
www.rtb.rs

www.kolektiv.co.rs
KOLEKTIV 

ONLINE

Хоће да инвестирају у РТБ

Рушиће 
се стара 
топионица Страна 5

Денис Киф 
у РТБ-у

Страна 4

Стране 2 и 3

„Церово 2” још на 
„стенд бају”

Страна 5

„Руска бакарна компанија“ жели стратешко партнерство са Србијом и Бором

Из далеког Јекатеринбурга на адресе два министарства (рударства и привреде) и РТБ-а Бор стигло писмо 
заинтересованости за стратешко партнерство. – Писмо упутио председник Управног одбора „Руске бакарне 
компаније“ Игор Алтушкин, трговац металима на глобалном нивоу, иначе један од најбогатијих Руса. – 
Александар Антић: Намера им је да, кроз стратешко партнерство са Владом Србије, инвестирају у даљи развој 
рудника, топионице и рафинерије РТБ-а. Не наводећи никакве цифре, у писму заинтересованости истиче 
се само жеља да „Рашн копер компани“ развије сарадњу са Србијом. – Радује ме што интересовање за РТБ 
расте. Расте јер се, поред веће цене бакра на светском тржишту, повећава и производња у РТБ-у Бор, а  сви 
потенцијални инвеститори то прате и знају, каже Благоје Спасковски
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„Руска бакарна компанија“ жели стратешко 

РТБ. – „Руска бакарна компанија“ (Russian 
Copper Company Ltd.) жели стратешко партнер-
ство са РТБ-ом Бор. О томе сведочи писмо заин-

тересованости које је из далеког Јекатеринбурга 
стигло на адресе два министарства (привреде 
и рударства) и РТБ-а Бор, а упутио га је лично 
председник Управног одбора ове руске компаније 
Игор Алтушкин, трговац металима на глобал-
ном нивоу са листе најбогатијих људи на свету, 
коју објављује амерички часопис „Форбс“. 

Министар рударства Александар Антић 
потврдио је интересовање ове руске компаније 
за сарадњу са Србијом и „Бором“. - Намера 
им је да, кроз стратешко партнерство са 

Владом Србије, инвестирају у даљи развој 
рудника, топионице и рафинерије РТБ-а Бор. 
Не наводећи никакве цифре, у писму заинте-
ресованости истиче се само жеља да „Рашн 
копер компани“ развије сарадњу са Србијом. 
Очекују формализовање неке врсте партнер-
ства, па је писмо заинтересованости уједно и 
позив за делегацију званичника Владе Србије 
и техничке стручњаке из РТБ-а да посете про-
изводне и грађевинске сајтове у њиховом влас-
ништву, јер се, како наводе у писму, радују 
добијању предлога с наше стране везано за 
даље кораке. Такође, желе и да ми боље раз-
умемо ко су они и какав потенцијал имају као 
стратешки партнер Републике Србије – рекао 
је министар Антић.

Притом, како је нагласио, интересовање за 
РТБ показало је више великих иностраних рудар-
ских компанија из Русије, Кине и Канаде.

-Не кријемо да тражимо стратешког пар-
тнера за РТБ. Влада Србије је у протеклим го-
динама урадила много како би компанију са-
чувала. Изградили смо нову топионицу и фа-
брику сумпорне киселине, зановили део ру-
дарске опреме, унапредили флотацијске про-
цесе и инвестирали у све то преко 300 мили-
она долара, унапредили смо ефикасност чита-
вог система са једне и са друге стране решили 
вишедеценијске еколошке проблеме. С друге 

стране, спровођењем УППР-а решили смо 
питање свих дуговања која је РТБ Бор имао. 
Утврђене су и уређене обавезе РТБ-а, колико 
коме треба да се плати и дефинисан је период 
од осам година да се сва та дуговања измире – 
истакао је министар Антић. Те две ствари, додао 
је, уз повећање ефикасности РТБ-а и добру 
цену бакра, довеле су до тога да данас постоји 
озбиљно интересовање више компанија из ру-
дарског бизниса за стратешко партнерство са 
Србијом и „Бором“.

Све веће интересовање потенцијалних ин-
веститора и стратешких партнера за РТБ Бор, 
челни човек борске компаније Благоје Спасков-
ски прокоментарисао је овако:

-Радује ме што интересовање за РТБ Бор 
расте. Расте јер се, поред веће цене бакра на 
светском тржишту, повећава и производња 

Хоће да инвестирају 

Десет година 
меркају РТБ

Руси, како је истакнуто у писму заинтересо-
ваности „Руске бакарне компаније“, помно пра-
те све догађаје у РТБ-у Бор и то више од десет 
година. Јер, ова компанија је 2006. године уче-
ствовала на првом тендеру за приватизацију 
РТБ-а Бор у партнерству са „Амалко групом“. 
Од тада се са великим интересовањем гледа 
на све што се дешава у РТБ-у Бор, а посебно 
се прати најновији програм реструктурирања 
који је иницирала Влада Србије.

„Руска бакарна компанија“ је трећи по ве-
личини произвођач бакра у Русији. Компанија 
је у приватном власништву и финансирају је 
највеће руске и међународне банке. Поседује и 
управља двема топионицама и има пет рудни-
ка, а годишње производи 1,4 милиона тона кон-
центрата бакра. 

„Рашн копер компани“ је тренутно у про-
цесу изградње једног од највећих рудника ба-
кра у Европи који ће, након уходавања 2019., 
годишње прерађивати 28 милиона тона руде и 
коштаће 1,3 милијарде долара. Поређења ради, 
у РТБ-у Бор се за годину дана преради око 20 
милиона тона руде бакра. За девет месеци ове 
године, „Руска бакарна компанија“ је у нове 
руднике инвестирала пола милијарде долара.

Александар Антић

Руси размишљају о различитим могућностима сарадње са РТБ-ом - од откупа до заједничког улагања
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у РТБ-у Бор, а сви потенцијални инвести-
тори то прате и знају. РТБ је стабилизовао 
пословање након пожара у Фабрици сум-
порне киселине, али је чињеница да се без ка-
питала, потребног за даљи развој рударства, 
раст производње и попуну топионичких ка-
пацитета, компанија не може издићи на ниво 
какав заслужује Србија. Иако заинтересо-
вана да порасте и учешће РТБ-а Бор у бруто 
друштвеном производу, држава нема новца да 
улаже у отварање нових рудника и повећање 
производње, а није ни пракса у свету да она 
улаже у руднике. Капитал можемо, зато, обе-

збедити само променом власничке структуре 
компаније, па се таква промена намеће као не-
миновност – рекао је Спасковски. 

Да није логично да држава буде једини инве-
ститор и да је РТБ-у Бор потребан свеж капитал 
потврдио је и министар Александар Антић.

-Нама треба партнер који ће инвестирати 
преко пола милијарде долара у развој рудар-
ског посла. У Бору треба да се отворе нови руд-
ници, ново лежиште из комплекса „Церово“. 
Није логично да држава буде једини инве-
ститор у рударски сектор. Треба нам нови 
инвеститор и зато разговарамо са свима. 
Направићемо озбиљну утакмицу међу свим 
тим компанијама које су заинтересоване, 
а стратешки партнер биће онај ко Србији 
понуди најбоље услове и најбољу визију, 
визију која одговара нашим плановима. Јер, 
РТБ није само компанија, то је једно огромно 
природно богатство на које је наслоњена 
читава источна Србија. Због тога то мора да 
буде визија и један план да се читав тај део 
Србије унапреди, да се тамо развије један ду-
горочно одржив процес у коме ћемо да напра-
вимо од РТБ-а да вреди више него што вреди 
данас – казао је министар рударства у Влади 
Србије. 

Александар Антић поновио је и да ће до краја 

првог квартала наредне године бити објављен 
међународни јавни позив за прикупљање 
обавезујућих понуда за РТБ.

Г. Тончев Василић 

партнерство са Србијом и Бором

у РТБ

Руске опције
-Интересовање за борску компанију поти-

че, пре свега, због чињенице да РТБ има до-
бро развијену инфраструктуру, могућност за 
проширење и модернизацију производње, а на-
лази се у „срцу“ Европе – трећем региону у све-
ту по потрошњи бакра – рекла је прес служба 

„Руске бакарне компаније“ руском каналу RBC 
ТВ.

Представник „Рашн копер компани“ изјавио 
је за овај руски бизнис канал да компанија 
размишља о различитим могућностима 
сарадње са РТБ-ом Бор – од откупа борске 
компаније до стварања заједничког улагања, 
уз учешће српске државе на основу имовине 

РТБ-а.

РТБ. – Једини српски рудник бакра, у чијем са-
ставу послују мајданпечки и борски рудници, но-
вембра је остварио 4,27 милиона тона ископина, 
што је највећи месечни учинак у последњих десет 
година! Да би стигли до оваквог резултата, рудари су 
најпре морали да уклоне 2,7 милиона тона јаловине, 
а потом откопају 1,57 милиона тона руде. Све је то 
дало производњу четири хиљаде тона бакра у концен-
трату, од кога је, даљом прерадом, добијено 19.300 
тона сувог концентрата који је испоручен топионици. 

Највећи напредак забележен је у Руднику бакра 
Мајданпек, где је нова рударска механизација већ 
оправдала набавку. Укупне ископине су у новембру 
тежиле 1,8 милиона тона, од тога само јаловина 1,3 
милиона. Откопано је и 550 хиљада тона руде из које је 
извучено 1.600 тона бакра у концентрату. Подсетимо, 
зарад веће производње бакра и бржег раскривања 
мајданпечког лежишта је и купљено шест камиона-
дампера, багер, булдозер и бушилица. Мајданпечки 
рудари су већ сада премашили производњу у 2016. и, 
ако наставе оваквим темпом и у децембру, продукција 
бакра у граду под Старицом биће за петину већа од 
лањске. 

И површински коп „Велики Кривељ“, највећи 
рудник из састава РТБ-а Бор, улази у последњи 
овогодишњи месец спокојан јер је изнедрио и руде 

и бакра преко плана. Прогнозиране количине руде у 
новембру премашене су пре истека месеца, и то за 
15 одсто, а и бакра је дато више од плана. Укупне ме-
сечне ископине у руднику „Велики Кривељ“ одавно 
су премашиле два милиона тона, па је у тамошњу 
флотацију новембра на даљу прераду, из откопаних 
870 хиљада тона руде, отишло преко две и по хиљаде 
тона бакра у руди. 

За 11 месеци рудари кривељског рудника отко-

пали су преко девет милиона тона руде, а све да би се 
домогли до 26.800 тона бакра у руди, односно оства-
рили 7% бољи скор од плана. Спремно, кажу, чекају 
последњи месец у години и први снег јер су путеве 
унутар рудника осигурали од проклизавања заштит-
ним бедемима, на време опскрбили возила антифри-
зом, солану испробали, а транспортни систем прегле-
дали и очистили.

Рудари Бора и Мајданпека 
„прекопали“ план

Једини српски рудник бакра, у чијем саставу послују мајданпечки и борски рудници, 
новембра је остварио 4,27 милиона тона ископина, што је највећи месечни учинак 
у последњих десет година! - Мајданпечки рудари већ сада премашили производњу 
из 2016. и, ако наставе оваквим темпом у децембру, продукција бакра у граду под 
Старицом биће за петину већа од прошлогодишње. - И површински коп „Велики 
Кривељ“, највећи рудник РТБ-а Бор, улази у последњи овогодишњи месец спокојан 
јер је изнедрио и руде и бакра преко плана

Г. Тончев Василић.

Производња бакра у РТБ-у већ премашила лањску

У РТБ-у се за годину дана преради 20 милиона тона руде бакра

Благоје Спасковски
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Амбасадор Велике Британије у Србији Денис Киф посетио РТБ Бор

РТБ. – Делегација амбасаде Велике Британије 
у Србији предвођена Његовом екселенцијом Де-
нисом Кифом посетила је 16. новембра Ру-
дарско-топионичарски басен Бор. У разговору 
са менаџментом компаније истакнута је жеља 
Уједињеног Краљевства за јачим билатералним 
односима са Србијом, пре свега на пољу економ-
ске сарадње, где је, како је истакао амбасадор 
Киф, рударство приоритетна привредна грана.

-За нас је ово веома важна година јер у њој 
обележавамо 180 година од успостављања 
дипломатских односа Велике Британије и 
Србије. Припремамо се и за самит у Лондону 

наредне године, у оквиру берлинског процеса, 
где је економска сарадња веома важна тема. 
Зато смо већ идентификовали неколико прио-
ритета као потенцијале за чвршћу економску 
сарадњу Британије и Србије у овом региону, а 
један од тих приоритета је рударство – рекао је 
амбасадор Киф, говорећи о разлозима за посету 
РТБ-у Бор.

Истичући да је срећан што има прилику да 
упозна борску компанију и на лицу места види 
како она ради, амбасадор Денис Киф изразио је 
задовољство што је на састанку са менаџментом 
РТБ-а од првог човека компаније Благоја Спа-
сковског могао да чује све о плановима, развоју 
и инвестицијама које су, како сматра, темељ за 
будућност предузећа.

-У Министарству спољних послова смо већ 
разговарали о могућностима развоја економ-
ских веза две земље, па сам са сарадницима 

овде да видимо и да ли постоји могућност 
продубљивања сарадње РТБ-а са британским 

компанијама. Познато ми је, на пример, да већ 
дуго сарађујете са нашом фирмом „Каминс“ – 
рекао је Киф.

Спасковски је потврдио да РТБ Бор дуги низ 
година има пословне односе са овом британском 
фирмом која производи моторе и истакао да мал-
тене целокупну рударску механизацију којом рас-
полаже РТБ покрећу управо „каминсови“ мотори.

Након састанка са пословодством РТБ-а Бор, 
коме је присуствовао и председник Управног 
одбора компаније Немања Стевановић, амбаса-
дор Велике Британије Денис Киф је у друштву 
домаћина, разгледао нову топионицу и фабрику 
сумпорне киселине, а присуствовао је и ливењу 
бакра. 

У разговору са менаџментом компаније 
истакнута је жеља Уједињеног Кра-
љевства за јачим билатералним одно-
сима са Србијом, пре свега на пољу 
економске сарадње, где је, како је ис-
такао амбасадор Киф, рударство при-
оритетна привредна грана. - „Импре-
сивна прва посета РТБ-у Бор и прили-
ка да се боље упознам са плановима за 
будућност овог важног индустријског 
гиганта. Лепо је видети нове импулсе 
у пословању“, написао је Киф на Тви-
теру

Амбасадор на Твитеру поделио утиске
Утиске о РТБ-у Бор и свему што је ви-

део и чуо током посете, амбасадор Денис 
Киф поделио је на друштвеној мрежи Тви-
тер. „Импресивна прва посета РТБ-у Бор 
и прилика да се боље упознам са планови-
ма за будућност овог важног индустријског 
гиганта“, написао је Киф на Твитеру.

Амбасада Уједињеног Краљевства у 
Београду „твитовала“ је у сличном тону, 
па је уз неколико фотографија из РТБ-а, 
поручено да је „лепо видети нове импул-
се у пословању“.

Рударство јача економску 
сарадњу две земље

Г. Тончев Василић

Амбасадор Киф са сарадницима

Разговори са пословодством РТБ-а

Лепо је видети нове импулсе у пословању, написао је Денис Киф на Твитеру
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РББ. – Површински коп “Церово 
1“, само један мањи део комплекса 
„Церово“, од новембра више не ради. 

Експлоатација је тамо завршена, бакра 
на тој локацији више нема, па су људство 
и опрема пребачени у друге погоне Руд-
ника бакра Бор.

-Све што смо могли да извучемо 
одатле, водећи рачуна о економич-
ности радова, извукли смо до новем-

бра. Коп је, да подсетим, отворен 
1991. године и радио је до 2002., када 
је експлоатација обустављена јер је 
то тако одлучило тадашње руковод-
ство. Поново смо га отворили 2012. и 
за пет година одатле извукли још 26 
хиљада тона бакра. У „оживљавање“ 
тог копа уложили смо тада 18 мили-
она евра, а од производње приходо-
вали чак 81 милион долара – каже 
Небојша Виденовић, директор Рудника 
бакра Бор. 

„Церово 1“ је било исплативо ле-
жиште, али оно је тек мањи део истои-
меног комплекса кога чине „Церово 2“, 

„Церово Дренова“ и „Церово примарно“, 
напомиње Виденовић и подвлачи да 
то што су рудне резерве у „Церову 1“ 
исцрпљене само значи да што пре треба 
почети рударске радове у следећем ле-
жишту, у „двојци“, јер цео комплекс 
крије још доста бакра.

- Геолошке рудне резерве у пре-
остала три лежишта „тешке“ су око 

320 милиона тона, а билансне око 
213 милиона тона руде бакра. Само 
у „Церову 2“, које морамо што пре 
да отворимо, надомак прве кашике 
багера је око 30 милиона тона руде, 
са средњим садржајем бакра 0,31%. 
Према предвиђеној динамици 
откопавања, век овог лежишта би био 
седам година, с тим што би се у прве 
две одатле добијало два и по мили-
она тона руде, а касније би капацитет 
био повећан на пет и по милиона тона 
годишње. За раскривање и почетак 
експлоатације потребно нам је око 40 
милиона долара, које морамо уложити 
у набавку рударске механизације, до-
датне опреме за флотацију, откуп 
земљишта и опрему за мониторинг 

утицаја сеизмике на околне објекте. 
Све законске услове за извођење ру-
дарских радова на том локалитету 
смо испунили, обезбедили смо неоп-
ходну рударску документацију и до-
зволе, али каснимо јер нећемо силу 
закона да „ломимо“ преко леђа ло-
калног становништва. Надам се да 
ћемо врло брзо наћи неко компро-
мисно решење, радимо на томе – каже 
директор Рудника бакра Бор.

Према прелиминарним проценама и 
предвиђеној динамици откопавања руде 
и јаловине у “Церову 2“, до 2024. године 
одатле треба да се извуче 16 и по мили-
она тона руде и склони 14,7 милиона 
тона јаловине. 

Г. Тончев Василић 

ТОПИОНИЦА. – Рушење ста ре 
топионице тренутно је у фази уго-
варања. Наиме, у току је поступак за 
прикупљање понуда, како нам је рекао 
Зоран Васковић, главни машински 
инжењер за Топионицу и Сумпорну, 
упућени су тзв. позивни захтеви фир-
мама које се тиме баве. Потенцијални 
извођачи радова на уклањању старе то-
пионице су у обавези да најпре ураде 
пројекат рушења, на основу којег ће 
се обезбедити дозвола Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. - Овом важном послу при-
ступили смо из неколико разлога: 
први је обавеза према канадској 
EDC банци да бисмо задовољили еко-
лошке критеријуме, други је тај што 
преко пламене пећи старе топионице 
коју рушимо треба да прође против-
пожарни пут који је услов да бисмо 
добили противпожарну сагласност 
и трећи је да више нема потребе да 
она ради. Након демонтаже опреме и 

уклањања свих делова, на том месту 
ћемо обавити рекултивацију тла 
(замена закисељеног земљишта) и 
оплемењивање околине. 

Рушиће се производна линија број 
један у топионици, тачније сви делови 
старе топионице који нису у функцији 
нове (реактор и пламена пећ број један, 
котао-утилизатор, три електрофилтера, 
гасоводи и комплетна пратећа инфра-
структура из састава свих тих целина), 
као и линија К-2 у Фабрици сумпорне 
киселине. 

- Реч је о озбиљном послу са ком-
пликованим објектима и великој 
количини материјала – деловима 
конструкције и опреме, а ту је и 
грађевински шут. Стручне службе 
Топионице и Сумпорне направиле су 

спискове и процениле количину ком-
плетног материјала који треба да се 
сруши: 13.000 тона челика, 400 тона 
олова, 6.000 тона армираног бетона 
и 3.500 тона опеке. Зато овај посту-
пак у неким објектима подразумева 
веома пажљиво рушење, да се не би 
оштетили нови објекти, постројења и 
инсталације који раде. Примера ради, 
на многим местима испреплетане су 
инсталације за довод кисеоника и 
електроинсталације за нову топио-
ницу са објектима које треба укло-
нити – рекао је Младен Живковић, ру-
ководилац грађевинског одржавања у 
Топионици. 

У старој топионици, по речима 
Васковића, има доста опреме која ће 
се демонтирати и складирати у ма-

гацинима, јер постоји могућност да 
се искористи у басенским погонима 
(мотори, дуваљке, пумпе, измењивачи). 
Конструкција и делови опреме који неће 
моћи да се употребе у комбинату бакра, 
по пројекту, у почетку ће се складирати 
на местима одређеним за то, а након тога 
продати по тржишним ценама. Пошто у 
старој топионици има и грађевинског 
отпада, заједно са службама за екологију 
ТИР-а и РТБ-а обавиће се његова 
класификација и уклањање у складу са 
правилницима и позитивним законима 
који важе у Републици Србији. - Оба-
веза извођача радова је да направи 
и детаљан динамички план, који ће 
бити саставни део уговора. Очекујемо 
да се рушење обавезно заврши у току 
идуће годин, а наш циљ је да то буде 
што пре због свих разлога које смо 
навели – закључио је Васковић.

Ј. Станојевић

Завршена експлоатација лежишта „Церово 1“

Прикупљају се понуде за рушење старе топионице

То што су рудне резерве у „Церову 1“ исцрпљене само значи да што 
пре треба почети рударске радове у следећем лежишту, у „двојци“, 
јер цео комплекс крије још доста бакра, каже директор Рудни-
ка бакра Бор Небојша Виденовић. - Комплекс „Церово“ захтева 
инвестиције од најмање 250 милиона долара, а „Церово 2“ може 
прорадити уз улагање 40 милиона долара. - Иако су Рудници ба-
кра Бор обезбедили неопходну рударску документацију и дозволу 
за извођење радова, чиме су испунили све законске основе за „ула-
зак“ у „Церово 2“, на отварање лежишта чека се због пара, али и 
проблема у откупу земљишта

„Церово 2“ још увек на „стенд-бају”

„Стара дама” у старо гвожђе
Рушиће се производна линија број један, тачније сви делови старе 
топионице који нису у функцији нове, као и линија К-2 у Фабрици 
сумпорне киселине. - Процењена количина материјала који тре-
ба да се сруши: 13.000 тона челика, 400 тона олова, 6.000 тона ар-
мираног бетона и 3.500 тона опеке. – Оставиће се опрема и делови 
конструкције који могу да се искористе у басенским погонима, а 
који не могу продаће се по тржишним ценама

Небојша Виденовић

Зоран Васковић

Младен Живковић

„Церово 2” би се откопавало седам година
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СЕРВИСНА РАДИОНИЦА. – Током целе године, 
а поготово сада пред зиму запослени у Сервисној ра-
дионици на старом борском копу ангажовани су на ре-
монту и оспособљавању механизације потребне копо-

вима, али и топионици за превоз шљаке. По речима 
Сибина Србуловића, управника радионице, од њих се, 
поготово пошто су на време набављени неки делови, 
и очекује да појачају ресурсе опреме пред улазак у 
зимске услове рада. 

– Највише пажње – каже Србуловић – посветили 
смо ремонту дампер-возила која су током 2017. 
била најслабија карика производног ланца, јер је 
њихов радни век прилично исцрпљен. За собом 
имају седам година рада без већих испада, одно-
сно по 40-ак хиљада мото-сати. Отуда покушавамо 
да побољшамо њихову расположивост, а да трош-
кови не буду велики.Тако смо последњих месеци 
овде делимично ремонтовали четири дампера, као 
и доста склопова за возила у самој производњи (ци-
линдри, пумпе, хидраулика, амортизери). И велики 
број гума је овде искоришћен до безбедне границе. 
Потребе наших рудника за камионима свакако су 
веће од остварене расположивости, али сматрам 
да смо били на задовољавајућем нивоу у датим 
околностима надајући се да ће после Нове године 
наићи бољи период. Јер, док се на Западу таква 
возила полако гасе, ми дугогодишњим искуством 

и сналажљивошћу потврђујемо да се репаратуром 
може продужити њихов рад и доста тога уштедети.

Циљ РББ-ових сервисера је да се у 2018. што 
више врате планском, превентивном одржавању 
пошто је најбоље, најјефтиније и најефикасније, јер 
се механизација на време заустави. Ова радионица 
је иначе предвиђена за ремонте камионских мотора 
након 5.000 часова рада. Али, како због потреба 
производње нема много времена, за сада се раде само 
делимични ремонти усмерени на најслабије тачке 
тих возила. То су тзв. предњи трапови, редуктори, а 
полако долазе на замену и “каминс” („cummins“) ди-
зел-мотори за којима су, као и за самим возилима, 
40.000 мото-сати. 

- То није мало јер је реч о светском стандарду и 
можда је било сумњи да ће камиони то одрадити, 
али они су одрадили – каже Србуловић. - Почели 
смо са дизел-моторима као најосетљивијом тачком. 
Јер, лакше је зменити гуму, амортизер, хидраулику, 
али ако откаже мотор камион треба да стоји 20 до 
30 дана, а доста камиона је стигло до граничног 
броја мото-сати. Ми не можемо одједном да заме-
нимо 15 мотора, али сервисирање ћемо почети од 
најкритичнијих, рачунајући да ћемо током 2018. 
ремонтовати намјмање пет-шест за “Кривељ” и не-
колико за РБМ. Шест младих радника увелико се 
обучава за рад на моторима и они ће за годину дана 
бити самостални оператери. Треба бити стрпљив и 
веровати у те младе људе, поготово што је реч о ве-

ликим уштедама. Подсећам да нов мотор кошта око 
400.000 евра, ремонт у Београду преко 150.000, а код 
нас је то, ипак, доста јефтније и поносимо се тиме 
да се и овде нешто ради што и у свету. Наравно, не 
у том обиму, али се надамо да ћемо ускоро моћи да 
ремонтујемо четири мотора истовремено. 

Сервисна радионица је доскора имала специјалан 
задатак да ремонтује и један од два топионичка ка-
миона за превоз шљаке зато што је код оба, после 
одређног броја мото-сати, дошло до проблема у 
преузимању лонаца и њиховом безбедном истовару. - 
Мада смо у почетку стрепели да ћемо успети, ре-

монтовали смо комплетан истоварни део тог специ-
фичног возила (са два волана) и отклонили потребу 
да долазе сервисери са стране и то „дебело“ наплате. 
Помогли смо и колегама из РБМ-а урадивши гене-
рални ремонт мотора једног од два највећа РТБ-
ова „komacu 375 ax“-булдозера. Од прошле недеље 
он тамо ради и чекају га велики послови.

Човек који је, предводећи и подучавајући млађе 
колеге, обавио тај посао је Драган Сојилковић. Њему 
је то трећи “QСК 23”- мотор код кога је “комацу” уна-
предио “каминсов” систем убризгавања и потрошње 
горива. Драган је био на специјалузацији за “QСК” 
моторе у Енглеској, има сертификат, и сада ови ре-
монти под његовим надзром одлично иду. И он указује 
на предуг застој у подмлађивању јер се овај посао дуго 
учи, али процењује да је неколико младих људи кре-
нуло добрим путем. А, сопственим знањем остварују 

се велике уштеде, јер, реч је о папрено скупим дело-
вима, а и замена старо за ново трипут је скупља од ре-
монта у сопственој режији. 

Пословођа одржавања пратеће механизације Саша 
Живановић је са колегама управо извадио и предао 
Моторном одљењу мењач кривељског булдозера “375” 
(после 27.000 радних сати). Напомиње да је та машина 
(у својој класи) трећа по величини у свету: тешка је 78 

тона, а само мењач око две. Он се сећа да га је први 
упалио кад је нов стигао на склапање, као и да су пре 
пет година обавили први ремонт тог мењача када то 
нигде у Европи није рађено, већ искључиво у Јапану. 
Саша нам је показао и грејдер марке “Caterpillar 16 
G”, који, уз одржавање у овој радионици, ради већ 34 
године! Највећи захват било је убацивање “каминс” 
мотора у њега, а све преправке на доњем строју и 
предњем трапу урађене су без увозних делова. 

Мајсторе сервисне радионице у 2018. очекује и 
почетак радова на репарацији пет-шест “корпи” које 
су се, иначе, показале као једна од најбољих ставки 
на “белазима”. А, како је за тешке и компликоване по-
слове одржавања неопходан и врхунски алат није нас 
зачудило што смо у радионици срели и представнике 

“Меркура” који су дошли, како рече Срђан Ђорђевић, 
технички директор, код пријатеља и колега да наставе 
и прошире сарадњу везано за чувене америчке “Snap 
on” алате као “број један” у свету за рударство и енер-
гетику, авио и војну индустрију. О томе сведоче и ком-
плети из осамдесетих година које имају у радионици. 
Тада су нове “камацу”-машине стизале заједно са ко-
ферима “снепон”-ових алата које овде и дан-данас ко-
ристе и ниједан светски произвођач не може се похва-
лити толиком дуготрајношћу. 

Љ. Алексић

Превентивни ремонти рударске опреме пред зиму

Рударство РББ
Настојимо да 
побољшамо 
расположивост 
тешких камиона 
који већ имају и 
по 40.000 мото-
сати, тако да она 
буде солидна, а 
трошкови не тако 
велики – каже 
Сибин Србуловић, 
руководилац 
сервисне радионице. 
- Циљ је да се 
2018. што више 
вратимо планском 
одржавању јер 
је оно најбоље, 
најјефтиније и 
најефикасније,пошто 
се механизација 
зауставља на време

Највише пажње дамперима

Драган Стојилковић

Сибин Србуловић и Радисав Баџикић

Стасавају млади мајстори

Саша Живановић

Недавно су ремонтовали и један од два 
камиона за превоз шљаке
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Коп “Кривељ” успешан на руди, солидан на јаловини

Одмиче монтажа линије за флотирање нове топионичке шљаке

КОП “КРИВЕЉ”. – Са кривељског 
копа крајем новембра умирујући рапорт. 
Од планираних 825.000 тона руде, за 26 
дана откопано је 823.070 тона, што је 

15-ак процената преко плана, па је из-
весно да ће и месечни циљ бити пре-
машен. Рачунало се на средњи садржај 
бакра од 0,273 одсто који би остварењем 
плана донео 2.183 тоне бакра у руди, али 
како је просечан садржај 0,3 јер су то-
варене богатије партије руде из тзв. 
текућег захвата, то је и више бакра у њој. 
Дато је 2.445 тона. Према речима управ-
ника копа Милана Делића оволико руде 
је омогућила чињеница да је почетком 
месеца било довољно места на складу, 

па је откоп био већи од прераде. То ру-
дарима оставља простор да застану ради 
евентуалних интервенција а да притом 
не ометају рад флотације.

-За претпоследњи овогодишњи 
месец је било предвиђено – каже 
Делић - и уклањање 1,975 милиона 
тона јаловине, што са поменутом ко-
личином руде чини 2,8 милиона тона 
ископина. И, док је за 26 дана дато 
1,252 милиона тона, чиме су укупне 
ископине достигле 2,075 милиона 
тона (или 86 одсто плана), домет на 
јаловини (73 одсто) нешто је нижи 
од прошломесечног (85 одсто) јер се 
багер на истоку копа спустио са коте 
515 на 455 и знатно удаљио од пла-
нира на који се вози јаловина, а киша 
и магла су успориле одвоз. 

Десетомесечни биланс кривељских 
рудара показује да је од циљаних 8,36 ми-
лиона тона руде откопано 8,169 (или 98 
одсто). Међутим, бољи садржај метала 
у њој (0,307) од планираног (0,208) дао 
је више бакра, па је уместо 22.718 тона, 
остварено 24.219 тона, или скоро седам 
процената више. Најуспешнији месец 
на јаловини био је октобар са 85 одсто 
плана, солидан је био и септембар са 80, 
а то ће, по Делићу, бити добар резултат и 
за новембар будући да је план био скоро 

два милиона тона. Од предвиђених 
14,535 милиона тона јаловине, за 10 
месеци дато је 8,235 или 60 процената.

У новембру је настављена израда и 
појачавање заштитних бедема целом ду-
жином путева унутар копа за случајеве 
проклизавања возила. Јер у усло-
вима лоше видљивости и евентуалног 
губљења контроле над возилом возач 
има физичку препреку да не слети у 
амбис. Како снег може да донесе про-
блеме и високонапонској надземној 
мрежи (од 6.000 волти) до свих багера 
и бушилица, проверавају се “продужне 
кућице”, спојнице, котни аутомати и 
трафои. На точковима је сада 17-18 ка-
миона, али увек је један на дневном сер-
вису тако да се 15-ак сигурних, са изгле-
дом повећања, може сматрати добрим 
стањем. Индустријска со је такође 
спремна, солана испробана, возила 
су снабдевена антифризом, транспор-
тни систем саниран и очишћен, такође 
спремљен за зимске услове. 

-Пошто смо багером у текућем за-
хвату стигли на етажу изнад водоса-
бирника – додаје Делић - почело је ин-
тензивно одводњавање уз помоћ два 
цевовода пречника 180 мм. Пумпе 
даноноћно шаљу воду до преливних 
места, до каскаде, а одатле у флотацију 
и тако стварају услове да узимамо 
богатију руду са још нижих етажа. 
Дакле, време је још “подношљиво”, 
па је и производња у очекиваним 
границама. Нисмо далеко од циља 
на јаловини, али како иде зима 
покушаћемо да задржимо достигнути 
ниво. Похвалио бих све запослене што 
поштују мере безбедности и заштите 
на раду тако да ни овог месеца нисмо 
имали повреда ни хаварија, а посебно 
водеће мајсторе из одржавања који не 
питају за радно време док не поправе 
машине, а то се и те како осећа, види, 
у ономе што постижемо. 

Љ. Алексић

БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. – Мај-
стори ATB FOD-а, уз надзор испору-
чиоца опреме - „Meco Minerals“ - ових 
дана монтирају нову линију флота-
ционих машина за прераду топио-
ничке шљаке. Према речима управника 
борске флотације Ивице Младеновића 
шест машина типа „RC5“ које ће 
пречишћавати концентрат добијен из 
ове сировине, већ је на својима местима 
и убачени су им погонски механизми, 
а следи повезивање са електричним 
инсталацијама и аутоматиком. Иначе, 
сва опрема за пречишћавање већ је у ца-
ринским магацинима и сукцесивно се 
преузима. 

-Пре десетак дана стигле су нам и 
машине за основно флотирање чијом 
монтажом ћемо коначно добити нову 
флотацију за нову топионичку шљаку.
Требало би да је пустимо у рад сре-
дином децембра и тако стигнемо до 
циља који је искоришћење бакра 
од 86 процената (са садашњих 65) и 
крајњи концентрат са минимум 30 
процената овог метала. Вертикални 
млин ради одлично, муљне пумпе за 
међупроизводе су монтиране, дуваљке 
такође.

Подсетимо да линију за прераду 
нове топионичке шљаке, од нове опреме, 
чини изузетно добра „ХП 200“ дро-

билица која је “спустила” уситњеност 
шљаке на “сто посто шест милиметара” 
што је борским флотерима омогућило 
да у процесу „прескоче“ млин са шип-
кама и тако штеде електричну енергију. 
–Након дробљења, шљака иде дирек-
тно у млин са куглама – објашњава 
Младеновић. - Потом у вертикални 
млин (иначе лак за руковање и 
одржавање) који даје 80 одсто самле-
веног производа класе 38 микрона. То 
је више него дупла уситњеност сиро-
вине ако се има у виду да досадашња 
обрачунска класа у свим басенским 
флотацијама износи 74 микрона. Рад 
вертикалног млина се одмах одразио 
на проценат искоришћења и квалитет 
концентрата.

Од Младеновића сазнајемо да руко-
водство настоји да набави и једну фил-
тер-пресу којом би се смањивала влага 
у концентрату на испод 10 одсто. До 
средине децембра треба да се оконча 
и трафо-станица која ће омогућити 
одвајање флотације шљаке од линије 
за флотирање јамске руде, чиме се 
може рачунати на њен сигурнији 
рад. Побољшавају се и услови рада у 
најстаријем погону РТБ-а. Уз систем 
отпрашивања (у делу дробљења), сани-
ран је и кров хале, а ушло се и у фазу 

њеног застакљивања. Тендер је завршен 
и бира се најповољнији понуђач тако да 
ће то бити, како рече управник, најмања 
флотација (на око 300 квадрата) а даваће 
6.000 тона метала (из шљаке) годишње.

Подаци из протеклог дела године 
кажу да је (за десет месеци) у борској 
флотацији прерађено 461.100 тона јамске 

руде и из ње добијено 2.099 тона бакра 
у концентрату. Из 215.635 тона влажне 
шљаке топионици је испоручено 3.535, а 
из 10.804 тоне хладног материјала 2.628 
тона „црвеног“ метала, тако да борска 
флотација полако поправља свој допри-
нос басенском билансу бакра, поготово 
на плану флотирања шљаке. 

Љ.Алексић

Постављене машине 
за пречишћавање

Убачени су им и погонски механизми, следи повезивање са 
електричним инсталацијама и аутоматиком, а кад се монтирају 
машине за основно флотирање и половином децембра 
стартује комплетна линија, борска флотација ће, према речима 
управнимка Ивице Младеновића, стићи до циља у преради нове 
топионичке шљаке. А, то је: искоришћење бакра од 86 одсто и 
крајњи концентрат са најмање 30 процената овог метала

Руде и бакра преко плана
За 26 дана новембра откопано 823.070 тона руде са 2.445 тона ба-
кра у њој, а месечни план је 2.183 тоне. - На јаловини неће достићи 
најбољи овогодишњи домет (85 одсто октобарског плана), али 
управник копа Милан Делић и 80-ак процената сматра солидним, 
пошто је план за новембар био скоро два милиона тона. – Путеви 
обезбеђени бедемима, возила антифризом, солана проверена, транс-
портни систем прегледан и очишћен

Ивица Младеновић

Милан Делић
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Рудник бакра Мајданпек убрзава одводњавање Јужног ревира

РБМ. - Модернизација Флотације 
Рудника бакра Мајданпек, започета 
због повећања капацитета прераде 
и побољшања технолошких резул-
тата, односно производње концентрата 
продајног квалитета, уз искоришћење 
метала од 87 одсто, настављена је 
стварањем услова за увођење електрон-
ског мониторинга. То је још један алат у 
вођењу процеса прераде и важан корак 
на путу до потпуне аутоматизације. 
Представници компаније “Metso 
minerals” су 12 дана новембра про-
вели у Флотацији РБМ-а бавећи се 

имплементацијом и подешавањима 
DCS-система за оптимизацију процеса 
ослоњеног на рад видео камера. Реч је 
о “Visio froth” програму са камерама 
који обрађује слику и, на основу брзине 
кретања пене по ћелијама, прорачунава 
и сам подешава ниво и количину ваздуха 
у флотационим машинама. 

- “Visio froth” прикупља све 
информације, параметре из 
постројења и шаље слику како 
пена тренутно изгледа. Систем 
затим прави рекалкулацију како да 
оптимизује комплетан процес и шаље 

повратне информације - објашњава 
Meissa Fatima Ababou, представница 
компаније „Metso minerals“. - Управо по-
кушавамо да упознамо људе како тај 
систем ради, да унесемо иницијалне 
параметре и да за месец дана, када 
би требало да опет будемо ту, урадимо 
финализацију. У међувремену, људи 
ће добити прилику да се увере како то 
функционише.

Представница “Metso minerals”-а 
још додаје да процес није најстабилнији, 

али се није ни очекивало да одмах све 
крене глатко и без почетних тешкоћа. 
Осим тога, ни сама руда није ста-
билна: - Морамо да обавимо још доста 
подешавања. За сада смо оптимизо-
вали основно флотирање, а током 
следеће посете фино ћемо подесити и 
комплетан процес.

Од представника ове компаније 
чули смо и мишљење да је одржавање 
нове опреме у мајданпечкој Флотацији 
на највишем нивоу, те да после годину 
и по дана машине и постројења раде 
као да су управо постављени. - Док 
прошле недеље није пуштен у рад 
овај систем са 24 камере, требало је 
ићи од машине до машине и подеша-
вати једну по једну, успут проводећи 
по пар минута да би се сагледало 
шта се дешава. Сада се из контролне 

собе, даљински, подешавају параме-
три процеса - каже Дарко Шушић из 

„Metso minerals“-представништва Бео-
град. - Брже се реагује на евентуалне 
промене. Камере прате читав систем 
и очитавају процесне вредности у ма-
шинама, дозирање ваздуха и брзину 
преливања пене, што су подаци који 
омогућавају да се најдиректније 
прати квалитет и искоришћење. Ту је 
могуће релативно брзо изменити пара-
метре, а праћењем у наредних месец-

два сагледаће се који су показатељи 
дозирања ваздуха, нивоа и брзине 
прелива пене били за одређени ква-
литет и искоришћења. 

Увођење овог система допринеће 
да се подешавања обављају брже, али 
ће процес и даље зависити од човека и 
његовог искуства, будући да комплетна 
аутоматизација још није обављена 
и, како наводе представници “Metso 
minerals”-а, нема улазних параметара 
у реалном времену. Читав поступак би 
био неупоредиво једноставнији када 
би имали уграђене анализаторе и ПСМ 
уређаје, али и са овим Флотација РБМ-а 
добила је добар алат за вођење процеса 
прераде у настојању да искоришћења, са 
садашњих близу 85 одсто, повећа на 87, 
уз захтевани квалитет концентрата. 

С. Вукашиновић

Допринос наших стручњака
- Да би био потпуно аутоматизован, си-

стем се налази у фази тестирања. За то 
је неопходно увођење анализатора на 
улазу флотирања, јаловинама и дефи-
нитивном концентрату. Очекујемо 15. 
јануара поновни долазак представника 

„MetsoMinerals”-а у циљу добијања до-
датних савета и размени искустава ве-
заних за нови систем управљања проце-
сом флотирања – истиче Ивица Јакша, 
главни електроинжењер РБМ-а. Додаје 
да је Служба електроодржавања са пред-
ставницима фирме „Metso Minerals“ и 
подизвођачима учествовала у измени 

„Metso” програма и програма DCS-а. Тиме 
су омогућили интеграцију „Visio Froth“ система на постојећи DCS систем без већих 
проблема.

РБМ. - Непуних девет месеци након 
треће, у Руднику бакра Мајданпек про-
радила је (13. новембра) и четврта 
линија одводњавања површинског копа 
Јужни ревир. Тиме је знатно оснажена 
припрема и обезбеђења нових рудних 
етажа на Андезитском прсту од изузет-
ног значаја за даљу производњу бакра 

и племенитих метала, а одводњавање 
површинског копа убрзано, са циљем 
да се обезбеди континуитет производње 
док се на другим радилиштима не допре 
до бакарне руде.

Одводњавање Јужног ревира почело 
је крајем јануара 2014. године са 
коте 219 да би пред почетак рада чет-

врте линије старт био на коти 174. У 
међувремену, првој линији која је функ-
ционисала уз две редне пумпе, средином 
прошле године придодата је друга, а 17. 
фебруара ове године и трећа. 

-Те три линије су опслуживале 
четири пумпе (прву линију покрећу 
две) и дневно испумпавале толико 
воде да је ниво језера обаран за 18 
до 20 центиметара дневно. Чет-
вртом линијом дневни учинак би тре-
бало да се повећа на 25 центиметара 

- сазнали смо од Слободана Мишића, 
пословође одводњавања. - Четврта 
линија је опремљена новим понтоном 
са ребрастим цевима на усисном делу 
пумпе. За њу је обезбеђена нова пумпа 
(KSB multitec 150/7) капацитета 360 
кубних метара на сат на висини од 
280 метара. Она је, уз цевовод дужине 
преко хиљаду метара, ослоњена на 
постојећи а додатно је опремљен елек-
тровод, односно, обезбеђено је његово 
електроснабдевање. На овај начин 
четврта линија би требало да повећа 
капацитет одводњавања и учествује у 
избацивању већих количина воде до 

резервоара за пречишћавање који се 
налази у непосредној близини Транс-
портног система 1. 

То је посао који се завршава тек 
пошто се воде пречисте по препору-
ченом технолошком поступку, а онда 
даље уливају у Мали Пек. – Посебно 
оптерећење на површинском копу 
Јужни ревир, уз раскривку и распо-
ложивост опреме, јесу и воде у језеру. 
Предвиђена динамика радова неми-
новно захтева, практично налаже, и 
интезивније одводњавање у циљу 
ослобађања радилишта за даље 
напредовање - подвлачи Андреја 
Марковић, помоћник директора РБМ-а 
за производњу. - У том циљу, поред ин-
сталисане три линије за одводњавање, 
уведена је и четврта. Јер, са тренутне 
коте воде на 174 метра, треба с(т)ићи 
до дна копа остављеног на плус 120 
метара. Обавезе уграђених система су 
велике с обзиром на потребну дина-
мику радова. Међутим, сва четири си-
стема у раду су гарант обезбеђивања 
континуитета рада на руди.

С. Вукашиновић

Лакше вођење процеса

Са коте 219 метара, 
одводњавањем је ниво 
воде у језеру на Јужном 
ревиру оборен на 174 
метра. – Четвртом 
линијом дневни учинак 
би са 18-20 центиметара 
требало да се повећа на 
око 25. – Одводњавање 
има посебан значај за 
континуитет откопавања 
руде, будући да омогућава 
отварање нових рудних 
етажа на Андезитском 
прсту

Прорадила и четврта линија

Програм “Visio froth”, 
ослоњен на 24 камере, 
омогућава прикупљање 
информација, параметара 
из постројења и 
прослеђује слику како 
пена тренутно изгледа. 

- Систем оптимизује 
комплетан процес и шаље 
повратне информације, 
да би се брзо реаговало 
и дошло до концентрата 
жељених карактеристика. 

– Важан алат за вођење 
процеса којем је до 
потпуне аутоматизације 
потребна уградња 
анализатора и ПСМ-
уређаја

Meissa Fatima Ababou
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Са новембарском производњом у РБМ-у достижу прошлогодишњу

У РБМ-у померен колосек одлагача на тракастом транспортеру

Раст се наставља

РБМ. - Ослоњена на солидне де-
сетомесечне резултате новембарска 
производња у Руднику бакра Мајданпек 
је према већини параметра достигла 
прошлогодишњу, па ће у периоду 
до краја године учинак бити у знаку 
приближавања планским захтевима и 
постизања раста у односу на остварено 
током 2016. У прошлој години, подсе-
тимо, дато је 14,7 милиона тона укупних 
ископина, 5,767 милиона тона руде, из 

којих је произведено 15.207 тона бакра 
у концентрату и пратеће количине пле-
менитих метала, са искоришћењем на 
бакру од 83,65 одсто.

За 11 месеци ове године учинак 
мајданпечких рудара је на корак до 
лањског гледајући укупне ископине, око 
прошлогодишњих количина када је реч 
о руди, а изнад лањског резултата са већ 
16 хиљада тона бакра у концентрату и 
просечним искоришћењем од 84,20 

одсто. 
- План укупних ископина на 

Јужном ревиру је за 28 дана новем-
бра остварен са око 84 одсто. Учинак 
на руди је 96,67 процената, уз садржај 
бакра у руди од 98,20 одсто - каже 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за производњу. - У новем-
бру имамо евидентан помак свих 
параметара у односу на претходни 
месец. Предузете су многе активно-
сти да до тога и дође, од послова на 
Транспортном систему (померање 
транспортне траке Т 06), која је за-
ротирана на свом крају за 44 метра, 
чиме су створени услови за рад ТС 
Ф1 дуже време без сталног прису-
ства булдозера и потребе за вожњом 
на спољна јаловишта. Рад система у 
таквом режиму позитиван је са ста-
новишта норматива и бољих произво-
дних резултата на раскривци. Мања 
потреба за булдозерима на јаловишту 
створиће услове да се они ангажују на 
другим задацима и путеви на повр-
шинском копу припреме за безбедан 
рад тешких возила. Треба поменути 
и системе за одводњавање на копу, 
измештање постојеће три линије и 
стављање четврте у функцију, чиме 
се стварају услови за правовремено 
ослобађање лежишта. 

Велике обавезе имали су и запо-
слени у Флотацији. - Наш први и 
најважнији задатак јесте да сву испо-
ручену руду прерадимо са што бољим 
искоришћењем и у траженом квали-
тету концентрата, а да притом трош-
кове држимо под контролом и по-

бринемо се за све неопходне успутне 
послове који доброј преради дају 
континуитет. Свесни да упоредо са 
производњом морамо да стварамо 
услове да се она на исти начин, па и 
боље одвија убудуће, припремили смо 
и делом успели да обавимо бројне 
интервенције на линији прераде, од 
дробљења до филтраже, неопходне за 
несметани рад - истиче Јелена Ђурић, 
управница Флотације. Наводи да је за 
28 дана новембра прерађено више од 
пола милиона тона руде са кумулатив-

ним искоришћењем од 84,83 одсто, а 
да је овогодишња производња бакра у 
концентрату већ за неколико процената 
изнад прошлогодишњег.

Чињеница да се новембар завр-
шава са око 1,8 милиона тона укуп-
них ископина говори да се раскривање 
Јужног ревира убрзава, што је један од 
најважнијих задатака за даљи рад РБМ-а.

С. Вукашиновић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек, 
после шест дана застоја, прорадио је 
транспортни систем “Фазе 1”. На тој 

„жили куцавици“ површинског копа 
окончано је померање колосека одла-
гача са циљем да се читав систем оспо-
соби за несметано одлагање планираних, 
већих количина јаловине због убрзаног 
раскривања рудних лежишта на “Истоку 
1” Јужног ревира, али са смањеним 
трошковима и уз мање ангажовање 
помоћне механизације.

-Претходна ситуација и локација 
транспортне траке Т06 је изиски-
вала стално присуство помоћне 
механизације, једног до два булдозера 
на самом јаловишту, што је подразуме-
вало и високе трошкове, а поред тога 
и учестало померање одлагача. Како 

је то условљавало застоје и одлагање 
јаловине на спољним одлагалиштима, 
уз транспорт камионима и трошкове, 
овај подухват био је преко потребан – 
каже Андреја Марковић, помоћник ди-
ректора РБМ-а за производњу.

У том великом послу запосленима 
у мајданпечком Руднику бакра својом 
опремом, знањем и људством помогли 
су стручњаци “Те – Ко” (Термоелек-
тране и копови) „Костолац“. Екипа ма-
шинског одржавања транспортног си-
стема била је максимално ангажована, 
будући да су сваки праг на коме стоје 
шине морали поново да учврсте. А, и 
радници рударске струке морали су да 
очисте окретну станицу транспортера 
за почетну позицију. То је посао који се 
тако темељно одрађује први пут после 

15-ак година, са циљем да се одлагачу 
на „дуже стазе“ обезбеди несметани рад.

-У протеклих неколико дана тра-
касти транспортер Т06 дужине 1.265 
метара померен је тако што је крајња 

тачка, односно, оса одлагача поме-
рена на раздаљину од 44 метра, а све 
са циљем да се обезбеди рационалније 
решење и одлагање јаловине настави 
директно. Такво решење подразу-
мева неупоредиво мање ангажовање 
помоћне механизације, а онда и мање 

трошкове раскривања – каже Небој ша 
Стојановић, помоћник директора 
РБМ - а за развој и инвестиције.

У Руднику бакра Мајданпек под-
влаче да је ово потез који омогућава 

да се капацитет транспортног система 
више и боље користи, а убрза одлагање 
већих количина јаловине, у складу са 
плановима, што је од изузетног значаја 
за раскривање нових рудних лежишта на 
Јужном ревиру.

С. Вукашиновић

За брже одлагање
                       јаловине

Крајња тачка, односно оса одлагача транспортера Т06 
померена је на раздаљину од 44 метра, а све са циљем да се 
одлагање јаловине настави директно. - Претходна локација 
захтевала је стално присуство помоћне механизације, честа 
померања одлагача, а због тога и застоје током којих је јаловина 
камионима одвожена на спољна одлагалишта

План укупних ископина на Јужном ревиру за 28 дана новембра 
остварен са око 84 одсто, учинак на руди са 96,67 процената, уз 
садржај бакра у руди од 98,20 одсто. – У Флотацији предађена 
сва испоручена руда у захтеваном квалитету и са кумулативним 
искоришћењем од 84,83 одсто. - Овогодишња производња 
око 16 хиљада тона бакра у концентрату премашила 
прошлогодишњу
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У “Производним услугама” РБМ-а непрестано траже путеве штедње

У РБМ-у успели да оспособе “Bucyrus”-бушилицу

Када искуство проговори

РБМ.- “Производне услуге” Руд-
ника бакра Мајданпек су погон који се 
са разлогом назива генератором штедње, 
будући да се бројне добре и производњи 
преко потребне идеје ту претварају 
у практична решења. Дугом списку 
рационализација ПУС је новембра при-
додао и репарацију хладњака са воде-
ним хлађењем за пумпе које техничком 
водом обезбеђују флотацију, а до које је 
дошло захваљујући идеји, искуству и 
доброј вољи да се оствари.

Властимир Илић је у РБМ-у пре 
седам година (одрадивши пуних 40) 
стекао пензију на пословима машинбра-
вара у служби одржавања, машинској ра-
дионици, па на флотацијском јаловишту 
и за то време постао прави специјалиста 
за пумпе. Познаје их “у душу”, па никога 
није изненадило када су га, недавно, 
поново ангажовали.

-Тај посао смо добро обавили, па 

чекамо нов понтон да све спакујемо 
и крајње професионално приве-
демо крају. Очекујемо и да функци-
онише без проблема – каже Власти-
мир коме због елана, брзине и спрем-
ности да поверени задатак реализује, 
млађе колеге не верују да има пуних 70 
година. – Док се на понтон чека, нисмо 
седели скрштених руку. Од старих, 
замењених измењивача, или боље 
речено хладњака за уље, састављамо 
нове, коришћењем употребљивих 
делова са неисправних, пре више 
година одбачених хладњака. Најпре 
смо их растурили, извукли делове 
који још могу да послуже (цеви, при-
рубнице и друго) и успели да без икак-
вих улагања, осим знања, искуства и 
рада, направимо нове. Започели смо, 
добро нам иде и први приводимо 
крају, а мислим да ћемо моћи да на-
правимо и више комада.

Идеја да се од старих делова 
хладњака направе нови, потекла је из 
личног радног, па и хоби ангажовања 
Властимира Илића, а подршка, помоћ 
и логистика, односно услови за тај рад, 
нису изостали од Неђељка Чавића, 
управника ПУС-а у РБМ-у. 

-Властимира смо ангажовали за 
ремонт пумпи на пловећој пумпној 
станици која техничком водом снаб-
дева Флотацију у тренутку када је 
био угрожен њен рад због ниског 
водостаја и када су са водом пумпе 
повлачиле песак, па је дошло до 
њиховог оштећења. Како су то бу-
нарске пумпе „Јастребац“, са циљем 
да не губимо драгоцено време на 
њиховој демонтажи и слању у Ниш, 
ангажовали смо Власту и сопстве-
ним снагама обавили комплетан 
посао штедећи средства, али и време 
које би морали да издвојимо да смо 
ремонт радили ван РБМ-а. Овако, 
обавили смо га у машинској радио-
ници ПУС-а и омогућили да се из-
бегне застој у снабдевању флотације 
техничком водом - каже Неђељко 
Чавић, управник ПУС-а. - Власта нам је 
помогао и око одржавања постојећих 
пумпи на пумпној станици (ПС 2), а 
у међувремену је, видевши да имамо 
проблем са оштећеним хладњацима, 
дошао на идеју да покупи старе 
хладњаке, демонтира их, издвоји 
добре цеви, нађе начин како да ком-
плетира нови хладњак са воденим 
хлађењем. Ми смо, да би пустили у 
рад ПС „Калуђерица“ (где је уграђена 
муљна пумпа 18x16) купили нови 

хладњак са ваздушним хлађењем који 
квалитетом заостаје за овим на водено 
хлађење. На тај начин, враћамо се 
провереном, оригиналном решењу, 
јер, након репарације у машинској 
радионици враћамо хладњаке са во-
деним хлађењем.

У РБМ-у кажу да само у једном 
одељењу пумпе раде уз помоћ четири 
хладњака, па значај овог посла 
сагледавају у светлу чињенице да је, 
објективно, мање квалитетан хладњак 

са ваздушним хлађењем плаћен 280 
хиљада динара. А, у сопственој режији 
склопљен је хладњак са воденим 
хлађењем од одбачених делова, за само 
неколико дана рада тима у којем је, уз 
Властимира, пензионера чије је иску-
ство у овим пословима драгоцено, још 
само неколико виспрених момака, рад-
ника ПУС-а. Властимир хвали не само 
рад, знање, стручност и ангажовање 
тих младих људи, већ и њихову спрем-
ност да уче. Саветује им и да никако не 
одустају на првој препреци.

С. Вукашиновић

РБМ. - Уложивши велики напор 
запослени у машинском одржавању 
опреме Рудника бакра Мајданпек 
успели су да покрену и оспособе бу-
шилицу “Bucyrus revati 37 hr” која је 

дуже од годину дана била изван погона 
због проблема на линији хидрауличног 
бушења. Од 27. новембра у другој смени 

популарна “Б11” поново ради.
-Није као нова, али ради добро - 

потврђује нам Драган Стешић након 
завршене смене и припремљених нових 
бушотина за минирање на радилишту 

„Исток 1“ Јужног ревира у самом залеђу 
града. На површинском копу РБМ-а, где 
се бије битка за убрзано раскривање, 
њено оспособљавање ће пуно значити.

-Будући да је купљена у Индији, 
набавка специфичних резервних 
делова била је отежана, условљена 
дугим роковима испоруке, због чега 
су поједини делови замењени доступ-
ним са нашег тржишта и, уз одређене 
адаптације, уграђени - објашњава 
Родољуб Рајковић, технички руково-
дилац одржавања електромашинске 
опреме.

Братислав Благојевић, помоћник 
директора РБМ-а за електромашин-
ство, додаје: - Оспособљавање ове 
бушилице умногоме ће допринети 
да испунимо задату месечну коли-
чину ископина, јер се недавном на-
бавком нове опреме (шест камиона, 

багер и нови булдозер), појавио про-
блем припреме материјала за утовар. 
Покретањем ове бушилице свакако ће 
доћи до стабилизације производње, па 
и њеног повећања.

Већ почетком децембра очекује се да 

на површински коп стигне и нова буши-
лица из контигента опреме набављене 
ове године за брже раскривање Јужног 
ревира.

С. Вукашиновић

На идеју Властимира Илића, пензионера РБМ-а, употребљиви де-
лови, цеви и прирубнице са старих неисправних, пре више година 
одбачених хладњака за пумпе са воденим хлађењем, без икаквих 
улагања, осим знања, искуства и рада, послужили да се направе 
нови. - Хладњак са ваздушним хлађењем, који квалитетом заостаје 
за измењивачем са воденим хлађењем, кошта 280 хиљада динара

Старт после дужег застоја

Властимир Илић и Неђељко Чавић
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ТИР. – За 28 дана новембра То-
пионица је од басенских рудара при-
мила 3.588 тона бакра у концентрату. 
Осим сопствених сировина, било је 
и допуне услужном прерадом увоз-
них концентрата (1.175 тона „црве-
ног” метала). Прерађена је сва коли-
чина допремљеног концентрата, као и 
залиха из претходног месеца – укупно 
27.598 тона (19.782 тоне сопственог, 

4.824 тоне увозног, 1.792 тоне топио-
ничке шљаке и 860 тона повратног хлад-
ног материјала). Из Топионице је за 28 
дана изашло 5.647 тона анодног бакра и 
све предато Електролизи на даљу пре-
раду. Фабрика сумпорне киселине „пра-
тила је” производњу у Топионици, „по-
купила” и прерадила сав гас и за 28 дана 
дала 22.851 тону киселине. У овом пери-
оду из вишка топионичке паре у новој 
енергани произведено је 254,8 мегават 
часова електричне енергије.

- Топионица је у новембру радила 
нормално и у регуларним условима. 
Као и сваке године пред наступајућу 
зимску сезону, почетком месеца 
имали смо планирани петодневни 
застој, како би се агрегати „утегли” и 
сервисирали, и то смо успешно завр-

шили у предвиђеном року. Ефекти 
ремонта цене се по томе како после 
њега раде агрегати, а за сада немамо 
никаквих проблема. Да је ремонт 
успешно обављен говоре управо ре-
зултати производње - скоро 5.700 тона 
анода. Средили смо и вучу гасова у 
Фабрици сумпорне киселине, што 
је био основни захтев у ремонту. Ка-
пацитет дуваљке је подигнут на 
пројектовани. После сређивања кон-
тактног котла, дуваљка сада може без 
икаквих проблема да се оптерети и са 
преко 150.000 кубних метара гаса на 
сат, што пре ремонта није било могуће. 
Забележено је и добро искоришћење у 
пројектованим границама (98,5%) – 
рекао је Владимир Јаношевић, дирек-
тор ТИР-а. 

Електролиза је сав анодни бакар 
„уложила” у електролитичку рафинацију, 
односно добијање катодног бакра као 
комерцијалног производа, па је за 28 
дана изашло 5.052 тоне катода. У овом 
периоду остварен је ретур испод 15 
процената, што се добро одражава на 
производњу бакра из сопствених сиро-
вина (преко 3.300 тона, а до краја новем-
бра достигао је 3.800 тона). Електролиза 
је дупке пуна, и то максимално, јер је у 
децембар ушла са 5.300-5.400 тона мо-
билисаног бакра у електролитичким 
ћелијама, од чега је 3.500 тона добијено 
из басенских концентрата, што ствара 
добре услове и за успешан децембар. 
Овде очекују, а по речима Јаношевића, је 
и реално да последњег месеца у години 
та количина премаши 4.000 тона соп-
ственог „црвеног” метала. 

- У децембар смо ушли са вели-
ким потенцијалом за производњу ка-
тодног бакра која ће сигурно прећи 

6.000 тона. Треба истаћи, такође, да 
ТИР може бити веома задовољан би-
лансом у октобру и новембру, пошто 
је реч о два врло успешна месеца у 
којима смо прерадили сав пристигли 
концентрат. Новембар смо завршили 
без залиха на складишту концентрата 
и резултат тога је да смо, у просеку, 
месечно добијали преко 4.000 тона 
бакра из сопствених сировина, што 

посебно охрабрује, јер су од њега и 
финансијски ефекти највећи – нагла-
сио је директор ТИР-а.

Наш саговорник додаје да су 
прерађивачки металуршки погони 

„непромењена прича”. У Ливници бакра 
и бакарних легура ради само Ливница 
фазонских одливака, и то стандар-
дни програм, првенствено за потребе 
басенских рудника (чауре, наливање 
лежајева). Ситуација је иста и у Фа-
брици бакарне жице - нема могућности 
за пуштање линије дипформинг жице с 
обзиром на њен велики капацитет и не-
достатак тржишта. Тренутно су радници 
из тих фабрика прераспоређени у друге 
погоне, а само мали број ради у погону 

синтер-металургије, где је најактуелнији 
програм ламела и папучица за потребе 
наменске индустрије. – Прерађивачки 
погони ће ову годину завршити са 
врло скромним резултатима, јер су 
и радили скромно, да не кажем ми-
нимално. Када се буду правили пла-
нови за наредну годину, видећемо 
да ли постоји могућност да се мало 
активирају.

Транспорт ТИР-а је са постојећим 
људима и утоварном механизацијом 
успео да превезе и претовари сав 
терет. Опслужио је све погоне ТИР-а 
и део РББ-а (концентратом бакра и 
свим неопходним репроматеријалима). 
Стара енергана је у прописаним гра-
ницама допуњавала снабдевање то-
плотном енергијом свих погона, као 
и индустријском и пијаћом водом. 
Успешно су приведени крају плани-
рани ремонти агрегата пред предстојећу 
зимску сезону (сва три котла - број пет, 
седам и делимично шест су оперативно 
спремни за рад и користиће се према по-
треби). 

Ј. Станојевић 

Октобар и новембар – два успешна месеца за металурге

Камером и пером

Металургија

За 28 дана новембра топионичари дали 5.647 тона анодног, електро-
лизери 5.052 тоне катодног бакра, а „сумпораши” 22.851 тону кисе-
лине. - В. Јаношевић: У октобру и новембру, месечно смо, у просе-
ку, добијали преко 4.000 тона бакра из сопствених сировина, што 
посебно охрабрује, јер су од њега и финансијски ефекти највећи. – 
Прерађивачки погони ће ову годину завршити са врло скромним 
резултатима, а када се буду правили планови за наредну годину, 
видеће се да ли постоји могућност да се мало активирају

Ремонт даје очекиване резултате

Кафе-пауза са 
електролизерима

ЕЛЕКТРОЛИЗА. - Током недавног обиласка металурш-
ких погона генерални дирктор РТБ-а Бор Благоје Спасков-
ски је, као и обично, често разговарао са радницима. Без 
двоумљења је прихватио и позив на кафу од момака који 
на тзв. кацама раде један од најтежих послова у Електро-
лизи. О томе убедљиво говоре мајице које су се сушеле на 
канапу поред електролитичких ћелија, а кафе-пауза је била 
довољна за срдачан кратак разговор и обострану размену 
информација „из прве руке“. Љ.А.

Владимир Јаношевић

Топионица је прерадила сав пристигли концентрат бакра
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ТОПИОНИЦА, СУМПОРНА. – 
Успешно је завршен ремонт који се, 
иначе, ради једанпут годишње. Овог 
пута смо ремонтовали главну дуваљку 
у Сумпорној. Ремонт су обавили наши 

људи, мајстори уз помоћ инструктора 
из „Сименс”-а. Дуваљка је „срце” 
ФСК-а која „извуче” и пребаци у фа-
брику 155.000 кубика сумпор-диок-
сида на сат, отровног гаса од којег су до 
пре три године две трећине (100.000) 
ишле у ваздух и тровале грађане, а 
само 50.000 „превођено” је у сумпорну 
киселину. Сада се свих 155.000 „пре-
води” у киселину и из ње у Прахову 
добија вештачко ђубриво које држава 
Србија више не увози, већ производи 

управо из овог инпута - сумпорне ки-
селине из фабрике РТБ-а Бор. Ремон-
том смо припремили постројење да 
наредних 12 месеци ради без застоја, 
са временским искоришћењем преко 
98 процената, и да може изводити 
пројектоване параметре. 

Ово је 5. новембра у кругу Фабрике 
сумпорне киселине изјавио Благоје Спа-
сковски, генерални директор РТБ-а, уз 
честитке свим радницима, инжењерима, 
стручним људима и мајсторима који 
су учествовали у ремонту и успели да 
га „скрате” за два дана (трајао је шест 
од предвиђених осам дана). Челни 
човек комбината бакра је додао да је 
производња почела, постројење ради 
изузетно добро, пуним капацитетом, 
знатно боље него последњих неколико 

дана пре ремонта. 
Ремонтне активности у Топионици и 

Сумпорној су, иначе, почеле престанком 
уноса концентрата у флеш-пећ 30. ок-
тобра у раним јутарњим сатима. У То-
пионици је главна интервенција била 
на флеш-пећи - стари, пропали рам на 
крову пећи у зони „аптејка” замењен 
је новим, а место око рама санирано је 
сводном опеком. Ову, по речима Дра-
гана Николића, руководиоца ремонта, 
веома ризичну и деликатну операцију за 
две смене обавили су радници служби 
ватросталног и машинског одржавања 
Топионице. Друга важна активност 
односила се на котао - комплетно се 
мерила дебљина зида цеви и, на основу 

те експертизе, превентивно санирала 
ударна места на котлу (за ово је био за-
дужен „Феромонт” из Београда). Такође 
су замењени ланци у редлерима, радно 
коло на вентилатору који вуче гас из 
ФСФ-а, као и погонске и затезне звезде. 

Део гасовода од котла до прегиб-
ног вода дужине осам метара заменила 
је фирма „Монтажер” из Бора. Плат-
нени компензатор уступио је место про-
хромском (АТБ ФОД), а део гасовода 
од излаза из електростатичког филтера 

до регулационе клапне прохромским 
цевима. Замењени су и стара дуваљка, 
лежајеви, шибер и „лептири”, а монти-
ран је нови ротор вратила. Комплетну 

изолацију гасовода извео је АД „Wоод” 
из Свилајнца (гасовод према Сумпорној 
и улазу у скрубер санирали су рад-
ници ФСК-а, ФРП- радионице и АД 

„Wоод”-а). Највише пажње на конвер-
торима посветило се расхладној комори 

и гасоводу према расхладној кули, како 
би се санирале поједине површине где 
се појављују отвори због агресивне сре-
дине (корозије). Детаљно је прегледан 
и саниран систем за хлађење гасова. 
Ремонт је пратило и чишћење свих бун-
кера, гасовода и свода флеш-пећи. 

Један од најважнијих разлога зашто 
се ушло у планирани ремонт нових пи-
рометалуршких постројења јесте ре-
довни сервис главне дуваљке за вучу то-
пионичких гасова Сумпорној. Дуваљку, 
која је достигла одређени број радних 
сати, сервисирали су бравари и електри-

чари Топионице и Сумпорне уз стручну 
помоћ представника произвођача 

„Сименс”- а. Затекли смо их како мењају 
лежај на дуваљци са које је претходно 
скинут редлер, обављена контрола ре-
дуктора и мултипликатора, као и ла-
серска мерења центрирања. – Наш 
посао је да за четири дана проверимо 
функцију комплетне машине. Тре-
нутно стављамо потпуно нови лежај 
због сигурности, како би дуваљка 
могла да ради без икаквих проблема 
у наредне две године – рекао је Андреј 
Бачуки, сервисер немачког „Сименс”-а. 

Други разлог, по речима Зорана 
Алексова, управника Сумпорне, јесте 
просејавање катализатора у контактном 
котлу (реактору) ФСК-а. Интервенисало 
се на све четири етаже, где су отклањени 
сви уочени недостаци. У облаку жуте 
прашине затекли смо раднике Сумпорне, 

Топионице, али и РББ-а, који су обучени 
у бела астронаутска одела, овде радили 
даноноћно.

- Друга етажа је била „запекла” и 
тај квар је морао да се отклони. Веома 
је напорно, посебно што је посао 

обиман, а треба га обавити за кратко 
време. Зато ови људи раде непре-
кидно - рекао је Деан Павловић, смен-
ски мајстор у Сумпорној.

Радован Радовановић, универзални 
копач-палиоц из Јаме, дошао је са коле-
гама из Јаме и горњег система (укупно 
њих 26) на испомоћ, како би застој био 
што краћи. - Тренутно празнимо и 
склањамо стари материјал на другој 
етажи и после враћамо прерађени. 
Нисам први пут овде, али иако је 
веома напорно, радимо убрзано, како 
би се ремонт завршио што пре и што 
пре почела производња. 

У Сумпорној су још комплетно сер-
висиране све пумпе и хладњаци. Управ-
ник Сумпорне наглашава да ће после ре-
монта стање бити боље када је реч и о 
раду котла и побољшања вуче топионич-
ких гасова. - Котао је агрегат у коме 
се одвија најважнији технолошки 

процес - ту долази сумпор-диоксид из 
Топионице, а да би се произвела ки-
селина потребан је сумпор-триоксид. 
Задатак катализатора у реактору је 
да помогне реакцији претварања SO2 
у SO3. Од катализатора се очекује да 
буде ефикасан 99 одсто, што се види 
по производњи. Ако је конверзија SO2  
у SO3 боља, онда је већа продукција 
киселине и мања емисија гаса на 
димњаку – закључио је Алексов. 

Ј. Станојевић

Ремонт
Успешно обављен ремонт Сумпорне и Топионице

Б. Спасковски: Дуваљка је „срце” Сумпорне која „извуче” и преба-
ци у фабрику 155.000 кубика SO2 на сат, од кога су до пре три годи-
не две трећине ишле у ваздух, а само једна је „превођена” у сумпор-
ну киселину. Сада се сва количина „преводи” у киселину и из ње у 
Прахову добија вештачко ђубриво. – Постројења припремљена да 
наредних 12 месеци раде без застоја, са временским искоришћењем 
преко 98 процената

Дуваљка ради пуним капацитетом

Детаљно сервисирана главна дуваљка за вучу топионичких гасова

Драган Николић

Зоран Алексов

Деан Павловић

Андреј Бачуки

Радован Радовановић

Благоје Спасковски
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Музеј Крајине гостовао у Бору изложбом „Наслеђе и природа“

Синдикат „Независност” ТИР-а обележава 20 година успешног рада

Мозаик

ТИР. – Синдикат „Независ-
ност” ТИР-а ове године обележава две 
деценије успешног рада. Наиме, ова ин-
тересна организација радника у ТИР-у је 
регистрована 1997, и то је први случај да 
се у РТБ-у појавио нови синдикат. У по-
четку је, по речима Драгана Јанкуцића, 
председника Одбора „Независност” 
ТИР-а, било доста отпора тадашњег по-
словодства прихватању новог синдиката, 
али и отпора колега из дотад јединог 
синдиката без конкуренције. Међутим, 
од тада, а на задовољство радника, 
почела је позитивна синдикална утак-
мица у ТИР-у за што већа права радника.

- Економско и политичко стање у 
Србији одражавало се и на РТБ, па 
су временом многе обавезе пословод-
ства према радницима касниле или 
нису биле усклађиване у дужем пе-
риоду. „Независност” ТИР-а био је 
иницијатор испуњења многих обавеза 
послодавца, као што су усклађивање 
топлог оброка (затварањем кантина 
уведена је линеарна новчана накнада 

од 750, а сада је преко 7.000 динара); 
превоз радника до и са посла (није 
било накнаде); јубиларне награде 
које нису биле исплаћиване више од 
десет година (златнике са ликом Тита 
заменило је 30.000 до 150.000 динара 
у зависности од радног стажа); регрес 
није постојао (сада је 72.000 динара), 
поклон-честитка за новорођенче са 
13.000 „порасла” је на једну просечну 
зараду у Басену која је и сама увећана 
са 40.000 на 65.000 динара. Све ово је 
значајно побољшало финансијску 
ситуацију запослених у ТИР-у и РТБ-у. 
Треба нагласити да су нас у свему под-
ржале колеге из Самосталног синди-
ката ТИР-а и Матичног предузећа и 
да смо ово постигли заједничким сна-
гама – истакао је Јанкуцић.

Синдикат „Независност” ТИР-а је 
учествовао у стварању и преговарању 
модерног Колективног уговора и досад 
је једини учесник и потписник сва три 
колективна уговора у ТИР-у који, осим 
у економском смислу, пружају и пот-

пуну правну заштиту радника. Поједини 
неупућени и радници који нису били 
упознати са његовом садржином, у по-
четку су неоправдано оспоравали КУ, 
а сада су сви схватили да су поједина 
права радника и већа него она дефи-
нисана Законом о раду и да је један од 
бољих КУ у Србији. Уколико се радник 
придржава радне и технолошке дисци-

плине, како каже наш саговорник, прак-
тично, немогуће је добити отказ уговора 
о раду.

- Наш синдикат је активно уче-
ствовао у преговорима о неколико не-
успешних покушаја приватизације 
РТБ-а, што је велико искуство, јер 
смо разговарали са свим учесни-
цима и заинтересованима за стра-
тешко партнерство и видели разлику 
између озбиљних компанија и мани-
пулатора. Такође смо били и сведоци 
социјалних програма за решавање 
вишка радника, са испуњеним захте-
вом синдиката - само на добровољној 
основи, уз што већу отпремнину. Као 
синдикат све време смо се залагали 
и за побољшање еколошких услова у 

радној и животној средини. Због тих 
и захтева да хоћемо нову технологију, 
били смо јавно оптуживани да ћемо 
довести до затварања топионице. На 
једном од састанака пословодства и 
синдиката због жалбе тадашњег ди-
ректора ТИР-а упућене нашем синди-
кату да га јавно критикујемо због пре-
комерног аерозагађења, генерални 

директор РТБ-а Благоје Спасковски 
стао је у нашу одбрану и рекао: ’Ми 
заиста загађујемо и јесмо еколошка 
црна тачка у Европи и то морамо за-
уставити и направити нову топио-
ницу’. Нико у том тренутку, па ни 
ми сами нисмо веровали да ће се то 
десити, а сада смо сведоци рада нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине – закључио је први човек „независ-
них” ТИР-а.

На крају додаје да их и даље, после 
20 година, очекује исти синдикални 
посао – наредне године биће распи-
сан тендер за стратешко партнерство 
са РТБ-ом, могући социјални програм, 
преговарање о колективном уговору…

Ј. Станојевић

МУЗЕЈ РиМ. – Од седмог до два-
десетог новембра Борани су имали при-
лику да виде изложбу Музеја Крајине из 
Неготина под називом „Наслеђе и при-
рода“. Отворена је уз цвркут птица (са 
лап-топа), две лепе старе влашке песме 
које су складно отпевали Мирјана и 
Видоје Несторовић, етнолошке ек-
спонате и уметничке слике крајинских 
пејзажа у галерији Музеја рударства и 

металургије. Напомињући да је сарадња 
Музеја овог дела Србије последњих 
година лепша страна њиховог посла, ди-
ректор неготинског Ивица Трајковић је 
са задовољством представио поставку 
којом је Музеј Крајине учествовао у 
овогодишњим Данима европске баш-
тине, а Бор је први град у који она стиже 
из Тодорчетовог конака.

Дани европске баштине су, иначе, 
манифестација паневропског карак-

тера која подстиче повезивање грађана, 
истиче европске димензије и вред-
ности културне баштине, а њихова 
овогодишња идеја – каже у каталогу ау-
торка изложбе Емила Петровић– слави 
суштинску везу између људи и природе. 
-Потрудили смо се да објаснимо тему 
наслеђе и природа – рече ауторка на 
отварању. - Осим интерактивног, из-
ложба има и едукативни карактер, јер 
ако се из ње нешто не научи, онда му 
то дође као да губимо време. Поставка 
има четири целине са музеалијама 
које показују шта све има Неготинска 
Крајина. То су вода, хлеб, мед, вино и 

- дајући нам их - она нас учи да при-
роду чувамо, поштујемо, волимо, ко-
ристимо на прави начин, па је то и 
наш задатак. Изложба је део пројекта 
подржаног од целе Европе, а ми који 
смо се у то укључили потрудили смо 
се да пратимо тему и објаснимо је на 
прави начин.

Неготинска Крајина богата је изво-
рима и воденим токовима, а према води 
као једном од елемената у природи без 
којих је живот на Земљи незамислив, 
односимо се – каже Емила Петровић 
у каталогу – као да је живо биће: вода 
се поздравља, дарује, приносе јој се 
жртве, она се „одмара“, „спава“, може 
бити „неначета“, бистра, чиста, зла 
мртваја… Симболична својства могу 
да је представе као извор живота, сред-

ство чишћења, средиште обнављања. 
Она прати човека од рођења до смрти. 

„Хлеб наш насушни“ био је и остао 
главна, а мед омиљена храна нашег ста-
новништва. Хлебу се, као божјем дару, 
указује велико поштовање, док пчеле 
на ливадама нико не дира, јер у народу 
верују да су свете. Некада је кошница 
вредела као једна овца, а један рој као 
јагње. Данас пчеларство има већи еко-
номски значај него у 19. и 20. веку. Не-
готинска Крајина има и све услове за 
гајење винове лозе, што се овде чини 
још од доба Римљана. Сунце и слатко 
грожђе омогућавају производњу ква-

литетног вина, поготово црног за које 
је превагнуо интерес након изложбе у 
Бордоу 1882. године.

-Ову изложбу, додала је Петровићева, 
поред етнолошких предмета и про-
извода, чине и слике академских 
уметника као што су Оливера Сека 
Галовић, Бранко Омчикус, Драгана 
Катић, Михајло Бата Протић, које 
показују на који начин они виде нашу 
Неготинску Крајину: наша житна 
поља, винограде, све оно што је лепо 
у њој и што смо желели да вам пока-
жемо. 

Љ. Алексић

„Независни” ТИР-а - иницијатор испуњења многих обавеза 
послодавца према радницима, као што су усклађивање топлог 
оброка, превоза, јубиларних награда, регреса, поклон-честитке 
за новорођенче. - „Независност” је досад једини учесник и 
потписник сва три колективна уговора у ТИР-у. – Д. Јанкуцић: 
Као синдикат све време смо се залагали и за побољшање 
еколошких услова у радној и животној средини

За што већа права радника

Прича о води и хлебу, вину и меду

Славећи суштинску 
везу између људи и 
природе поставка Емиле 
Петровић показује шта 
(превасходно) има Неготинска 
Крајина и - дајући нам то - учи 
нас да природу чувамо, поштујемо, 
волимо, користимо на прави начин

Басенски „независни” у разговору са представником Министарства привреде
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Општина Бор обележила крсну славу Ђурђиц

БОР. – У присуству радника Оп-
штинске управе, одборника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа 
и бројних званица, Општина Бор обе-
лежила је 16. новембра крсну славу 
Ђурђиц пресецањем славског колача и 
духовном академијом. У згради општин-
ског парламента резање славског колача 
обавио је Његово Преосвештенство епи-
скоп Тимочки господин Иларион. Уз 
честитке за срећну и благословену славу 
општине, изразио је задовољство што је 
наговештено да ће Бор поново постати 
град.

-  Нека Господ умножи вама 
стрпљења, али и ревности и труда 
да колико до вас стоји  унапредите 
живот у граду, да се оствари план да 

Бор добије статус града, да имате и 
од тога многе повољности и користи, 
пре свега, за грађане. Ми смо при-
звани и подсећани Светим великому-
чеником Георгијем да је увек боље и 
корисније да дане које нам је Господ 
подарио користимо на добро, на на-
предак и цркве и државе  – рекао је го-
сподин Иларион. 

Честитке верницима који славе 
Ђурђиц упутио је и председник Оп-
штине Бор Александар Миликић 
који је пожелео да им домове озари 
пријатељство, љубав и поштовање. – 
Ми, као општина Бор, и сви сарад-
ници који се данас налазе овде изло-
жени смо многим изазовима који нам 
показују да је прошло време које је 

било тешко, да долази време које ће 
бити  можда још теже. Али, ако сви 
заједно са нашим суграђанима и оп-
штина Бор са нашим партнерима – 
Рударско-топионичарским басеном 
који је највећи гигант овде и у Србији 
изнесемо све ове изазове, створићемо 
климу за бољи живот сваког нашег 
суграђанина.   

У Музичкој школи „Миодраг 
Васиљевић” одржана је духовна 
академија „Светлост спасења”. Госпо-
дин Иларион је у обраћању присутнима 
говорио о значају оваквих окупљања  и 
слави Ђурђиц. – Добро је да општина 
Бор прославља Светог Георгија као 
свог заштитника и добро је да се 
организују овакви догађаји увек са 
намером да наредне године будемо 
бројнији и успешнији у свему томе. 
Миликић је, том приликом, истакао да 

„слава Ђурђиц обавезује Општину Бор 
и даје јој задатак како ћемо се и у ком 
правцу у наредном периоду носити са 
изазовима који су стављени пред нас”. - 
Свети Ђорђе је био велики мученик 
који је кратко живео, али је много 
радио. Општина Бор има велику пер-

спективу, велики и прави циљ, а то је 
да све оно што данас постоји  буде још 
лепше, а оно чега нема да  створимо 
за наше суграђане, нашу децу, нашу 
будућност. Не треба обећавати, треба 
радити. Мислим да смо на том путу и 
да на тај начин већ постижемо добре 
резултате. Велика је предност што 
на нашој територији имамо гигант 
какав је РТБ, што данас и свих ових 
година, али и у будућности, учествује 
са 540 милиона динара кроз разне до-
приносе и порезе, пуни буџет општине 
и помаже нам да се развијамо.   

У културно-уметничком делу про-
грама учествовали су Градски хор 

„Феникс”, а стихове посвећене Светом 
Ђорђу говорили су Симонида Гаврић 
и ученици борских средњих школа.

У цркви „Светог великомученика 
Георгија победоносца” у Бору, која 
славу обележава као обновљење храма, 
током преподнева свету архијерејску 
литургију служио је епископ Тимочки 
господин Иларион. Међу многобројним 
верницима литургији су присуствовали 
и представници локалне самоуправе. 

Ј. Станојевић

БОР. – Након дугогодишњег чекања 
и бројних обећања, Бор би ускоро могао 
да поврати статус града који је добио 
уредбом из 1947. године. Наиме, Сту-
денка Ковачевић, народна посла-
ница из Бора, 3. новембра поднела 
је иницијативу за измену Закона о 
територијалној организацији Републике 
Србије, према коме се Бор дефинише 
као град у чији састав улази неколико 
општина (према овом документу, поред 
Бора, статус града требало би да добије 

и Прокупље).
- После 70 година Бор би требало 

да, након усвајања измена Закона о 
територијалној организацији Репу-
блике Србије, поново добије статус 
града. Ја сам потписник иницијативе 
за измену тог закона и представник 
предлагача. Оно што се сада чека 
јесте да се ова иницијатива уврсти 
у дневни сед седнице Народне скуп-
штине Србије. Председница Маја 
Гојковић доноси одлуку о дневном 

реду и од ње зависи када ће закон 
ући у скупштинску процедуру, ја 
се надам, пре краја ове године. По-
требно је обезбедити и скупштинску 
већину и Српска напредна странка 
је то учинила. Сматрам да ће врло 
брзо Бор опет и званично бити град. 
Унапређивање статуса наше локалне 
самоуправе допринеће њеном развоју 
и пуном коришћењу привредних, ка-
дровских и природних капацитета и 
стварању услова да постане значајни 
привредни и економски центар у овом 
делу наше републике – нагласила је 
Ковачевићева.

Бор и Прокупље су сада једине две 
општине које, као седишта управних 
округа, још увек немају статус града који 
пружа знатне предности у територијалној 
организацији Републике Србије – 
наводи се у образложењу иницијативе 
за измену овог закона. Управни округ 
представља основни субјекат админи-
стративне деконцентрације власти и ад-
министративни центар за територијално 
организовање инспекцијских и других 
служби државних органа. У Републици 
Србији, у свим управним окрузима, се-
дишта округа се налазе у највећим 
јединицама локалне самоуправе које 
имају статус града. 

Један, од два у коме није тако, 
јесте Борски управни округ који на 

подручју које обухвата, нема јединице 
локалне самоуправе са статусом града. 
Утврђивање статуса града за општину 
Бор представљаће помоћ у стварању 

услова за више инвестиција и бољи еко-
номски развој. Из борске и прокупачке 
општине појачан је одлив становништва, 
посебно младих и стручних људи ка 
централним подручјима државе и даље 
ван Србије, што се неповољно одра-
жава на правилан регионални резвој 
земље – закључује се у образложењу 
иницијативе.

Епископ Тимички господин Иларион: -  Нека Господ умножи вама 
стрпљења, али и ревности и труда да унапредите живот у граду, да 
се оствари план да Бор добије статус града, да имате и од тога мно-
ге повољности и користи, пре свега, за грађане. – А. Миликић: Ве-
лика је предност што на нашој територији имамо гигант какав је 
РТБ који данас учествује са 540 милиона динара кроз разне допри-
носе и порезе, пуни буџет општине и помаже нам да се развијамо

„За бољи живот свих нас”

Бор би ускоро могао да поврати статус града

Бржи економски развој

Студенка Ковачевић, народна посланица из Бора, поднела 
иницијативу за измену Закона о територијалној организацији 
Републике Србије, према коме се Бор дефинише као град у чији 
састав улази неколико општина. - Унапређивање статуса наше 
локалне самоуправе допринеће пуном коришћењу привредних, 
кадровских и природних капацитета

Ј. Станојевић

Са духовне академије у Музичкој школи

Студенка Ковачевић
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Одборници Скупштине општине Бор о извршењу буџета у првом шестомесечју

СО Бор

БОР. – Од 50 предлога одлука 
колико се нашло пред одборницима 
Скупштине општине Бор на 31. седници 
(одржаној 14. новембра), најважнија је 
била усвајање извештаја о извршењу оп-
штинског буџета у првој половини ове 
године, према коме је од јануара до јуна 
у општинској „каси” остварен суфицит 
од 166 милиона динара.

- Ову годину почели смо са пла-
нираним буџетом од две милијарде 
100 милиона динара. У протеклом 
периоду усвојен је ребаланс којим 
је он увећан за 135 милиона, па пла-
нирана средства за шест месеци 
износе 2,235 милијарди динара. У 

првом полугођу остварени су при-
ходи од 833 милиона, што је 37 про-
цената предвиђених средстава. Уко-
лико упоредимо њихову структуру са 
прошлом годином, видимо да су из-
ворни приходи које наплаћује и кон-
тролише општина Бор остварени са 
200 одсто више него лани - за 96 ми-
лиона динара више, и то због веће 
наплате пореза на имовину од прав-
них лица, као и посебне накнаде за 
заштиту животне средине. Решење о 
усвајању УППР-а РТБ-а ступило је 
на снагу 24. новембра минуле године, 
тако да су басенска предузећа изврша-
вала своје текуће обавезе. Извршење 
расхода је 30 процената планираних, 
и у њиховој структури процентуално 
највише пара је издвојено за људске 
ресурсе (25 одсто), робу и услуге (21), 
субвенције (11), социјалну политику 
(пет), спорт (3,6) – истакла је Данијела 
Јовановић, начелник Одељења за 
финансије Општинске управе Бор.

Одборници опозиције нису били 
задовољни образложењем појединих 
ставки, односно трошења пара, па је 

тако Драган Марковић (ДСС) поста-
вио питање о плаћању извођачу радова 
за асфалтирање улица у селу и граду. 
Одговорио му је Александар Миликић, 
председник Општине Бор да је локална 
самоуправа за асфалтирање највише 
у сеоским, али и у градским месним 
заједницама ове године издвојила из 
буџета 250 милиона динара. - Општин-
ска управа Бор ради план генералне 
регулације који ће за неколико дана 
бити на јавном увиду. Њиме је по-
себан акценат стављен на паркинг-
позиције на територији општине Бор. 
Недостатак паркинг простора је тема 
којом ћемо се посебно бавити идуће 
године. 

Усвојена је и одлука о максималном 
броју запослених на неодређено време у 
систему локалне самоуправе Бор за 2017. 
годину којом је, на основу уредбе Владе 
Републике Србије, предвиђено смањење 
броја радника у јавном сектору општине 
Бор за приближно десет одсто (са 1.139 
на 1.031).

- Ова одлука је веома тешка и за 
мене као председника Општине и, 
претпостављам, за све одборнике. 
Када је јавни сектор у Бору стваран 
замишљен је као велики, озбиљан 
систем, што показује величина и ка-
пацитет јавних предузећа која данас 
постоје и раде на територији наше 
општине. Такви системи изискују 
велики број оперативаца и радника. 
Одлуком Владе дефинисано је да оп-
штина Бор мора имати максимално 
1.031 запосленог у свом јавном сек-
тору и Општинској управи. Прили-
ком доношења ове одлуке Влада је 
имала у виду и дозволила да ми, као 
велика општина и са великим систе-
мима, имамо већи број запослених у 
јавном сектору у односу на сличне 
општине у Србији. У протекла три 
месеца предузели смо низ корака, 
од дописа директорима и синдика-
тима јавних предузећа и установа 
да направе договор о томе колико 
је радника потребно да се процес 
производње не би угрозио, до дирек-
тних разговора са њима. На крају је 
урађена анализа рада предузећа и 
предлог који је пред одборницима је 
резултат тога. У претходних десет или 
20 година у многим предузећима се 
није водило рачуна о оперативности 
и рационалном пословању, повећан 
је број радника, а обим посла је остао 
исти или чак мањи – нагласио је челни 
човек Општине Бор. 

„Зелено светло” добили су извештаји 
о раду јавних комуналних, јавних 
предузећа и установа, Друштва са огра-
ниченом одговорношћу „Бизнис-инку-

батор центар Бор”, Општинске управе и 
Правобранилаштва општине Бор у 2016. 
години. Већином гласова разрешени су 

досадашњи вршиоци дужности дирек-
тора ЈКП „Водовод” Саша Младеновић 
и Туристичке организације „Бор” Алек-
сандра Стојановић Чулиновић који 
су поднели оставке. На ову функцију у 
„Водоводу” је именован Горан Павић, 
досадашњи технички директор, а у ТО 

„Бор” Мирјана Марић.
На седници су усвојене и одлуке о 

утврђивању просечних цена квадрат-
ног метра одговарајућих непокретности, 
што је основица за утврђивања пореза 
на имовину грађана у 2018. години, 
такси-превозу путника на територији 
општине Бор, социјалној заштити којом 
се, као додатне мере за лица са посебним 
потребама, уводе лични пратилац и пер-
сонални асистент, као и суфинансирању 
спорта којим се предвиђа прелазак на 
годишње програмско финансирање од 
наредне године. Ту је и одлука о праву 
на бесплатан превоз на градским и при-
градским линијама која каже да беспла-
тан превоз имају и ученици средњих 
школа чије породице примају социјалну 
помоћ. – Тиме показујемо социјалну 
одговорност Општине Бор, јер имамо 
и 73 средњошколца који су корисници 

социјалне помоћи. Имамо и захтев сва 
три удружења за бесплатан превоз 
свих пензионера, а не само старијих 
од 70 година. Разматраћемо и друге 
категорије за бесплатан превоз – ис-
такао је Миликић.

Иза стављања ван снаге одлуке 
о проценту јавног капитала који се 
приватизује, практично, стоји одлука о 
престанку интереса за отуђивање „Цен-
троистока”. – У претходном пери-
оду озбиљно смо се позабавили, пре 
свега, зеленом пијацом и дошли до 
закључка да је неопходно да ставимо 
ван снаге одлуку о продаји „Центрои-
стока” из 2016. године, а обратићемо 
се министру привреде са захтевом да 
се део капитала који је у власништву 
државе пренесе општини Бор без на-
кнаде. Интерес је да се ексклузивне 
локације које има „Центроисток” у 
свом власништву не продају или 

распродају, како је то рађено у прет-
ходном периоду – казао је председник 
Општине Бор. 

На седници је потврђен и мандат од-
борнику СПС-а Јелени Арсић уместо 
Наташе Јовановић која је на прошлој 
седници, после именовања за в. д. дирек-
тора ЈКП „Боговина”, поднела оставку 
на место одборника. 

Ј. Станојевић

Суфицит од 166 
милиона динара

У првом полугођу остварени су приходи од 833 милиона, што 
је 37 процената планираних средстава. - Предвиђено смањење 
броја радника у јавном сектору општине Бор за приближно 
десет одсто (са 1.139 на 1.031). – Горан Павић нови директор ЈКП 

„Водовод”, а Мирјана Марић Туристичке организације „Бор”

Данијела Јовановић

Александар Миликић

Драган Марковић
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МАЈДАНПЕК. - Новембарска сед-
ница Скупштине општине Мајданпек 
одржана је у знаку усвајања низа одлука 
од значаја за пројекцију буџета оп-
штине као најважјнијег планског до-
кумента локалне заједнице за наредну 
годину. Одборници су прихватили пред-
лог одлуке о утврђивању просечних 
цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности на подручју општине од 
значаја за утврђивање пореза на имо-
вину у наредној години. Прецизирани 
су износи за све три зоне појединачно за 
грађевинско, пољопривредно и шумско 
земљиште, те станове, куће за становање, 
пословне зграде и гараже, па ће пореске 
стопе углавном, бити мање за један и по 
до пет одсто. Према предложеним из-
носима, у наредној години требало би 
да дође до смањења прихода за 500 до 
700 хиљада динара. Међутим, будући 
да је решењима о озакоњењу објеката 
повећана база података, односно број 
објеката, приходи би реално требало да 
се повећају, према неким ранијим про-
ценама, можда и за око милион динара.

Предлог измене и допуне одлуке о 
мрежи основних школа на територији 
општине Мајданпек, да би се обавила 
верификација ОШ „Вук Караџић“ Доњи 

Милановац као школе са домом уче-
ника, био је повод да одборник Драган 
Поповић укаже на проблем најмање 10 
ученика са удаљених предела Штрпца, 
Кулма тополница, Копана главица и 
других који станују приватно. Њихови 
родитељи, а реч је углавном о породи-
цама незавидног финансијског положаја, 
принуђени су да само за смештај ме-
сечно издвајају око 50 евра, па је стога 
упутио апел да се изнађу могућности да 
им се помогне у том делу. Дејан Вагнер, 
председник Општине Мајданпек, одго-
ворио је да је интернат у таквом стању 
да се не може користити. Надлежна 
инспекција је донела решење које то 
забрањује, а стање у објекту после-
дица је дугогодишње небриге и нереше-
них имовинско-правних односа који су 
онемогућавали потребне инвестиције, 
односно адекватно одржавање. Он је 
додао да ће бити сагледане могућности 
да се помогне њиховим породицама.

Одборници су дали сагласност 
на годишњи план рада Предшколске 
установе „Марија Мунћан“, а потом 
и на извештај о његовој реализацији. 
Усвојен је и предлог одлуке о одржавању 
зграда и њиховог спољног изгледа, 
начину суфинансирања активно-

сти на унапређењу својстава стамбе-
них и стамбено-пословних објеката 
ради унапређења и очувања вредности 
стамбеног фонда за повећање енергет-
ске ефикасности, смањење негативних 
утицаја на животну средину и рацио-
нално коришћење ресурса. 

Одборници су изменили решење 
о образовању комисије за планове оп-
штине, као и предлог одлуке о пружању 
димничарских услуга. Донета је и 
одлука о утврђивању висине накнаде 
за рад у надзорним одборима јавних 
предузећа. Како је то образложио Дејан 
Шкорић, помоћник председника Оп-

штине, правни основ за ову одлуку је 
у законским решењима, а разлози у 
практичној потреби обезбеђивања пра-
вичне накнаде за рад појединаца, како 
би се обезбедили квалитет, али и одго-
ворност у раду. 

Дата је сагласности да се 
потраживања општине према Друштву 

„Трајал корпорација“ АД Крушевац 
конвертују у удео општине Мајданпек 
у капиталу друштва у поступку 
усвајања УППР-а, а прихваћен је и 
предлог одлуке о отпису потраживања 
по основу уступљених јавних при-
хода буџета општине Мајданпек према 
субјекту приватизације – Друштву за 
одржавање зграда, ДОО Београд. Одбор-
ничко “зелено светло” добио је предлог 
одлуке о спровођењу јавног конкурса 

за избор директора Јавног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Мајданпек“, а дата је саглас-
ност Савезу за школски спорт за упо-
требу имена општине у називу. Усвојено 
је више одлука везано за реализацију 
програма мера и подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Мајданпек 
за ову годину који се практично своде 
на прерасподелу раније опредељених 
средстава, уз напомену да је степен 
реализације повољнији него претход-
них година.

Ни овом приликом нису изостали 

предлози комисије за кадровска питања, 
одликовања и друга јавна признања 
СО Мајданпек. Весна Тричковић, 
досадашњи директор Центра за 
социјални рад, на ту дужност изабрана 
је по конкурсу. Статус в. д. директора 
до именовања директора по конкурсу, 
а најдуже до годину дана продужен је 
Ђорђу Рошкићу у ЈКП “Мајданпек”, 
Небојши Заркову у ЈКП „Водовод“, 
Југославу Максимовићу у Музеју, а 
Јасмина Стефановић именована је 
за в. д. лица задуженог за заступање 
Фондације за локални економски развој 
на период од шест месеци. Нове чла-
нове добило је више надзорних одбора 
јавних предузећа и школских и управ-
них одбора установа.

С. Вукашиновић

СО Мајданпек
Новембарско заседање СО Мајданпек у знаку креирања општинског буџета

Мајданпек у вестима

Реконструкција улица
Суфинансирањем Министар-

ства привреде Владе Републике 
Србије и Општине Мајданпек 
четири улице у граду под Ста-
рицом добиће ново рухо. За 
предвиђене радове укупне 
вредности око 20 милиона ди-
нара, осам је обезбедило Ми-
нистарство, а 12 Општина 
Мајданпек. На тендеру који је 
спровело Министарство при-
вреде за извођача радова из-
абран је “Страбаг” Зајечар. У 
улицама “Јосифа Панчића” и 
“Димитрија Туцовића” радови 
су почели, док ће у доњем 
делу града, на улицама, одно-
сно “изводима” из Карађорђеве 
улице у делу иза зграда “Зла-
таре Мајданпек” и Општине и 
иза пословног објекта “Инекс 
бакра”, вероватно, морати да 
сачекају погодније временске 
прилике, мада се за припремне 
радове, ископе и равнања неће 
чекати пролеће.

Реконструкција и проширење 
улице „Краља Петра I” у Доњем 

Милановцу, које финансира Оп-
штина Мајданпек, за сада се 
добро одвијају, са изгледима 
да до краја године буду завр-
шени. Планирано уређење 
центра Рудне главе вероватно ће 
бити обављено почетком идуће 
године.

Ново возило за Дом 
здравља

Дом здравља „Др Верољуб 
Цакић“ Мајданпек у групи је 
од 15 здравствених установа 
у Србији којима је средствима 
Министарства правде Владе Ре-
публике Србије од опортуни-
тета појачан возни парк. Возило 
“Dacia lodgy” са седам седишта, 
купљено од пара уплаћених у 
државни буџет на основу при-
мене опортунитета, односно 
одлагања кривичног гоњења уз 
обавезу окривљеног да одређени 
новчани износ уплати у буџет, 
много ће значити пацијентима 
и овој здравственој установи, 
док ће Републичком фонду 
здравственог осигурања донети 
уштеде. Возило се користи за 
превоз пацијената на хемио 

и радио-терапију до Кладова, 
Ниша и Београда.

Хонорари за учила
Професори Техничке школе 

у Мајданпеку најпре су ком-
плетан хонорар за ванредне 
испите у једном року усме-
рили за обезбеђење девет рачу-
нара да се унапреди настава еко-
номске групе предмета. Затим 
су набавили материјал за ма-
шинску групу предмета, одно-
сно опремили машинску ради-
оницу, електронску, интерак-
тивну таблу, а онда се побри-
нули и да се настава електро-
струке опреми училима. На томе 
се нису задржали, па су, поред 
куповине наставних средстава, 
организовали и екскурзију за 
ученике електроодељења до Хи-
дроелектране „Ђердап II”. Пре 
неколико дана обезбедили су 
још један рачунар са појачаним 
звучницима за кабинет енгле-
ског језика, пројектор, затим два 
апарата за заваривање и шест 
стега које ће послужити да се 
настава боље одвија у одељењу 
трећег степена варилац–бравар. 

Професори су тако свима по-
делили лепу лекцију. 

Пријаве за изложбе 
до 15. децембра

Центар за културу у Мај-
данпеку, следећи добру праксу 
из претходних година, објавио 
је конкурс за излагачку 2018. 
годину, односно за самосталне, 
ауторске изложбе и пројекте из 
области уметности у галерији 
овог центра. Заинтересовани се 
могу јавити до половине децем-
бра, при чему аутори могу рачу-
нати на галерију површине 55 
метара квадратних у којој могу 
изложити максимално 30 радова 
галеријског формата 70x50цм, 
затим Фоаје галерије, на про-
стору од 36 квадрата, погодан за 
мултимедијалне садржаје и про-
стор испред галерије површине 
50 квадрата.

Сваки уметнички пројекат 
уз пријаву треба да прати пет 
фотографија радова и друга ви-
зуелна документација. Умет-
нички савет галерије размотриће 
пријаве и резултате саопштити 
најкасније до 25. децембра.

С. В.

Утврђене просечне 
цене квадратног метра 
одговарајућих непокретности 
у општини на основу којих ће 
пореске стопе бити мање за један и 
по до пет одсто.- Усвојен предлог одлуке 
о одржавању зграда и њиховог спољног 
изгледа, начину суфинансирања активности 
на унапређењу својстава стамбених и стамбено-
пословних зграда. - Весна Тричковић поново именована 
за директора Центра за социјални рад Мајданпек

Мањи порез на имовину у идућој години
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Представљени планови генералне регулације Стола и Црног врха

Ветерани Планинарског друштва „Црни врх“ на делу

Туризам

 БОР. – Првог новембра у згра-
ди локалног парламента одржана 
је презентација планова генерал не 
регулације (ПГР-а) туристичког подру-
чја Стол и комплекса Црни врх. Да би се 
омогућила рационалнија организација, 
уређење и коришћење туристич-
ких подручја и створили услови за 
квалитетнију туристичку понуду борске 
општине, Општинска управа Бор је из-
радила и огласила јавни увид у два врло 
важна плана за локалну самоуправу.

- У циљу побољшања туристичке 
понуде, Општина Бор је започела 
израду ПГР-а за Стол и Црни врх, 
како би се омогућило инвестирање 
на тим планинским подручјима. На 
Црном врху предвиђено је формирање 
нових ски-стаза, од којих ће једна 
бити такмичарског карактера, као и 
комплекса са смештајним и капаци-
тетима за пружање осталих услуга, 
битних за развој туризма. Када је реч 

о Столу, ситуација је сложенија, с об-
зиром на то да он као планина нуди 
више могућности, нарочито за развој 
спортског туризма. Тамо је плани-
рано доста пунктова, стаза за такве 
спортске активности, као и про-
стора за нове смештајне капацитете 
- постојећег Планинарског дома, али 
и нових бунгалова, вила, пансиона, 
ауто-кампова, па чак и викенд-зона 
– рекла је Драгана Николић, заменик 
начелника Одељења за урбанизам Оп-
штинске управе Бор.

Александар Миликић, председ-
ник Општине Бор, истакао је да локална 
самоуправа одговорно мора водити 
рачуна о својим туристичким бисе-
рима и потенцијалима. - Знамо да је 
Црни врх наше локално скијалиште 
које ћемо овим планом уредити 
налик на озбиљна скијалишта и тиме 
добити плански оквир да касније 
можемо радити детаљну регулацију 

тог подручја. Што се тиче планине 
Стол, неопходно је да општина Бор 
заштити ту природну лепотицу ис-
точне Србије, јер већ сада се прича 
да су поједини куповали плацеве или 
приватно имање да граде неке објекте. 
Ми ћемо то забранити. Нећемо дозво-
лити да се тако дивље гради. Уколико 
се буде дозволила градња, то ће бити 
плански и на начин који је заиста 
неопходан борској општини. Након 
овога следи јавна расправа ПГР-а 
где ће се цео Бор „ставити” на карту, 
као и детаљно уредити цела општина 

заједно са Брестовцем и МЗ „Бор 2”. 
Овим планом Бор ће бити предвиђен 
за ширење у наредних 30 година и то 
ће бити лепа градска зона, где ће се от-
ворити скоро 200 нових грађевинских 
парцела на територији општине. 
Јавна расправа подразумева да свако 
од суграђана може узети увид у план-
ска документа, дати сугестије и пред-
логе које ће комисија, ако су у складу 
са одлуком о тим плановима, касније 
унети у њих.

Ј. Станојевић

СТОЛ. - Пролетос је започела, а по-
четком новембра окончана акција ве-
терана Планинарског друштва „Црни 
врх“ на Столу. Наиме они су, после 

девастирања и урушавања тамошњег 
споменика, пошто је 2014. Планинар-
ски дом остао без струје и чувара, поку-
шали да санирају штете и доведу у ред 
здање које многе генерације планинара, 
не само из Бора, носе у својим успоме-
нама. Наиме, лопови су искористили 
поменуте околности и са споменика 

испред дома одвалили и однели брон-
зане плоче тешке по 30-ак килограма. 
Према речима Петра Лазаревића, у 
међувремену је нестала и бронзана 
макета Стола са врха споменика, тешка 
130 килограма, која није могла тек тако 
да се однесе.

-Све то је иритирало нас ветеране 
и одлучили смо – каже Лазаревић - с 
обзиром на то да у ово време више не 
можемо поново да поставимо брон-
зане плоче, јер много коштају, да 
најпре санирамо постамент споме-
ника. Потом смо, уместо бронзаних, 
за све четири стране урадили ек-
спонате на каменим плочама, а на 
врху додали макету Стола, такође 
од камена, и алпинистички експо-
нат тзв. цепин, као симбол планинар-
ства. Тако је на једној страни споме-
ника остала порука: „Дисати можеш 
а планинарити мораш“, док се на 
новим експонатима налазе срндаћ, 
орао, саса - ретка биљка која расте 
на врху Стола - и знак Планинарског 

друштва „Црни врх“.
Обнова споменика је почела проле-

тос, а поводом његовог завршетка, група 
ветерана је недавно изашла на Стол са 
жељом да покаже бившим и будућим 
члановима да није све пропало и да 
се све може кад постоји воља. Према 
речима Лазаревића, ветерани желе да 
својом активношћу што пре окончају 
вишегодишње таворење Друштва.

-Поново је доведена струја и по-
прилично смо повратили аутентич-
ност какву је дом имао по отварању 
1953. године – каже Лазаревић. – Много 
деце боравило је у њему и наша жеља 
је да и даље остане излетиште Борана, 
а наравно и љубитеља природе из 

целе Србије. Желимо да буде отворен 
нон-стоп и да остане у саставу Пла-
нинарског друштва као његов стуб 
око кога се окупљају генерације 
љубитеља природе. Подсетио бих да 
је тај објекат изградио РТБ Бор (први 
домар био је радник Јаме) и дао га на 
управљање Планинарскон друштву 
да би кроз њега, за више од 60 година, 
прошло много младих. Верујем да 
су и они данас, као одрасли, за то да 
Домом и даље управља Друштво, што 
је апел и нас ветерана који настојимо 
да, у ограниченим финансијским ус-
ловима, вратимо поверење у Плани-
нарско друштво.

Љ. Алексић

Д. Николић: Општина Бор је започела израду ПГР-а за Стол и 
Црни врх, како би се омогућило инвестирање на тим планинским 
подручјима. – А. Миликић: Након овога следи јавна расправа 
ПГР-а где ће се цео Бор „ставити” на карту, као и детаљно 
уредити цела општина заједно са Брестовцем и МЗ „Бор 2”

Квалитетнија туристичка понуда

Уместо бронзаних плоча које су лопови однели након што је Пла-
нинарски дом (2014.) остао без електричне енергије и чувара, 
постављене камене. – Петар Лазаревић: Са жељом да покажемо 
бившим и будућим члановима да се све може кад постоји воља, по-
ново је доведена струја и повраћена аутентичност какву је Дом 
имао по отварању 1953. године 

Обновили споменик и 
дом на Столу

Ветерани поред споменика са новим симболима

Стари изглед споменика

Поглед са Стола на горњанску висораван
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Б и о  ј е д н о м  ј е д а н  б и о с к о пПрича 
Колекшива

Биоскоп Победа је деценију и по након Другог 
светског рата био стожер забаве, разоноде, па 
и културе у Бору. За Нову годину 1961. добио је 
моћног конкурента, почео је дa ради нови био-
скоп - Звезда је рођена. Победа је настала от–
имачином имовине на институционално ор-
ганизован и културан начин од Димитрија 
Јовића, човека који је био инвеститор пре рата, 
а након тога рабаџија. Да не препозна свој био-
скоп Корзо, петокраке су му променилe само 
име. 

 У њему смо упознали Тарзана, заволели ве-
стерн филмове и каубоје појединачно, а намр-
зли „црвенокошце“ (Индијанце), у довољној 
мери да се питам јесмо ли ми то успели да ис-
товремено будемо и основци и расисти. Када 
је Марлон Брандо, одмах након што му је 
каријера достигла врхунац и почела лагано да 
тамни, устао у заштиту Индијанаца, ми смо 
у друштву дошли до колективне дијагнозе да 
је пошандрцао... Јер, колико год да су каубоји 
побили Индијанаца, нама се чинило да се нису 
довољно трудили. Али, ако су нам дечачке 

заблуде помогле да боље разумемо потоњу 
сатанизацију Срба и медијске ратове, духовно 
тумарање кроз клисуре и усеке Дивљег запада 
није било узалудно.

 Поред оних који су уживали у акцијама 
јунака са платна, било је посетилаца који су 
ишли у осамнаести, последњи ред у биоскопској 
сали, или у ложе иза овог реда. Тамо су доспе-
вали са девојкама, па су акције сами изводили. 
Прво би загрлили дотадашњу познаницу, да 
би потом, зависно од интензитета отпора 
(или његовог изостанка), процењивали шта им 
ваља даље чинити. 

 Најуспешнији акцијаши стизали су до 
пољупца. Даље од тога се није ишло, јер у то 
време узорни средњошколци још нису знали да 
је секс измишљен. Ако су о томе нешто и начули, 
то је било у оквиру изучавања девијантног 
понашања.

Биоскоп је за мене био и својеврсна опитна 
лабораторија, ту сам на делу проверио своју 
„теорију великих кругова“. Наменски део 
џепарца – за биоскопску улазницу – добијао 
сам једанпут месечно. Толики нам је био 
финансијски губер. Нескладан са жељама. Раско-
рак између примања (објективних могућности) 

и снажног осећања унутрашњих потреба многе 
је успешно извео на пут којим се стиже до кри-
миналних група. Мене је тај ковитлац захва-
тио и довео до фалсификатора. За те намене 
искористио сам пропусте у кадровској поли-
тици предузећа које је газдовало биоскопом. На 
улазним вратима биоскопа стајао је и цепао 
карте старији човек, изгледом пензионер, који 
је стално носио кожух, вероватно из практич-
них разлога. Избегавао је да броји када толи 
жеђ, те га је кожух штитио од прехладе, за 
случај да прилегне без покрова. Лети су му ови 
обрађени остаци бивше овце служили као за-
штита од штетности сунчевих зрака.

 Како су га сви звали Лала, претпостављам 
да пореклом није био из Топлице.

 Поодмакле године, ослабели вид и 
конзумирање „ватрене воде“ у континуитету 
биле су подстицајне околности за фалсифи-
каторе улазница. Многи су их прецртавањем 
производили, али и искусили казну за своје 
асоцијално понашање. Ако су били неод–
лучни и Лали пружали улазницу с потпуно 

испруженом руком и измакнутом главом 
(да ескивирају ударац) на самим вратима 
добијали су васпитно-поправну шамарчину и 
од ње једнодневну звоњаву у ушима. Није забе-
лежен случај да је Лала ударио неког са исправ-
ном улазницом. Лишен младалачког вида, био 
је непогрешиви проценитељ. Ценио је неодлуч-
ност и сакупљање храбрости намераваног по-
сетиоца, начин на који пружа улазницу, па и 
изглед гардеробе. Десет година животног иску-
ства било ми је довољно да снимим ситуацију 
и учврстим одлуку да психолога Лалу победим 
на његовој струњачи. 

 Пре преласка на ово надмудривање, тре-
бало је обезбедити најбољи могући квали-
тет фалсификованих улазница. Ту сам своје 
могућности оценио скромним, одбацио сујету и 
„штампање“ карата препустио бољем од себе, 
ортаку Арифу. Моје је било да обезбедим тех-
ничке услове. 

Са завршеном „производњом“ улазница 
окончан је само први део брига. Остало је да 
порадимо на себи, односно сопственом изгледу. 
Трудио сам се да Лала помисли како му у посету 
долази принц из британске краљевске куће, а не 
син магацинера и кућне помоћнице код доктора 

Пушеље. Ортак и ја облачили смо све најбоље 
што смо имали, фризура је морала бити бес-
прекорна, учвршћивали смо је шећерном води-
цом. Да је оркан из Америке дошао до Балкана, 
не би јој наудио. 

Заобилазећи Лалин видокруг одлазили смо 
на благајну да видимо има ли непродатих улаз-
ница, односно слободних места. Само приликом 
премијерне примене нашег пројекта то нисмо 
учинили, па смо се нашли у небраном грожђу: 
нисмо имали где да седнемо! Нисмо могли ни 
да изиђемо, то би нас компромитовало. Да 
кажемо Лали да излазимо зато што је једног 
заболео стомак нисмо могли јер смо васпитани 
да будемо искрени. Спасао нас је дежурни ва-
трогасац, који је са стране имао пар столица, 
за себе и фамилију. Утврдили смо процедуру 
која је за нас невернике била светиња. 

Десетак минута пре времена за поче-
так представе, звонце је означавало почетак 
уласка у салу. Тада смо одлазили на благајну 
и проверaвали број непродатих улазница и у 
кругу се удаљавали на педесетак метара од 
благајне, до прве улице наспрам улазних врата 
у биоскоп. 

 А онда старт! Журно, одлучно и право на 
врата и Лалу! Разговор је био обавезан, обоја 
уста нису смела да буду затворена. Ако су и 
једна и друга била отворена, утолико боље. 
Важно је било да разговарамо јер смо тиме од–
бацивали и сваку помисао на сопствене грехе. 

Успех је био стопостотан. Многе филмове 
гледали смо повратно, да утврдимо градиво. 
Јунаштво Гарија Купера у „Доживљајима ка-
петана Вајта“ лично сам контролисао три 
пута, тако да и данас о њему могу да одржим 
предавање без икакве припреме.

Проценио сам да због вишка посетилаца у 
сали благајна биоскопа неће бити у мањку и да 
је моје (не)дело застарело за законске после-
дице. Није то ратни злочин са неограниченим 
роком трајања. Не верујем ни да ће инспира-
тивно утицати на данашњу младеж. А, ако би 
се и нашла двојица омладинаца да самопроиз-
веду две улазнице за сопствене потребе, тешко 
да би с њима ушли у салу јер на вратима нема 
Лале. Чак и да заседну у фотеље испред платна, 
надлежни би удвостручење посете одмах при-
метили. 

Да не препустим забораву ове подвиге разлог 
је и што се фалсификовање и џепарење у кри-
миналним срединама сматрају уметношћу у 
односу на провалне крађе и разбојништва. Фал-
сификатор је према ономе ко ставља чарапе на 
главу као балетан у односу на дизача тегова. 

 Последња представа у Победи одржана је 
1968. године. Свих пет легенди овог биоскопа 
су у „вечним ловиштима“: нема директора 
Славчета и Владе, благајнице Румене и вра-
тара Лале, а ентузијазиста Драган поживео 
је довољно дуго да би сачувао биоскоп Звезду од 
дивље приватизације.

 У Енглеској би биоскоп попут Победе био у 
функцији, са бројним изложбеним експонатима. 
Деке би доводили унуке да им покажу осамнае-
сти ред, то свето место где су баку први пут 
ухватили за руку. Али, ми нисмо загњурени у 
прошлост. Зграда биоскопа разбуцана је у по-
словни простор. Са мало труда уништено је 
толико много успомена. 

 Стварно су нам непријатељи сувишни. 
Нека иду да раде нешто корисно, сами ћемо се 
снаћи да исцепамо албуме на чијим страни-
цама су наше најдрагоценије фотографије.

Мр Јован Г. Стојадиновић
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БОР. – Поводом државног празника 
Србије, 11. новембра, Дана примирја, и 
99. годишњице завршетка Првог свет-
ског рата, делегације Општине Бор, 
Друштва за неговање слободарских 
традиција Србије - Бор, Удружења по-
томака ратника ослободилачких ратова 

Србије 1912-1918. године, Министар-
ства одбране, Полицијске управе Бор, 
Организације Савеза резервних војних 
старешина Бора, Соколског друштва, 
СПС-а, ДСС-а и Покрета за нови Бор 
положиле су венце и цвеће на споме-
ник погинулим ратницима 1912-1918. 
године и одале почаст погинулима за 
слободу Србије.

- Данас је велики и тежак праз-
ник за српски народ. У Великом рату 
највећи број пропорционално стра-
далих грађана били су српске наци-
оналности. Данас се сећамо жртава 
тог рата, али и Дана примирја (рат 
је завршен потписивањем примирја 
између сила Антанте и Немачке 11. 
новембра 1918. године). За нас, као 

друштво у целини, и општину Бор 
битно је да се поносно сећамо свих 
жртава, свих ратова, па и Великог 
рата, и да памтимо наше корене и 
наше претке, како би будућност имала 
светлу страну – рекао је Александар 
Миликић, председник Општине Бор.

Говорећи о значају овог датума, Све-
тислав Ђурић, председник Друштва 
за неговање слободарских традиција 
Србије – Бор, подсетио је да се Дан 
примирја у Првом светском рату у 
Србији обележавао од 1918. године до 
1941. као државни празник Краљевине 
СХС, а касније Краљевине Југославије. 
Поново је уведен у календар држав-
них празника Србије 2005, а званично 
се као као нерадни дан слави од 2012. 
године. - У Првом светском рату из 
борске општине погинуло је преко 
1.500 становника - војника и цивил-
них жртава. Морамо подсетити да је 
током тог рата, који је започела Ау-
строугарска а касније се придружиле 
Немачка и Бугарска, против тадашње 
Краљевине Србије погинуло милион 
247 и по хиљада војника и цивила. 
Многи су погинули или умрли у ло-
горима у Бугарској, Мађарској, 
Аустрији, Немачкој и Турској. На 
Мировној конференцији у Паризу 
1919. године саопштен је фрапантан 
податак да је у тим логорима умрло 
чак 30.000 дечака из Србије старости 
до 15 година. Ми, као представници 
Друштва за неговање слободарских 
традиција Србије – Бор и Удружења 
потомака ратника 1912-1918., нећемо 
дозволити да се то заборави.

Мозаик

Почаст страдалима за слободу Србије
Обележен Дан примирја у Првом светском рату

IN mEmORIAm 

Мирослав Радуловић
(1946-2017)

Седмог новембра у Бору је, из-
ненада, у 71. години, преминуо Ми-
рослав Радуловић, новинар и пу-
блициста. Рођен је 1946. године у 
„граду бакра“ и одрастао у ондашњој 
Козарској улици. По завршетку 
пољопривредне школе у Букову, почео 
је да се бави новинарством. Први 
текст објавио је 1968. године у „Ко-

лективу“, а од 1974. до 1978. године дописник је „Тимока“. Потом се 
вратио у „Колектив“, чији је хонорарни сарадник до 1992. Након тога 
оснива нови лист, „Борске новине“, у којем ради до одласка у пензију, 
а 2004. и 2005. године био је и директор Јавног предузећа „Штампа, 
радио и филм“. 

Аутор је 15 књига о Бору и Руднику, међу којима су, монографија 
„Бор у 500 слика“ (за коју је добио Октобарску награду града Бора), 
документарне књиге „110 година басена Бор“, „Бор којег више нема“, 
„Тај дивни Бор“, „Историја борског спорта“, књига прича „Крава 
на димњаку“ и друге. Судбина је хтела да Радуловић свој први и 
последњи новинарски текст објави у „Колективу“, „листу своје мла-
дости и старости“ који му је био и од велике користи при писањи по-
менутих књига. Као новинару није му мањкала храброст да „бркне у 
око“ тамо где би се мало ко усудио, а непријатне истине често је знао 
да и кроз шалу „испоручи“ онима којима су намењене. 

Мирослав Радуловић сахрањен је 8. новембра на Новом гробљу у 
Бору

Сећање 
НЕГОСЛАВ ЖИВКОВИЋ

27. 11. 2007. - 27. 11. 2017.
Радост живота и срећа почели су са Тобом и са Тобом 

се завршавају.
Твоја Рада

Сећање 

У суботу, 2. децембра, навршило се тридесет година од 
смрти моје вољене мајке 

Николине Траиловић 

Памтимо је по доброти и племенитости. 
Син Горан са породицом

А. Миликић: За нас, као друштво у целини, и општину Бор бит-
но је да се поносно сећамо свих жртава, свих ратова, па и Великог 
рата, и да памтимо наше корене и наше претке, како би будућност 
имала светлу страну. – С. Ђурић: У Првом светском рату из борске 
општине погинуло је преко 1.500 становника - војника и цивил-
них жртава, а у логорима страдало чак 30.000 дечака до 15 година

Ј. Станојевић

Светислав Ђурић
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“Колектив” број 44 од 8. новембра 1959. доноси вест да је почело пуњење 
Борског језера из речица и потока који се сливају са Црног врха. На гради-
лишту је остало још стотинак радника предузећа „Дрина“ које је градило 
брану, а у језеру је већ било преко 100.000 кубика воде. Део старог пута који 
је вијугао кањоном Брестовачке реке већ је био потопљен. Да је брана тада 
била јединствена у свету сазнајемо из броја 35 (од 6. септембра 1959.), где 
управник градилишта Жика Марковић каже: 

-Постоји слична у Португалији, с тим што је код ње превлака – завеса 
– израђена од олова. Ми, пак, радимо армиранобетонску. Висока 50, а 
широка 378 метара – ова је најдужа, а није највиша. Од предвиђених 
милијарду динара, до сада је утрошено 800 милиона. Уграђено је 380.000 
кубика ломљеног камена под притском воденог млаза од десет атмос-
фера. Преко каменог набачаја озидан је зид усуво, преко кога је избетони-
ран либажни слој дебљине 40 цм. Потом је дошла битуменска изолација, 
па два слоја јуте са три премаза и онда је на крају рађен армиран и 
водонепропустљив бетон дебљине 45 цм. На његовим спојевима уграђени 
су набори од бакарног лима са циљем да у случају слегања бране допусте 
њену вибрацију до одређених размера које су, међутим, такве да се мак-
симум не може достићи. Укупно је уграђено 14.000 кубика бетона и 400 
тона бетонског гвожђа. 

Кроз доњи део тела бране – чије смо фотографије у изградњи добили 
љубазношћу инжењера Зорана Ристића - већ је (била) изведена цев која на 
низводној страни улази у зграду за умиривање воде, одакле ће се природним 
падом, већ прокопаним подземним каналом, дугим 12 километара, слати у 
РТБ. Браном је затворен простор од скоро 30 хектара, који може да прими 13 
милиона кубних метара воде (највеће дубине 52 м) и потпуно задовољи по-
требе Басена за индустријском водом. 

Припремио: Љ.А.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Уколико желите аутомобил, имате три опције – бензинац, хибрид 
на бензин и батерију, или потпуно електрично возило. Међутим, 
појавила се и четврта опција – возила на водоник, за која неки 
произвођачи сматрају да ће бити гориво будућности

“Тојота” продаје свој модел 
“Mirai” још од 2014, али до сада 
је продато око свега 4.000 тих 
возила на водоничне ћелије. 

“Тојотин” председник Такеши 
Учијамада је, ипак, убеђен 
да ће ћелијско гориво бити 
технологија која ће покретати 
возила будућности – возила која 
неће емитовати штетне гасове. 

“Морамо да размотримо две 
главне ствари. Прво, како да створимо друштво које ће емитовати мање 
угљен-диоксида, а друго - да обезбедимо стабилан извор енергије за 
будућност. Имајући то у виду, водоник има огроман потенцијал”.

Ћелијско гориво је мешавина водоника са кисеоником из ваздуха из које се 
ствара електрицитет за покретање мотора. Нема издувних гасова, а једино што 
се емитује су електрицитет, топлота и вода.“Водоник је свакако погоднији 
за кориснике од електричних возила. Возни домет је дужи, а потребно је 
исто време да се кола напуне водоником као и бензином”.

Погоднија у теорији, али у стварности у Сједињеним Државама постоји 
само мали број водоничних станица. Та возила су, такође, знатно скупља 
од електричних или хибридних.“Изгледа да је могуће. Ако би могла да 
се модернизују у приуште технологију за масовну производњу, онда би 
могла да постану популарнија. Али, тешко је рећи јер су навике нашег 
друштва дубоко укорењене у оно што знамо, а то су бензин и електрична 
возила”, истиче Џозеф Капарела из часописа „Car and driver”.”Тојота” је 
објавила да жели да прода 30.000 кола на водоничне ћелије до 2020. Крајњи 
циљ је да се емисије штетних гасова до 2050. године смање за 90 одсто у 
односу на нивое из 2010.

 (Извор: ГЛАС Америке, Kevin Inoks)

Пуњење Борског језера 1959.

Возила на водоник

У вртлогу научне чаролије
Шести фестивал науке „Тимочки научни торнадо – ТНТ 2017”

БОР. – У ОШ „3. октобар” у Бору одржан је (четвртог новембра) Шести фести-
вал науке „Тимочки научни торнадо - ТНТ 2017” који је окупио више од 500 младих 
експерата - извођача огледа, демонстрација и презентација (приказано је око 300 
различитих научних програма из двадесетак области), као и 130 њихових ментора 
и наставника. Осим образовних институција из Бора, Књажевца и Зајечара, на овој 
научној манифестацији учествовали су и представници преко 30 организација и 
институција тимочког региона које су промовисале своје програме: ЈКП „Водовод” 
из Бора и Зајечара, ЈП „Зоолошки врт” Бор, Патронажна служба Дома здравља, Ту-
ристичка организација Бор, Музеј рударства и металургије и, први пут ове године, 
ДОО „Ракита”, и као финансијер и као учесник

Овогодишњи фестивал не само да је по броју учесника већи и посећенији него 
претходних година, како нам је рекла Наташа Ранђеловић, координатор „ТНТ 
2017”, већ је обиловао бројним занимљивостима и новинама. У жељи да појачају 
игре са светлом, овог пута су биле две мрачне коморе – у једној ДМИ, а у другој 
портал Бор 030. нет са светлосним ефектима. Ученици ОШ „Десанка Максимовић” 
из Зајечара презентовали су своје роботиће са којима су освојили награду на 
такмичењу у Истраживачкој станици Петница (област програмирања). 

- Премда је циљ ове манифестације промовисање природних и технич-
ких наука, буђење интересовања за њих и представљање науке на занимљив 
и привлачан начин, ове године први пут су се појавиле нове - историја и 
археологија које, иначе, нису природне. Међутим, то само доказује да овакви 
фестивали дају могућност свим наукама да покажу своју необичност, чаролију, 
применљивост. Тако имамо и форензику, што доказује да је фестивал простор 
где деца могу да искажу своја интересовања и хобије у свету науке. Сваке 
године покушавамо да фестивал учинимо занимљивијим, да се појави нешто 
од онога претходног што је било добро и нешто ново што посетиоци досад нису 
видели – истакла је Ранђеловићева. 

Осим што је део пројекта „Караван науке”, који финансира Министарство омла-
дине и спорта, наша саговорница додаје да се на овогодишњем фестивалу приказују 
делови још два пројекта ДМИ – „Како смо почели да топимо метале” (финансира 
Центар за промоцију науке Београд) и „Зелени прстен Бора” (финансира Мини-
старство заштите животне средине). 

Организатори Фестивала су Друштво младих истраживача Бор, Технички фа-
култет, Техничка школа, ОШ „3. октобар”, Регионални центар за таленте, Музеј ру-
дарства и металургије и Удружење грађана „Вилаж” (још један нови организатор). 

Ј. Станојевић


