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структуре је неминовна
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Међународни позив за РТБ у првом кварталу следеће године

Без познатог газде нема озбиљности у послу. Другачији је приступ радника, стручњака и свих запослених када се зна ко је власник 
и зато се апсолутно слажем да компанија мора да промени власничку структуру, каже Благоје Спасковски. - Четири фирме – две 
кинеске, канадска, и руска – већ анализирају „Бор“ са рударско-геолошког, металуршко-технолошког и финансијског аспекта, а у 
међувремену се дефинише модел по коме ће се у РТБ увести партнер. - У опредељивању модела нико не навија, нити даје предност 
некој посебној опцији, став Владе Србије је ту јасан и рекли су: направите такав модел по коме ће само онај ко уложи највише и у 
стању је да што пре повећа производњу имати предност над осталим понуђачима. - РТБ Бор редовно плаћа све текуће и обавезе из 
УППР-а, и досад је измирио обавезе у вредности 133 милиона долара
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Да ли ће индустрија електричних возила утицати на већу цену „црвеног” метала?

БОР. – У агломерацијама Бор, Нови 
Сад, Ниш и Панчево, као и у зони Србија 
и зони Војводина, ваздух је током 2016. 
био прве категорије (чист или незнатно 
загађен), јер годишње граничне вред-
ности нису прекорачене ни за један па-

раметар (прву категорију има ваздух у 
коме нису прекорачене граничне вред-
ности ни за једну загађујућу материју). 
Ово је део годишњег извештаја о квали-
тету ваздуха у Републици Србији 2016, 
који је сачинила Агенција за заштиту 
животне средине. Оцена квалитета ваз-
духа извршена је на основу средњих 
годишњих концентрација загађујућих 
материја добијених мониторингом ква-
литета ваздуха забележених на ауто-
матским мерним станицама (АМСКВ) 
у Бору (Градском парку, Брезонику, 
Слатини и код Института за рудар-
ство и металургију) које су укључене 
у државну мрежу АМСКВ Агенције 
ЗЗЖС. 

У извештају се, такође, наводи да је 

Бор дуги низ година имао статус пре-
комерно загађеног града због високог 
нивоа концентрација сумпор-диоксида 
(од 2010. до 2014. у Бору су била до-
минантна прекорачења SO2 уз присутан 
пораст честине прекорачења дневних 
граничних вредности), а 2016. дошло 
је до смањења појаве јако загађеног 
ваздуха за 27 одсто и први пут ваздух 
у граду бакра сврстан је у прву 
категорију. Подсетимо да је лане за-
бележен историјски минимум загађења 
сумпор-диоксидом у Бору, када је про-
сечна концентрација SO2 у ваздуху 
била 43,6 микрограма по кубном метру 
(Уредба о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха толерише 
годишњу граничну вредност сумпор-

диоксида од 50 микрограма по кубном 
метру ваздуха).

Ј. Станојевић 

Тржиште увелико расправља о томе 
да ли електрична возила могу значајно 
променити глобалне трендове потрошње 
бакра на кратак и средњи рок. CRU мо-
нитор, који пружа краткорочну анализу 
тржишта робе и цене услуга, процењује 
цене и њихова кретања на тржишту, 
сматра да ће потражња за бакром у 
индустрији електричних возила ути-
цати на већу потрошњу овог метала 
и да ће, на дужи рок, када електрична 
возила постигну паритет са трошко-
вима конвенционалних возила, ефекти 
бити израженији, а потражња за бакром 
знатно већа.

Управо у „том грму лежи зец“ и 
када је у питању актуелна цена „црве-
ног” метала који од средине октобра 
опет кошта преко седам хиљада долара 
за тону. Рекордну цену од 7.186 долара 
по тони бакар је достигао 16. окто-
бра, а последњи пут толико је вредео 
пре равно три и по године. Цену гура 
напред неколико фактора, пре свих про-
изводна активност која се шири темпом 
какав годинама није виђен у САД, Ев-
розони и Кини. Бакар се много купује и 
због прича о његовом недостатку у Кини 
и то упркос чињеници да је увоз метала 

у септембру достигао највиши ниво од 
марта. Друга по величини економија на 
свету преузела је тада 1,47 милиона ме-
тричких тона руде и концентрата бакра, 
што је шест процената више него у 
истом месецу прошле године. 

На питање зашто се толико бакра 
увози у Кину „Фајненшл Тајмс“ одго-
вара да би један од разлога могле да буду 
батерије за електрична возила, којима је 
потребно три до четири пута више бакра 
од традиционалних возила на стандар-
дна горива. Кина је већ постала највеће и 
најпрофитабилније тржиште на свету за 
електрична возила на батерије и Пекинг 
сада, наводно, ради на плановима за 
смањење и, коначно, на забрани продаје 
возила на фосилна горива, сматра 

„Фајненшл Тајмс“. Због величине кине-
ског тржишта оваквом потезу потајно се 
надају сви они који се баве бакром на 
овај или онај начин, јер ће свакако имати 
користи од веће производње електрич-
них возила. Оваквој вести радују се и 
инвеститори у кобалт, литијум и никл 
такође, али би она највећи утицај имала 
на цену бакра у наредних 10 година, па 
и после тога. 

Све је мање великих лежишта која 

чекају на откривање, па би потражња за 
бакром са данашњих 185 хиљада метрич-
ких тона требало да се до 2027. године 
повећа на 1,74 милиона тона, процењује 
Међународно удружење за бакар. То је 
један од разлога зашто је Арноуд Бал-
хуизен, главни комерцијални дирек-
тор аустралијског рударског гиганта 

„BHP Billitona“ назвао бакар „металом 
будућности“ у интервјуу за „Ројтерс“ 
прошлог месеца.

-Година 2017. је година револуције 
за електрична возила, а бакар је метал 
будућности – рекао је он, додајући да 

тржиште грубо потцењује потенцијал 
„црвеног” метала с обзиром на то којом 
брзином свет усваја електрична возила. 

Верујемо да ће се коришћење елек-
тричних возила убрзати и да ће она у 
великој мери заменити конвенционална 
возила са унутрашњим сагоревањем. 
Тада ће потражња за бакром бити још 
већа захваљујући револуцији у електрич-
ним возилима, тако да будућност бакра 
може постати електрична, сматрају ис-
траживачки аналитичари CRU-а.

Припремила: Г. Тончев Василић 
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Бакар „пуни“ батерије
Од средине октобра бакар опет кошта преко седам хиљада дола-
ра за тону, а последњи пут је толико вредео пре три и по године. 
– Светски аналитичари за обојене метале већ полемишу да ли ће 
електрична возила заиста довести до суштине промене и винути 
у небо цену „црвеног” метала на средњи рок. - Верујемо да ће се 
коришћење електричних возила убрзати и да ће она у великој мери 
заменити конвенционална возила са унутрашњим сагоревањем. 
Тада ће тражња за бакром бити још већа захваљујући револуцији 
у електричним возилима, тако да будућност бакра може постати 
електрична, сматрају истраживачки аналитичари CRU-а

Ваздух прве категорије у Бору
Из годишњег извештаја Агенције за заштиту животне средине

„Заштита ваздуха 2017”
На јубиларном 45. Међународном 

саветовању „Заштита ваздуха 2017”, 
које је 16-17. октобра одржано на 
Палићу, Благоју Спасковском, ге-
нералном директору РТБ-а Бор, 
додељена је плакета за изузетан допри-
нос у заштити квалитета ваздуха и за-
штити животне средине за 2016. годину.

На овом скупу басенски инжењери 
имали су две веома убедљиве и запа-
жене презентације: „Утицај емисије 
прашкастих материја из отпадног 
гаса топионице и фабрике сумпор-
не киселине на квалитет ваздуха у 
Бору” (аутори Душанка Миљковић, 
Биљана Јовановић и Саша Перишић) 
и „Смањење емисије SO2 услед приме-
не БАТ технологије за производњу ба-

кра у Бору” (исти аутори).

Годишње граничне вредности нису прекорачене ни за један параме-
тар (прву категорију има ваздух у коме нису прекорачене гранич-
не вредности ни за једну загађујућу материју). - У 2016. забележен 
историјски минимум загађења сумпор-диоксидом у Бору, када је про-
сечна концентрација SO2 у ваздуху била 43,6 микрограма по кубном 
метру
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Међународни позив за РТБ у првом кварталу следеће године

Спасковски: Промена власничке 
структуре је неминовна

 РТБ. - Избор стратешког партнера за РТБ, како 
ствари стоје, определиће његова спремност да улаже 
у развој компаније, односно да у отварање нових и 
унапређење постојећих рудника инвестира најмање 
пола милијарде долара. 

-То су процене на основу понуда које су стигле 
за РТБ. Четири фирме - две кинеске, канадска, и 
руска – већ анализирају „Бор“ са рударско-гео-
лошког, металуршко-технолошког и финансијског 
аспекта, односно процењују имовину, резерве и 
обим улагања. „Прва ласта“ каже да се мора уло-
жити 500 до 550 милиона долара у све оно што је по-
требно за дуплирање производње – каже генерални 
директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.

То је велики новац, додаје, новац који РТБ нема, а 
нема га ни држава. Додуше, како наглашава, нигде у 
свету и није пракса да држава отвара руднике. Инте-
рес државе је да РТБ остане стабилна компанија, да 
радници раде, али је, испред свега, њен интерес да 
РТБ Бор има веће учешће у бруто домаћем производу 
Србије. То је, како Спасковски каже, могуће једино 
удвостручавањем производње. 

-РТБ је, након пожара у фабрици сумпорне ки-
селине и замене свих делова који су том приликом 
оштећени, стабилизовао производњу и данас ради 
по дизајнираним параметрима. Производи преко 
4.000 тона бакра месечно, односно скоро 50.000 тона 
годишње. И таква производња трипут је већа од оне 
која је остваривана пре десет година. Дакле, јесте 
за добро пословање компаније заслужна и добра 
цена бакра у овој години, али је темељ за такво 
пословање - производња. Цена не може повећати 

приход компаније ако нема стабилне продукције. 
А, ми ћемо ову годину завршити са 300 милиона 
долара прихода и то прерађујући тек 60-ак проце-
ната сопственог концентрата, оног из домаћих руд-
ника, а остатак из услужне прераде. Чим је услуга, 
ту зарада не може бити онаква каква је из сопстве-
них рудника. Зато је отварање сопствених рудника 
нешто што је неопходно, зато су и инвестиције 
нужне – истиче Спасковски.

Промена власничке структуре РТБ-а, за коју се ге-
нерални директор Басена залаже, најважнија је, како 
каже, управо због отварања нових рудника. 

-РТБ располаже са 1,35 милијарди тона овере-
них резерви руде, а процењене су далеко веће. Ако 
томе додамо и чињеницу да и друге светске рудар-
ске компаније истражују у овом делу и да ће нека 
од тих налазишта, без дилеме, бити депозити свет-
ске класе – ту, пре свега, мислим на налазиште под 
контролом „Фрипорта“ и „Невсуна“, то говори да 
рударство и читав тај концепт за овај део Србије 

има одличну будућност – каже Спасковски. 
Зато и има компанија заинтересованих за сарадњу 

са РТБ-ом Бор и оне ће у наредних неколико месеци 
завршити своје „дју дилиџнс“ студије, каже генерални 
директор РТБ-а. Дотад ће се, у партнерству два ми-
нистарства (рударства и привреде), РТБ-а, Владе и 
највишег државног врха, утврдити најповољнији 
модел, а крајем првог квартала 2018. године објавиће 
се међународни позив за прикупљање понуда за РТБ. 

– У опредељивању модела нико не навија, нити 
даје предност некој посебној опцији. Став Владе 
Србије је ту јасан и рекли су: направите такав 
модел по коме ће само онај ко уложи највише и ко је 
у стању да што пре повећа производњу имати пред-
ност над осталим понуђачима. Не преферирам ни 
ја неки модел посебно, али сматрам да без познатог 
газде нема озбиљности у послу. Другачији је при-
ступ радника, стручњака и свих запослених када 
се зна ко је власник и зато се апсолутно слажем да 
компанија мора да промени власничку структуру – 
наводи Спасковски. 

У РТБ-у је од прошле године на снази УППР, 
правно-економски документ којим је регулисан отпуст 
90% старих дугова компаније од 942.608.000 евра, који 
датирају из прошлог века. Од његове правноснажно-
сти, поред свих текућих обавеза које нису мале, РТБ 
Бор редовно измирује и све оне који овај документ 
предвиђа, па је досад (од децембра прошле године 
до данас) измирио приоритетне текуће и обавезе из 
УППР-а у вредности 133 милиона долара. 

 Г. Тончев Василић Ф
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Фото: Љ. Алексић

„Прве процене кажу да се мора уложити до 550 милиона долара у дуплирање производње”
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Четрдесет девето саветовање рудара 

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Октобарско саветовање 
са готово полувековном традицијом, које је 2002. 
добило међународни карактер, ове године оку-
пило је преко 200 стручњака са свих континената. 
Отворили су га (19. октобра у хотелу “Језеро”) 

председница Научног одбора проф. др Нада 
Штрбац и генерални директор Рударско-топио-
ничарског басена Бор Благоје Спасковски. Ис-
товремено са 49. међународном конференцијом 
рудара и металурга, како се саветовање сада 
зове, отпочела је и Четврта међународна сту-
дентска конференција о техничким наукама. 
Према речима др Иване Марковић, председ-
нице Организационог одбора, кроз пленарна, 
секцијска и постер излагања представљена су 
153 рада чији су аутори из 30 земаља, док је за 
Студентску конференцију пријављено преко 50 
радова из Србије, али и са Природно-матема-
тичког факултета из Љубљане, Факултета за 
металургију и материјале из Зенице (БиХ), са 
Металуршког факултета у Сиску (Хрватска) и 
Факултета за металургију и материјале из Софије. 
Велики број фирми- спонзора, препознао ју је и 

као могућност да (у холу хотела) представи своје 
производе и услуге.

Проф. др Дејан Таникић је у име Технич-
ког факултета изразио посебно задовољство што 
међу учесницима види пуно младих људи јер су 
управо они ти који ће носити овакве догађаје у 
будућности. - Верујем да ће се ових дана раз-
вити много занимљивих тема, отворити и по-
тражити одговор на многа горућа питања – 
казао је. Добродошлицу у “највећи рударски 
центар Србије садашњости, а по свему судећи 

и будућности”, представницима Владе Србије, 
локалне самоуправе, иностраних и домаћих 
компанија пожелео је и др Миле Бугарин, дирек-
тор борског Института за рударство и металургију. 
Он је подсетио да се идуће године навршава пола 
века овог саветовања и позвао присутне, да ако 
не могу сада, догодине посете Институт који ће 
тада обележити 55 година постојања и упознају 
се са његовом експанзијом, пошто је у опрему и 
инфраструктуру последњих година уложио преко 
шест милиона долара. 

Поздрављајући учеснике рударским 
“Срећно”, Благоје Спасковски је најпре изразио 
задовољство бројношћу скупа који, како рече, 
није био овако посећен последњих тридесетак 
година, па можда и од самог почетка, и практично 
предствља целу бившу Југославију, Балкан, па 

и Европу. Истичући да се налазе у региону где 
су установљене знатне, можда и највеће резерве 
бакра на земљиној кугли, Спасковски је изразио 
задовољство што после толико година може да 
их поздрави у општини и граду који је три дана 
пре овог скупа добио еколошку звезду државне 

агенције за чистоћу ваздуха. Та звезда је управо 
резултат онога што је држава, Влада Републике 
Србије, уложила последњих година да Борани и 
мештани околних села имају исто онакав ваздух 
какав имају на Копаонику и другим местима. 
Данас топионица – казао је Спасковски - ради 
са свим дизајнираним параметрима, пре свега 
са искоришћењем сумпора од 98,2 процента, док 

Сећање на Драгану 
Овогодишња конференција посвећена 

је прерано преминулој професорки др 
Драгани Живковић као вишегодишњем 
најлојалнијем и најактивнијем члану Ор-
ганизационог и Научног одбора овог ску-
па, па је тим поводом проф. др Драган 
Манасијевић - уз минут ћутања и за пре-
минулог проф. др Зорана Марковића - под-
сетио на њен живот и дело. Подсетио је 
на њену енергију и стваралачку свестра-
ност, на велики научни допринос уграђен 
у бројне пројекте и студије, и представљен 
на разним домаћим и светским скуповима 
и часописма. Њој у спомен хор “Лавиринт”, 
у коме је и сама наступала, извео је неколи-
ко композиција.

Један од њих је у околини Бора, а њихово отварање и 
повећање бруто дохотка Србије од рударства са 1,5 на 
3,5 процента, најавио је Синиша Танацковић, помоћник 
министра за рударство и енергетику. – Овогодишњи 
скуп окупио преко 200 стручњака са 153 рада. – Благоје 
Спасковски изразио задовољство што госте из 30 држава 
може да поздрави у регији која избија у светски врх по 
резервама бакра

Шест нових рудника у 

Благоје Спасковски и Нада Штрбац отварају 
научни скуп

Дејан Таникић

Учесници из 30 земаља

Хор „Лавиринт”Драган Манасијевић
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технолошка и временска искоришћења прелазе 
98 процената. Годишња производња у РТБ-у је 
скоро 50.000 тона катодног бакра.

Представљајући “Рударство и геологију 
у Републици Србији” на првом пленарном 
предавању Синиша Танацковић, помоћник ми-
нистра за рударство и енергетику, нагласио је да 
Србија има око 2.000 минералошких појава од чега 
је најзначајнији литијум у Јадарском басену (око-
лина Лознице). Када почне његова експлоатација 
и прерада то ће представљати 10 одсто светске, а 
чак 90 одсто европске продукције. Казао је и да у 
Србији има 135 одобрених истражних поља, а још 
40-ак у припреми. Као најважније пројекте поме-
нуо је наведени пројекат литијума (“Рио Саве”, 
односно “Рио Тинта”), затим пројекат геолош-
ких истраживања злата и бакра “Чукару Пеки” 

(“Rakite”, а сада “Nevsuna”), па пројекат “Балкан 
голда” у Јарандолском басену где се истражују 
борни минерали, очекујући да сви они почетком 
2018. године овере резерве. 

-Рударство је важна привредна грана Србије 
– казао је Танацковић - и данас учествује са 1,5 
одсто у њеном бруто дохотку са тенденцијом 
да то буде 3,5 одсто када се отворе поменути 
рудници. У рударству и геологији Србије запо-
слено је око 22.000 радника и око 160 домаћих 
и страних компанија које експлоатишу мине-
ралне сировине на 250 поља. Експлоатишу се 
металичне, неметаличне и енергетске сиро-
вине. 

Танацковић је предочио присутним 
стручњацима из разних земаља да се од мета-
личних сировина у Србији експлоатишу бакар, 
олово, цинк, злато, а највећа лежишта су у борској 
металогеној зони. Просечан садржај бакра у руди 
се креће око 0,3 одсто, а откопава се на повр-
шинским коповима Велики Кривељ, Церово и 
Мајданпек, као и борској Јами. Годишње се ек-
сплоатише око 18 милиона тона руде бакра и 
око 800.000 тона руде олова и цинка у Вели-

ком мајдану, као и рудницима Грот (Врање), 
Леце (Медвеђа) и Трепча (Лепосавић). Пред-
ставио је и експлоатацију енергетских и неме-
таличних сировина (активно око 140 лежишта). 
Танацковић је на крају нагласио да се у најскорије 
време, током неколико наредних година, очекује 

отварање шест великих рудника у Србији. Један 
је у Бору (бакар), други код Лознице (литијум), 
трећи “Јерма” код Звоначке бање (камени угаљ), 
четврти железне руде у западној Србији, пети је 
рудник цинка и олова код Босилеграда, а шести 
површински коп Рађево. 

Друго пленарно предавање о “Инте-
грисаном компјутерском инжењерству 
материјала на примеру цементираних кар-
бида и тврдих превлака (теорија и при-
мена)” одржао је Yong Du из Кине. George 
(Ђерђ) Kaptay из Мађарске говорио је о “Nano-
calphadu: Термодинамици за нано легуре”, док 
је тема пленарног предавања Раде Новаковић 
(Италија) била “Термофизичке особине 
течних легура. Теорија наспрам експериме-
ната”.

Тродневни научни скуп на Борском језеру 
одржан је под покровитељством Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а организатори су Технички факултет и 
Институт за рударство и металургију у Бору.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Наука

Србији наредних година
и металурга на Борском језеру

Синиша Танацковић

Yong Du

Поглед са терасе хотела на Борско језеро
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Обновљена иницијатива за формирање научно-технолошког парка у Бору

Оспособљена резервна линија на „Фази 1“ у руднику бакра Мајданпек

Наука и привреда

БОР. – Поводом иницијативе коју 
је покренула Регионална агенција за 
развој источне Србије (РАРИС) да се 
у општини Бор изгради научно-техно-
лошки парк, представници ове агенције, 
локалне самоуправе, Борског округа, 
Техничког факултета и Бизнис-инку-
батор центра одржали су састанак (25. 
октобра), на коме су утврђени основни 
правци којим би требало да се иде.

 - РАРИС је предложио Оп-
штини Бор да се поново покрене ова 
иницијатива узимајући у обзир неко-
лико чињеница – да је Бор једини у 
ширем окружењу који има капаци-
тете за развој технолошког парка, јер 
је то место где треба да се сусретну 
интереси привреде, науке и људи 
којима треба усавршавање. У Бору 
имамо Факултет, Институт. Техно-
лошки парк у Бору може да буде 
занимљив не само за источну Србију, 
већ због своје близине са границом 
две земље које су у Европској унији 

и за Бугарску и Румунију. Јасно је да 
предуслови постоје и да сада можемо 
да уђемо у иницијативу, полако ана-
лизирамо потребе свих њих – при-
вреде, науке и интересовања, и онда 
видимо  на ком месту, када и како би 
се успоставио технолошки парк. На-
равно, све то уз сарадњу са државом, 
јер без њене помоћи није могуће ре-
ализовати овакав пројекат – рекао је 
Владан Јеремић, директор РАРИС-а.

Александар Миликић, председ-
ник Општине Бор, оценио је да је от-
ворена тема која је врло интересантна 
за све слојеве привреде, од едукативног 
преко производног и стручног. - Бор је 
познат по томе да има знања, иску-
ства, рударске ресурсе, металургија 
је овде нешто што је историја и што 
је развило цео овај крај и Србију. 
Нама је важно да покретањем идеје 
технолошког парка умрежавамо све 
што је тренутно доступно на терену 
– Инститит, Технички факултет, РТБ, 

Општину Бор, али не само њих него 
комплетну привреду. Технолошки 
парк не треба да буде локалног ка-
рактера, већ треба да представља 
светски пројекат, јер данас постоје 
јефтине идеје, али добре идеје је све 
мање. Он треба да заступа причу 
формирања квалитетних идеја, 
коришћење лабораторија, ресурса, 
умрежавање  на једном нивоу.

Проф. др Живан Живковић 
је најпре истакао да иницијатива 
покретања овог пројекта има више-
струки значај за развој источне Србије. 
- Назив научно-технолошки парк 
значи да се ствара могућност да 
овај регион постане познат ширем 
окружењу не само по природним, већ 
и ресурсима знања. То подразумева 
да млади и талентовани људи све 
мање одлазе из ове регије, а, такође, 
идеалну прилику да омогући дола-
зак занимљивих људи из окружења 
(Бугарске и Румуније с обзиром на 

локацију Бора) који имају знања и 
идеје да се кроз високе технологије 
и решења обезбеди бржи развој ове 
области. У свету постоји велики 
број технолошких паркова, у Србији 
такође (на Звездари у Београду и на 
Универзитету у Новом Саду). Сви 
раде на истом принципу - овде се 
сусрећу интереси кључних фактора: 
научне и образовне организације 

које мобилишу младе људе - носиоце 
знања, држава преко локалних само-
управа и трећи, кључни у овом тро-
углу - привреда, јер све ово подразу-
мева развој ресурса, стварање већег 
профита и развој целе регије.

За ову иницијативу добијена је под-
ршка ресорног министарства, а први 
корак биће формирање стручног тима 
у који би ушли и представници РТБ-а и 
Института за рударство и металургију, 
чији би задатак био постављање циљева 
технолошког парка, што би била основа 
за даљу израду пројекта.

Ј. Станојевић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
успешно је приведен крају ремонт 
чланкастог додавача број 1 на Фази 1. 
Тиме је, практично, отклоњено уско грло 
у производњи, односно транспорту и 
одлагању јаловине будући да приликом 
обнављања рада овог погона пре три 

године тај додавач није ремонтован већ 
само разрађен.

- То је посао који је захтевао 
велику припрему, организован рад 
две групе бравара на по 12 сати и који 
смо завршили у предвиђеном року 
– рекао је Дејан Марковић, инжењер 

оперативног машинског одржавања. - 
Овај ремонт има посебан значај, 
јер ћемо њиме повећати капацитет 
одлагања, а у случају непредвиђеног 
застоја на једној од две производне 
линије, добити сигурност у раду на 
транспорту јаловине.

Ремонт додавача 1 био је преко 
потребан, јер ништа слично није 
одрађено од 90-их година прошлог века, 
од када је због хаварије на транспортном 
систему, практично, био изван функције.

- Ово је први ремонт додавача 
1 након ревитализације погона и 
поновног покретања Фазе 1. На њему 
смо сада заменили погонски зупчаник, 
чланке и ланце – каже Жељко Спорић, 
пословођа машинског одржавања. - 
Приликом пуштања система, када је 
Фаза 1 поново прорадила, проверили 
смо оба додавача. Додавач 1 је био 
у бољем стању и успели смо да 
разрадимо све његове компоненте, 
али смо додавач 2 тада морали да 
комплетно ремонтујемо и заменимо 
виталне делове. Додавач 1 је радио 
три године, али, у међувремену, и 
он је дотрајао, па му је један овакав 
ремонт био неопходан након неколико 
хаварија због кидања ланаца. Замена 
сва три ланца, као и чланака била је 
неопходна.

Спорић наглашава да за екипу која 
је на овом послу била ангажована то 
није био нов, али јесте велики посао 
и од посебног значаја, будући да би 

након квалитетно обављеног ремонта 
производња требало да буде поштеђена 
проблема бар пет година. Комплетан 
посао обавили су запослени машинског 
одржавања транспортног система РБМ-а.

С. Вукашиновић

За бржи развој источне Србије

Први додавач успешно ремонтован

В. Јеремић: Бор је једини у ширем окружењу који има капацитете за развој технолошког 
парка, јер је то место где треба да се сусретну интереси привреде, науке и људи којима треба 
усавршавање. – А. Миликић: Покретањем ове идеје умрежавамо све што је доступно на терену,  
али и привреду 

Овај ремонт има посебан значај, јер њиме се повећава 
капацитет одлагања, а у случају непредвиђеног застоја на 
једној од две производне линије, добија сигурност у раду на 
транспорту јаловине

Владан Јеремић

Жељко Спорић
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У РБМ стигао нови „комацу“-булдозер

Октобарска производња у РБМ-у у знаку отежаних услова на површинском копу

РБМ. - Почетак друге декаде ок-
тобра у Руднику бакра Мајданпек обе-
лежило је пристизање делова, а потом 
и почетак рада новог булдозера марке 

„комацу 275“ АX-5. Нова машина је већ 
у другој смени 12. октобра усмерена 
на први задатак, на стварање услова 
за функционисање одлагалишта на 
Ујевцу, односно рад “стакера” и одла-
гача. Нови булдозер представља право 
појачање помоћној механизацији у 
којој се осећа недостатак управо таквих 
машина будући да су због квара већ 
доста дуго ван функције два мала бул-
дозера, а њихов рад је драгоцен за нор-
мално функционисање јаловишта и бун-
кера флотације.

Нови булдозер део је контигента 
нове опреме обезбеђене ове године за 
потребе убрзаног раскривања рудних 
тела на површинском копу “Јужни 

ревир”. У њему су још шест раније при-
стиглих тешких возила “белаз” носи-
вости 220 тона, багер “комацу” ПС 3, а 
очекује се да ускоро стигне и нова бу-
шилица.

-Булдозер „комацу 275“ АX-5 један 
је од оних који се показао изузетно 
добро. То говоре искуства са бројних 
радилишта Србије, почев од Фабрике 
цемента “Лафарж” (цементара у По-
повцу), као и рудницима у Босни - 
рекао нам је Јован Јоца Беловановић 
из “Теикома” (“комацу”-сервис), не 
пропуштајући да истакне да се монтажа 
одвија без проблема и то објашњава: - 
Момци из рудника ту су на висини за-
датка, јако су вредни и стручни.

Са мотором од 335 кW, односно 449 
коњских снага, радном тежином од без-
мало 50 тона, нови булдозер је машина 
која омогућава обимнију производњу, 

поуздана је и свестрана. Хидростатички 
вентилатор хлађења мотора контро-
лише се аутоматски, смањује потрошњу 
горива и ниво буке. Има велики капа-
цитет сечива од 13,7 метара кубних 
(за полу-U дозер), односно 16,6 м³ (за 
Full-U дозер). На булдозеру “375” то је 
22 кубна метра, а на “155” је 9,4 м. Ту су 
још побољшани системи рада, а и нови 
ергономски дизајнирани управљачки 
систем који обезбеђује радно окружење 
са потпуном контролом оператера. 

-То је машина средње величине 
(будући да већ имамо “комацу 375” и 

“155”) која ће више од малих булдо-
зера одговарати потребама на повр-
шинском копу - каже Златко Мишић, 
руководилац одржавања помоћне 
механизације. Он је на монтажи пред-
водио екипу запослених са одржавања 
помоћне механизације, наводећи да су 

уз помоћ и под надзором сервисера “Те-
икома”, велике делове за два дана скло-
пили у моћни булдозер: - Када завр-
шимо ову монтажу, чека нас још доста 
посла пошто на булдозеру “комацу 
375”, који је ван функције, треба да 
заменимо дизел-мотор. Очекујемо да 
ускоро дође до испоруке делова и ре-
монта тог мотора, после чега би смо 
могли да га покренемо, јер пуно значи 
производњи на површинском копу. 
За две до три недеље, требало би да 
се оспособи и један “комацу 155” на 
којем је отказао доњи строј и део хи-
драулике.

Са свим тим машинама помоћна 
механизација биће спремнија за све 
бројније и теже обавезе у производњи 
како би се повећала, а истовремено 
радило и на обезбеђењу њеног конти-
нуитета.

РБМ. - У отежаним условима који 
су, уз свакодневне наметнули и друге, 
успутне послове посебног значаја, у 
Руднику бакра Мајданпек за 26 дана 
октобра остварен је солидан учинак у 
производњи - преко 70 одсто планираних 
количина укупних ископина, руде око 83, 
а раскривке скоро 66 одсто од плана, што 
је омогућило да се, уз очекивани садржај 
бакра у руди и искоришћење надо-
мак планираних 85 процената, оствари 
производња 1.421 тоне бакра у концен-
трату. Процене говоре да би коначан ок-
тобарски резултат могао бити око 1.600 
тона, уз одговарајуће количине племени-
тих метала, злата и сребра.

- Услове рада у октобру отежале 

су обилне падавине које су условиле 
проблеме у снабдевању електричном 
енергијом на површинском копу, и то 
баш у време када смо количину ис-
копина успели да подигнемо на 60-70 
хиљада дневно. Прекид у снабдевању 
утицао је на смањење производње. 
Осим тога, захтевао је додатно 
ангажовање за нормализацију струјног 
напајања рудних и јаловинских багера, 
као и развлачење нисконапонских ка-
блова. Стање је у потпуности норма-
лизовано, али проблеми су се одра-
зили на учинак - каже Горан Репеџић, 
главни пословођа производње на Повр-
шинском копу РБМ-а. Подсећа да већих 
застоја на багерима није било, али да је 

било потребно време и за ново, другачије 
прераспоређивање тешке рударске 
механизације: - Када је реч о тешким 
возилима, њихов број је повећан и 
стабилизован на 13-16 у производњи, а 
не треба сметнути са ума ни да је на 
Транспортном систему било тешкоћа 
које се решавају ангажовањем новог 
булдозера за чијим непрестаним 
радом на равнању терена има потребе 
на јаловишту, будући да су веома дуго 
само нагомилаване купе.

У Флотацији се у исто време радило 
веома добро, иако проблеми и тешкоће 
нису заобилазили ни ову производну 
целину, па и последице утицаја кишног 
невремена на производњу на површин-

ском копу. Током овог месеца прерађене 
су све испоручене количине руде, уз 
пуну пажњу квалитету, искоришћењу и 
смањењу трошкова прераде.

- Квалитетан рад у преради био 
је у првом плану, али смо поред тога 
успели да завршимо санацију дела 
темеља девете секције млина са шип-
кама, а упоредо решили и проблем 
пробоја цеви за повратну воду за про-
изводни процес - истакла је Јелена 
Ђурић, управница Флотације. Нагла-
шава да се у мери у којој је то могуће ис-
товремено обављају и припреме за рад 
и функционисање у зимским условима.

Текст: С. Вукашиновић 
Фото: М. Клческо

Појачана помоћна механизација

Обилне кише умањиле производњу

 Делови пристигли десетог октобра за два дана су склопљени у моћну машину која је упућена на први радни задатак. - Са мотором 
од 335 кW, односно 449 коњских снага, радном тежином од безмало 50 тона и капацитетом сечива од 16,6 м³, булдозер „комацу 275“ 
АX-5 је машина средње величине, драгоцена за бројне задатке на копу РБМ-а

За 26 дана октобра остварено преко 70 одсто планираних укупних ископина, око 83 процента руде и скоро 66 одсто раскривке, што је 
омогућило да се оствари производња 1.421 тоне бакра у концентрату и пратеће количине злата и сребра

С. Вукашиновић
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КОП „КРИВЕЉ”. – Двадесетог ок-
тобра завршена је планска замена 600 
метара траке на траси транспортног си-
стема од кривељског ка старом борском 
копу. Како нам је на лицу места казао 
Ивица Ђорђевић, технички руково-
дилац за машинско одржавање транс-
портног система и рудног дробљења, 

замењен је још један део траке која се 
користи још од 1998. године. Реч је о 
траци „Т 4“ укупне дужине око шест ки-
лометара (рачунајући носећи и повратни 
део) од које ће, након ове интервенције, 
остати за замену још око 2.400 метара. 
Кад се и то учини, целом дужином тро-
километарске трасе биће нова трака 
која ће знатно повећати поузданост и 
расположивост система за најјефтинији 
превоз јаловине, а тиме и капацитете 
раскривања. 

-Није лако контролисати траку 
толике дужине, а кидање старих 
сајли које су у њу уграђене може да 
изазове велике штете и застоје - каже 
Ђорђевић. - Међутим, ми смо успе-
вали да на време интервенишемо, од 
старих трака правили смо „флеке“ и 
лепили их преко похабаних делова 
тако да нисмо дозвољавали да сајле 
изађу и закаче се за неку ролну и 
доведу до кидања или цепања. На тај 
начин смо стигли до термина за план-
ску замену, за који се погодило и лепо 

време. Вулканизери раде у две смене 
по 12 часова – дневној и ноћној, коју 

„покривају“ мајстори из Мајданпека и 
флотације (са секундарног дробљења). 
Прилично смо колегијални, па и ми 
идемо у Мајданепк кад они имају 
сличне послове где не могу сами, као 
ми сада. 

Застој за замену траке трајао је три 
дана, али је искоришћен за радове на 
више позиција. На одлагачу јаловине у 
стари борски коп обављена је, такође 
планска замена затезно-исипног бубња. 

- Уочили смо да су похабани лежајеви 
и искористили смо застој система 
да заменимо и тај бубањ, пошто смо 
га имали у резерви. То је захтевна 
позиција – на самом је врху стреле од-
лагача, висина је велика те нема пуно 
ослонаца, али и то је екипа која од-
ржава одлагач завршила на време. 
Урађена је још једну ствар. Пошто 
је на чланкастом додавачу прве дро-
билице транспортног система било 
доста оштећених, блокираних чла-
нака, искоришћене су добре, покретне, 
карике старих ланаца и замењене оне 
блокиране како би додавач могао да 
се креће својом „стазом“. Што се тиче 
електроодржавања, плански се ушло у 
замену тзв. упуштача прве дробилице 
за јаловину. То је неопходан уређај за 
старт електромотора дробилице. 

Овај застој искоришћен је и за 
санацију два пресипа код саме дроби-
лице тако да се након свих ових захвата 
очекује да транспортни систем буде рас-
положив најмање 80 одсто, пошто увек 
може нешто ново да се деси. 

Пословођу вулканизера Славишу 
Младеновића накратко смо одвојили од 
послова на првом саставу нове шестоме-
тарске траке са челичним сајлама и он 
нам рече: – Све иде по термин плану, 
немамо никавих проблема, а најтеже 
је набацити на систем тих 600 метара. 
Припремили смо их од три котура 
дужине по 200 метара, спаковали на 

„машне“, у једном потезу навукли целу 
дужину и сада топлом вулканизацијом 
(сајле се нижу, а онда у преси везују 
гумом) радимо на једном од два зав-

ршна састава. Иначе, припреме су 
компликоване, ми 15-ак дана радимо 
поред транспортера и онда за три 
дана убацујемо траку да би стајао што 
мање. Момци са којима радим добри 
су мајстори. Горан Милошевић је ма-
шинбравар, Бојан Стаменковић елек-
тричар, Никола Јовановски и Иван 

Станковић, рудари. Наша генерација 
вулканизера (67. годиште, двојица 
из РББ-а и тројица из РБМ-а) која 
је 1985. завршила Средњу гумарску 
школу у Нишу, на заласку је каријере 

(ја већ имам 37 година стажа), али ови 
момци могу успешно да нас наследе 
на овим тешким пословима.

Са главним пословођом машин-
ског одржавања транспортног система 
јаловине Миладином Бузејићем пели 
смо се до чланкастог додавача где су 
његови људи варили у веома скученом 
простору и дебелој прашини. – Мењамо 

чланке на додавчу који су санирани у 
ATB FOD-у, делове ланца чије су се 
„осмице“ скврчиле, а мењамо и облоге 
на пресипима – рече нам Бузејић. – И 
моје екипе раде на 12 сати, уклапамо 
се са темпом замене траке, тако да 
нећемо бити сметња старту система.

И док су вулканизери, електричари, 
вариоци, бравари, завршавали своје по-
слове, рудари су лопатама и колицима 
чистили материјал поред и испод траке 
на местима где машине нису могле 
да приђу како не би дошло до заглаве 
бубњева и других ротирајућих елеме-
ната.

Љ. Алексић

Рударство РББ
Захвати на транспотном систему од кривељског ка старом борском копу

После ове планске интервенције на најдужој траци дугој око шест километара остаће за 
замену још 2.400 метара, а систем за најјефтинији превоз јаловине са кривељског копа биће 
знатно поузданији - каже Ивица Ђорђевић. – Славиша Младеновић: Тежак посао протекао је 
по термин-плану јер су припреме поред трокилометарске трасе трајале петнаестак дана. – Од 
Миладина Бузејића сазнајемо да није каснила ни замена затезно-исипног бубња на одлагачу 
јаловине, санација чланкастог додавача, нити облога на пресипима

Замењено још 600 метара траке

Санација чланкастог додавача - заваривање у скученом простору и дебелој прашини

Миладин Бузејић

Славиша Младеновић

Ивица Ђорђевић

Замена затезно - исипног бубња на одлагачу јаловине
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На копу „Кривељ“ никад ближи испуњењу месечног плана на јаловини

КОП “КРИВЕЉ”. – Први пут ове 
године на кривељском копу дали су 
85 процената планираних количина 
јаловине. Управник Милан Делић са 
задовољством рече да, иако су увек 
томе тежили, никад нису били ближи 
испуњењу плана, а овај скок је у тесној 
вези са изласком великог багера на 
коту 515 источног дела копа. - За нас 
је то врло важно – каже Делић – јер 
овај захват обезбеђује прилаз руди 
за наредне године. Багер и три ками-
она су стално горе, већ су сишли на 
коту 500 и настојаћемо да истрајемо 
у том темпу, мада више не може сва 
јаловина да се товари без минирања, 
па је за „тврђе партије“ изашла бу-
шилица. Та јаловина одлаже се на 
оближњи Источни планир, док у 
текућем захвату три багера товаре 
руду и јаловину која иде транспор-
тним системом.

За октобар је било планирано 
откопавање 852.500 тона руде, од чега 
је за 25 дана дато 710.860 тона, или 
три процента преко плана, па се благи 
пребачај може очекивати и на крају 
месеца. Било је планирано и округло 
два милиона тона јаловине, а уклоњено 
је 1,36 милиона тона или 85 процената 
плана (такође за поменути број дана). 

Збирни план је 2,852 милиона тона ис-
копина, а остварење 91 одсто тих коли-
чина, односно 2,072 милиона тона. Што 
се тиче “црвеног метала”, рачунало се 
на садржај 0,294 одсто, што би са пла-
нираним откопом руде донело 2.429 
тона бакра у њој. – Међутим, за мину-
лих 25 дана ми смо остварили садржај 
од 0,291 одсто. Али, пошто смо “у 
плусу” са количином, на плану смо и 
са бакром у руди. Досад је дато 2.059 
тона, а како је стање механизације и 
откривене руде такво да ћемо за пре-
осталих пет дана допремити довољно 
руде, врло је извесно испуњење плана 
на руди у погледу садржаја и коли-
чина.

Октобра је било мало кишних дана, 
али су рудари почели да се припремају 
за зимски период. Обнаваљају заштитне 
ободне канале око копа како би спре-
чили изненадне приливе вода на његово 
дно и избегли трошкове испумпавања. 
Почели су и да пресвлаче главне “маги-

страле”, двосмерне путеве, тврђом стен-
ском подлогом и постављају заштитне 
берме (бедеме) за случај проклизавања 
тешких камиона. Стигло је и 200 тона 
соли, солана је припремљена, тако да 
спремно чекају први снег, надајући се 
да неће пожурити, мада је на планинама 
западне Србије и Пештерској висоравни 
већ извршена “генерална проба”. 

-Боља допрема делова и 
ангажовање наших мајстора у 
овдашњој и радионици на борском 
копу (где се врше генералне поправке 
камиона) дали су резултате тако да 
смо октобра имали 16 камиона на 
точковима – истиче Делић. - Тај број 
засад задовољава, а из радионице на 
борском копу треба да изађе још један. 
Како је од 17. до 20. октобра замењено 
и 600 метара траке и ремонтован члан-
касти додавач, знатно је повећана и 
расположивост транспортног система 
која је важна за остварење плана на 
јаловини. Ако нам линија: бушилице 

– багери – камиони - транспортни 
ситем, буде функционисала као у ок-
тобру, а засад немамо неких проблема, 
не само да ћемо успешно завршити 
месец већ тако и наставити. 

Како долази период када врло важну 
улогу имају булдозери и грејдери, важно 
је и да расположивост те помоћне 
механизације буде задовољавајућа. 
Она је сада добра, на располгању су 
три грејдера и два булдозера (трећи 
се ремонтује), па се на кривељском 
копу надају да ће спремно прогурати 
јесен и зиму, поготово уз већ знатно 
поправљену допрему делова. Наставиће 
се и стална провера спремности запо-
слених за рад, ношење заштитних сред-
става и придржавање прописаних мера. 
Јер, уз офанзивну контролу од стране 
надзорног особља и служби безбедно-
сти и заштите здравља на раду, није било 
хаварија ни повреда.

Текст и фото: Љ. Алексић

Први пут ове године кривељски рудари дали су 85 процената планираних количина јаловине, што је, по речима управника Милана 
Делића, у тесној вези са изласком багера на источни обод копа где прилазе руди за наредне године. - За 25 дана дато 710.860 тона 
руде, или три процента преко плана (за тај број дана), па се пребачај може очекивати и на крају месеца

Деветомесечје 
Од планираних 7,5 за девет месеци 

дато је 7,3 милиона тона руде, или 98 
одсто плана. Рачунало се на просечан 
садржај бакра од 0,279 одсто, а оства-
рен је 0,309 процената тако да је благи 
(двопроцентни) подбачај у количина-
ма „испеглан“ тим бољим садржајем. 
На тај начин флотерима је, уместо 
20.289 тона бакра у руди, испоручена 
21.821 тона или седам одсто више него 
што је циљано планом. Остварења на 
јаловини била су слабија од ланских, 
али се управник копа нада да ће то-
ком преостала два месеца побољшати 
годишњи проценат јер ће багер остати 
у источном делу копа а биће и јаловине 
из текућег захвата. Бројке казују да је 
за девет месеци планирано 12,535 ми-
лиона тона, а уклоњено 6,551 милиона 
тона јаловине. 

Скок у раскривању
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И електролизери бележе узлазни тренд производње

ТИР. – За 25 дана октобра Топио-
ница је од басенских рудара примила 
3.235 тона бакра у концентрату. Уко-
лико се рачунају, како је 26. октобра 
рекао Владимир Јаношевић, дирек-
тор ТИР-а, још 800-900 тона у наред-
них шест дана, рудари ће да испоруче 
укупно око 4.000 тона. Осим сопствених 
сировина, било је и допуне услужном 
прерадом увозних концентрата (2.000 
тона бакра). Сва количина примљеног 
концентрата је прерађена и из ње је за 
25 дана произведено 6.508 тона анод-
ног бакра. Дода ли се томе још око 
1.800 тона до краја месеца, октобарски 
биланс ће премашити 8.000 тона анода. 
Фабрика сумпорне киселине „пратила је” 
производњу у Топионици, „покупила” 

и прерадила сав гас и у октобру дала 
близу 30.000 тона киселине. И овде су 
временска искоришћења агрегата била у 
пројектованим оквирима (98 одсто).

- У октобру нисмо имали никаквих 
проблема, производња се одвијала 
нормално и у регуларним условима. 
Забележено је добро искоришћење у 
пројектованим границама (98,5%). 
Када је реч о производњи, Топио-
ница је претходни месец завршила 
као најбољи ове године. Смањили 
смо залиху хладних материјала, ко-
личине створене током месеца одмах 
и прерађујемо, али нас још увек 
оптерећује залиха коју смо имали 
у периоду уходавања. За шљаку је 
прича стандардна - колико год се 

дневно произведе толико се преради, 
тако да на залихама уопште немамо 
концентрат из шљаке, јер се одмах 
употреби у технолошком процесу, што 
је врло важно за нашу производњу. 
Осим повећања производње и учешћа 
сопствене сировине у финалном про-
изводу, Топионица из месеца у месец 
бележи квалитетнији рад у погледу 
вођења технологије, прераде концен-
трата и добијања бакра – нагласио је 
Јаношевић. 

Предвиђено је да топионичари 31. 
октобра уђу у планирани петодневни 
застој, како би просејали катализаторе 
у Фабрици сумпорне киселине, урадили 
преправке у топионици, сервисирали 
главну „Сименсову” дуваљку за FSF. 
Пошто су стигли сви неопходни делови, 
стекли су се услови да ремонт почне 
када је и планирано. - Застој се неће 
много одразити на производњу у но-
вембру, када ћемо покушати да оства-
римо исту као и у октобру. Тих пет 
дана застоја надокнадићемо већом 
производњом од тренутка када завр-
шимо ремонт. Тада ће агрегати бити 
врло стегнути и оперативни, тако да 
нам то неће представљати проблем – 
истакао је Јаношевић. 

Из Електролизе је за 25 дана 
изашло 5.087 тона катодног бакра, са 
тенденцијом да до краја месеца пређе 
6.400 тона, од чега је 4.200-4.300 тона 
учешће бакра из сопствених концен-
трата (највећа месечна количина соп-
ственог катодног бакра произведена 
ове године), што посебно охрабрује, 
јер су од ње и ефекти највећи. Елек-
тролиза је дупке пуна, и то максимално, 
јер је у електролитичким ћелијама за 

производњу катода мобилисано преко 
6.000 тона бакра, што овде оцењују као 
добар потенцијал за, такође, добре ре-
зултате и у новембру. 

- Електролиза је добро радила, а 

овдашњи примарни задатак јесте да 
што више смањимо ретур (повратни 
материјал), како би „кружило” што 
мање бакра. Иако се на овоме интен-
зивно ради, и даље има места за до-
датно смањење. То је, првенствено, 
последица чињенице да из Топио-
нице излазе квалитетније аноде (сре-
дили смо ливну машину и ваге, па 
су аноде доста уједначене по тежини 
и хемијском саставу, што омогућава 
Електролизи да ради са много мањим 
ретуром, односно да се много мања 
количина бакра враћа у Топио-

 ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Попут топиони-
чара, и електролизери бележе узлазни 
тренд производње - септембарских 
6.369 тона катодног бакра је највећа 
месечна продукција од почетка године, 
а забележен је и максимални број ћелија 
у раду (808), јер је активирано и треће 

коло у старој електролизи. Од укупне 
количине катода, 97,33 одсто било је 

„А” квалитета, а остало стандардног. 
Почетком месеца ремонтовано је 
треће коло (пет група), које годинама 
није радило, тако да су сада 952 

ћелије спремне за рад (у старој и 
новој електролизи). Како нам је 20. 
октобра рекла Јелена Маринковић 
Стоилковић, управница Електролизе, 
у новој електролизи ремонтују се две 
групе, па су тог дана 762 ћелије биле у 
раду (570 у новој и 192 у старој). За 19 
дана произведено је укупно 3.913 тона 
катодног бакра, од чега је 2.626 тона из 
сопствених сировина, а крајем октобра 
очекује се максимална продукција из 
сопствених концентрата (око 4.300 тона 
катода).

- Сарадња са Топионицом је изу-
зетна – не само да је прилив анода већи, 
него је најважније да је добра њихова 
структура. Нама су сви параметри и 
температура електролита подешени 
тако да нам одговара тежина анода од 
245 килограма, као и њихов хемијски 
састав и физички изглед. Добрим 
растварањем анода смањујемо коли-
чину ретура, па сав тањи ретур одмах 
враћамо у Топионицу на претапање, 
а дебљи „улажемо” на трећу туру по 
једну групу у свакој декади. На тај 
начин смањујемо ретур, а повећавамо 
количину катодног бакра и племени-
тих метала. Од почетка године дали 
смо око 55.000 тона катода, а годишњи 
проценат ретура је 16%. Враћањем 
на трећу туру смањујемо проце-
нат ретура на месечном нивоу (тре-
нутно је 18). Све шкарт аноде које 

дођу из Топионице одмах враћамо на 
претапање да би нам их што пре вра-
тили и што више скратили тај период. 
Након вађења ретура и мерења ка-
тодног бакра, платформе за ретур су 
већ у Електролизи спремне за утовар. 
Постоји улазна контрола анодног 
бакра коју на лицу места у Топионици 
обављају наши радници - истакла је 
Стоилковићева. 

Пошто је добро растварање анода у 
електролитичкој рафинацији, повећава 
се концентрација бакра у електролиту, и 
сав тај електролит иде на даљу прераду 
у РЈ за производњу бакар-сулфата. Од 

почетка године продуковано је 905 тона 
(до краја септембра 840 тона, од чега 85 
одсто пољопривредног квалитета, а 15 
процената индустријског). У септембру 
је дато 96,2 тоне. Сва количина плавог 
камена пољопривредног квалитета иде 
у извоз (Турска, Пољска). 

Наша саговорница додаје да су у сеп-
тембру примили десеторицу нових рад-
ника, јер се са повећањем производње 
повећала и потреба за радницима, а 
увели су и другу смену за пластичаре 
који „крпе” каце, како производња не би 
трпела.

Ј. Станојевић

У старој и новој електролизи 
952 ћелије спремне за рад. – 
Ј. Маринковић Стоилковић: 
Нама су сви параметри и 
температура електролита 
подешени тако да нам 
одговара тежина анода од 
245 килограма, као и њихов 
хемијски састав и физички 
изглед. - Сва количина плавог 
камена пољопривредног 
квалитета иде у извоз 
(Турска, Пољска)

Смањен проценат ретура

Највише катода из 

Од 6.400 тона катода, 4.200-4.300 тона је учешће бакра из 
сопствених концентрата, што је највећа месечна количина 
сопственог катодног бакра произведена ове године. - В. 
Јаношевић: Топионица из месеца у месец бележи квалитетнији 
рад у погледу вођења технологије, прераде концентрата и 
добијања бакра

Владимир Јаношевић

Јелена Маринковић Стоилковић
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ТОПИОНИЦА. – Топионичари из 
месеца у месец настављају тренд по-
раста производње – после септембар-
ских 8.260 тона анодног бакра (3.977 
тона из домаћих сировина, 2.296 тона 
из увозног концентрата, 1.880 тона 
ретура - повратног бакра из Електро-
лизе), у првој половини октобра дали 
су 4.200 тона. Како нам је рекао Сла-
виша Стефановић, технички руко-
водилац Топионице, уколико наставе 
овако, а нема разлога да тако не буде, и 
десетог овогодишњег месеца ће према-
шити продукцију од преко 8.000 тона 
анода. Кад год је биланс изнад 7.500 
тона месечно, то је још један показатељ 
да Топионица успешно ради и да је на 
пројектованој производњи (90.000 тона 
годишње), а то је случај у претходних 
пет месеци (од јуна на овамо).

- Немамо већих тешкоћа у 
производњи. И даље покушавамо да 
побољшамо квалитет, посебно у делу 
искоришћења бакра (по пројекту 98 
одсто), а то ће се највероватније оства-
рити када до краја године буде завр-
шен ремонт, односно изградња по-
себне јединице за флотирање шљаке 
у борској флотацији. Радови се ин-
тензивно изводе, стигла је скоро 
целокупна опрема, па предстоји 
уградња и пуштање у рад. После тога 
очекујемо да више не будемо имали 
никаквих проблема у искоришћењу, 

јер тренутно бакар са шљаком 
одлази у пројектованим грани-
цама. Међутим, из флотације се не 
враћа такав концентрат бакра - ни у 
потребној количини нити са потреб-
ним процентом метала у себи, одно-
сно искоришћење које евидентирају 
у борској флотацији је 65 одсто. Када 
се буде завршила та јединица оно ће 
изаћи на пројектованих 80 проце-
ната у повратном бакру из шљаке 
након флотирања. Та количина 
бакра би нам, уз даље вођење рачуна 
о квалитету шљаке и целокупној пре-
ради хладног материјала, створила 
услове да пређемо изнад 98 одсто 
искоришћења бакра, што би дефини-
тивно цео пројекат, у свим параме-
трима, довело у пројектоване оквире 
– рекао је Стефановић.

Потрошња нормативних материјала 
је у планираним границама, једино је 

„пробијена” вода за хлађење која иде 
мало изнад опсега. Изван предвиђених 
оквира понекад излази и кисеоник који 
се троши на централном горионику у 
флеш-пећи (FSF), али је количина кисео-
ника овде условљена квалитетом шарже 
која одлази у пећ. Јер, да би се смањила 
потрошња мазута каткад се иде са нешто 
већом количином кисеоника. У одељењу 
конвертора хладне материјале успевају 
да држе под контролом, односно да ко-
личину која се произведе и прераде (ме-

сечно до 1.000 тона), преко флеш-пећи 
„затворе” ситну фракцију са 20-24 одсто 
бакра, док се богатији бакар (са преко 40 
процената „црвеног” метала) прерађује 
у конверторима. 

- У октобру нас не очекују дуги 
застоји осим планског минирања 

„ап-тејка” не дужег од једне смене. 
На овај начин га само одржавамо да 
се не запуни, нема више оног кла-
сичног минирања и застоја од не-
колико смена и дана. Овладавањем 
одржавања „ап-тејка” и његовим 
редовним чишћењем котао више 
није угрожен као у претходном пе-
риоду када је свако минирање био 
изузетан ризик због великих на-
слага. Услед дуготрајних минирања 
и велике количине материјала који 
пада у котао, неретко је долазило до 
његовог оштећења и цурења. Овим 
начином одржавања „ап-тејка” (ре-

довним минирањем) не само да 
смо избегли довођење котла у ри-
зичне ситуације, него смо обезбедили 
стални тренд повећања производње. 
То досад сматрамо једним од већих 
успеха у уходавању нове топионице. 
Такође смо решили („затворили”) 
хладне материјале и када је реч о 
искоришћењу и преради целокупне 
количине која се ствара у технолош-
ком поступку. Још увек нас прате 
одређени проблеми у делу рафинације, 
односно ливења анода, где понекад 
шкарт изливених анода, које физички 

не одговарају Електролизи, прелази 
уобичајене и пројектоване вредно-
сти (2,5-3 одсто). Али, то је све ређи 
случај с обзиром на то да се, с једне 
стране, и ливци уходавају на новој 
опреми коју смо инсталирали, а, са 
друге стране, и подешавање аутома-
тике која је тамо заступљена све је 
успешније (имамо прецизније тежине 
анода, квалитетнији њихов физички 
изглед и хемијски састав) – истакао је 
управник Топионице. 

Наш саговорник додаје да Топи-
оницу крајем октобра чека плански 
застој од неколико дана, како би се при-
премили за зиму и обавили ремонт То-
пионице и Фабрике сумпорне киселине. 
Предстоји интервенција на флеш-пећи – 
замена ватросталног чепа којим се пре-
кида и затвара веза са атмосфером када 
је FSF у застоју и део свода у непосред-
ном окружењу чепа. Застој је, пре свега, 
предвиђен због просејавања катализа-
тора на две етаже (половина укупне ко-
личине) у контактном котлу у Фабрици 
сумпорне киселине. Ово је неопходно 
због побољшања вуче гасова из флеш-
пећи и са конвертора, јер, по оцени 
Стефановића, у гасном делу још увек 
има проблема да се целокупна количина 
произведеног гаса преради и „преведе” 
у сумпорну киселину у пројектованим 
границама. Тренутно је то искоришћење 
сумпора изнад 90 одсто, али циљ је да 
се и ту постигну пројектоване вредно-
сти (98-99%). 

Застој у Топионици треба да се ис-
користи за интервенције и замену 
радног кола на вентилатору који вуче 
гас из FSF-а, санацију дела гасовода 
између котла и електростатичког фил-
тера, интервенцију и унутар филтера 
и на делу плашта, посебно у пределу 
врата где због отварања и затварања 
често долази до бржег пропадања 
плашта. Највише пажње на конверто-
рима посветиће се расхладној комори 
и гасоводу према расхладној кули, како 
би се санирале поједине површине где 
се појављују отвори због агресивне сре-
дине (корозије). Током ремонта, такође, 
детаљно ће се прегледати и санирати 
систем за хлађење гасова, односно 
спрејева у расхладним коморама, да би 
се произведени гасови у конвертору брзо 
и ефикасно хладили. 

ницу). Морамо да водимо рачуна да 
се процес ливења анода води контро-
лисано и са што мање осцилација у 
њиховој тежини, како бисмо у Елек-
тролизи успели да одржимо параме-
тре рада задовољавајућим – рекао је 
директор ТИР-а.

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 сировина, па не раде због еко-
номске неисплативости. Ситуација је 
иста и у Фабрици бакарне жице - нема 
могућности за пуштање линије дипфор-
минг жице с обзиром на њен велики ка-
пацитет и непостојања тржишта. Тре-

нутно су радници из тих фабрика 
прераспоређени у друге металуршке 
погоне, а само мали број ради у погону 
синтер-металургије, где је најактуелнији 
програм ламела и папучица за потребе 
наменске индустрије. 

Транспорт ТИР-а је са постојећим 
људима и утоварном механизацијом 
успео да превезе и претовари сав терет 
и опслужио све погоне ТИР-а и део 
РББ-а. У Старој Енергани су успешно 
приведени крају планирани ремонти 
на котловима број пет и седам који су 
спремни за предстојећу зимску сезону. 
Њихова обевеза у сезони је да помогну 
грејање погона, посебно Електролизе, 
јер у зимским месецима нема довољно 
топлоте из топионичких гасова за њено 
догревање.

Ј. Станојевић 

Све ради у пројектованим оквирима
Редовним минирањем 

„ап-тејка” не само да 
су избегли довођење 
котла у ризичне 
ситуације, него су 
обезбедили стални 
тренд повећања 
производње, што се 
сматра једним од већих 
успеха у уходавању 
нове топионице. - 
Решили проблем 
хладних материјала 

и када је реч о искоришћењу и 
преради целокупне количине 
која се ствара у технолошком 
поступку

сопствених сировина

Славиша Стефановић

Ј. Станојевић
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Заједно дали крв за ВМА синдикати Бора, Мајданпека, Смедерева и Приједора

 БЕОГРАД. - Само три и по месеца 
након сличног подухвата реализо-
ваног у оквиру годишњице успешне 
приватизације смедеревског „Хестила“, 
6. октобра, у организацији ЈСО РТБ-а 
Бор и Самосталног синдиката Рудника 
бакра Мајданпек, 17 добровољних да-
валаца крви из Бора и Мајданпека су, 
са колегама из смедеревске железаре 
и Приједора, у служби трансфузије 
Војно- медицинске академије у Бео-
граду поново показали пословичну ху-
маност и велико срце. Заједно, дали су 
нових 57 јединица крви овој установи са 
којом већ неколико година остварују из-
узетну сарадњу у интересу својих колега 
и суграђана, односно, солидарности која 
не познаје границе.

У Институту за трансфузологију и 
хемобиологију ВМА, који представља 
централну научноистраживачку, на-
ставну и стручно-методолошку транс-
фузиолошку установу у Војсци Србије, 
а запослени у тој институцији изводе 
трансфузије хемопродуката, терапијске 
цитафарезе и измене плазме код бо-
лесника хоспитализованих на ВМА 
и у цивилним здравственим устано-
вама, добровољни даваоци крви из Бора, 
Мајданпека, Смедерева и Приједора у 
Републици Српској, дочекани су изу-
зетно срдачно. Поздрављајући их пот-
пуковник др Немања Боровчанин, на-
челник Одељења за конзервирање крви 
са лабораторијом за „NAT - PCR” је ис-
такао: - Драго нам је да имамо овакве 
видове војно-цивилне сарадње, кроз 
акције добровољног давања крви 
које нам организују бројна удружења 
и подружнице Црвеног крста по целој 
Србији. Посебно издвајам РТБ Бор и 
сарадњу која се после година када смо 
ми одлазили у Бор, сада одвија овде, 
јер тако је комфорније а организација 

самог давања крви боља. Трудимо се 
да обезбедимо довољно крви и про-
дуката од ње за све болеснике који 
се лече у овој установи, а можемо да 
обећамо да ће их увек бити довољно 
за лечење свих грађана из ова четири 
града.

Из смедеревске железаре поручују 
да ће наставити ову сарадњу и настојати 
да припреме још једну акцију, да 
годишње буду бар две. – На овај начин 
помажемо нашим људима који се 
лече на ВМА у Београду. Сарадња 
се одвија под геслом да крв треба да 
чека пацијента, а не обрнуто, и сви 
имају разумевања и жељу да то по-
стане пракса - каже Горан Јовановић, 
председник ЈСО Самосталног син-
диката металаца Србије РТБ-а Бор: - 
Добровољно давалаштво крви је 

доста запостављено у друштву, али 
наши даваоци се одазивају на сваки 
позив да помогну. Све је пропраћено 
и „логистиком“, будући да пословод-
ство има разумевања и увек излази у 
сусрет организацији акција тог типа.

Већ неколико година, према речима 
Јовановића, 70 одсто добровољно да те 
крви на подручју општине Бор обез-
беђују добровољни даваоци компа није 
РТБ Бор. 

-У овој акцији учествујемо зато 
што и ми користимо здравствене 

услуге ВМА. Нажалост, имамо доста 
старијих радника, што се одражава 
на број оних који могу да дају крв, 

али ћемо и убудуће, најмање два пута 
годишње организовати акције са ко-
легама, како би увек на располагању 
имали довољно драгоцене течности 
за наше болеснике. Људи који дају 
крв чине то више из личних хуманих 
осећања, него због слободних дана. 
Ипак, кроз законе Републике Србије, 
требало би боље уредити ову област, 
користећи искуства западних земаља 

- додаје Горан Антић, председник Само-

сталног синдиката у РБМ-у и подвлачи: 
- Слободни дани нису неважни, али 
нема веће награде од сазнања да сте 
некоме спасили живот! 

Идеја да ове акције буду заједничке 
са добровољним даваоцима из Репу-
блике Српске родила се пре годину 
дана. - Ова хуманитарна акција је 
само део дугогодишње вишеструке 
сарадње у бројним областима син-
дикалног рада. Како и једни и други 
имамо добровољне даваоце крви, оку-
пила нас је заједничка жеља да и ми, 
рудари и металурзи, дамо крв, помог-
немо онима којима је помоћ неоп-
ходна - наглашава Миланко Стојнић, 
председник синдиката у “Арселор 
Митал” из Приједора, некадашњег руд-
нику “Љубија”, који запошљава око 800 
радника. Реч је о предузећу у којем је 
51 одсто приватни капитал, а 49 одсто у 
рукама државе.

Људи овакве акције добро прихватају, 
па је интересовање у свим срединама 
било веће од договорене бројке која је 
Институту за трансфузију обезбедила 
50 јединица крви. Међу онима које је 
хумана идеја 6. октобра довела у Бео-
град, био је и Леонардо Иванишевић 
из Приједора. Човек који је крв дао 180 
пута, те због тога добио сва признања. 
Каже да је срећан због тога што је био 
у прилици да помогне људима којима 
је крв била неопходна, без обзира које 
су вере или нације. Он се после давања 
крви осећа добро, а издваја чињеницу да 
је далеке 1980. године, само дан пре него 
што је требало да крене у Беч, на зака-
зану операцију руке, не чекајући да га 

два пута позову, дао крв, јер се у руд-
нику догодила несрећа. Ранка Југовић, 
медицински техничар у руднику “Ар-
селор Митал”, додаје да је ово једна од 
многих акција тамошњих добровољних 
давалаца крви који сваке године најмање 
два пута организују нешто слично. 
Интересовања увек има, а међу тим ху-
маним људима није мало жена.

С. Вукашиновић

Хуманост не познаје границе
У заједничкој акцији ЈСО РТБ-а Бор, Самосталног синдика-
та РБМ-а, „Хестила“, односно железаре Смедерево, и рудника 
“Arselor Mital” из Приједора, обезбеђено 57 јединица крви за потре-
бе трансфузије Војно-медицинске академије у Београду. - Овакав 
вид војно-цивилне сарадње у заједничком интересу, па ће и убудуће 
бити организоване бар две акције ДДК годишње са циљем да се обе-
збеди довољно крви и продуката од крви за хемотерапију и опера-
тивни програм. – Интересовање добровољних давалаца веће од до-
говореног броја учесника у овој акцији, јер су хуманост и солидар-
ност и даље на цени
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Општина Бор наградила најбоље ученике, „Вуковце“, такмичаре и менторе

На Техничком факултету одржана свечана академија „OPEN DAY 2017”

Образовање

ОПШТИНА БОР. – Настављајући традицију 
из претходних година Општина Бор наградила је 10. 
октобра (у сали Музичке школе) најбоље ученике 
овдашњих основних и средњих школа, „Вуковце, оне 
који су на републичким и међународним такмичењима 
освојили једно од прва три места, као и менторе који су 
их припремали за та такмичења. За укупно 166 награда 
издвојено је преко 575 хиљада динара. Поздрављајући 

ове успешне младе људе, најбоље ђаке, Јасмина 
Орлић, заменица председника општине Бор, казала 
је: - Општина улаже напоре, сваке године препо-
зна ваш труд и награди вас. Морам да вам кажем 
да наш град, општина, наша земља, рачуна на 
вас младе наде. Желим вам пуно успеха у даљем 
школовању.

Од Тамаре Пауновић, задужене за образовање 
у Општинском већу, чули смо да се Бор и ове, као 
и претходних година могао похвалити великим 
бројем ученика који су остварили завидне резул-
тате. - Имамо 62 „Вуковца“ (37 из основних и 25 

из средњих школа) и за њих је општина издвојила 
по књигу и 4.000 динара. На школским, републич-
ким и међународним такмичењима своје школе 
представљало је 36 основаца и 26 средњошколаца. 
Они који су били први, добили су по 4.000 динара, 

други по 3.500, а трећи 3.000 динара. Одвојили смо 
и по 3.000 динара за 42 ментора (13 из средњих и 29 
из основних школа). Такву децу и те како треба под-
ржати, финансирати и надамо се да ћемо и следеће 
године имати исто тако велики број ученика који 
остварују запажене резултате. Стимулишемо их да 
буду још бољи, да уче, да се боре и да увек буду тако 
успешни. 

Петар Спасић, сада ученик осмог разреда ОШ 
„Душан Радовић“ нам рече: - Освојио сам треће место 
на републичком такмичењу из физике. Било је 
тешко, пуно је требало да се спремам, вежбао сам 
сваки дан, али увек може боље. Сада у првој година 
Гимназије, Лазар Милутиновић, такође је био трећи, 
али на републичком такмичењу из техничког и инфор-

матичког образовања као ученик осмог разреда ОШ 
„Душан Радовић“. - Није било толико тешко, али је 
био велики број такмичара који су имали исузетне 
радове.Треба изузетно спремити тест, али и веома 
добар рад зато што долазе деца из разних крајева 
Србије. Преко 60 само у дисциплини „примена маг-
нета“ и сви се труде да ураде што боље. Неки имају 
мало боље радове, неки не баш, али све се оцењује, 
сваки детаљ до излагања рада. Добро је што ло-
кална самоуправа обраћа пажњу на нас.

Важну улогу у припремању ученика за такмичење 
имају ментори који сматрају да су ваннаставне актив-
ности и те како значајне. Очекивања су да ће локална 
самоуправа наредне године моћи да издвоји више 
новца за најбоље, јер их на тај начин стимулише да 
буду још бољи у наставку школовања, а својим напо-
рима они – како рече Симонида Гаврић при додели 
награда – на најлепши начин промовишу своје школе 
и Бор град.

 Љ. Алексић

Младе наде СрбијеНовчано и књигом награђена 62 „Вуков-
ца“ и исто толико ученика који су освојили 
једно од прва три места на тамичењима, 
као и 42 ментора која су их припремала

 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – По-
водом почетка нове, 2017/2018. школ-
ске године, на Техничком факултету у 
Бору, другог октобра, одржана је све-
чана академија „OPEN DAY 2017”, на 
којој су подељене дипломе дипломира-
ним студентима на основним и мастер 
академским студијама, као и индекси 
бруцошима. 

- Ове школске године имамо преко 
160 новоуписаних студената. У првом 
уписном року попунили смо сва 
буџетска места (20) на металургији. 
Интересовање је велико због тога што 
брзо налазе посао, а имамо и уговоре са 
појединим компанијама. Фирма „Le 
Belier” из Кикинде већ трећу годину 
за редом обучава наше апсолвенте 
и, након дипломирања, запошљава, 
тако да имамо колеге у Мексику, Кини, 

Мађарској, Француској. Задовољни 
смо што су се наши дипломирани сту-
денти показали у пракси и постали 
врхунски стручњаци. То је најбоља 
потврда да добро радимо. Осим на-
ставе, ТФ је акредитован и као науч-
ноистраживачка организација, тако 
да имамо бројне међународне и на-
ционалне пројекте са ресорним ми-
нистарством и привредом – рекла је 
проф. др Нада Штрбац, декан Технич-
ког факултета.

Колеге је поздравио и Милан 
Савић, председник Студентског парла-
мента ТФ-а, поручујући им да почиње 
једно од најважнијих поглавља у 
њиховим животима. - Данас бирате 
своју будућност са звањем инжењера 
рударства, металургије, технологије 
и менаџмента. То су занимања која 

ће у будућности бити носиоци наше 
привреде. Овај факултет ће вам обе-
збедити довољно знања да парирате 
свим светским колегама. 

На ТФ-у од оснивања (1961) на ака-
демски студијама укупно је дипломи-
рало 2.989 студената (у овој школској 
години 76), на мастер 210 (26), маги-
стрирао 171 (ниједан), докторирало 
132 (два), на специјалистичким укупно 
20, а први степен студија завршило је 
67 (два). Титулу студента генерације 
и најбољег на одсеку за металуршко 
инжењерство ове године понела је Кри-
стина Божиновић са просеком оцена 
9,81! Њој је припала и Повеља дипл. 
инж. Бошка Ињца.

- Није толико тешко бити студент 
генерације, само што је потребно доста 

одрицања. У мом случају то је било 
спавање а понекад сам се лишавала 
излазака, слободног времена пошто 
је било доста и ваннаставних актив-

ности. Уписала сам мастер студије, а 
док не крену предавања трудићу се 
да нађен неки посао. Када сам упи-
сала металургију, уопште нисам 
знала шта је то. Временом сам је за-

волела и нисам се нимало покајала. 
Саветујем свакоме ко не зна шта ће 
да упише да изабере металургију, јер 
је струка стварно лепа – истакла је 
Божиновићева.

Међу мастер и дипломираним 
инжењерима, који су радост због 
промоције у ова звања исказали тради-
ционалним бацањем капа увис, био је 
и Александар Илић. - Ово је прелеп 
осећај, фантастичан, самим тим што 
сам у петак одбранио и мастер рад. 
Умор је присутан, али задовољство је 
невероватно. Завршио сам неорганску 
технологију на основним студијама, а 
мастер на инжењерском менаџменту, 
тако да факултет има перспективу у 
општој индустрији. 

Ј. Станојевић

Факултет има перспективу

Свечано промовисани мастер и дипломирани инжењери и 
подељени индекси бруцошима. – Проф. др Н. Штрбац: Задовољни 
смо што су се наши дипломирани студенти показали у пракси и 
постали врхунски стручњаци. –  К. Божиновић: Саветујем свакоме 
ко не зна шта ће да упише да изабере металургију

Петар Спасић

Лазар Милутиновић прима награду од Тамаре Пауновић

Александар Илић

Кристина Божиновић
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Србијанка Турајлић о томе шта Србија треба да уради како не би заостајала у образовању

Погледи

“Дигитални клинци” 
и коса танка

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. - Пример којим је 
завршила своје предавање у Народној библиотеци, 
да сва деца професора универзитета једне суседне 
земље студирају у Европи, што јасно говори о томе 
шта они мисле о свом универзитету, а притом ништа 
не предузимају да га промене, као и страховит мањак 
квалитетних студената, јер су и они отишли у Европу, 
заправо је оно што чека све земље пред њеним вратима, 
ако се на време не позабаве тиме. Препуна сала На-
родне библиотеке петог октобра и разговор који је ус-
ледио после предавања проф. др Србијанке Турајлић, 
показао је да и у Бору постоји велико интересовање за 
ову тему, али и да није лако одговорити ко, како, и од 
чега да почне. Она сматра да сви треба да се позаба-
вимо променама у образовању. 

-Моја намера је да покушам да испричам шта се 
у Европи, али кроз векове, дешава са образовањем, 
где се ми ту налазимо и на који начин бисмо, можда, 
могли да ухватимо мало бољи корак са Европом, па 
да кроз то проширимо и потенцијална тржишта на 
којима могу да се запошљавају наши млади људи 
или да доведемо нешто овде – резимирала је проф. 
Турајлић новинарима. - Сви непрекидно причамо о 
реформи, а нико у томе није довољно озбиљан. Нема 
средстава, а реформа их захтева, исто као и јасну 
концепцију. Ми смо направили стратегију које се 
не придржавамо и просто ми се чини да је моменат 
да се отворе разговори о томе шта Србија треба да 
уради да не би заостајала у образовању. Ја мислим 
да она може да ухвати корак врло лако, само ако се 
дође до истинског опредељења. Али, то није лако 
урадити јер ће бити отпора и то је разлог зашто се 
ниједна влада, не само ова, него и оне пре, заправо 
не баве образовањем. Јер, изборни циклус је јако 
кратак, траје четири године, ефекти ће се видети 
тек касније (и позитивни и негативни), а учесници 
процеса ће пружити отпор као што га свуда пружају, 
и онда треба имати неког одлучног који ће да каже 

„добро, ја ћу да се жртвујем за будућност”.
Додатни разлог бивша професорка Електротех-

ничког факултета у Београду, гостујући професор у 
Финској и Америци, једно време заменик министра 
просвете, налази и у Хоферовим речима “да је у вре-
мену великих промена неопходно да се стално учи и 
стално иде напред, јер иначе останете пуни чињеница, 
пуни знања, некако опремљени за свет који више не 
постоји и стално касните за тим светом. Много знате, 
али не знате шта ћете с тим.” Сагледавајући релацију 
свет и Србија, која чини 0,173 промила Земљине повр-
шине (али, има и мањих) професорка рече да је тешко 
поверовати да ће се на толиком простору родити 
гомила бриљантних идеја. Отуд би било добро да се с 
неким ујединимо и не измишљамо уникатна решења, а 
Европа нам је “највидљивија” у свему, па и образовању. 
Промене у образовању кроз историју показују да се 
мора учити за живот, а не за школу, што су и речи 

замишљеног Сенекиног ученика Луцилума. Како по-
следице успеха или неуспеха образовања управо осећа 
друштво професорка је подсетила и на Форстерову 
порука “да нас храњење кашиком на дуге стазе не учи 
ничему другом сем облику кашике”.

“Протрчавање” кроз историју образовања у Европи 
проф. Турајлић је започела од настанка првих универ-
зитета у 11. веку (Болоња, Саламанка, Сорбона). Потом 
је објаснила “прерастање” готово половине универзи-
тета (крајем 15. века) у средње школе због указаних 

потреба, као и појаву струковних школа (Немачка и 
Француска) у време индустријске револуције која је 
наметнула монодисциплинарно образовање (техника, 
друштвене науке, хуманистика). Универзитети су га 
средином 18. века прихватили, што је добро, али - оно 
на многим местима, па и Србији, и данас важи.

- Преко половине данашњих универзитета у 
Европи основано је после Другог светског рата 
и њихово златно доба траје до 1980. када настаје 
прва криза – наједанпут нема посла! Промениле се 
технологије, све почиње да се укршта, а универзи-
тети неспремни да прихвате то укрштање. Европа 
почиње да се уједињује, а све мање послова за сту-
денте. Излазе са интервјуа потпуно збуњени (као и 
дан-данас) јер их нико ништа не пита из њихове 
струке. Како се универзитети “не буде”, у Болоњи 
се окупља 29 држава да их натера (пошто их фи-
нансира) да нешто ураде са собом. Написали су (и 
једва потписали) Болоњску декларацију чија је 
суштина: “Људи, нама у Европи је доста Ајнштајна, 
дајте мало Стива Џобса”. Веровали су да универзи-

тети то знају, међутим, побунили су се и професори 
и студенти…

Тражећи одговор шта је проблем са школом - на 
свим нивоима - проф. Турајлић подсећа да данашњи 
клинци, који су “дигитални домороци” (јер од треће 
године држе мобилне телефоне, таблете и могу на ин-
тернету, не знајући језик, да пронађу оно што траже) 
и даље у школи уче косу танку и усправну дебелу!?! 

- Класичан облик школе је у познатом контексту и 
познатим проблемима, док су се послови преселили 
у непознат контекст и непознат проблем, а школа то, 
углавном, не прати – нагласила је Турајлићева. - Ди-
плома је, данас, само улазница за интервју на коме 
гледају како решавате проблем, како радите под 
притиском, колико сте самостални, предузимљиви, 
спремни да преузмете ризик, какви су вам вред-
носни судови, какви сте у колективу... Очекује се да 
компетентни појединац (тамо где се не запошљава 
партијски) буде способан да употреби своје знање, 
да га сам унапреди, да селектује битно, да разуме 
оно што је научио. Читав проблем је у томе што 
постоји дубоко неразумевање између онога што 
се студентима сервира као знање и онога што им 
заиста треба. С тим у вези је експанзија тзв. МУК-
ова (масовних отворених курсева на интернету који 
ништа не коштају) и “пасоши учења” према тзв. “ев-
ропском оквиру квалификација” са једноставно про-
веривим нивоима знања (али, Србија је међу малим 
бројем земаља које га још немају).

И док за дуално образовање многи тврде да је 
извор запошљавања, проф. Турајлић сматра да је 
извор социјалних неједнакости. Њиме се у Европи 
бавила студија “Дуално образовање – мост преко уз-
буркане воде” са циљем да се види да ли би оно 
могло да буде решење за смањивање незапослености. 
Закључено је да све земље размишљају како да у своје 
средњошколско образовање уведу што више практич-
них вештина, али на различите начине. Само Аустрија, 
Швајцарска и Немачка имају класично дуално 
образовање и оне имају неке успехе. Али, најбољи и 
најотворенији систем школства има Финска (попут 
бившег југословенског, где је свако из последњег за-
сеока могао да студира шта жели). У земљама са ин-
тензивним дуалним образовањем заиста је мања неза-
посленост. Млади (до 28 година) се брже запошљавају, 
али како старе постају незапошљиви јер се мења 
технологија. То што су научили временом никоме не 
треба, па у 40-им послодавцима постају занимљивији 
они са општим образовањем.

Карика која недостаје у целој причи, према проф. 
Турајлић, је тзв. STEM, односно везивање науке са 
реалним проблемима при чему се види зашто се 
нешто учи. Проф. Турајлић мисли да је потка за раз-
говор о томе оно што је Асимов рекао “да данас није 
у питању могућност развоја компетенција да би 
добио посао, већ стицање способности за опстанак и 
живот у новом, глобализованом свету”. - Ми стварно 
живимо у другачијем окружењу, технологији, све 
је другачије и просто неко мора ову децу да обучи 
да се у свему томе снађу – истакла је проф. Турајлић 
додајући: - Мени можда најлепша изрека изречена 
икад о образовању јесте: “Сврха образовања није 
да од људи формирам докторе, адвокате, инжењере, 
већ да од доктора, адвоката и инжењера напра-
вим људе”. Али, плашим се да се и то негде изгу-
било. Пропадање образовања је јако дуг процес, 
као у вицу о човеку који пада са “емпајер стејт 
билдинга” и после сваког спрата виче: “за сада је 
све океј”. Дакле, и нама је за сада све “океј” и ми 
ћемо увек имати одређен број деце која ће освајати 
златне медаље на олимпијадама, али то не доказује 
ништа о нашем образовном систему, показује само 
да имамо одређен број паметне, талентоване деце 
која постоје у свакој земљи. 

Љубиша Алексић

Све зависи од образовања младе генерације, а ми се тиме не бавимо довољно – каже професорка и наводи Хоферове речи: “У 
времену великих промена неопходно је да се стално учи и стално иде напред, јер иначе останете пуни чињеница, пуни знања, 
опремљени за свет који више не постоји и стално каскате за тим светом. Много знате, али не знате шта ћете с тим”. Суш-
тина Болоњске декларације је: “Људи, нама у Европи је доста Ајнштајна, дајте мало Стива Џобса”. Карика која недостаје 
у целој причи, према проф. Турајлић, је везивање науке са реалним проблемима, при чему се види зашто се нешто учи

Србијанка Турајлић
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Свечано обележен 3. октобар, Дан општине Бор и Дан ослобођења у Другом светском рату

БОР. – Обележавање 3. октобра, 
Дана општине Бор и Дана ослобођења 
од окупатора у Другом светском рату, 
почело је полагањем венаца и цвећа на 
спомен-обележје стрељаним и вешаним 
партизанима у центру града. Признање 
и почаст су им одали представници ло-
калне самоуправе, Удружења ратника 
ослободилачких ратова, Организације 
резервних војних старешина Бора, Под-

ружнице потомака ратника 1912-1920, 
Социјалистичке партије Србије, других 
организација и грађана Бора. 

- Бор је ослобођен 3. октобра 1944. 
године. У Бору се, заправо, нису оди-
гравале битке, него се немачка фаши-

стичка војска повукла из Бора. Главне 
борбе су се водиле у Горњану, према 
Брестовачкој Бањи и Злоту. Трећи 
октобар је и Дан општине Бор. У 
складу са Законом о територијалној и 
административној подели Србије, пре 
70 година Бор је проглашен градом – 
рекао је Светислав Ђурић, председ-
ник Друштва за неговање слободарских 
традиција Србије - Бор. 

Потом је у Музичкој школи „Ми-
одраг Васиљевић” одржана свечана 
академија која је почела интонирањем 
химне „Боже правде” у извођењу Град-
ског хора „Феникс”. Академији су при-
суствовали пуковник Ненад Марковић, 
начелник Регионалног центра Ми-
нистарства одбране из Ниша, пуков-
ник Владица Вучковић из Команде за 
развој Тимочке бригаде Зајечар, Ненад 

Иванишевић, генерални секретар Ми-
нистарства грађевине Републике Србије, 
представници градова и општина тимоч-
ког региона, председници Општине Бор 
из ранијих сазива СО, друштвено-поли-
тичког живота и бројни гости. Видоје 

Адамовић, председник Скупштине оп-
штине Бор, поздравио је присутне и 
свим грађанима општине Бор чести-
тао празник. Честиткама се придружио 
и Александар Миликић, председник 
Општине Бор. 

– Бор је рударски, леп, поно-
сан град у коме живе наши поносни 
суграђани. Бор је градио целу Србију, 
целу некадашњу Југославију. Градиће 

он и даље захваљујући Влади Репу-
блике Србије, одговорним људима 
који су у претходном периоду дали 
много за развој рударства, за нову то-
пионицу и фабрику сумпорне кисе-
лине, за нове погоне у РТБ-у. Показало 
се и показује се да је држава спремна 
да нама као општини укаже и врати 
оно што смо јој давали деценијама – 
рекао је Миликић, и додао: 

- Општина Бор, председник СО, 
моји први сарадници и ја смо заиста 
одговорно прихватили ове наше за-
датке и схватили смо да је заиста време 
да се град, општина врати својим 
грађанима и да сви заједно у наред-
ном периоду планирамо како ћемо и 
у ком правцу развијати све оно што 

је предвиђено. Предвидели смо многе 
промене од тога да смо се ове године 
обавезали да бринемо о социјалној 
политици и одвојили смо додатна, 
врло озбиљна средства за процесе 
самозапошљавања, социјалну помоћ 
породиљама, а у наредној одвојићемо 
много више. Такође смо издвајали и 
велика средства за инфраструктурна 
улагања у општини Бор. Почели смо 
да се бавимо школама, обданиш-
тем, у НГЦ-у смо на вратима израде 
пројекта новог обданишта за сто-
тину деце. Много је ствари које треба 
да радимо, много проблема које 
смо затекли, али и много енергије 
коју носимо сви заједно. Енергију 
носимо захваљујући вама, драги 
наши суграђани, струци, искуству 
генерација, председницима општина 
који су преносили своја знања и ис-

куства. Ви сте енергија која нам 
даје снагу и обавезу да идемо напред 
заједно, да ова општина постане град 
и сви заједно будемо поносни.

Први човек борске општине 
уручио је ученицима генерације ос-
новних и средњих школа лап-топ ра-
чунаре као поклон локалне самоу-
праве за постигнуте резултате. У ос-

новним школама награђени су: 
Немања Стефановић (ОШ „Свети 
Сава”), Лазар Милутиновић (ОШ 

„Душан Радовић”), Ивана Игов (ОШ 
„Бранко Радичевић”), Андрија Пешић 
(ОШ „3. октобар”), Алекса Поповић 
(ОШ „Станоје Миљковић” Брестовац), 
Марија Бузеј (ОШ „Вук Караџић”), 
Недељко Мартиновић (ОШ „Ђура 
Јакшић” Кривељ), Марко Тодоровић 
(ОШ „Петар Радовановић” Злот), а у 
средњим: Срђан Петровић (Машин-
ско-електротехничка школа), Никола 
Бугарин (Гимназија „Бора Станковић”), 
Александра Радић (Економско-трго-
винска школа) и Јелена Димитријевић 
(Техничка школа). 

Културно-уметнички програм завр-
шен је интонирањем рударске химне. 
Иначе, овогодишњи 3. октобар обеле-
жен је у знаку два велика јубилеја – 70 
година од проглашења Бора градом и 
110 година од смрти инжењера Фрање 
Шистека, првог директора Борских 
рудника. Општина Бор ове године обе-
лежава још неке јубилеје - 80 година 
постојања ОШ „Вук Караџић” и 70 
година излажења листа РТБ-а „Колек-
тив”.

Ј. Станојевић

А. Миликић: Предвидели смо многе промене од тога да смо се ове 
године обавезали да бринемо о социјалној политици и одвојили смо 
додатна, врло озбиљна средства за процесе самозапошљавања, ин-
фраструктурна улагања, социјалну помоћ породиљама, а у наредној 
одвојићемо много више. – Ученицима генерације борских основних 
и средњих школа уручени лап-топ рачунари. - У знаку два велика 
јубилеја – 70 година од проглашења Бора градом и 110 година од 
смрти инжењера Фрање Шистека

„Да се општина врати грађанима”

Градски хор „Феникс”

Видоје Адамовић

Александар Миликић

Положени венци и цвеће на спомен - обележје стрељаним и вешаним партизанима

Ученици генерације борских основних и средњих школа
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – На јубиларном 
50. Међународном сајму туризма у 
Новом Саду (5-7. октобра) хотел „Језеро” 
на Борском језеру окитио се двема 
златним медаљама (за амбијентално 
уређење ентеријера и екстеријера и за 
амбијент и квалитет услуге етно-ресто-
рана „Језерце”), трима великим златним 
медаљама (за бројне садржаје спорт-
ско-рекреативног типа, висок квалитет 
укупне гастрономске понуде и висок ква-
литет апартманског смештаја), као и пе-
харом Новосадског сајма за квалитетну 
и богату угоститељско-хотелијерску 
услугу. „Језеро” се изборило за ова 
вредна признања у заиста жестокој 
конкуренцији око 500 угоститељских 
објеката из земље и иностранства (Црна 
Гора, Мађарска, Турска).

На Сајму је било преко 250 изла-
гача, а хотел „Језеро” се представио 
на штанду Туристичке организације 

„Бор”. Милица Миловановић, управ-
ница „Језера”, није могла да сакрије 
задовољство чињеницом да су од сваког 

ко је пришао штанду распитујући се за 
овај бисер туристичке понуде борског 
краја чули само најлепше коментаре. 

- Све ове награде су потврда нашег 

досадашњег рада и подстрек, али и 
обавеза више да наставимо са добром 
услугом и да је усавршавамо. Било 
је много наших колега са којима смо 
успоставили контакт, склопили смо 
нове уговоре са агенцијама са којима 
досад нисмо сарађивали и надамо се 
успешној сарадњи са њима – нагла-
сила је Миловановићева.

Листајући књигу утисака и сами смо 
се уверили да су домаћи и инострани 
гости (из Бугарске, Индије, Кине) имали 
само речи хвале за љубазно особље 
почев од рецепционара до кувара, ку-
линарско умеће, хигијену, педантност, 
срдачност, осмех на лицу запослених. . .

Наша саговорница поносно додаје 
да је ово била најуспешнија сезона од 
поновног почетка рада хотела (2012. 
године). Сезона је била у пуном јеку од 

маја до новембра, када је забележено око 
16.000 ноћења. Било је много организо-
ваних група, али и велики број индиви-
дуалних гостију. Поменимо само семи-

наре фирме „Eliksir-group”, „Сименс”, 
„Atlas Copco”, „Адама СРБ”, водо-
привредних предузећа (Лука Дунав), 

„Бофосијада”, „V-Storm”, Економски фа-
култет Ниш, Ватерполо турнир седам 

репрезентација за јуниоре, „Саламан-
дер продукција” (снимање филма „Воља 
синовљева”), „Вермакс”, Савез дистро-
фичара Србије, Савез параплегичара и 
квадриплегичара Србије, Институт за 
економику и право, Технички факул-
тет Бор, Црвени крст Србије. Забеле-
жен је, такође, и рекордан број свадбе-
них весеља (тридесетак).

- Ова сезона је била баш удар-
ничка. Хотел се прочуо и нормално 
је да имамо више гостију него на по-
четку. Већ је кренуло интересовање 
за новогодишњи аранжман, а ту су 
и уговорене групне посете до краја 
године (Про кредит банка, Поштан-
ска штедионица, Завод за вештачење, 
Кока-кола, Мохањи, Удружење Влаха 
Србије, Синдикат здравства, Окто-
барска конференција) – закључила је 
управница „Језера”. 

Ј. Станојевић

БОР. – Општина Бор је за мере Ло-
калног акционог плана запошљавања 
ове године издвојила 13 милиона динара, 
а наредне у буџету ће бити предвиђено 
знатно више средстава – речено је на 
састанку Савета за запошљавање Оп-
штине Бор (5. октобра), на коме су 
представљене мере активне политике 
запошљавања за 2018. 

- Овогодишњих 13 милиона 
динара активирани су нешто касније, 
али смо успели да „уђемо” у неке 
рокове. Тренутно су у току јавни 
радови, стручна пракса, а склапају 
се уговори за самозапошљавање. 
Предлог је да идуће године за про-
граме запошљавања из општинске 

„касе” издвојимо 30 милиона, што је 
више него дупло. То потврђује идеју 
да буџет догодине буде и развојни. 
Значи, да нема само социјалну и ко-
муналну компоненту него да буде 
значајно развојни, с обзиром на то да 
је општина Бор, нажалост, једна од 
оних у Србији која има највећи број 
незапослених. Развојна компонента, 
практично, значи више људи који 
ће бити ангажовани радно – да ли 

ће то бити самозапошљавање путем 
пројеката, јавни радови, стручна 
пракса, али више људи са евиденције 
НСЗ-а ће имати прилику да нешто 
ради и заради. Очекујемо да преко 
400 људи буде ангажовано само из 
локалних средстава, али треба рећи 
да и Република Србија издваја сред-
ства за ове намене – рекао је Добрица 
Ђурић, члан Општинског већа Бор за 
социјална питања.

Соња Станковић, директор бор-
ске филијале Националне службе запо-
шљавања, најпре је изразила захвал-
ност локалној самоуправи, „јер у исто-
рији НСЗ-а није било оволико новца 
који је Општина Бор издвојила да би 
се подржале активне мере политике 
запошљавања које спроводи НСЗ”. 

- До краја године урадићемо Ло-
кални план запошљавања у коме 
ћемо прецизно дефинисати мере, 
опис, угрожене категорије, износ и ди-
намику реализације. Определићемо 
мере које ће самостално финанси-
рати Општина, као и мере које ће 
ићи на суфинансирање заједно са 
буџетом Републике Србије. Са друге 

стране, НСЗ као и сваке године спро-
води свој редован јавни позив доделе 
субвенција угроженим категоријама 
и реализације активних мера. Тако 
ћемо имати могућност да из два 
извора финансирања пружимо под-
ршку лицима која траже запослење. 
Ове године локална самоуправа 
издвојила је средства за ангажовање 
90 лица у јавним радовима, а наредне 
године ће бити најмање двоструко. 
Национални план запошљавања за 
2018. још није донет. Кад се то буде 

десило, утврдићемо све прецизно – 
истакла је Станковићева. 

С обзиром на то да програми још 
увек нису тачно дефинисани, плани-
рано је да се задрже управо они који 
су до сада дали резултате (у оквиру 
локалног плана биће стручна пракса, 
јавни радови, самозапошљавање и ново 
запошљавање, а то исто ће финансирати 
и НСЗ кроз редовне јавне позиве). Уко-
лико буде могућности, ови програми ће 
бити допуњени.

Ј. Станојевић

Туризам

Савет за запошљавање Општине Бор о мерама за наредну годину

Ове године за запошљавање је из општинске „касе” издвојено 
13 милиона динара, а идуће је предвиђено 30 милиона. – 
Д. Ђурић: То потврђује идеју да буџет догодине нема само 
социјалну и комуналну компоненту, него и развојну. - С. 
Станковић: До краја године урадићемо Локални план 
запошљавања

Више пара за запошљавање

Хотел „Језеро” „покупио” бројне награде на новосадском Сајму туризма

Златне медаље за 
квалитет услуга

„Језеро” се изборило за вредна признања у жестокој 
конкуренцији око 500 угоститељских објеката из земље и 
иностранства. – М. Миловановић: Све ове награде су потврда 
нашег досадашњег рада и подстрек, али и обавеза више да 
наставимо са добром услугом

Милица Миловановић поред бројних признања
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24. изложба Удружења ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор“

Борко Буђелан други пут самостално излаже у граду по коме носи име

МУЗЕЈ РиМ. – Од Дана општине 
Бор, трећег октобра, па до 23. Борани 
су имали прилику да виде најновије 
радове ликовних уметника свога 
града окупљених у Удружењу “Ване 
Живадиновић Бор”. За традицио-
налну смотру, 24. по реду, Уметнички 
савет одабрао је 33 рада 15 аутора, а 
отворила ју је Милена Станојковић, 

члан Општинског већа за културу и 
информисање. Преносећи поздраве 
председника општине Александра 
Миликића она је истакла да треба под-
ржати труд и залагање које удружење 

“Ване Живадиновић Бор” исказује већ 
24. годину кроз изузетну сарадњу са 
Музејом. Изражавајући наду да ће се 
тако наставити, она је најавила да ће се 
Општина потрудити да улаже у културу 
и изађе у сусрет и Удружењу и Музеју.

Према оцени Драгане Игњатовић, 
в. д. директора Музеја, “прилично добри 
радови” доносе раличите технике и 
мотиве. То значи да је свако према свом 
сензибилитету користио и свој омиљени 

начин изржавања, па су изложена и уља 
на платну, и иконе, и цртежи, и акварели, 
а и једна скулптура. Отуда има за сваког 
по нешто, а то чини ову изложбу карак-
тристичном и добром. 

-Свако од нас има препознатљив 
рукопис – рече и председник Удружења 
Ратко Јанковић. - Овом приликом 
двоје аутора је изложило три иконе, 

а ту је и једна скулптура, док су на 
све остало Борани који прате наше 
стваралаштво навикли, знају шта и 
како радимо. Иако је реч о пристојној 
поставци, надам се да ће наредна, 
јубиларна, бити наше још боље и 
озбиљније представљање граду Бору. 

Зорица Зора Марковић, члан Умет-
ничког савета, казала је да је сваки од 
изложених радова вредан пажње и по-
звала млађе ствараоце да буду вреднији. 
Према оцени коју је изнела у каталогу, 
овога пута је реч о ауторима изграђеног 
и препознатљивог ликовног израза који 
буди у човеку осећање лепог и племени-
тог, што је и циљ уметности, као умног 

и духовног људског производа. 
Зора Марковић сматра да су борски 

ствараоци ове, као и претходних година, 

својим радом и енергијом показали по-
требу за постојањем и одрживошћу ли-
ковног удружења у овом граду. Такође, 
без обзира што свако време носи 

тешкоће опстанка друштва, што је 
живот и ведар и тужан истовремено, 
овакав начин стваралаштва подиже ду-

ховне, моралне и емотивне вредности, 
што човека чини радосним, задовољним 
и достојанственим.

Љ. Алексић

МУЗЕЈ РиМ. - У Галерији Музеја 
рударства и металургије Борани ће до 
шестог новембра моћи да виде само-
сталну изложбу академског сликара 
Борка Буђелана. Другу прилику да 
изложи 23 уља на платну у родном граду 
по коме, иначе, носи име (родио се 3. ок-
тобра 1977.) добио је две године после 
првог представљања. Буђелан је завр-
шио Академију ликовних уметности у 
Београду 2001. године, смер сликарство, 
у класи професора Гордана Николића. 

Отварајући изложбу Данијела 
Матовић рече да је “први утисак 

при сагледавању његових радова 
препознатљив утицај великих ре-
несансних мајстора, италијанских 
и фламанских сликара епохе која је 
трајала пуна два века. Поставком 
преовладава велики број портрета, 
а било да их ради појединачно или 
у пару, аутор настоји да назначи ка-
рактер ликова. Његово сликарство 
одликује и изразит колорит”.

- Оно што се среће у мом ства-
ралаштву је то што сам научио 
још у средњој уметничкој школи 
за дизајнере у Пећи, а потом на 

Академији. Уз портрете, који 
преовладавају, радио сам и пејзаже, 
као и правце које сам проучавао. 
Омиљена ми је уметност Севера 
– ренесанса у Немачкој - а заво-
лео сам је још у средњој школи. На 
академији сам се доста бавио и 
уметношћу сецесије и поп-артом, од-
носно оним што сам успео да сам про-
учим. Најчешће радим уље на платну. 
Од изложених радова Буђелану је по-
себно драга најновија серија портрета 
„Грађански пар”. 

„Вече са Борковим сликама је 
догађај када ликовна уметност постаје 
оно што треба да буде: „огледало душе“ 
– каже у каталогу Бојана Буђелан. - 
Борко живи у свету уметности и 
стално истражује нове могућности 
стварања из потребе за достизањем 
уметничких врхова. Сликар је ра-
финираног укуса и сигурне вештине 
портретисања, промишљен и преци-
зан. Интегрише себе у сваки део слике, 
а ликове у пејзаж који понекад служи 
као декорација.“

Била је ово прилика и да в. д. ди-
ректора Музеја Драгана Игњатовић 
најави богату изложбену понуду до краја 
године. Седмог новембра гостује Музеј 
Крајине из Неготина изложбом „При-

рода и наслеђе“, за њом су акварели и 
цртежи Милице Ружичић, академске 
сликарке из Београда, а свој дан, 15. де-
цембар, Музеј ће обележити сопственом 
изложбом о Фрањи Шистеку. 

Љ. Алексић

Култура

Тридесет три рада од 15 аутора доносе различите технике и 
мотиве тако изражене да се стваралац и гледалац добро “схватају”, 
односно буде у човеку циљано осећање лепог и племенитог

Изграђен ликовни израз

Портрети у ренесансном 
стилу и колориту

Омиљена ми је уметност Севера, ренесанса у Немачкој – каже 
аутор - а заволео сам још у средњој школи, док сам се на 
Академији доста бавио уметношћу сецесије и поп-артом

Југослав Балаш поред свог рада

Учешће ваља забалежити
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Ј о к с и м о в а  п р о б аПрича 
Колекшива

Позната кафана „Црни 
врх“, последњи петак у окто-
бру 86. године. Већина стал-
них гостију је у расположењу 
које само ракија и циган-
ски оркестар дају. Музика 
трешти, коло гипко савија 
између столова. Јоксим 
води, до њега Радослав, по-
знати весељак, па Станко 
и још десетак бекрија. Сви 
су радници овдашњег руд–

ника и дубоке јаме где се небо 
само сања, а скоро сви, или 
готово сви, из истог краја. 

Конобар Пера са послу-
жавником у једној руци и 
шареном крпом преко друге, 
обучен у изношен црни сако, 
разноси ракију припитим 
гостима идући иза кола. 
Свирка престаје, а коло 
се разлива по столовима. 
Јоксим ознојен брише чело, 
седа, па се обраћа Радос-
лаву, најпознатијем бекрији, 
добром човеку и раднику. 

„Нешто ме чешће овде жига, 
показа руком у пределу срца, 
ајде, бре Радославе, да замо-
лимо Радоја да ми напише 
опроштајни говор, а ти да 
читаш кад одапнем. Радос-
лав се крсти и смеје: „Ма, за ..
би, дај да дрмнемо по једну. 
Ајде, Перо, донеси!

Тај Јоксим је био паметан 
постарији момак. Велике 
би школе завршио да га није 

омело бекријање, музика 
и песма. Био је поштован 
међу људима, а и међу ру-
ководиоцима у руднику. 
Терали су га они да заврши 
неке више школе. Али, он је 
све то одбијао, изговарајући 
се ракијом. Посебно је волео 
да држи говоре. А, говори 
су бивали о весељима, сла-
вама, свадбама, саранама и 
другим поводима.

Пијанке тог посебног, 
Јоксимовог друштва, биле су 
обавезно бар једном месечно, 

али углавном мирне, веселе, 
са шалама које су се доцније 
препричавале: Бубањ 
Мерџановог сина трешти, 
док Јоксим води коло машући 
допола испијеном „полоком“. 
Кратка пауза, лето, субота, 
око четири-пет по подне. 
Радоје вади говор и седа за 
сто са осталима. Конобар 
Пера нарочито уважава те 
госте са јужне пруге. Радоје 

чита полако, а Јоксим га по-
негде испарви. „Е, то је то“ – 
викну на крају Јоксим – „баш 
то“. Припит, Радослав зах-
тева да одрже пробу горе 
- на гробљу! Сви се слажу и 
углас вичу: „Идемо!“ Поручују 
комби од Чкере и смештају 
се некако са музикантима. 
Лете “полоке”, а музиканти 
у тескоби моле да их пусте, 
да иду кући. Радослав бесно 
прети, псује им мајку, комби 
креће пут гробља.

На пропланк између два 

стара гроба, легао Јоксим 
држећи “полоку”, музика 
се буни, али почиње да 
свира. Радоје узима говор 
почиње да чита, држећи у 
једној руци папир, а у другој 
допола испијену флашу. 
Таман поче да чита, кад се 
Јоксим подиже на лакат и 
потеже из флаше. Радоје се 
просто увреди: “Ти си умро, 
како можеш да пијеш?” Док 
музика бије, Јоксим одговара 
заплићући језиком: “Само 
још два цуга, па почни!” Ра-
дослав прилази лежећем 
Јоксиму са “полоком” у руци: 

“Јоксиме, брате, да се куц-
немо, па после умри ако 
мораш. Али, и не мораш, јер 
ко ће после коло да води у 

“Црном врху”. А, и Пери ко-
нобару си остао дужан две 
банке”.

И музиканти почеше 
да негодују, траже паре: 

“Нек да паре, па после да га 
сарањујемо!” Јоксим се диже, 
извади згужване банке и 
даде им: “Да идемо, људи, 
пробали смо, било је од–
лично!” Музика засвира, 
али на излазу из гробља – 
милиција, а и пролазници 
их псују: “Дабогда цркли, 
пијанице!”

Дежурни судија, иначе 
миран и благородан човек, 
прексрти се кад чу целу причу 
и рече: “Да платите казну 
за нарушавање јавног реда и 
мира”. Покуша да их оштро 
укори, али осмехујући се 
рече: “Ако се понови, послаћу 
вас у затвор”. Они се дубоко, 
дубоко клањаху излазећи 
натрашке и обећавајући да 
се неће поновити. Тако се 
заврши Јоксимова проба.

Божа Јеремић, село 
Самоково, 

2010. године 
Посвећено брату Обрену Г.

Илустрација: Игор Крстић
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ког глумца Круза, 8. Електрика (скр.), 9. Продавница хлеба, 10. Музичка лествица, 11. 
Инситут за технолошки развој (скр.), 12. Германско племе са Јиланда, 13. Кухињска 
посуда са тучком, 15. Животињски пород, окот, 18. Тањирић на ваги, 21. Прах добивен 
млевењем житног зрневља, 22. Оснивач и издавач нашег јубиларца, 25. Износ на нов-
чаницама, 26. Врста речне рибе, 27. Хранљиве материје, 28. Планета Сунчевог система, 
29. Кратка рекламна порука на ТВ, 31. Река у Русији, 33. Име египатског глумца Шарифа, 
34. Житко јело од брашна, 36. Продукт корозије, 37. Италијанска телевизија, 38. Бугар-
ска новчана јединица, 40. Далековод (скр.), 42. Надимак Ернеста Геваре.

Соколи опет лете
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Својевремено је један недељник 
у Југославији, испод главе листа, ре-
кламно, врцаво, али и суштински тачно, 
истицао: „Новине за младе од 7 до 77 
година“. Ове границе додатно размиче, 
померајући навише само ову горњу, Со-
колско друштво „Бор“, под командом 
председника Чедомира Марковића. 
Окупља испод свог замишљеног крова 
(Друштво је још увек бескућник) ре-
креативце иза којих су минуле године 
најбољих спортских домета, али и оне 
чије време тек долази. 

За улазницу у ово Друштво потребна 
је само добра воља, све остало тамо 
се налази. Имају развијену сарадњу 
са сабраћом, по склоностима, из Бе-
ограда, Шапца, Сефкерина и других 
места, а преко границе са друштвима из 
Румуније и Бугарске. Након гостовања и 
тестирања својих спортских могућности 
на туђим теренима, почетком октобра, 
традиционално, полажу испит из го-
стопримства у просторијама Спортског 
центра Младост и ресторану Медаља.

У суботу 7. октобра, у спортским дис-
циплинама пробало је своје могућности 
преко педесет сокола. Домаћини су били 

успешнији, највећи број златних медаља 
завршио је на прсима њихових такми-
чара.

У стоном тенису неприкосновен је 
био Милован Кројиторовић, у пикаду 
Јеленко Крстић, док је у шаху Јован 
Г. Стојадиновић, стопостотним бројем 
победа, заклонио златну медаљу од 
прошле године и придодао јој још једну.

У оквиру спортског дела сус-
рета нашло се места и за надметање у 
шутирању пенала (фудбал) и тројки у 
кошарци.

У свечаном делу програма насту-
пила је плесна група Лидо за шта је 
награђена аплаузом присутних и, из 
руку председника Марковића, захвал-
ницом за сарадњу. 

За дугогодишње сарадништво благо-
дарност на папиру је, у име Соколског 
савеза Србије, примио секретар Иван 
Живановић, а, уз исто образложење, у 
име друштва „Соко“ – Сефкерин, пред-
седник Драган Ристић.

Такмичење је одржано под 
покровитељством Министарства омла-
дине и спорта Републике Србије.

Јован Г. Стојадиновић
Најуспешнији стонотенисери: у средини, „на престолу“, Милован Кројиторовић

БОР. – Поводом 20. октобра, Дана 
ослобођења Бора у Првом светском рату, 
на споменик погинулим ратницима за 
слободу Србије 1912-1918. године по-
ложени су венци и цвеће. Признање и 
почаст свим жртвама одали су пред-
ставници локалне самоуправе, Друштва 
за неговање слободарских традиција 
Србије Бор, Савеза Удружења потомака 
ратника 1912-1918. и Социјалистичке 
партије Србије, а у присуству делегације 
Војске Србије.

- Битке се нису водиле у Бору зато 
што је бугарска окупациона војска 
напустила град у који је ушла фран-
цуска колонијална коњичка бригада 
на челу са Емилом Гепратом.  Окупа-
ционе војске Бугарске, Аустроугар-
ске и Немачке су се повлачиле према 
Београду који је ослобођен 1. новем-
бра и тиме су борбе у Првом светском 
рату у Краљевини Србији завршене 

– рекао је Светислав Ђурић, председ-

ник Друштва за неговање слободарских 
традиција Србије Бор. 

У борбама српске војске од 1914. до 
1918. године живот је изгубило више 
од 1.500 бораца и цивила са садашње 

територије општине Бор, док је из Ти-
мочке Крајине погинуло укупно 25.000 
војника. 

Ј. С.

У борбама српске војске од 1914. до 1918. године живот је изгуби-
ло више од 1.500 бораца и цивила са садашње територије општи-
не Бор, док је из Тимочке Крајине погинуло укупно 25.000 војника

Светислав Ђурић
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Од 1903. до 1946. године мајданпечки рудник био је у рукама „Анонимног 
друштва” које је у првим годинама експлоатације главну пажњу посвећивало 
истражним радовима и изградњи високе пећи „кнудсен”. Нови власници пра-
вилно су уочили да међу узроцима ранијих неуспеха значајно место заузимају 
трошкови транспорта. Решење за скуп превоз руде до Дунава нашли су у 
изградњи жичаре, и то најкраћим путем, скоро ваздушном линијом. Године 
1908. подигнута је ваздушна железница, укупне дужине 16.658 метара, која 
је због повољне конфигурације терена радила по систему „пуне корпе вуку 
празне”. 

Од Штациона у Мајданпеку, са надморске висине од око 350 м, водила је 
преко превоја Капетанска (770 м) и спуштала се дугом косом до пристаништа 
у Доњем Милановцу, на 60 м надморске висине. Имала је 270 корпи којима 
се превозило око 30 тона пирита на сат. Поред руде, у оба правца превозиле 
су се пошта, храна и друга роба. У делу који је водио кроз Мајданпек била је 
заштићена посебном мрежом. Жичара је успешно радила скоро 40 година, од-
носно до национализације 1946.

На снимку из старог албума – стари Мајданпек.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Соларна енергија је 
дефинитивно будућност. 
Међутим, у тој будућности, 
уместо крова прекривеног 
соларним панелима, про-
зори би могли да скупљају 
сунчеву енергију и истов-
ремено помажу у штедњи 
струје. Ово је светла 
нова идеја за нову со-
ларну технологију која би 
могла да промени начин 
на који ваши прозори 
функционишу.”Ако их све 
положите, флуоресцентни молекули ће да апсорбују сунчеву светлост и 
да је усмере ка ивицама стакла. Ако имате соларне панеле на тим иви-
цама, можете да их користите за производњу електричне енергије. И 
ако укључите струју, флуоресцентни молекули ће бити усправљени, као 
течни кристали, што ће омогућити неометан пролазак сунчеве светло-
сти”, објашњава Јерун Сол са Универзитета у Ајндховену.

Лети, ова стакла ће блокирати штетне ултраљубичасте зраке и врућину, 
попут ролетни. Зими су прозирна и омогућавају да сунчева светлост греје 
вашу кућу. Такође могу да функционишу као соларни панели, кажу холанд-
ски научници. „Ово је светлећи соларни концентратор. Реч је о пластичној 
плочи која садржи веома светле флуоресцентне молекуле. Идеја је да се 
замене уобичајни силицијумски соларни панели у одређеним подручјима. 
Била би поједностављена уградња у зградама, а могао би да се користи и 
као звучна баријера или на аутобуским станицама”, истиче Мајк Дубеју 
са Универзитета у Ајндховену.

Идеја је да вас било које стакло у будућности заштити не само од атмос-
ферских услова, већ и да се користи као прозирни соларни панел. „Колико ми 
знамо, прозори са течним кристалима су тренутно једино решење, које 
остаје оволико прозирно. Не утичемо на видиљиво светло”. Мајкл Дубеју 
признаје да ови прозори не функционишу толико добро колико соларни 
панели, али да су једина опција у подручјима у којима нема много директне 
сунчеве светлости. „У веома малом, суженом простору са добрим присту-
пом сунчевој енергији, користићете силицијумске соларне панеле који су 
најефикаснији. Међутим, другде, на пример тамо где нема много светло-
сти или на северном зиду зграде, или у прометним подручјима, ово може 
да поднесе ударац дечје лопте”. Холандски тим већ ради са комерцијалним 
партнерима да избаци ове прозоре на тржиште.

Мајданпечка жичара

Извор: Глас Америке

Соларни панели и на прозорима

„Баци поглед на научни оглед”
Одржан четврти „БОНИС 2017”

Ј. С.

БОР. – У Студентском центру Бор одржан је (29. септембра) четврти „БОНИС 
2017” (БОрска Ноћ ИСтраживача) који је окупио око 100 младих учесника - 
извођача огледа и демонстрација и 30 њихових наставника и ментора. На овој 
научној манифестацији, под слоганом „Баци поглед на научни оглед”, учествовало 
је 11 институција: Друштво младих истраживача, Технички факултет, Музеј ру-
дарства и металургије, Регионални центар за таленте, Техничка школа, Гимназија 

„Бора Станковић”, ОШ „3. октобар”, ОШ 
„Душан Радовић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ 
„Станоје Миљковић” Брестовац и Сту-
дентски центар Бор. Бројне посетиоце 
дочекала је макета праисторијске пећи 
за топљење метала, та чудна створења, 
хемијска магија, рециклажа, радионице, 
научни квиз и још бројне научне чаролије. 

- Одзив посетилаца је много већи 
него раније, па вечерас не стајемо 
са послом. Очигледно је да ова 
манифестација из године у годину 
привлачи све више пажње и утолико 
је нама тежи задатак да измислимо 

нове атракције и учинимо ово вече чаробним за њих. „БОНИС 2017” се, иначе, 
организује у оквиру пројекта Каравана науке „Тимочки научни торнадо”. Ове 
године пројекат финансира Министарство омладине и спорта, а код Центра за 
промоцију науке добили смо још један пројекат - „Како смо почели да топимо 
метале” и део тих активности се овде приказује – рекла је Наташа Ранђеловић, 
координатор „Каравана науке” из ДМИ Бор.

Четврта „Борска ноћ истраживача” окупила око 100 младих учесни-
ка - извођача огледа и демонстрација и 30 њихових наставника и мен-
тора из 11 институција

Ј. Станојевић


