266 тона сувог концен-

Владимир Јаношевић

трата бакра, односно просечно 1.202
тоне дневно. Произведено је 7.876 тона
анодног бакра, што је један од месечних
рекорда откад ради нова линија. Топионица је у јулу, како нам је рекао Вла
димир Јаношевић, директор ТИР-а,
забележила сасвим солидну прераду
хладног материјала - преко конвертора
и шарже прерађено је изнад 2.000 тона,
што је скоро избалансирано у односу на
материјал који се ствара у производњи,
односно колико се створи толико се и
преради. Међутим, топионичаре и даље
оптерећује залиха хладних материјала
који су настали у периоду уходавања
нове технологије. Фабрика сумпорне киселине „пратила је” производњу у Топи-

оници и дала 28.849 тона киселине или
930 тона просечно дневно. Радила је
без икаквих проблема, а посебно треба
истаћи добру конверзију гаса после
просејавања катализатора.
Из Електролизе је у јулу изашло
6.035 тона катодног бакра, од чега 3.200
тона од сопствених сировина, а остало
је из увозне прераде и секундара. У
август је ушла са 5.884 тоне мобилисаног бакра који се налази потопљен
у електролитичким ћелијама. Погон је,
такође, остварио укупан ретур од 14,91
одсто и вратио Топионици, што је изузетно повољно за продукцију катодног
бакра. Забележени су добри резултати и
осталих производа, првенствено „плавог
камена” (102,5 тона бакар-сулфата), док
је у Златари кампања производње племенитих метала (шеста по реду ове
године) протекла очекивано.
- У августу очекујемо исто овако
добру производњу, с обзиром на то да
имамо спремне агрегате у новој то
пионици и фабрици сумпорне кисе
лине. Очекујемо, такође, и обимну
производњу катодног бакра будући
да је Електролиза август започела
са скоро 6.000 тона мобилисаног
бакра у електролитичким ћелијама,
што је добар потенцијал за високу
производњу катода – истиче Јаношевић.
У Ливници бакра и бакарних легура
ради само Ливница фазонских одливака, и то стандардни програм, првенствено за потребе басенских рудника (чауре, наливање лежајева). - На
линијама бронзе и месинга стање је
непромењено, јер немају обезбеђено
тржиште и могућност набавке си
ровина. Оне не раде због економ

ске неисплативости. Линије су ве
ликог капацитета, тако да се нека
„ситна” производња не исплати и
не можемо да их пустимо док се не
„отвори” неки озбиљан посао. Када
је реч о осталим прерађивачким по
гонима ТИР-а, ситуација у Фабрици
бакарне жице је иста као и у Лив
ници - нема могућности за пуштање
линије дипформинг жице с обзи

обавеза да превезе сав концентрат и
репроматеријал, док је у железничком
саобраћају допреман увозни концентрат
и отпремане цистерне са сумпорном киселином.
Улога старе енергане је да, у случају
било ког застоја у Топионици, обезбеди
топлотну енергију погону за производњу
катодног бакра. Осим планираних ремонта који се изводе на котловима у

ром на њен велики капацитет и
непостојања тржишта за такав произ
вод. Тренутно су радници из тих фа
брика прераспоређени у друге мета
луршке погоне, а само мали број ради
у погону синтер-металургије, где је
најактуелнији програм ламела за по
требе наменске индустрије. Његов
интензивнији рад очекујемо у септем
бру – рекао је директор ТИР-а.
Транспорт ТИР-а имао је доста
посла с обзиром на производњу коју
„прати”. У друмском саобраћају радило
се пуним капацитетом, јер је његова

летњим месецима, повремено је радио
котао када је било потребно обезбедити
топлотну енергију за Електролизу или
Топионицу.
Пошто је доток воде смањен, она се
пумпа у Борско језеро, како би се одржао
његов ниво. Будући да је у јулу смањен
прилив из злотског дела и Бељевинског
извора упумпавано је 20.000 кубних
метара воде дневно и тако је одржан
ниво у неопходним границама. По свему
судећи, исто то ће морати да се чини и
овог месеца.
Ј. Станојевић

Загађење сумпор-диоксидом далеко испод дозвољеног

Бор дише
БОР. – Шестомесечни извештај о
квалитету ваздуха у Бору сачињен на
основу података које су забележиле аутоматске мерне станице у градском
парку, Брезонику, Слатини и код Института показао је да се у граду од
јануара до јуна ове године дисало
пуним плућима. Загађење сумпор-диоксидом је у овом периоду било мање
и од историјског минимума забележеног прошле године, када је просечна
концентрација SО2 у ваздуху била 43,6
микрограма по кубном метру. У првој
половини ове, иако Уредба о условима
за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха толерише годишњу граничну
вредност сумпор-диоксида од 50 микрограма по метру кубном ваздуха, просечна концентрација била је 38,51.

-Из установљених мерења потпуно
је јасно да је тренд смањења просечне
концентрације сумпор-диоксида у
Бору очигледан и значајан, а што је
најважније, има тенденцију даљег
опадања – каже помоћник директора
РТБ-а за заштиту животне средине Ду
шанка Миљковић.
Она додаје да графички прикази
са мерних станица, које су укључене
у државну мрежу Агенције за заштиту
животне средине, показују да ни у
једном месецу није било прекорачења
годишње граничне вредности, иако је
реч о периоду у којем метеоролошке
услове додатно погоршава утицај градске топлане и осталих грејних агрегата.
Г.Т.В.

Енергетика
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Енергана успешно прати нову топионицу и отплаћује своју турбину

Мегавати из вишка паре
Као пратећи погон нове Топионице и Фабрике сумпорне киселине, нова Енергана им испоручује декарбонизовану и
деминерализовану воду за потребе процеса, хлађење и прање гасова, прихвата пару из њених котлова и, пошто је искористи за
производњу електричне енергије у својој турбини и обори притисак, шаље у погоне где треба да се нешто суши или греје. – Од
маја прошле године произведено 4.576 мегаватсати струје вредне око 240.000 евра, што је већ четвртина цене турбине. - Линија за
производњу ултрачисте деминерализоване воде, капацитета 10 кубика на сат, једна од највећих у Србији
ТОПИОНИЦА. - Нова Енергана је
један од пратећих објеката нове Топионице и Фабрике сумпорне киселине.
Свему што је инсталирано у њој, а без
чега оне не би могле да раде, додато је и
нешто без чега се могло, али сада доноси
профит. Реч је о турбини која производи струју из паре која би морала, ради
обарања притиска, да се једноставно
испушта на вентилима. Овако, за само
годину дана турбина је већ отплатила
четвртину своје цене. О томе и уопште
улози Енергане разговарали смо са Бо
баном Њагуловићем, руководиоцем
енергетике Топионице и рафинације. Он
нам је, најпре, објаснио шта је све у делокругу овог погона испред улаза у нову
топионицу до кога, и од кога, воде снопови каблова и разних цеви пречника од
пола цола до скоро метра.
Нова енергана првенствено обез
беђује све флуиде Топионици и Фабрици
сумпорне киселине. У њеном машинскотехнолошком делу су прихватни резервоар, напојне пумпе, термичка припрема
воде, резервоар кондензата, турбина. У
другом делу припрема се декарбонизована вода, а ту је и линија за производњу
ултрачисте деминерализоване воде. Можемо да се похвалимо да имамо

највећу линију у Србији (капацитета
10 кубика на сат) за производњу ул
трачисте деми-воде, онакве каква је
захтевана пројектом – каже Њагуловић.
– А, вода сличног квалитета кори
сти се у прехрамбеној индустрији.
Поред производње и дистрибуције
воде за Топионицу и Сумпорну (ради
напајања котлова, хлађења жакета
флеш-пећи, хауба конвертора, прање
гасова...) нова Енергана преузима и
пару из котлова ових погона, да би
је, након обарања притиска и темпе
ратуре, употребила за сушење шарже,
загревање мазута и електролита, од
носно свуда где је у процесу потребно
грејање. И “Messer”-овој фабрици за

производњу кисеоника испоручујемо
извесне количине паре за одржавање
процеса.
Али, за све ове намене није потребна
тзв. сувозасићена пара од 60 бари и 275
степени, каква излази из котла-утили-

тилу, а пара би одлазила у неповрат,
тако да је струја коју производимо
чист добитак.
По намирењу потрошача иза овог
првог степена, вишак паре улази у
“други круг” где се придодаје и пара из
котлова Сумпорне (од четири до 12 тона)
тако да је при следећем излазу из турбине притисак 3,5 бара. Та пара користи
се за догревање воде у новој Енергани, а
остатак, преко старе Енергане (која ради
већ 85 година!) иде за грејање Електролизе (реч је од 10 до 15 тона).
-Нова Енергана је досадашњим
радом доказала да је добро димен
зионисана према процесу – оцењује
Њагуловић. - Ових летњих месеци,
када металуршки погони раде пуним
капацитетом, она задовољава све
њихове технолошке потребе, а елек
трична енергија која се добија тур
бином чиста је добит од нуспроиз
вода. Иначе, реч је (због конден
зата) о врло специфичној “Сименс”турбини (какве нема у Србији, па ни
у околним земљама) која је након
темељних тестирања почела да ради
маја прошле године и до половине
јула ове произвела 4.576 мегават
Бобан Њагуловић поред турбине од 1,5 мегавата
сати струје. Вредност те струје је око
чили смо да уградимо турбине и гене 240.000 евра, што је четвртина цене
ратор, а сада се показује да нисмо по турбине. За пола ове године турбина је
грешили – објашњава Њагуловић. - Ин
сталисана је турбина од 1,5 мегавата,
односно агрегат типа “два у један” јер,
у ствари, садржи две турбине (високог
и ниског притиска, са регулисаним
одузимањем паре). Оне су повезане
заједничким вратилом које покреће
генератор за производњу струје. Тур
бина је пројектована на основу номи
налне продукције паре из топионич
ког котла од 23,6 тона и то је макси
мална улазна количина паре на сат.
Излазни притисак из турбине је 20
бари и таква пара се користи за сушач
(десетак тона на сат), грејање мазута
Надежда Пелемиш Фајнишевић
Бобан Милутиновић
(до две тоне), потребе “Messer”-а, као
произвела 1.100 мегаватсати, јер смо
имали дужи застој почетком године
због рекламације на њено кућиште, а
инструкција сервисера била је да се
мора зауставити. Турбина је потпуно
аутоматизована, рад оператера се
своди на праћење параметара, а њене
заштите реагују, заустављају је, при
било којој неправилности. Ипак, увек
потенцирам да максимално усаглаша
вамо рад и потребе, да цео систем ко
ординирано водимо, јер ниједан његов
Рад оператера се своди на праћење параметара јер је турбина потпуно аутоматизована део није конципиран да ради сам. А,
када читав процес уравнотежимо, као
затора, где почиње хлађење топионич- и за догревање напојне воде. Да тур последњих месеци, турбина одлично
ких гасова (први ниво), нити она нешто бине нема, или када не ради, прити ради а агрегати дају максимум.
“хладнија” из Фабрике сумпорне кисе- сак би се морао смањивати на вен
Текст и фото: Љ. Алексић
лине од 220 степени и 20 бари (други
ниво). - Да не бисмо испуштали у непо
врат, већ користили ту енергију паре
приликом смањивања притиска са 60
на 20, а онда и са 20 на 3,5 бари, одлу
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Локалне самоуправе

Другим ребалансом буџет оштине Бор повећан за 17 одсто

Ка реалним потребама
и могућностима
БОР. – Од 59 предлога одлука на
дневном реду седнице 28. јула, одборници СО Бор усвојили су 58, међу
којима су свакако најважније биле Завршни рачун буџета општине Бор за
2016. годину, а посебно други ребаланс
којим је овогодишњи буџет увећан за 17
одсто или 358 милиона и тако “стигао”
до 2,459 миијарде динара. Усклађена
је са законом организација Општинске управе и њен кадровски план, а
на најбољи пријем наишла је одлука о

римо у социјална давања, уређење 10
нових паркова за децу, ограде школ
ских двроришта. Предвидели смо и
шест милиона динара за пројектнотехничку документацију европског
вртића прекопута Дома здравља, јер
ако мислимо да будемо озбиљна и од
говорна локална самоуправа, морамо
имати спремљене пројекте и планове
развоја.
Као важнију ставку ребаланса (5,2
милиона) Миликић је навео повећање

Финансирање помоћи породиљама (укупно 8,1 милион), спорта
(20), документације за вртић (6), проширења азила за псе (5,2)…
похвалила и опозиција, али не и то што 181 милион динара
(од 358) иде за извршне судске обавезе. - Држава преузима
дугове Апотекарске установе, смањује се број запослених, а
и њена мрежа. - Тридесет милиона субвенција “Топлани” и
десет “Водоводу”, Александар Миликић означио као “једну од
последњих финансијских ињекција.” - За одштете због уједа паса
луталица дато 33 милиона динара!
локала у НГЦ-у и хтео да чује (као и
Јовица Васиљевић), како се буџет пуни,
и како ће се решити проблем топлане
за коју су и власт и опозиција изразиле бојазан ”да ће појести јавни сектор
у Бору.”

лог, казао да се неће кукати због стања
у “Топлани”, већ направити пресек и решавати проблеми, а РТБ, чија нова топионица управо даје пројектоване параметре, редовно уплаћује својих 47 милиона
месечно. Поводом положаја Апотекар-

Завршни рачун за
прошлу годину

оснивању буџетског Фонда за популациону политику. По њој ће породиље
за прворођено дете (једнократно)
добијати 25 хиљада динара, за друго 40,
а за треће и четврто по 70. Овом приликом разрешени су досадашњи в.д. директора и именовани нови: у ЈП “Боговина” - Наташа Јовановић, у “Водоводу” Саша Младеновић, у Спортском центру Бојана Длбокић Ду
бочанин, а у Музеју РиМ Драгана
Игњатовић. Потврђени су и мандати
новим одборниоцима Српске напредне
странке Драгани Урошевић и Горану
Неграновићу, уместо Александра
Миликића и Јасмине Орлић.
Као предлагач друге измене буџета у
овој години председник општине Алек
сандар Миликић је обраложио да су
њоме предвиђена средства “која смо
хтели, морали или могли” - Оно што

смо хтели је да постанемо социјално
одговорна општина, па смо се догово
рили да повећамо помоћ породиљама
и за то ћемо одвојити 8,1 милион
динара. То није довољно нити је
трајна популациона политика, али
је први корак у низу. Морали смо да
предвидимо и 30 милиона субвенција
“Топлани” и 10 “Водоводу”, али
мислим да ће им то бити једна од
последњих финансијских инјекција.
Јер, тај новац смо могли да усме

капацитета азила за псе луталице за
100 смештајних јединица, пошто је
ове године из буџета за одштету због
њихових уједа издвојено 33 милиона
динара. За парковске реквизите усмерава се милион динара, за спорт 20 милиона како би се “деца вратила спорту” али
је затражено да сви клубови оправдају
средства која су добили. Најавио је јавне
расправе и конкурсе за уређење парка
испред Студентског дома и кућица на
Четвртом километру где људи проводе
време. - Нажалост морали смо да “за
тварамо” и судске обавезе Дирекције
за изградњу Бора, Апотекарске уста
нове и још неке које су доспеле из
вршно, а реч је о 181 милиону динара
– казао је Миликић.
Управо ова сума и милионски издаци
за уједе паса били су полазишта критике од стране опозиције, која није гла-

сала за ребаланс, али одобрава улагања у
спорт, давања породиљама, вртић, азил.
Драган Марковић је подсетио да се
2016. тек трећим ребалансом доспело у
реално стање те да се и овим ребалансом
иде у истом правцу. Запитао је зашто се
мало чинило да се смање толики издаци
због уједа паса луталица (двапут су већи
него 2015. а за пет година достигли су
преко милион евра) што је сума од које
се могао направити вртић. Подсетио је
и на (јефтинију) идеју спајања неколико

Образлажућу завршни рачун за прошлу
годину начелница Одељења за финансије
Данијела Јовановић је казала да се у њему
дошло до суфицита од 158 милиона динара,
од чега је 35 милиона наменских средста
ва, а 123,5 нераспоређен вишак прихода.
Остварено је 1,6 милијарди прихода, а “из
вршено” 1,5 милијарди расхода. Прошле
године су рађена три ребаланса. Остваре
но је (без пренетих неутрошених средста
ва) 94 одсто прихода, а са њима 86 проце
ната. У односу на 2015. остварено је више
120 милиона динара захваљујући пре све
га порезу на зараде, пољопривредно и
шумско земљиште, као и знатном прили
ву по основу УППР-а РТБ-а. Што се тиче расхода “извршен” је 81 проценат плани
раних средстава. Преузете обавезе из 2016. године су 73 милиона који ће се изврша
вати на терет буџетских средстава у 2017. години, док је из 2015. у 2016. преузето
169 милиона динара. Поменути суфицит распоређен је овим другим ребалансом.

И Предраг Балашевић сматра да
је други ребаланс предимензиониран.
Похвалио је социјална давања, али изразио бојазан од гомилања дугова,
бескрајних субвенција и судских спорова, уместо да више новца иде у
инвестиције. Драган Жикић сматра да
ребаланс, ипак, преусмерава средства
баш у пројекте који живот значе јер на
вртић чека 335 деце и похвалио повратак изградњи индустријске зоне. И он
је, као и Миликић, затражио санкције
за руководства која су присвојила средства клубова, а Радмила Зајкесковић
је похвалила Миликића што је убрзо
по постављењу посетио све месне
заједнице и саслушао њихове проблеме.
Поздрављајући домаћински приступ
и јавност у раду новог председника општине Благоје Спасковски, шеф одборничке групе СНС-а је, између оста-

ске установе, о коме је дошло и до краће
полемике Спасковског са опозицијом,
Александар Миликић је обелоданио да
ће држава преузети целокупно дуговање,
смањиће број запослених, а и мрежу (а
не угасити) и неће се више из буџета
издвајати по 13 милиона динара месечно. Решиће се питање топлане, апотеке у Злоту и пијаце у Бору.
За Добрицу Ђурића ребаланс је
добро конципиран, а повећање давања
породиљама му је, као и одборници
Евици Кокелић, најважнија тачка ове
седнице. Јер у Бору се 1975. родило 930,
а 2010. године 380 деце, што је 20-ак
одељења првака мање, па је циљ да се
у наредних неколико година дође до
500 новорођене деце. Иначе, у Србији
годишње више умре 36.000 људи него
што се роди.
Текст и фото: Љ. Алексић

Локалне сампуправе
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Усвојен први ребаланс мајданпечког буџета почетком јула

Међу најмање задуженима у Србији

Прекрајање најважнијег документа условљено разликама које
су се појавиле у остварењу планираних прихода и расхода
МАЈДАНПЕК. - Дефицит од 214
милиона динара, као и остварење прихода и примања од јануара до маја у
већем износу, укупно и по врстама, као
и усклађивање, односно увећање укупних прихода и расхода, определили су
већину одборника у СО Мајданпек да
изгласају први овогодишњи ребаланс
општинског буџета. Јулско заседање,
XIX у овом мандату, одвијало се у знаку
одлуке о буџету, а после јавне расправе
и „зеленог светла“ које су предлогу дали
чланови Општинског већа. Укупни приходи дефинисани су на износ од 821,6

милиона динара, а расходи на милијарду
36 милиона. У образложењу прихода
и расхода истиче се да је утврђен дефицит од 214 милиона динара, као и
издаци за отплату главнице дуга од
1,5 милиона динара који ће се надоместити вишком неутрошених средстава
из претходне године од 215,895 милиона динара. Јер, приликом израде одлуке
о буџету одређени приходи били су неизвесни, а већи део неутрошених средстава (141,25 милиона динара) наменски
је (крајем прошле године) уплаћен за
реконструкцију средњошколског центра.

Такође, РБМ је крајем године измирио све обавезе предвиђене УППР-ом
и тако наставио и у овој години, што
је повећало ликвидност општине и
омогућило финансирање редовних обавеза и инвестиционих пројеката. Тако
се смањење уступљених прихода од
пореза на зараде за шест одсто, односно
13 до 15 милиона динара на годишњем
нивоу, није одразило на реализацију
предвиђених активности. Ребаланс
омогућава (уз рационализацију трошкова), више средстава за готово све
предвиђене активности, од комуналног уређења, преко здравства и активне социјалне политике, до капиталних објеката. Акценат је на чињеници
да је општина Мајданпек и даље једна
од најмање задужених у Србији, која, не
рачунајући куповину аутомобила за Дом
здравља, има још само обавезу према
робним резервама за мазут у претходној
години.
Представници опозиције изнели
су низ критика на понуђени предлог, а
представник Групе грађана Драган
Поповић је ребаланс назвао предизборним. Указао је да се приходи не слажу са
расходима, да је реконструкција зграде
средњих школа различито дефинисана
у овом документу и на порталу јавних

набавки, замерио што није усвојен завршни рачун и то што се одустало од
реконструкције водовода у Мајданпеку.
Драшко Ћетковић је указао на
потенцијално опасне последице великих субвенција јавним предузећима, заложивши се за брже решавање најваћег
проблема, грејања у Мајданпеку преласком на обновљиве изворе енергије за
које је урађен пројекат.
Усвојена је и одлука о коришћењу
јавних површина као и одлука о
категоризацији општинских улица и
путева, а дата је и сагласност на измене
и допуне програма рада ЈКП “Водовод”
и ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек. Образована је комисија за
планове општине Мајданпек, а формирана је и независна комисија за проверу
потрошача који су се искључили са система даљинског грејања.
Нису изостала нова кадровска
решења. За директора Народне библиотеке именован је Урош Вулетић, а за в.д.
директора Туристичке организације општине Мајданпек Предраг Радаковић,
након оставке претходног. У ЈКП “Доњи
Милановац” поново је постављен Саша
Либрић.
С. Вукашиновић

Александар Миликић о стању у јавном сектору и развоју борске општине

Заокрет за опстанак и излазак из дугова
Биће грејања, воде, чистог града, али морамо да направимо пресек и
видимо где се налазимо и у ком правцу се развијамо – казао је пред
седник општине на првој кнференцији за медије износећи податке
о милијардама динара дугова “Топлане” и “Водовода”. - Буџет оп
штине Бор за 2018. претрпеће озбиљне промене и “кројиће се” кроз
јавну расправу
ОПШТИНА БОР. – Јавност у раду,
развој општине Бор (кроз буџетску
призму), пословање општинске управе и
јавних предузећа (под теретом великих
дугова), популациона политика, спорт,
култура, здравство, као и заштита интереса општине Бор у светлу отварања
новог рудника (“Ракита”) и ранијих
приватизација (“Центроисток”), биле
су кључне теме првог обраћања новинарима новог председника општине Бор
Александра Миликића. Најављивани
ребаланс буџета, као путоказ праваца
развоја општине, ипак је пао у сенку
извештаја о финансијском стању јавних
предузећа.
Миликић је саопштио новинарима
да укупан губитак борског “Водовода”
из претходних година, плус губитак из
2016. износи 930.630.883 динара. Тренутни дуг је 687.212.525 динара, па
је то (ако може да се сабира) више од
1,6 милијарде динара. ”Топлана” има
укупан губитак од 1.139.736.302 динара,
плус дуг од 1.669.905.688 динара. (Њена
потраживања су 650 милиона). ЈКП
„Трећи октобар“ релативно позитивно
послује, Зоо-врт такође, док је дуг „Боговине“ 22 милиона динара (за струју) а
„Јавно стамбено“ потражује од грађана
1.023.941.940 динара.
-Није ово ништа страшно (?!),
нити је за подизање тензија и панике
– казао је Миликић. - Ово постоји већ
годинама и, на жалост, тако функци

онише. Зато сам захтевао да ми до 15.
у месецу сваки директор ЈП доставља
извештај о приходима, расходима и
створеним обавезама. Да се зна како
ко послује и зашто тако послује. Јер,
променом директора треба да про
менимо и начин размишљања, ком
плетну инфраструктуру предузећа
која су нам свакако потребна, важна
и она ће радити. Биће грејања, биће
воде, биће чист град, али морамо да
видимо где смо и у ком правцу се
развијамо. Нама је потребна Топлана,
Водовод, али колико-толико консо
лидовани и позитивни. Проблем не
можемо решити на чаробан начин,
али ћемо инсистирати на одговорно
сти менаџера, директора, целог си
стема и почети јавно да говоримо
зашто нешто (не)функционише.
Залажући се за промену навика
из прошлих времена када су “политичари себи давали за право да одлучују
о свему, а да не разговарају са људима”
Миликић је најавио да ће буџет општине Бор за 2018. претрпети озбиљне
промене и да ће се “кројити” кроз јавну
расправу. “Морамо се сви сагласити у
ком правцу ћемо развијати нашу оп
штину. Колико процената желимо
да одвојимо за културу, за медије,
за спорт и направити кровни основ
по коме ћемо делити средства”. Он
је најавио формирање тима који ће се
путем пројеката бавити обезбеђивањем

Александар Миликић са најближим сарадницама

средстава из Републике и међународних
фондова, са намером да се кроз један
пројекат трајно реши проблем Капије
Бора и Бизнис-инкубатор центра, као и
изградња тзв. Европског вртића (преко
пута Дома здравља).
Нови председник је овом приликом најавио све што је ребалансом 28.
јула усвојено и, пре свега, показано
да се повећањем једнократне помоћи
породиљама наговештава боља популациона политика. Суфинансирање спорта
водиће комисија са људима који нису у
спорту, што је и мишљење Агенције за
борбу против корупције. Јавно ће се
радити и кад су у питању медији и невладин сектор. Општина ће помоћи да
се обезбеди кадар и услови за рад Дома
здравља и Болнице, али “љубазност,
казао је, није финансијско питање.
Знамо да имају много пацијената,
међутим пацијенти не смеју да трпе
због система”.
Општинаска управа мора да буде брза

и функционална, а рад инспекцијских
служби већ је активиран. Од “Центроистока” је затражено решење за промену услова на зеленој пијаци и, уколико не дође до сарадње, најављена
је изградња нове пијаце примерене
овом граду. Од Миликића се чуло да
су представници “Раките” прихватили
његов став да све што се уништи или
оштети радовима (путеви на пример) у
најкраћем року обнови. Заложио се и да
интереси грађана буду уважени адекватном ценом при откупу земљишта, као и
да се борски аеродром, као стратешки
објекат за општину, не може отуђити,
већ изградити на новој локацији, а за то
треба много времена и студија. У одговорима на бројан питања новинара чуло
се, између осталог, да је обављена физичка деоба Капије Бора и да ће општински део (1.200 квадрата) ускоро добити
своју намену.
Љ. Алексић

Филм
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Снима се „Воља синовљева“
Новохоливудски приступ у српском миљеу

Поред “филмичних” јаловишта и копа
Басена Бор, велики део филма биће
снимљен у самом граду, на Борском језеру,
у околини Злота. - Млади редитељ Небојша
Ћеранић окупио је позната имена српског
филма као што су Игор Бенчина, Жарко
Лаушевић, Славко Лабовић, Марта Бјелица,
Сергеј Цветковић и Сергеј Трифуновић
БОР. – Продуцентска кућа „Сала
мандер медиа“ започела је трећег августа на старом борском јаловишту
снимање домаћег филма „Воља
синовљева“. На овом пројекту који
су подржали Министарство културе и
Филмски Центар Србије, уз сарадњу РТБ
Бор, млади редитељ Небојша Ћеранић
успео је да окупи позната имена српског
филма као што су Игор Бенчина,
Жарко Лаушевић, Славко Лабовић,
Марта Бјелица, Сергеј Цветковић и
Сергеј Трифуновић, као главни негативац. Реч је о дугометражном првенцу
Небојше Ћеранића, аутора једног документарног и три кратка филам од којих
су „Сточар“ и „Соба смрти“ били на
европским и фестивалима у региону, а
овај други је и добитник главне награде
у Истамбулу.
У граду који је, како рече продуцент
Петар Шапић “прелеп, пун зеленила,
а не дима као што људи мисле”, млада
филмаска екипа наишла је на добар
пријем и подршку, најпре од председника општине Александра Миликића
и његових сарадника. На пријему овим
поводом (10. јула) Миликић, између
осталог, рече да је лепо видети младу
екипу у младом - и перспективном – рударском граду са 27 нација и чути да
Србија пружа прилику младим људима
да мењају и померају границе уметности.
- Били смо у Делиблатсклој пеш
чари, али Бор је својим локацијама
апсолутно победио што се тиче есте
тике филма - рече Черанић. - А, реч је
о једном постапокалиптичном филму,
о једној фамилији која живи у некој
блиској будућности на имању и када
дође до размирица са градом, пошто

град хоће да јој узме већи порез, долази
до сукоба и освете. У свом првом делу
доста подсећа на „Побеснелог Макса“
и ослања се на тзв. традиционалне
жанрове освете. Идеја је била да се тај
новохоливудски приступ осамдесетих
транспонује у српски миље.
По Ћеранићевим речима “Воља
синовљева” је мешавина жанрова, има

и елемената акције, авантуристичког
филма... Потентан је за фестивалски
животи, биоскопску експлоатацију а и за
продају телевизијских права. - Сценари
ста је Страхиња Маџаревић и оно што

Северина у Бору снимила спот за нови албум

је такође интересантно јесте – додао
је редитељ – да не само што смо ура
дили “америказацију и јапанизацију
сценарија”, већ смо успели да цео тај
наш концепт “омотамо” мотивима
из народних епских песама тако да
Никола, кога игра Жарко Лаушевић,
представља пандан једног Филипа
Вишњића који гуслама (које се никад
не чују у филму) прича причу о про
пасти једне фамилије. Заправо идеја
је о притиску предака и то неко бреме
који главни јунак носи са собом и
улази у искушења да ли да се освети
или не. Наравно, у питању је један
срећан крај, односно порука да ће
добро увек победити.
-Главна идеја филма – додаје
редитељ - јесте да преиспитамо сами
себе, нашу културу, све што носимо и
што је иза нас. Филм се бави неким
исконским вредностима борбе добра
и зла. Ми долазимо у једну постапо
калипсу (у којој вредности више не
постоје) да бисмо у њој изградили
праву вредност за коју ће наш главни
јунак да се жртвује. Дакле, филм има

вишеслојну поруку. На површини би
требло да буде доста јасан, али у под
тексту да говори о неким вишим вред
ностима и отуда је доста алегоричан.
Мислим да њиме можемо да поми

римо широку и фестивалску публику.
“Воља синовљева” ће коштати
400.000 евра, биће сниман шест недеља,
а од помоћника редитеља Предрага
Мијина, чуло се да ће, поред јаловишта
и копа басена Бор, велики део филма

Небојша Ћеранић

бити снимљен у самом граду. Десетак ноћи снимаће се јурњаве аутомобила главним борским улицама, потом
испред старог биоскопа „Звезда“, на
пијаци. Снимаће се и на руралним планинским путевима близу Злота, пошто
главни јунак одлучује да оде из села у
град, а биће сцена и са Борског језера,
његове бране, шуме поред језера, као и
лепих зелених локација (и кућа) према
Црном врху.
Одговарајући на питање новинара
шта га је определило да изабере Бор
за снимање, Ћеранић рече: - Управо
ти копови и та јаловишта која доста
подсећају на аустралијске пустиње и
та нека филмичност која буквално не
постоји у Србији. Кад сам показивао
слике са локалитета неким људима
они су буквално говорили: Ово је
Марс, ово је нешто што је потпуно из
мештено. Али, није само то. И град је
јако интересантан, његова архиктек
туара. Имаћемо и урбану средину, а не
само руралну, пустиње, планине итд,
јер ћемо имати и јурањаву колима
која је интересантна и подсећа на те
филмове из осамдесетих пошто филм
носи тај ретро стил –подсећа на те но
вохоливудске филмове који су нам и
узори.
Текст и фото: Љ. Алексић

Премијера „Хазардера“ у септембру
РТБ. - Борско јаловиште је 18. јула
било прави радни полигон за љубитеље
седме уметности. Довољно велико
да се сместе две екипе и продукције
- једна филмска и једна музичка – а да
не улазе једна другој у кадар. Свако је
био у свом послу, па су тако на једном
крају јаловишта момци ангажовани за
сценографију филма „Воља синовљева“
склапали монтажне објекте, а 200 метара
одатле четрдесеточлана екипа припремала је сценографију за нови спот Се
верине Вучковић Којић.
Када је, након тросатних припрема,
све било спремно за прву клапу, на

јаловишту се појавила и Северина. У
паузи између сетова поразговарали смо
са њом и сазнали да снима спот за песму
„Хазардер“, којом у септембру планира да почне промоцију новог албума.
Пријатна и срдачна Северина захвалила
се Рударско-топионичарском басену Бор
што јој је дозволио снимање спота на,
како је рекла, фантастичној локацији.
Снимање је трајало до раних
вечерњих сати, а за то време је на другом
крају јаловишта једна, од укупно седам
монтажних кућа које треба да се подигну, била већ стављена „под кров“.
Г.Т.В.

Култура

Прича
Колекшива
Некада у давна времена били смо
млади, здрави и лепи, или бар лепши
него што смо данас, што је довољно
да и непријатне периоде несвесно
фарбамо ружичастим бојама. Сиромаштво је било уравнотеженије
распоређено, многи петичари школовали су се од стипендија и кредита. За
школарину се није знало, појављивање
тог чудеса социјалне неравноправности сматрало би се неморалном
појавом. Парајлије нису имале где да
купе дипломе. Многи ђаци пешаци
завршили су факултете, неки су сели
за њихове катедре.
Код лекара и апотекара одлазили смо без новчаника. Службеници
у државним установама нису претеривали с љубазношћу (да се зна с које
стране шалтера је власт), али је и
њима плата била једини извор прихода јер мито у то бајковито време
још увек није био легализован. Тај пожуривач ефикаснијег рада уведен је у
пробну употребу много година касније.
А и тада под разблаженим именом
„част“ или „чашћавање“.
Мало је људи живело растерећено,
многи лепо. Поготову када се гледа
преко рамена. Уназад. Могли смо да
шетамо целом државом, да заноћимо
свуда где нас лежај неће жуљати.
Држава социјалне правде није ни клошаре заборавила. И они су, макар и делимично, били збринути. На железничким станицама током зиме бубњаре
су радиле двадесет и четири сата.
Лоповлук на мало био је забрањен
и санкционисан. Многи руководиоци
подсавезног и зонског значаја завршили су згртачке каријере у Забели
или на периферији Ниша. Да народ
види какав је однос власти према лопурдама. Или, правилније и тачније
казано, према онима који ћоришу ван
прописаних правила. Пресуђивали
су им „номади“ – они који су најпре
са ливада и бачија отишли без
својих стада у шуму, а онда се преселили у отете виле на Дедињу. Да им
дотадашњи власници и станари не би
мувањем испод прозора кварили визуелне утиске, многе су групе проредили
стрељањем. Преживели су се манули
имовинских односа, очувању главе на
раменима дали су предност.
Очекивало се и хапшење Бранка
Ћопића јер се борац и литерата
усудио да пише о том стампедо-грабежу туђих некретнина. Он сам,
како је касније сведочио, припремио је ћебе што би се могло схватити као делимично самофинансирана апса. Покривку је вратио у
орман када је самозвани маршал, кога
милост и кајање нису карактерисали,
изјавио: „Бранка Ћопића нећемо хап–
сити.“ Логично је претпоставити
да је свевишњи на Земљи дошао до
закључка да ће његов рођендан пре
постати највећи (не)верски празник
ако понеког истинољубивог интелектуалца остави у животу а да не буде
„урамљен“ затворским зидинама са
жицом и срчом на највишим котама.

О Росином (не)времену
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Васпитање омладине обликовано је
избором података који су нам наменски одређени и дозирани попут лека.
Сметње на вези с реалношћу биле су
велике.
Велики господар је пригушио
међунационалне тензије, на сцени је
био позоришни чин за време којег је
одређено да мржња буде у гардероби.
Ал' је као запета пушка чекала да
истрчи на сцену.
Наставници су нас учили да не
будемо насилни, ни вербално ни физички. Разумели смо да се не може сазидати лична срећа ако као везиво не
користимо толеранцију и разумевање
за оне који су другачији. Када смо били

винизма нисам имао док нисам ушао у
двадесет шесту.
Као последица вишегодишњег боравка у духовном логору са невидљивом
или декоративном бодљикавом жицом,
ни сам нисам примећивао када са
српске ћирилице пређем на хрват–
ску латиницу. Онда сам на самом почетку 1973. године, у скопској касарни
„Кузман Јосифовски Питу“, постао
четни писар Прве чете. Мој другар,
часни Светислав Спасић, Друге. Када
се усудио да дневну заповест напише
ћирилицом, упозорен је да „сви не
разумеју то писмо“. Одговорио је доследно: „Није проблем, одржаћу им курс,
научиће.“

Илустрација: Игор Крстић

на екскурзији у Цељу, октобра 1965.
године, играли смо стони тенис са
домаћинима у интернату у коме смо и
сами коначили. Преузимали смо понеку
реч из словеначког језика, када бисмо
почињали сет, гласно смо бројали: „Ена
према нич“.
Нисмо чули да се неко од домаћина
сетио да сумира: „Један према нула“.
Нисмо примећивали угњетавање
ћирилице које је тада, као и данас,
прећутало јубилеј. Те екскурзионе
године имало је педесетогодишњицу, а
данас је стогодишњица (сурова потера
против српског писма кренула је 1915).
Још увек је радно активна (у стотој
години!) а разлаз је у међувремену задесио многе зле организације. Мењала се
само брзина наступа. Данас трагачи
додају гас намерни да надокнаде периоде ленствовања. Кад год се у граду
отвори нова продавница, погледам
фирму, и чујем њихов галоп. Ту способност уочавања великолатиничког шо-

Након следеће заповести написане
на српском писму, смењен је са дужности, упућен на седам дана страже
одмах, а седам дана апсе професор
књижевности одлежао је или одрадио
(не знам да ли је затвор имао башту,
радионицу или каменолом), након
истека војног рока.
Упитао сам се зашто човека хапсе
због слова. Нисам у том чину видео
ништа добро, а било га је. По тој
папреној цени.
Прогледао сам.
Када је отоплило (ваљда нисам
имао поверење у загрејаност затворских просторија), и сам сам написао
дневну заповест на ћирилици.
Истог поподнева на касарском
кругу, разводник Жељко Оковић:
„Стојадиновићу, капетан Попарић
је рекао да не жели да те види у
канцеларији“. Испунио сам му жељу, покупио сам прибор за писање, иселио се
и изишао из капетановог видокруга.

Таква упозоравајућа искуства Роса
Новаковић, колегиница из одељења
М4б Техничке школе у Бору, није имала.
Након средњошколовања које је било
без родитељског старатељства, изабрала је Сарајево за место наставка
живота. Срећник кога је издвојила за
животног сапутника био је друге националности и вере у односу на оне
којима је она располагала.
Нормално за нормалну особу да јој
је био важан карактер младожење, делимично изглед и образовање, однос
према раду… Свакако не и начин
на који обавља верски обред. Такве
критеријуме имали су тада и други
свршени матуранти, а и данас сви
који су у временима експлозије зла
успели да сачувају ментално здравље.
И код мене се Сарајево високо
котирало као место пожељно за
трошење живота и дочек старости.
А онда је маја 1996. стигао датум
за прославу тридесетогодишњице
матуре. Приспела је и Роса. У драматичним околностима, неку годину пре,
побегла је из Сарајева. У избеглички
камп без гардеробе за хладне дане.
Без пртљага била је мање уочљива у
бежанији. Као да је скокнула до киоска
по новине. Без личних докумената и
новца.
Линија разграничења грађанског
рата код ње је прошла преко брачне
постеље. Мора да је доживела емоционални Стаљинград схвативши неспорност да су мир и сав спокој били
само предратно стање. Брижна мајка
побегла је и од дела породице коме је подарила животе. Мењала је избегличке
кампове у Србији јер су се они затварали како је време исељавало кориснике.
Данас нема станара, али нема ни
Росе. Вишемесечно трагање за њом је
пред капитулацијом. Утабао сам без
резултата све трагове. Не могу јој сачинити породично стабло. А имала је
најмање две кћерке. Можда три.
Нема знакова да је жива. Срећом,
нема ни оних других, да је вечно бежање
(од сиромаштва, породице, наоружаних комшија), занавек завршено.
Није поштено да наплата колективних наивности и заблуда буде
испостављена једној особи. Чак и ако
је, посвећена породици и послу, запоставила чула вида и слуха и тако допринела да јој опрезност закржља.
Такве неправде нису реткост. Често у
кафани друштво направи теревенку
и оде, а оном ко последњи столује конобар донесе, уместо калорија, арит–
метику на тањиру. У југословенској
крчми рачун је испостављен избеглици Роси иако су јој и новчаник и срце
остали у Сарајеву.
Мр Јован Г. Стојадиновић
(Преузето из књиге „Споменар генерације матураната Техничке школе у Бору, школске 1965/66
године“)
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Изложба фотографија „Из живота старог Мајданпека“

Мозаик

Отворени Туристичко-информативни центар и сувенирница

Да се не заборави! Све лепоте борског
поднебља
МАЈДАНПЕК. - Удружење за Мајданпек и Центар за културу и овог августа организовали су у Градској галерији традиционалну изложбу „Из живота
старог Мајданпека“. Са идејом „да исечке протеклих дана од заборава одбранимо,
да памћење наше обновимо, да протекли живот стварније сагледамо, да будуће
генерације виде упориште у стваралаштву које има прошлост и темеље који сведоче да се знањем и радом може изградити боља будућност“, јавности је у виду
фотографија и докумената изложен део блага и сведочанстава из албума Завичајног
архива Удружења за Мајданпек.
-Од 2003. године организујемо изложбе старих фотографија имајући у
виду традицију града. Оне сведоче о протеклим временима на простору на
коме живимо - каже Градимир Богдановић, председник Удружења за Мајданпек,
које од оснивања ради на формирању завичајног архива и дигиталне базе старих
фотографија: - Сваке године представимо по стотину до сада неприказаних,
поштујући корене оснивања града и живота на овом простору везујемо то за
Дан рудара који је за нас и празник града.
На овогодишњој изложби која садржи бројне упоредне фотографије истих предела са вишедеценијском временском дистанцом, посебну пажњу привлаче Османски документи о руднику Мајданпек, од XVI до XVIII века, а међу њима и о првим
закупима Мајданпека из 1564. и 1565. године у царској заповести од 30.09.1565.
године упућеној кадији-муфетишу и надзорнику Београдског надзорништва од
којих се тражи да за нови закуп провере имовинско стање закупца и његових јемаца.
С.Вукашиновић
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У инфоцентру
туристи ће моћи
да добију све
информације
о целокупној
туристичкој
понуди општине,
локалитетима,
смештајним
капацитетима,
угоститељским објектима
и ценама туристичких
услуга. – А. Миликић:
Борска општина мора
да размишља о правој
промоцији туризма која
ће у једном тренутку бити
економски оправдана
БОР. – Александар Миликић, председник општине Бор, свечано је отворио
(првог августа) Туристичко-информативни центар и новоопремљену сувенирницу
у склопу Туристичке организације „Бор”. – Инфоцентар ће бити место где ће
туристи који дођу у наш град моћи да добију све информације о целокупној
туристичкој понуди наше општине, туристичким локалитетима, смештајним
капацитетима, угоститељским објектима, ценама туристичких услуга и ак
туелним дешавањима. У сувенирници туристи ће моћи на једном месту по
приступачним ценама да купе разноврсне сувенире, као симболе и својеврсне
промотере локалног идентитета, и одавде понесу неку лепу успомену на бо
равак и доживљај овог особеног поднебља – рекла је на отварању Александра
Стојановић Чулиновић, в. д. директора Туристичке организације „Бор”
Истичући обиље и лепоту туристичких потенцијала борске општине, њен председник је нагласио: - Бор је најлепши град у Србији. Имате седам нијанси зеле
ног на Борском језеру, прелеп Лазарев кањон, пећину, скијалиште на Црном
врху, кафић у Јами који нема нико у Србији и свету. Борска општина мора да
промовише туризам и издвоји одређена средства и напоре, али да у наредном
периоду размишља о правој промоцији која ће у једном тренутку бити еко
номски оправдана. Светске анализе кажу да се један евро, а ја ћу рећи један
динар, уложен у туризам „враћа” за седам година. Хајде данас или наредне
године да почнемо да инвестирамо у туризам да бисмо за седам година имали
добробит од свега тога.
Ј. С.

Десет година је прошло како смо остали без
нашег драгог

РАДОМИРА А. ЂУРИЋА

38

41

43

ВОДОРАВНО: 1. Грана математике, 7. Ред дрвећа, 14. Река у Француској, 15.
Рударски празник који је установљен у знак сећања на 6. август 1903. године
када је у Сењском руднику почео велики штрајк рудара, 17. Главни град Гане,
18. Десна притока Дунава у Србији, 19. Узрујаност, узнемиреност, 20. Табела (скр.),
21. Река у Француској, 22. Свечани плес, 23. 23. и прво слово азбуке, 24. Веђа, 26.
Штетно биље, 28. Ауто-ознака за Трстеник, 30. Празан ход мотора, 31. Велика дворана, 32. Пиће морнара, 35. Наш славни кошаркаш, Радивоје, 37. Проба, експеримент, 38. Део кузпатила (мн.), 39. Радник који се бави израдом алата и алатљика,
41. Кретање ваздушних маса, 42. Човек који чита новине и књиге (мн.), 43. Град
у Чешкој.
УСПРАВНО: 1. Прибор за рад, 2. Место у Словенији, 3. Славна глумица,
Грета, 4. Ужичанин, 5. Место код Љига, 6. Град у Турској, 7. Доњи део посуде,
данце (мн.), 8. Робне резерве (скр.), 9. Фабрика вунених тканина, 10. Горња
мушка одећа, 11. Оквир, 12. Наш песник, Добрица, 13. Име глумице Чаленић, 16.
Име глумице Гарднер, 18. Музеј у Паризу, 21. Рударски поздрав, 22. Спринтер
са Јамајке, Јусеин, 25. Место у Хрватској, 26. Главни град Египта, 27. Отвор кроз
који се улази и излази, 28. Текстилни радник, 29. Једињења настала дејством киселина на базе, 31. Бања у Белгији, 33. Велика тропска змија, змијски цар, 34.
Референтна величина, 36. Оружани сукоб народа, 37. Органи чула вида, 38. Ловачки пас, 40. Ауто-ознака за Ивањицу, 41. Виша тарифа (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2283 – ВОДОРАВНО: Старица, празник, лавор, не
равнина, обад, баре, гатар, јул, Лена, гуњ, тл, Акаба, басен, КО, ара, Кант, ала,
аванс, Анса, опет, септембар, Акита, антанта, аеросол.

Бол остаје исти. Нисмо те заборавили. Велики људи
не умиру.
Дана 13. августа 2017. године, у 11 сати, са тугом и
болом изаћи ћемо на ново гробље у Бору.
Твоји најмилији: супруга Слободанка и браћа
Ђурић са породицама.
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Пехар Црногорцима

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Пут око света на сунце,
ветар и водоник
Хрвати су други, Американци трећи, а Србија четврта, пошто је
изгубила од Хрвата (13:12), а онда и у финишу од Американаца
слабијим извођењем петераца, након нерешених 14:14
БОР. – Тријумфом над Хрватском са 12:7 јуниори Црне Горе (младићи до 20
година) освојили су победнички пехар ватерполо турнира у Бору (од 27. оо 30. јула)
на коме је, пред Светско првенство у Београду (од 5. до 13. августа) одмерило снаге
седам репрезентација. Нажалост, будући шампиони играли су пред не тако бројном
публиком, иако улазнице нису биле скупе (100 динара за три утакмице) а ни време
није било екстремно. Ипак, млади борски ватерполисти су све помно пратили и помагали организаторима.

Брод који сам себе снабдева енергијом кренуо је из Париза на
шестогодишње путовање око света, а пројектанти се надају да ће то бити
модел за будућа пловила без емисије штетних гасова.
Брод „Посматрач енергије“ (Energy Observer) користи соларне панеле,
турбине на ветар и систем водоничних ћелија за електро-напајање. Пловоило које је коштало пет милиона евра, кренуло је из Париза према Атлантику.
Футуристички брод дугачак 30,5 метара током дана користи енергију
сунца и ветра, а ноћу из резервоара водоник који брод сам производи електролизом морске воде.
Првобитно пројектован 1983. године, брод је имао „успешну каријеру“
на тркама једрилица пре него што су га капетани Фредерик Даирел и
Викторијен Ерисар, као и Француски истраживачки институт, претворили у
пројекат „Посматрач енергије“.
ИЗВОРИ: РТС, БЕТА

Габи Новак у Бору 1962. године

Како пише “Колектив” (од 13. јула 1962.) у Бору је 7. јула те године, а поводом прославе Дана устанка, на стадиону РФК Бор гостовала Габи Новак,
а са њом и Марко Новосел, Зденка Вучковић, мали забавни оркестар
РТВ Загреб под управом познатог композитора забавних мелодија Никице
Калођере и позната глумица “Веселе вечери” Нела Ержишник.
У низу гостовања музичких ансамбала и уметничких група тога лета
на стадиону РФК Бор 29. јуна певали су Предраг Гојковић Цуне, Нада
Кнежевић, Воја Јовановић, уз музички квинтет “Ехо” и шале познатог
глумца Милана Срдоча.
Само седмицу пре њих (21. јуна) рударе су веселили Радојка и Тине
Живковић, чувени фрулаш Сава Јеремић, Никола Колаковић, Радмила
Димић, Марија Гроздановић, Душан Николић и тада познати хумористи
“Веселе вечери” РТВ Београд Матилда Шпилар и Миша Срећковић.
Припремио: Љ. А.

Црногорци су на путу до пехара најпре победили Италијане са 9:6, а потом
и Американце са 14:8. Хрвати на другом месту су прво савладали Аустралију са
13:8, потом декласирали Иран са 14:6, а онда у дербију трећег кола, када је било
и највише публике (слика доле) „потопили” и наше наде голом разлике (13:12).
Бољим извођењем петараца, након нерешене борбе (14:14), екипа Сједињених
Америчких Држава (селектор Дејан Удовичић) успела је да нас остави и без трећег
места.

Пето место припало је јуниорима Италије који су победили Аустралијанце са
11:5, а у првом мечу изгубили од Црногораца са 9:6, а онда и од Американаца са 7:5.
Аустралија је на шестом, а Иран на
седмом месту, пошто је освојио
само бод против Аустралије (4:4).
Пехаре најбољима поделила је
Јасмина Орлић, заменица председника општине Бор, и потом
казала: - Хвала што сте одабрали
наш град и дошли да овде оди
грате турнир. Нашем граду ово
пуно значи јер оваква дешавања
доприносе афирмацији спорта
међу младима, а уједно промо
вишу и Бор и наше лепе базене.
Свим екипама желим успех на
предстојећем првенству и позивам вас да поново дођете.
Дарко Удовичић, директор овог пројекта, захвалио се Боранима, Општини и
њеном председнику, хотелу Језеро, РТБ-у Бор: - Битно је да наставимо причу коју
смо са Бором покренули у Ватерполо савезу прошле године, и то на дуже стазе.
Разговарамо да наредне две-три године овде буде велики турнир за играче до
15 година, односно незванично првенство света.
Текст и фото: Љ. Алексић

