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Спасковски: Планом пословања предвиђена је продукција 240 хиљада тона концентрата бакра из
сопствених сировина, чијом бисмо металуршком прерадом у 2018. добили 46.850 тона катодног
бакра, 839 килограма злата и 4,2 тоне сребра. Од тога очекујемо приход 373,7 милиона долара,
што је око 24% више него 2017., као и ЕБИТДУ од непуних 100 милиона. Да бисмо овакав план
реализовали потребно је остварити 58,2 милиона тона ископина са коефицијентом раскривке 2,19.
Реч је о великом задатку и финансијском оптерећењу, али то је неминовност за развој рударства. Производни и економски параметри документа за 2018. сагледани у две варијанте: рад са постојећом
рударском опремом и пословање са набавком 12 камиона, три цистерне за воду и три филтер-пресе
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Избори у Београду, Бору и
Аранђеловцу четвртог марта

Председница Скупштине Србије
Маја Гојковић расписала је (15.
јануара) локалне изборе у Београду за
четврти март ове године. Истог датума
избори ће бити одржани и у општинама
Бор и Аранђеловац.
Рокови за извршење ове одлуке
почињу да теку даном њеног
објављивања у Службеном гласнику,
навела је председница Скупштине
Србије.
Маја Гојковић је позвала грађане Београда, Бора и Аранђеловца да изађу
на ове важне изборе јер својим гласом
одлучују како ће изгледати будућност
њихових градова, њихов свакодневни
живот и живот њихових породица и
пријатеља.
„Важно је да на ове изборе изађу
Поручила је грађанима да онога дана
сви и да бирају искључиво одговорне, када гласају имају у виду да се гласа за
озбиљне, вредне и марљиве људе”, рекла одборнике у тим скупштинама и да је
је Гојковићева.
важно да погледају ко се налази на листи,

Она их је позвала да четвртог марта
не гласају „против” јер се од гласа
„против” не живи у наредне четири
године нити ће се од гласа „против“
добити више забавишта, школа, асфалтираних улица, паркова, инвестиција и
радних места...
Кандидатима за одборнике поручила је да озбиљно схвате ову изборну
кампању и да својом озбиљношћу,
одговорношћу и марљивошћу покажу
да поштују Београд, Бор и Аранђеловац
и њихове грађане, да поштују своје политичке противнике и да се у трци за
гласове искључиво обраћају грађанима
и такмиче идејама, а не мржњом. Оно
што је нaјважније је да поштују изборну
Маја Гојковић
вољу својих суграђана која ће у демоко су ти људи, какве су им биографије, кратском изборном процесу бити искашта су до сада постигли у животу и да зана четвртог марта.
гласају искључиво за њихове планове,
Извори: РТС, ТАНЈУГ
програме и идеје.

Обједињују се накнаде за коришћење јавних добара и природних ресурса

Уместо у 13 закона,
накнаде у једном
Нацрт закона за коришћење јавних добара и природних ресурса, који
је ушао у јавну расправу прве седмице нове године, дефинише шта је
јавно добро, ко је његов корисник и колике су накнаде за коришћење
природних ресурса. – Њиме су обухваћене неке постојеће, али су уведене
и нове накнаде како би држава истовремено заштитила своја добра и
олакшала привреди

БЕОГРАД. - За коришћење свих
врста угља и уљних шкриљаца накнада
је, као и до сада, три одсто, а нафте
и гаса – седам одсто. Накнадама су
обухваћене резерве нафте и деривата,
као и сва геолошка истраживања.
Топионице за све врсте метала плаћају
пет одсто нето прихода, а предвиђене
су и накнаде за оне који производњу
завршавају пре топионице.
Помоћник министра рударства и
енергетике Иван Јанковић каже да
нови закон отвара могућност да се
таквим произвођачима наплати накнада
за концентрат, односно за непрерађену
руду. -Неки можда уопште неће да
прерађују ту минералну сировину,
него ће је као ровну руду пласирати
даље. Отворила се могућност да
се и њима наплаћује накнада за ту
непрерађену руду - додаје Јанковић.
Предложена је и нова накнада за
унапређење енергетске ефикасности.
Ту су и накнаде за коришћење лекови-

тог биља и блата као и за термалне воде,
за шта треба издвојити 50 динара по
кубику. Предвиђено је и да се за сваки
произведени литар минералне и природне воде која се флашира плати 1,21
динар.
Димитрије Ивановић из Привредне коморе Србије сматра да је наплата накнаде за воде фер. -Једино што

коришћење јавне површине у пословне
и друге сврхе предложена је накнада
по квадрату од 180 динара дневно. Од
тога је изузета продаја штампе, књига,
домаће радиности и стари и уметнички
занати.
Намети за коришћење јавних
добара и природних ресурса до сада
су били разбацани у најмање 13 закона
и великом броју подзаконских аката.
Сада су обједињени у једном закону,
под окриљем Министарства финансија,
са циљем да се олакша привредницима
и будућим инвеститорима. Привредници више неће лутати трагајући за
информацијама коме треба да плаћају
накнаде, у ком износу и року.

бисмо волели да променимо новим
законом јесте наплата по литру продате флаширане воде, јер у технолошком процесу има доста губитака – истакао је Ивановић.
Нацрт закона за коришћење
јавних добара и природних ресурса
укључује и накнаду за промену намене
Чињеница да ће сада све уређивати
пољопривредног земљишта и шума. За закон, за Јелену Бојовић из НАЛЕД-а
представља „неки гарант да се висина
тих накнада неће мењати како коме
падне на памет“.
-Циљ су, пре свега, растерећење
привреде и већа транспарентност.
Имамо неке додатне сугестије како
тај закон треба и мора додатно да се
унапреди, али ово јесте један корак
ка ономе што привреда дуги низ
година тражи - каже Бојовићева.
Нацрт закона о накнадама за
коришћење јавних добара у складу је
са захтевима ММФ-а и Европске уније.
Припремила: Г.Т.В.
(Извор: РТС)
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Министар финансија потврђује да постоје фирме заинтересоване за РТБ и каже:

„Ако понуда није довољно добра, нећемо
је реализовати“

Ситуација са банкама и светским тржиштима нам тренутно одговара, па интерес појединих инвеститора може да доведе до срећног
решења да се „Бор“ приватизује по доброј цени. Али, ако понуда
није довољно добра, било финансијски било са становишта економске одрживости, онда је нећемо реализовати. Ако цена није
добра, треба сачекати, па видети – рекао је министар финансија
Душан Вујовић банкарима окупљеним на бечкој „Euromoney“
конференцији

Душан Вујовић

БЕЧ. – Српски министар финансија
Душан Вујовић рекао је на „Euromoney“
конференцији, која је у Бечу одржана 16.
и 17. јануара, да би Влада Србије у на-

редних неколико месеци требало да
одлучи да ли ће приватизовати РТБ Бор
или неће. Тренутна висока цена бакра на
светском тржишту значи да је моменат

повољан и Вујовић потврђује да постоје
фирме заинтересоване за РТБ.
-Ситуација са банкама и светским
тржиштима нам тренутно одговара,
па интерес појединих инвеститора
може да доведе до срећног решења
да се „Бор“ приватизује по доброј
цени. Али, ако понуда није довољно
добра, било финансијски било са становишта економске одрживости, онда
је нећемо реализовати. Председник
стално понавља да му је жао што се
продаја Телекома није реализовала.
Али, ја кажем да сам више економиста, нисам политичар. Ако је цена
добра, треба да се реализује. Ако није,

треба сачекати, па видети – пренео је
лист „Данас“ речи министра финансија
на „Euromoney“ конференцији у Бечу.
Душан Вујовић, ипак, нема сумње у
то да је „на дужи рок РТБ Бор сувише
крупан залогај за државу“. Како каже,
а преноси „Данас“, показало се да је
„управљање тим комбинатом, а
„Бор“ нису само рудници, него и прерада и продаја, за нас сувише компликовано“.
-Није држава добар предузетник.
Зато треба да се прода и препусти приватном сектору то да ради, било да
купци буду наши људи, било странци
– закључио је Вујовић.
Г.Т.В.

Министар привреде каже да се нада најбољем сценарију за „Бор“

„Тражимо стратешког партнера за
РТБ, не директора“

Од тендера за избор професионалног менаџмента се одустало јер је
радна група одлучила да се што пре крене са тражењем стратешког
партнера. ММФ се сложио и подржао идеју да идемо на стратешко
партнерство пре него на тражење директора, рекао је „Политици“
Горан Кнежевић. – Имамо четири озбиљне компаније које занима
РТБ Бор, а међу њима је и Руска бакарна компанија, потврдио је
министар привреде
БЕОГРАД. – Министар привреде
Горан Кнежевић рекао је за „Политику“
да би се, да је привредник, радовао
2018. години. У интервјуу објављеном
на самом почетку 2018. Кнежевић је,
упитан за епилог тендера о избору професионалног менаџмента за РТБ Бор,
истакао да се од те идеје одустало пошто
је одлучено да се распише тендер за
стратешко партнерство.
- Од тендера за избор професионалног менаџмента се одустало јер
је радна група одлучила да се што
пре крене са тражењем стратешког
партнера. Нема смисла расписивати

тендер за професионалне менаџере,
ако ће се расписивати тендер за стратешког партнера који може да постави свој менаџмент. ММФ се
сложио са тим и подржао идеју да
идемо на стратешко партнерство пре
него на тражење директора. Сада када
РТБ Бор добро послује, имамо добре
изгледе да нађемо стратешког партнера, а онда ће нови власник поставити менаџера – објаснио је у разговору за „Политику“ министар привреде.
Потврђујући раније објављену
информацију да се за РТБ Бор занимају
четири озбиљне фирме, те да је међу

ће, надам се, бити расписан до краја
марта. То нам је план, а даље се надам
само најбољем сценарију за РТБ Бор,
од којег зависи развој, пре свега, источне Србије. У овом тренутку „Бор“
послује позитивно, али не треба да се
уљуљкамо. Свесни смо да су потребна
даља улагања и то је нешто што
очекујемо од стратешког партнера.
Одговарајући на питање „да ли је
могуће да држава нема бољег од Благоја
Спасковског“ министар Горан Кнежевић
је рекао да би највише волео када би
кривац за РТБ Бор био Благоје Спасковски, јер је то најлакше решити. –
Проблем је што се тим предузећем 70
Горан Кнежевић
година лоше управљало – подвукао је
њима и Руска бакарна компанија, ми- он у интервјуу датом „Политици“.
нистар привреде у Влади Србије предоПрипремила: Г. Тончев Василић
чио је план за борски гигант: - Тендер

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Бору за 2017

Без прекорачења граничне
вредности SО2
Д. Миљковић: Очигледан тренд смањења просечне
концентрације SО2 у Градском парку, која је 2017. износила 33,63
микрограма по нормалном метру кубном, показује тенденцију
даљег опадања. - Досадашњи историјски минимум загађења SО2
у Бору од 43,6 микрограма по кубном метру, забележен је 2016.
БОР. – И поред неповољних метеоролошких услова и утицаја градске топлане, као и свих других агрегата који су у функцији грејања, ни
у једном месецу минуле године није

било прекорачења годишње граничне
вредности концентрације сумпор-диоксида у ваздуху изнад Бора. Ово је
део годишњег извештаја о квалитету
ваздуха у граду бакра за 2017., а квали-

тет је оцењен на основу просечних месечних концентрација SO2 добијених
мониторингом квалитета ваздуха забележених на аутоматским мерним станицама (АМСКВ) у Градском парку, Брезонику, Слатини и код Института за рударство и металургију (Кривељ не ради
због ремонта анализатора SO2). На свим
мерним станицама, које су укључене у
државну мрежу АМСКВ Агенције за
заштиту животне средине, просечне
месечне концентрације SO2 знатно су
испод годишње граничне вредности која
износи 50 микрограма по кубном метру
ваздуха.
- Из приказаних графика и
установљених мерења потпуно је
јасно да је тренд смањења просечне концентрације сумпор-диоксида на АМСКВ Градски парк, као
најнеповољније локације са аспекта

угрожености емисијом гасова из топионичких агрегата, очигледан и
значајан. У 2017. години износио
је 33,63 микрограма по нормалном
метру кубном, са тенденцијом даљег
опадања – нагласила је Душанка
Миљковић, помоћник директора ТИР-а
за заштиту животне средине.
У извештају се, такође, наводи да
је Бор дуги низ година имао статус
прекомерно загађеног града, да би
2016. дошло до смањења појаве јако
загађеног ваздуха. Те године забележена
је просечна годишња концентрација
SO2 у ваздуху од 43,6 микрограма по
кубном метру, што је у том тренутку
представљало историјски минимум, а
први пут ваздух у граду бакра сврстан
је у прву категорију.
Ј. Станојевић
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Управни одбор РТБ-а Бор усвојио

Биће тешко, треба

Суштина плана у 2018. јесте повећање производње - чуло се на седници Управног одбора РТБ-а

Спасковски: Планом пословања предвиђена је продукција 240 хиљада тона концентрата бакра из сопствених сировина, чијом бисмо металуршком прерадом у 2018. добили 46.850 тона катодног бакра, 839 килограма злата и 4,2 тоне сребра. Од тога очекујемо приход 373,7 милиона долара, што је око 24% више него 2017., као и ЕБИТДУ од непуних 100 милиона. Да бисмо овакав план реализовали потребно је остварити 58,2 милиона тона ископина са коефицијентом раскривке 2,19. Реч је о великом задатку и финансијском оптерећењу, али то је неминовност за развој рударства. - Производни и економски параметри документа за 2018. сагледани у две варијанте: рад са постојећом рударском опремом и пословање са набавком 12 камиона, три цистерне за воду и три филтер-пресе

РТБ. – Пословни план и производни задаци у рударству и
металургији за 2018. годину
подразумевају стално повећање
обима и квалитета рударске
производње у три активна рудника, отварање нових лежишта
(„Церово 2“ и „Церово примарно“), као и попуну металуршких капацитета концентратима из
сопствених рудника. Ово је само
део дугорочних развојних приоритета РТБ-а Бор, који обухватају
још и: технолошки ефикасан и
еколошки безбедан рад металуршких постројења, реализацију
УППР-а и исплату обавеза из овог
документа по утврђеној динамици, промену власничке структуре, укључивање стратешких
партнера за ново инвестирање
у даљи развој, постизање конкурентне производње бакра,
побољшање
ликвидности
и
формирање
јединственог
предузећа са новом организационом структуром и техничким,
технолошким и еколошким перформансама које обезбеђују профитабилно пословање.
Овако је, укратко, гласио предлог закључка о усвајању Плана
пословања РТБ-а у 2018. години,
који је члановима Управног
одбора компаније представљен
уочи Нове године (26. децембра).

Генерални директор РТБ-а Бор лиона долара добити. Међутим, Планирана је продукција 240
Благоје Спасковски је, у улози ово не кажем да бисмо се похва- хиљада тона концентрата
известиоца на седници, сваку од лили, иако имамо чиме, већ због бакра из сопствених сировина, чијом бисмо металуршком прерадом добили 46.850
тона катодног бакра, 839 килограма злата и 4,2 тоне сребра.
Да бисмо овакав план реализовали потребно је остварити
58,2 милиона тона ископина
са коефицијентом раскривке
2,19. Реч је о великом задатку и
финансијском оптерећењу, али
то је неминовност за развој рударства. Нужан је и наставак
услужне прераде технолошки
прихватљивих и еколошки безбедних увозних концентрата
бакра по берзанским условима,
јер још увек не можемо да попунимо металуршке капацитете сопственим концентратом – рекао је генерални директор РТБ-а Бор.
Појашњавајући
Управном
одбору компаније како се дошло
до ових бројки и шта се све имало
у виду приликом сагледавања
производних планова рудника,
флотација и металуршке прераде
у 2018., Спасковски је подвукао:
- РТБ има потврђене рудне реБлагоје Спасковски и Немања Стевановић
зерве од преко 1,3 милијарде
ових теза детаљно образложио.
тога што следећа треба да буде тона руде бакра и више од
-Година на измаку је била боља. Суштина плана у 2018. милијарду тона техногених сидобра, завршићемо је са 73 ми- јесте повећање производње. ровина. Рударска транспортна

План пословања за 2018.
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засукати рукаве

и утоварна опрема и помоћна
механизација којом располажемо, као и инсталирани капацитети флотација и металуршких постројења, гарантују производне учинке и поуздан рад.
Строго се придржавамо закон-

ликим резервама, на опреми
коју смо обновили захваљујући
Влади Србије, на квалификованим радницима који воде
производњу, стручном тиму и
свима који директно учествују
у „прављењу“ бакра.

износе 4,8 долара по тони ископина, а цена коштања тоне
катодног бакра 4.980 долара –
навео је Спасковски.
Он је додао да планирана
производња катодног бакра
из сопствених сировина, иако
већа 8,9 % од остварења у
2017., представља последицу
недовољне припремљености за
експлоатацију квалитетних лежишта и то због заостајања у
раскривању. Узрок томе, подвукао је, лежи у недостатку
рударске опреме. – Интензивно раскривање у „Великом Кривељу“ (коефицијент

раскривке 1,88) и нарочито
у „Мајданпеку“ (коефицијент
раскривке 2,85) биће наш рударски приоритет у 2018.,
упркос чињеници што то изузетно
оптерећује
текуће
пословање и укупну цену
коштања производње. Овај
план раскривања РТБ мора да
реализује са постојећом рударском опремом јер не може самостално да обезбеди средства за
обнављање постојеће и набавку
додатне опреме. Реално је, зато,
да та средства обезбеди будући
стратешки партнер РТБ-а Бор.
С обзиром на то да је у току по-

До марта јединствено предузеће

ских прописа из свих области
пословања РТБ-а Бор, контролишемо оперативне трошкове
и штедимо. С друге стране, уредили смо процедуре за редовно
снабдевање свим енергентима,
репроматеријалима, резервним
деловима и производним услугама, као и примену прописаних мера безбедности и заштите
запослених на раду и еколошких стандарда у производњи.
Такође, пратимо поузданост
и стабилност флотацијских
јаловишта у Великом Кривељу
и Мајданпеку, а завршетак
нових делова кривељског колектора очекујемо у уговореном
року. Рентабилно пословање
РТБ-а, дакле, почива на ве-

Производно-финансијски резултати у 2018. години, како је
планирано, донеће РТБ-у позитивну разлику између очекиваних прихода и расхода, односно
добит пре амортизације у износу
96,7 милиона долара.
-Из 18,2 милиона тона руде
добићемо око 240 хиљада тона
концентрата и, до попуне капацитета нове топионице, за
годину дана прерадити још
160 хиљада сировине из увоза.
Укупна производња у 2018. била
би 81.556 тона катодног бакра.
Од тога очекујемо приход 373,7
милиона долара, што је око 24%
више него 2017., као и ЕБИТДУ
од непуних 100 милиона. Планирани трошкови производње

Драган Алексић и Драган Маринковић
У првом кварталу 2018., како је истакао генерални директор Благоје Спасковски, РТБ Бор мора да се реорганизује и да се четири зависна предузећа споје у једно.
- Остао нам је задатак да завршимо организациону трансформацију и формирамо
јединствено предузеће. Добили смо закључак Владе Србије да то можемо да урадимо,
па ћемо, заједно са консултантском кућом БДО, у прва два-три месеца 2018. окончати и тај посао – подвукао је Спасковски, образлажући План пословања РТБ-а.
-Апелујем да, пре било каквог спајања и промене власничке структуре, израдимо
квалитетан колективни уговор који ће штитити права запослених. Морамо доћи до
заједничког писаног споразума између радника, које представљају синдикати, и послодавца. Постојећи колективни уговор је на снази до фебруара и то је разлог више
да што пре урадимо нови, који ће штитити запослене, али и послодавца – напоменуо је члан Управног одбора Драган Алексић.
Генерални директор РТБ-а одговорио је да ће колективни уговор сигурно бити
израђен пре промене власничке структуре предузећа која, како је рекао, укључује
и трансформацију синдиката.
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Биће тешко, треба
засукати рукаве
Интензивно раскривање басенских лежишта као рударски приоритет у 2018.

ступак за упознавање и проверу рудних резерви, пословних перформанси и развојних
могућности компаније, те да
постоји велико интересовање
реномираних страних фирми,
одлуку о будућем раду и развоју
треба очекивати током 2018.
Уследиће затим неопходне формално-правне процедуре за
улазак стратешког партнера,
што упућује на чињеницу

цистерне за воду. Вредност ове
опреме је 25 милиона долара и
за њено финансирање потребни
су екстерни извори и издвајање
пет милиона долара месечно.
Остала опрема, три филтерпресе за смањење влаге у концентратима из кривељске и
мајданпечке флотације, као и
из флотације шљаке, опрема за
активирање рудника „Церово
2“ и стабилизацију производње
у „Великом Кривељу“, „Мај
данпеку“ и „Јами“ потребно
је 12.370.000 долара и то би
РТБ финансирао из сопствених средстава у износу од по
2,474 милиона долара месечно.
Ова варијанта би, у односу на
прву, донела Басену годишњу
производњу 5.211 тона бакра
више, пословне приходе веће за
36,2 милиона долара и за 18,5
милиона долара бољу ЕБИТДУ
– испричао је Спасковски.
РТБ Бор, с друге стране, још
увек нема могућност да се креда ће РТБ Бор морати само- дитно задужи код банака што,
стално да обезбеди континуиОд услужне прераде
тет пословања и реализацију
производних задатака.
17 милиона долара
Образлажући даље План пос
С обзиром на то да ће РТБ-у Бор и
ловања у 2018. Спасковски је на- у 2018.
години за попуну капацитета
гласио да су производни и еко- нове топионице бити потребна прерада
номски параметри због тога са- увозног концентрата, пред Нову годину
је јавни позив за набавку ногледани у две варијанте и то са објављен
вих 135.000 тона концентрата, са динасадашњим ценама финалних миком испоруке осам до десет хиљада
производа, енергената, репро тона месечно.
У новим металуршким постро
материјала, резервних делова и јењима
досад је прерађено 275.600
услуга.
тона сувог концентрата бакра из уво-Уколико би 2018. године за, а компанија је од услуге топљења и
зарадила 17 милиона доларадили са постојећом ру- рафинације
ра, чуло се на седници Управног одбодарском опремом годишња
ра РТБ-а Бор.
производња бакра из сировина РТБ-а Бор била би 46.850 како је рекао, повремено угротона катодног бакра, а добит жава текуће пословање и отежава
из текућег пословања 96,7 ми- реализацију капиталних улагања
лиона долара. Друга варијанта и развојних планова.
подразумева набавку нове ру-Сопствена средства ћемо
дарске опреме која би се реали- 2018. претежно трошити на отзовала у првом кварталу 2018. плату кредита EDC банке, исУ питању су 12 камиона-дам- плату необезбеђених поверипера (осам за „Велики Кривељ“ лаца из УППР-а (прва рата је
и четири за „Мајданпек“) и три исплаћена у децембру) и оба-

веза по репрограму за електричну енергију, па су нам
отуда могућности финансирања
нових улагања врло ограничене. Због тога смо дефинисали само приоритетну (према
намени и хитности) рударску опрему, укупне вредности 37,4 милиона долара, са
идејом да нам држава помогне
да је купимо. О томе врло брзо
треба да се изјасни радна група

подвиг, нарочито ако се има на
уму чињеница да је одржавање
ликвидности РТБ-а сталан проблем. План је прављен као да
партнерства у 2018. неће бити,
а с друге стране спектакуларне
резултате не можемо очекивати
без стратешког партнера и подршке банака. Биће 2018. тешка
година и зато је важно да се
домаћинско пословање настави,
а стратегија у два правца је
најбољи пример за то – казао је
Ђурановић.
Управни одбор РТБ-а Бор
једногласно је усвојио План

Струјни удар

Драган Ђурановић

Владе Србије задужена за РТБ
и ја се надам да ће ова друга
варијанта добити од ње зелено
светло. Јер, набавком нове
опреме за копове у Кривељу
и Мајданпеку створили би се
услови и за почетак раскривања
и
експлоатацију
„Церова
2“. У том случају требало би
завршити
експропријацију
земљишта, преселити тамо
девет малих камиона из
Кривеља и Мајданпека, набавити дробилицу „ХП6“ и инсталирати мониторинг систем
за сеизмику – казао је генерални
директор РТБ-а Бор.
Дискутујући о овако конципираном плану пословања за 2018.,
члан Управног одбора РТБ-а Бор
Драган Ђурановић истакао је да
треба „засукати рукаве“ за његово
испуњење и да му, зато, даје безрезервну подршку.
-Повећати основни приход за
23% до 24% у односу на 2017.
стварно представља велики

Информишући Управни одбор о
новом ценовнику ЕПС-а који би био
подлога за уговор о снабдевању РТБ-а
Бор електричном енергијом у 2018. години, генерални директор РТБ-а Бор
рекао је да ЕПС захтева повећање
цене струје за 17,6%.
-Струју од децембра 2016., откад је
на снази УППР, плаћамо у дан. По основу свих обавеза из УППР-а, а ту спада и репрограм за струју, РТБ је досад
измирио шест милијарди и 122 милиона динара. Месечна фактура за струју
је до сада вредела 450 милиона динара, а са репрограмом 560 милиона. Са
захтеваним повећањем цене, месечна
обавеза РТБ-а према ЕПС-у у 2018. износила би 621 милион динара или 6,2
милиона долара! Толико данас вреди
900 тона катодног бакра! То је велико оптерећење за текућу ликвидност
предузећа и зато смо упутили захтев да
повећање цене струје буде до 10, а не
17,6% - рекао је Благоје Спасковски.
Истичући да је РТБ Бор сигурно
међу пет највећих потрошача електричне енергије у Србији, члан Управног одбора Драган Ђурановић рекао је
да би ЕПС требало да има у виду ту
чињеницу и да, ако већ не може да одступи од планираног ценовника за
РТБ и повећања од 17,6 одсто, одобри Басену нови, продужени рок за
враћање преосталог дуга по репрограму.

пословања компаније у 2018.
години који, поред прогнозе
производно-финансијских
резултата, садржи и пројекцију
комерцијалних послова - набавку
увозног концентрата и продају
сумпорне киселине.
Горица Тончев Василић
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Стабилном производњом
до добити
Ову годину РТБ завршава са 43.000 тона бакра, 700 килограма злата, шест-седам тона сребра
и приходом преко 300 милиона долара који обезбеђује зараду близу 73 милиона долара. - Б.
Спасковски: До данас нисмо имали ниједно кашњење у плаћањима обавеза из УППР-а. Нисмо
дозволили да не платимо струју на време, као ни репрограм везан за струју, рудну ренту,
преостале обавезе из УППР-а (у децембру 1,6 милиона долара), нити да нам касне обавезе према
радницима, а дато је и 36 милиона долара само на име кредита за нову топионицу. - Басену је
потребан 331 милион долара да би се отворило „Церово”, подигла производња у Јами, „укотвила”
производња у Мајданпеку и дошло до 80.000 тона бакра годишње
РТБ. – Ову годину завршавамо
са 43.000 тона бакра, 700 килограма
злата, шест-седам тона сребра и
приходом преко 300 милиона долара
који нам обезбеђује ЕБИТДУ (први
подбиланс) од близу 73 милиона
долара. То је једна од бољих година
зато што смо, на првом месту, стабилизовали производњу, што је цена
бакра враћена на реалну и што смо,
како рече председник УО кинеске
компаније Зијин, „владали трошковима” („ако неко постигне ЕБИТДУ
са улазом – просечним садржајем
бакра од 0,20-0,30%, онда је то за
свако признање”). Никада као ове
године откад сам овде није се више
трудило да све што се не мора и не
троши, све са строгом контролом.
Овом приликом морам похвалити
цео мој тим који је дао свој максимални допринос свако на нивоу
на коме се налази, али и сви радни
људи Басена да се остваре овакви
резултати. Надам се да ћемо следећу
годину сигурно завршити са већим
приходом и зарадом, и очекујем да
то буде за око 20 процената. То што
нам је држава ове године помогла у
побољшању ликвидности и дала две
милијарде динара мора да се врати
кроз већу производњу, већи приход
и већу добит.
Овим речима је Благоје Спаско
вски, генерални директор Рударско-топионичарског Басена Бор, оце
нио пословање комбината бакра у
овој години на традиционалној, ново
годишњој конференцији за новинаре пословодства РТБ-а (29. децембра). Настављајући да коментарише
пословање компаније, истакао је да је
Басен све обавезе према држави благовремено извршавао.
- Обавезе из УППР-а теку као
планински потоци и до данас
нисмо имали ниједно кашњење
у плаћањима, јер би нас свако
кашњење по одлуци Привредног суда одвело у стечај. Нисмо дозволили да не платимо струју на
време, као ни репрограм везан за
струју, рудну ренту, преостале оба-

везе из УППР-а (у децембру 1,6 милиона долара), да нам касне обавезе
према радницима. Дато је 36 милиона долара само на име кредита за
нову топионицу. Ако је игде паметно
уложен новац и ако игде са радошћу
плаћамо, онда је то овде, само из
једног разлога - што смо живели у
ери када смо највише осећали дим.
Надам се да ћемо све обавезе испу-

метру кубном), доноси се одлука и
закључак Владе Србије да се ради
нова топионица. Грађена је с много
мука, недостатком пара и знања. Посебно после пуштања у рад и пожара
у Сумпорној, када Канађани на
пуштају градилиште, самоуки кре
ћемо у уходавање. Те 2015. године
био сам на прекретници и питао се
да ли ћемо уходати параметре, а уз

кубном и отуд је „еколошка звезда”
коју нам је доделила Агенција за заштиту животне средине, као и кандидатура за европску награду. Много
је урађено и у граду – да није било
РТБ-а и уплате 450 милиона динара
у буџет борске општине, поред свих
давања „свежих” пара држави, не
би се толико асфалтирало и у граду
и у селима (180.000 квадрата), реновирала сала у Спортском центру,
раскрсница изнад Брестовца и
одржао стандард радних људи. То
је дело радних људи РТБ-а, његовог
менаџмента, садашње Владе.
Спасковски се затим запитао зашто
сви редом, почев од првог човека
Србије до њега и чланова менаџмента,
помињу
стратешко
партнерство
и промену власничке структуре
Басена поред овако добрих резултата
компаније. - Национално богатство
није богатство радника и пословодства РТБ-а, већ државе Србије. Она
има интерес да кроз РТБ повећава
свој БДП, али нема новца, а немамо
га ни ми, да инвестира у рударство,
како би се топионица попунила сопственим концентратом који доноси
знатно већу зараду од услужне прераде (да нема увозног концентрата,
имали бисмо негативу од 16 милиона долара по години). Комбинат
бакра има 1,345 милијарди тона

Мирјана Антић, Јовица Радисављевић, Сашка Тасић и Владимир Јаношевић

нити и у следећим годинама.
Челни човек Басена је 2017. годину
оценио као историјску по много чему,
пре свега, по чистом небу и дефинитивном уходавању нове топионице
и фабрике сумпорне киселине. – Намерно истичем екологију испред
економије, јер су Борани и мештани
околних села 100 година удисали
сумпор-диоксид, деца и грађани
обољевали, радници трпели знатно
већу концентрацију сумпор-диоксида. Крајем 2009. која је остала забележена као историјска, али у негативном смислу (13. фебруара
појавила се концентрација SO2 од
32.870 микрограма по нормалном

то и цена „црвеног” метала пада.
Бакар не одлази у катоду, већ у
шљаку и хладне материјале, односно недовршену производњу, година
се максимално финансијски погоршава. И да тада није било државе и
Владе, на чијем челу је био Александар Вучић, да нас материјално и морално подржи и да смо тада стали,
топионицу никада не бисмо завршили. Ипак, Влада и менаџмент
РТБ-а сачували су 5.100 радних
места, и то са доста добром платом.
-Ова година је потврдила све
приче да ћемо успети, и успели смо!
Сада имамо само 50 и испод 50 микрограма SO2 по нормалном метру

руде, има знања, али нема новца.
А, није ни пракса да држава инвестира у отварање рудника. Отуд
образложење и разлог да се иде у
стратешко партнерство које ће наредне године, надам се, бити завршено. Значи, не продаје се РТБ него
се изналази стратешки партнер који
ће улагати у отварање рударства
– колико уложи толико ће имати
удела у РТБ-у. У првом сагледавању
Басену је потребан 331 милион
долара да би се отворило „Церово”,
подигла производња у Јами, „укотвила” производња у Мајданпеку и
дошло до 80.000 тона бакра годишње.
Топионица је тестирана и, иако је
Наставак на 8. страни

Актуелно
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Новогодишња конференција за новинаре пословодства РТБ-а Бор

Стабилном производњом
до добити

Челни човек басена је 2017. оценио као историјску годину по чистом небу и дефинитивном уходавању нове топионице

грађена за 80.000 тона бакра и прераду 400.000 тона концентрата, положила је испит да може прерадити 500.000 тона концентрата и
дати 100.000 тона „црвеног” метала.

Дакле, циљ је да се дође до ових
100.000 тона и тиме приход РТБ-а,
са данашњом ценом бакра, повећа
на 710 милиона долара, што је 2,3
пута више него сада. За толико ће и
учешће РТБ-а бити веће у БДП-у, а
самим тим економски ће ојачати и
држава Србија.
Тврдњу новинара да Министарство рударства за неколико наредних година предвиђа око 25 милиона
евра за изградњу кривељског колектора и питање зашто није искоришћен
кредит Светске банке као „лепа прилика да се то уради“, Спасковски је
овако коментарисао: - Услов СБ био
је да се започне топионица. Ми
смо мало каснили са тим, а тада је
речено: Уколико не уклоните изворе
деградирања тла не ножемо вам
дати новац да га санирате да би га
поново загадили, то није пракса СБ.
Мислим да је то прави разлог због
којег се СБ повукла и „казнила“
нас све у Србији, те смо морали

сами да кренемо у изградњу колектора. Колектор финансирамо
из сопствених средстава. Иако је
у буџету предвиђено 100 милиона
за ову годину, нисмо их повлачили

Спасковски је нагласио да се
одустајањем од кредита СБ одустало и
од (нове) трасе (старог) колектора кроз
стенску масу и објаснио новинарима
да се нови гради у тзв. нултом пољу. У
њему се може лагеровати флотацијска
јаловина наредних 20 година, и то са
повећаном производњом у „Кривељу“
и „Церову“. Стари се ојачава да издржи
оно чиме је оптерећен и скоро километар је већ саниран. Преосталој деоници од око 700 метара су и намењена
поменута 100 милиона.
На опаску новинара да је кредитом СБ била предвиђена и санација
јаловишта, односно прекривање
њихове површине земљом, Спасковски је казао како је грех што то није
остварено тако јефтиним кредитом
(камата један одсто, грејс-период 10
и рок враћања 20 година). То сада
„пада“ РТБ-у и он је почео да насипа
оштрељску брану хумусом. То ће се
наставити, а ових дана се покреће
и прича да се искористи производ
једног нашег изумитеља из Србије
којим се прска јаловиште или брана,
због тога што ћемо их искористити ствара кора и тако спречава дизање
(када завршимо нови колектор) за прашине. РТБ јесте елиминисао дим,
ојачање старог тамо где оценимо да али насеља Слога, Слатина и Оштрељ
ће попустити.

још немају потпуно чист ваздух, нарочито када ветар подигне прашину.
Људи који тамо живе немају друго
решење него да затварају прозоре. Зато
се борско јаловиште („Х“) и бране на

Празнична
честитка
Генерални директор Басена је (са
кашњењем због пословних обавеза)
честитао Божић припадницима католичке вере и, такође, упутио честитке
за овај велики хришћански празник
свим православним верницима. - Свима вама, грађанима Бора, Мајданпека,
тимочког региона, Србије, свим сарадницима са којима радимо и без којих
не можемо, желим срећну Нову годину, пуно среће, добро здравље и дуг живот. Вама из „седме силе” захваљујем
на коректном извештавању, што сте
стално били са нама и у тренуцима
када је било тешко, те 2015. и 2016.,
када је кренула производња, и 2017.,
када је производња била висока и цена
бакра дошла на реалан ниво. Наша
будућа сарадња мора ићи само у правцу добрих односа.

оштрељском, морају заштитити или
поменутим средством које ствара кору
или прекрити хумусом и засејати
травом.
И у Мајданпеку је тежа ситуација
на том плану – додао је Спасковски откако се кренуло у отварање „Јужног
ревира“. Тамо на десет метара од прозора пролази пут којим иду тешки
камиони али станарима, како су му
казали, не смета толико бука, колико
прашина. Зато је покренут тенедер за
куповину цистерне којом ће се заливати та гранична деоница са градом.
Појачаће се и постојећи мониторинг
за мерење концентрације прашине, као
што се и у Кривељу мери јачина потреса при минирању, уз конекцију са
државним установама које све то контролишу.
Текст: Јасмина Станојевић
Фото: Љубиша Алексић
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Рударство РББ

Кривељски рудари сигурним кораком кроз зимске услове

Добро почели годину

Ако се по јутру дан познаје и за 15 дана откопа само четири одсто руде мање него што је
планирано (и то у зимским условима, са много празника), ако је бакар у руди по плану, а јаловина
на солидних 78 одсто, може се рећи да су кривељски рудари озбиљно закорачили у 2018. и да се
могу очекивати само већи домети него прошле године, поготово у раскривању
КОП “КРИВЕЉ”. – Тек половином јануара кривељски коп је утонуо у
белину првог снега. Испод ње се једва
назиру земљани „годови“ његових
етажа исечени блатњавим „магистралама“ које воде до сивих „багерских
гнезда“ у којима дампери добијају своје
тешке товаре руде или јаловине. За
први овогодишњи месец пред највећи
басенски рудокоп је постављен циљ
од 900.000 тона руде и 1,655 милиона
тона јаловине. То је 2,55 милиона тона
укупних ископина! Из те руде (средњег
садржаја 0,245 одсто) рачуна се на
2.136 тона бакра. За 15 дана јануара,
од планираних 425.480 тона руде (за
тај број дана), дато је 414.160 тона,
што је близу 96 процената, док је од
циљаних 800.805 тона јаловине оства-

и у овај део Србије, према речима
управника, није се толико одразила на
производњу јер температуре нису силазиле испод минус десет. Снег је расквасио путеве на копу, али није изазавао
пометњу. Производња иде по плану, проходни су путеви којима се одвози и руда
и јаловина. Грејдери, булдозери, солана „брину“ о њиховом добром стању, али се
вози спорије због клизавих стрмина. Ни
бројни празници нису нашкодили производном домету јер је радио мањи број
људи, али довољан за остваривање планиране производње.
-Одржавање путева настављамо
истом пажњом – каже Делић - поготово побољшање њихове подлоге
и појачавање заштитних бедема са
стране. Јер, тзв. бермама спречава

Међутим, око Божића оспособили
смо и путну везу са тог, источног дела
копа, тако да се извесне количине
јаловине одатле већ возе ка транспортном систему. Пошто се сваком

Лане 21 милион
тона ископина
Коначне бројке постигнутог у 2017.
години показују да је од планираних
10,037 милиона тона са површинског
копа “Велики Кривељ” истоименој
флотацији испоручено 9,838 милиона
тона или 98 одсто циљаних количина. Када је реч о средњем годишњем
садржају „црвеног метала“ у руди,
уместо планираног од 0,277 одсто,
остварен је 0,308 процената (12 одсто
преко плана) што је донело и више бакра 2017. Тако су уместо 26.941 тоне,
флотерима испоручене 29.223 тоне,
или 8,5 одсто више.
Током последњег квартала 2017.
коп „Кривељ“ забележио је знатан
помак на јаловини, али то није било
довољно да се надокнаде подбачаји из
претходног дела године, тако да је од
планираних 18,610 милиона тона дато
10,891. То је негде око 60 процената
годишњег плана. Управник Делић се
нада да ће 2018. бити боља и на плану јаловине, пошто се држи добар ритам у наставку раскривања источног
дела копа.

одржавању рударске опреме посебно
воде рачуна о додавању адитива у
гориво да се не би замрзавало, као и
испуштању кондензата из хидрауличних водова – напомиње Делић. - Пошто
се одржавање багера, бушилица и
тешких камиона одвија напољу, механичари, хидрауличари и електричари
раде у тежим условима. Али, како им
то није први пут они су – према оцени
управника – засад на висини задатка.
Машине су и током лета ишле из руке
у руку да се не би губило време, а сада
за то постоји још један разлог. То је да
се између смена не заледе инсталације
и угасе, па не могу да стартују. Зато

Овако изгледа активирање 17 тона експлозива у 40 бушотина

План за јануар је 900.000 тона руде и 1,655 милиона тона јаловине

рено 620.300 тона или 78 процената. По
оцени управника копа Милана Делића
то је солидан, охрабрујући, резултат за
месец у коме је зима управо показала
да треба рачунати на њу. Мали подбачај
на количини руде већ је „испеглан“
нешто бољим садржајем метала (0,264
одсто) тако да је за пола месеца дато
1.100 тона бакра у руди, што је, како би
рекли рудари, „на плану“. Притом су
сигурни да ће до краја месеца дати и
планирану количину руде.
Права зима која је најзад пристигла

се евентуално слетање камиона кад
је клизаво. Година је добро почела и
у смислу да нисмо имали никаквих
хаварија нити повреда, на садржају
смо добри, на јаловини такође, број
расположивих камиона држимо на
петнаестак, транспортни ситем функционише. Његова расположивост
је увек битна, али је много важнија
зими јер је одвожење јаловине на
планир много скупље и засад тамо
иде само она са источног дела копа
чије смо ширење наставили јесенас.

нижом етажом удаљавамо од планира,
стичу се услови да се све веће количине јаловине са “Истока” возе на
транспортни систем. То је и јефтиније,
пошто је краћа релација и вози се
низбрдо, а брже ћемо сићи и до руде.
Прве количине са “Истока” очекујемо
крајем јуна ове године. То ће нам
омогућити излазак још једног багера
у тај део копа како би се проширење
извело у потпуности.
Досад није било замрзавања цевовода ни пумпи тако да је и одводњавање
дна копа, где се иначе вади богатија
руда, текло несметано. И снабдевање
електричном енергијом је било добро,
па је у току кампања максималног
испумпавања воде да би један багер из
текућег захвата сишао још једну етажу
на богату руду. Од ње и руде из источног
дела копа правиће се композит којим би
се задовољила флотација у погледу количина и флотабилности.
-Пошто је захладнело, екипе на

се гасе само када су дневни и велики
сервиси. Нарочито се води рачуна о
исправности система за руковање
и кочење. Јер, овде су магле честе, а
ноћу видљивост зна да падне на дватри метра, па се возачи радио-станицама договарају где да се чекају и мимоилазе. План нам је основни циљ,
али је безбедност људи и опреме увек
на првом месту.
Да је тако уверили смо се и током
минирања којим је окончана прва смена
шеснаестог јануарског дана. Пословођа
Горан Петровић и новопечени мајстор
Милош Мартић безбедно су активирали 40 бушотина са скоро 17 тона експлозива. Мине грунуше, етажа полете
увис па здробљена леже, они проверише да ли је све пукло и сирена објави
да опасности нема. Сви наставише своје
послове – дампери се размилеше снежном белином највећег рудника Рударскотопионичарског басена Бор.
Љ. Алексић

Рударство РББ
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Они носе производњу на кривељском копу

Годинама међу најбољим бушачима
мора да се води рачуна о њеној исправности и безбедности. Да није под
неком етажом где одроњен камен може
да је оштети, јер реч је о машини која
кошта нешто мање од милион долара,
а онда и да ли је добро нивелисана
КОП “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. – цом. Има сина Павла од пет година. Од како се бушотине не би зарушавале.
Површински коп “Велики Кривељ” већ малена је хтео да се бави рударством и Водимо рачуна и о размаку између бушотина који, сходно чврстоћи стена,
дуго је најпоузданији извор бакра у Ру- завршио је за рударског техничара.
дарско-топионичарском басену Бор. На
њему се годишње избуши, минама растресе, багерима утовари, дамперима
и тракама превезе десетак милиона
тона руде и много више јаловине. Тај
пут ка руди који су геолози одавно открили у долини Кривељске реке поново
започиње бушотинама, али овога пута
не километарским, већ од највише
20-ак метара, пречника 25 центиметара.
Минери у њих, у складу са тврдоћом
терена, сипају експлозив, мине груну и
уситне стену, а онда багери и камиони,
етажу по етажу (високе су 15 метара)
силазе до руде. Исто тако настави се у
руди. На једној тзв. експлоатационој
бушилици, већ седам година ради
32-годишњи Предраг Пеђа Пауновић.
Он је кренуо рударским стопама свога
деде Душана, багеристе на овом копу од
Предраг Пеђа Пауновић
самог отварања.
За минулих седам година – како нам
-Кад дођемо на машину већ је одреде геолози. На дисплеју пратимо
рече управник копа Милан Делић – одређено где, колико и како треба да и све параметре њеног рада: притиПеђа је увек био у врху по избушеној ме- се буши. Ако је мекше, уради се много сак, температуру, ротацију...
тражи. Чува машину и даје максимум, а више од норме. Ако је тврђе, онда
Није једноставно дати максимум и
учествује и у другим пословима на копу мање. На бушилици смо обично по сачувати бушилицу, али Предраг каже
као што је премештање багера. Одрастао двојица, али кад су годишњи одмори да увек пази да се машина не префорје у оближњем Бучју, ту иза брда, одакле није проблем ни да сам њоме рукујем. сира: – То нам је и инструктор саветосу његови, а сада живи у Бору са породи- Пре него што крене, а и током рада, вао кад нас је обучавао, па током целе

Ударничким билансом који постиже и домаћинским односом према
бушилици са којом ради Предраг Пеђа Пауновић се за седам година рада доказао не само као један од бољих бушача, већ и као млад
радник спреман да прискочи где год и кад год затреба

смене настојимо да одржимо меру
између техничких могућности бушилице и њеног учинка. Тако се не може
догодити да ја избушим 500 метара, а
колега у наредној смени ни 100. Јер, за
предузеће су важне све смене, не само
моја.
Пеђа ради свој посао дању и ноћу,
зими и лети, и то искуство говори да је
најкомпликованији ноћни рад. Мања је
прегледност, мора да обрати пажњу да
гусеницама не прегази шлеп-кабл (у
коме је напон од 6.000 волти), да прегледа ротациону главу кад наставља
шипке итд.
-Задовољан сам својом зарадом
која је између 65 и 70 хиљада динара
– каже он. - Ту рачунам и стимулацију
која последњих месеци директно
зависи од избушених метара и може
да изнесе и до 12.000 динара. Јуче сам,
примера ради, избушио 200 метара,
а оптимум је око 300 по смени кад
машина има добар „плац“ и кад нема
минирања у току смене (јер тада мора
да се склони да не би била оштећена,
па да се опет врати). На питање да ли
од 2010. до данас има неки дан за незаборав, Пеђа каже: - Сваки дан рада
са бушилицом носи неки адреналин. Посао није тежак, али да би се
истрајало машина мора да се чува,
домаћински, исто као сопствени ауто!
Рударство је тежак посао, али уђе у
крв, па га заволи и онај ко се томе
није надао. Оно овде има перспективу,
па млади Бора и околине то треба да
имају у виду.
Љ. Алексић

Три деценије између две сирене - минерске

КОП „КРИВЕЉ“. - Горан Петро
вић један је од тројице пословођаминера на кривељском копу, који је
почео на борском, све време ради на
копу „Кривељ“, али је и двапут отварао „Церово“, минирао у Заграђу и Белоречком пешчару. Готово сва минирања
у борским рудницима последњих 27
година нису прошла без Петровића и
баш такви, искусни минери, данас су потребни - каже управник Милан Делић:
- Горан је „комплетан“ у погледу
струке и врло одговоран и као радник
и као човек, цењен и важан за читав
РББ. До најситнијих детаља планира минирање, а посебно склањање
машина и људи. Захваљујући томе
никад нисмо имали оштећења опреме
нити повреде, а својим проценама
колико експлозива у коју бушотину да
се стави, колика да буде висина чепа,
на који начин да се активирају, увек је
постизан и други циљ – одговарајућа
гранулација минираног материјала.
Од почетка радног стажа, од палиоца мина, Горан је полако напредовао до
пословође. Познату опаску да се у минерском послу само једном греши овако
коментарише: – Овај посао никад не
зависи од једног човека, већ како је
екипа синхронизована тако се и посао
обави. Најпре зависи од колегиница у
магацину које доносе средства која
ми бирамо према потреби, потом од
палилаца мина који прате цео процес,
па од тога какав су нам експлозив направили и дотерали наши добављчи,
али и од сагледавања (са пословођама,
инжењерима и геолозима) какву средину минирамо. Доста нам значе и

информације од самих бушача – како
је протекло бушење и да ли има про- Кад се огласи она друга значи да је минирање успело, да је свако у екипи добро обавио посао и да су испоштовани сви захтеви
мена на терену након бушења. Од
дугогодишњег пословође Горана Петровића у погледу безбедности
свих тих сазнања зависи колико ћемо
људи и машина. Редовно је остварена и потребна уситњеност руде
експлозива ставити. Читав тај процес
или јаловине
заокружује се тим једним минирањем
„смештеним“ између две сирене и оно
мора бити ефектно и безбедно.
зависи даљи процес – утовар, превоз и начином иницирања избегавају
Безбедност људи и машина за Горана и прерада руде. Она се остварује се крупни комади. Они не могу на
су на првом месту, јер су средства која се
дробљење, па се, ако је реч о руди - не
искористе, а ако је јаловина - возе на
планир и тако повећавају трошкови.
- Овде радимо са експлозивним
смесама типа „анфо“ и „слари“ –
објашњава Петровић. – „Слари“ су
експлозиви за оводњене бушотине,
а „анфо“ за суве. У бушотину, зависно од фактора, у просеку иде 300
до 500 килограма, па се за једну класичну серију употреби десетак - дванаест, можда и двадесет тона. Данас
ћемо активирати серију од 20 бушотина, али одмах да нагласим да на
кривељском копу радимо мање серије
са мање експлозива због близине села
и избегавања потреса који могу да изазову пукотине на зградама.
Највеће минирање у каријери
Горана Петровића, а он каже и једно од
највећих минирања у Европи које није
превазиђено до данашњих дана, било
је минирање при отварању рудника
„Церово“ са 624 бушотине и око 244
Горан Петровић
тоне експлозива! Отуда је порука нашег
користе класификована као опасна. Зато одговарајућим растојањем између саговорника младима који воле изазове
минер пре него што крочи на коп мора мина и геолошким подацима о терену да ће их као минери имати целог радног
да научи чега и како треба да се пази. – тако да су бушење и минирање два века. Горан је, иначе, отац три кћери:
А, нама који смо у овом послу већ дуго неодвојива посла. Добром проце- 17-годишње Анђеле, 16-годишње Крикључно је да ли постижемо основни ном серије, избором геометрије бушо- стине и деветогодишње Петре које су
циљ – уситњеност материјала од које тина, количине експлозива по свакој одлични ђаци.
Љ. Алексић
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Кашиком багера као продуженом руком
упозори како не би дошло до заглаве
на дробљењу. Мора да пази на границу руде и јаловине, како не би товарио једно уместо другог, а уз све то
– безбедност. Отуда је реч о врло одговорном, комплексном занимању, па
је за нас важно, и добро, када је поготово што се ради и дању и ноћу.
верено физички способнијим младим
-Ако је реч о крупнијој стенској људима.
маси јаловине – додаје Делић – багеМлађани Славиша Новаковић је
риста мора да нагласи возачу да тај на кривељском копу од трећег августа

то тада тражило. Њему се одмах допао
рад на снажној машини са доста тога
“компјутерског”. - Посао је тежак и одговоран, али мени се допада – каже
Новаковић, пошто је утоварио и испратио на Источни планир неколико од пет
великих дампера који се даноноћно врте
између њега и планира.
„Рецепт“ да буде међу најбољима
Славиша овако објашњава: - За седам
година стекао сам искуство и не
дозвољавам да чекају на моју кашику
од 22 кубика. Јер, на време треба
сићи до руде од које нас дели доста
јаловине. Обично у смени утоварим
између 60 и 70 дампера, а сваком је
потребно по шест-седам кашика. Мој
рекорд је 91 “тура”, колико сам утоварио пре годину дана, а недавно сам
утоварио нешто веома близу томе 84 камиона. За тако нешто на граници
теорије, како објасни управник, треба да
се “сложе коцкице”. Материјал треба да
буде растресит, добра висина утовара,
добра подлога за паркирање и нон-стоп
довољно камиона.
-Да бих стигао до поменутих рекорда и сачувао багер, поштујем правила руковања и његовог оптерећења
– објашњава Новаковић. - Пошто је дирекнто повезана са учинком, моја
зарада разликује се од месеца до
месеца, али је у распону између 65 и
85 хиљада динара и задовољан сам
њоме. Рано сам закорачио у рударе,
одмах по завршетку средње школе,
и могао бих да поручим младима да
Славиша Новаковић
је ово тежак, али добро плаћен посао.
камион не може да иде на транспор- 2011. године. Завршио је средњу ма- Овде је радио и мој деда (сад је у
тни систем, него на планир. Ако је шинску школу (електротехничар ра- пензији), отац је такође овде, а и ја
материјал влажан, опет мора да га чунара), а у багеристе је доспео јер се сам, ево, на кривељском копу.
Љ. Алексић

Славиша Новаковић је брзо савладао рад на модерном багеру великог капацитета (кашика 22 кубика) и кад га гледам како вешто
товари камион чини ми се као да то чини руком – каже управник
Милан Делић за младића који је пре годину дана утоварио 91, а недавно 84 туре, уместо уобичајених 60 до 70
КОП “КРИВЕЉ”. – Багериста Славиша Новаковић је из оближњег села
по коме коп носи име. Како нам рече
управник Милан Делић, део имања
његове породице узет је за потребе рудника, па се он и запослио у склопу те
акције ширења копа. Брзо је савладао
рад на модерном багеру великог капацитета и последњих година постиже
одличне резултате. - Увек је у врху са
утоваром – каже Делић – а сада ради
на багеру који раскрива источни
део кривељског копа и оптерећен је
највећим бројем возила. Није имао
хаварија, међу првима је на послу,
међу последњима полази кући да
би машину предао из својих у руке
колеге. Не прави проблем кад треба
да остане у наредној смени. Са машином се саживео и кашика багера му је
као продужена рука.
Багериста је, по мишљењу управника, једно од најозбиљнијих и
најопаснијих занимања, а утовар руде
и јаловине међу најважнијим пословима на копу. Багеристи су зато и добро
плаћени, а врло је важно наћи меру
између максимума багера и очувања
његове исправности, пошто је реч о
најскупљој машини на копу. Кошта од
3,5 милиона долара па навише, етаже су
високе, крупни комади могу се сурвати
на багер и оштетити га... При утовару се
мора водити рачуна и о камионима, по-

Мајстор за најтеже стазе
КОП “КРИВЕЉ”. - Славиша Во
јиновић је из групе возача који нису ни
млади ни стари. На дамперима је преко
16 година, а управник копа Милан
Делић га сврстава у групу одговорнијих
радника. Вози све врсте камиона: и
новије „белазе“ од 220 и 150 тона, и
старе “еуклиде”, “унитриге”, “камацу”дампере. Добро се показао, поготово
кад се погоди нека тешка, стрма и клизава деоница, као и тамо где је тесно за
паркирање и окретање. На таквим путевима анагажује се група способнијих и
искуснијих возача у које он спада. Није
имао пехова ни проблема, остварује
добре резултате у смислу превезених количина, а уз то и добро чува камион. Славиша живи у родном Кривељу, ожењен
је, има ћерку Анђелу од шест година,
која се спрема за школу, и трогодишњег
сина Вукашина, који ће можда татиним
стопама.
-Возач сам тешког камиона од 2000.
године – каже Војиновић кога смо зауставили на улазу у коп. - Завршио сам
за рударског техничара, али од првог
дана свог стажа возим. Возим и мале
(носивости 150 тона) и велике дампере (220 тона), нове и старе. Овај на
коме сам сада је „унитриг“, један од
најстаријих на копу. Безбедност људи
и машина које раде или се крећу
копом прво је што имам у виду кад
седнем за волан. Мада све зависи од
услова, од дужине релације, углавном
превезем онолико колико се од мене

очекује.
Багериста је можда мало важније, Није пријатно први кренути низ залеђену косину и спустити дампер
тежак 150 тона плус 220 тона терета, али част је и мотив издвојити
кажу на копу, али возач дампера је за
се као један од бољих међу изабранима не само због зараде, већ и
нијансу опасније занимање зато што
управља “покретним џином”, а на путе- кад кажу: „Еј, зовите Славишу Војиновића да извуче камион“
вима копа лети је прашина, с пролећа и
јесени блато, зими снег и лед. Ради се у трећој смени, да буде проблема. На у мислима, а овде је довољан трен оддан и ноћ, на празник кад сви славе, и статичним машинама као што је буши- сутности да дође до незгоде са велидовољна је секунда непажње, поготово лица, човек може накратко и да „одлута“ ким последицама. Најкритичније је кад
су велике кише и залеђени путеви. Јер,
није пријатно први кренути низ залеђену
косину и спустити 370 тона терета.
Адреналин ради, “мајстор” се зноји док
по клизавици вози такве грдосије.
-Имајући у виду да је реч о опасном
занимању, трудимо се да младе возаче
добро обучимо пре него што крену
самостално да возе – каже управник
Делић. - Пролазе кроз све наше „филтере“, тестове, искусни возачи их
проверавају да ли су добри да преузму
тако скуп камион и због себе и због
других учесника. Јер, могу да оштете
и други камион, багер при утовару...
Зато само најбољи добијају у руке
волан дампера, а Славиша Војиновић
је један од 80-ак возача којима је поверена флота од 17 тешких камиона, тако да је по двадесетак возача
у смени. Издвојити се као један од
бољих међу пробранима је част и
мотив за даље, како због плате тако
и кад кажу: „Еј, зовите Славишу да
извуче камион“.
Љ. Алексић
Славиша Војиновић
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Руда по плану, на раскривци слабије
Снег и мраз успорили, али нису зауставили производњу у РБМ-у

РБМ. - Половином јануара, када
права зима тек сустиже календар
показујући да су погрешили сви који су
се понадали да неће бити блиских сусрета са снегом и ледом, запослене у Руднику бакра Мајданпек прилике су подсетиле зашто је рад у руднику најтежи
зими. Учестала “испадања” у напајању
електричном енергијом наметнула су
обавезу да се комплетне трасе електроводова на разуђеном копу небројено
пута препешаче и провере, кварови на
лицу места и најбрже санирају. Јер, циљ
је да запослени на површинском копу у
првом месецу ове године покушају да
дају 2,245 милиона тона укупних ископина. И, док се реализација јануарског
плана од безмало 600 хиљада тона руде
са најнижих етажа Андезитског прста у
првој половини месеца одвијала веома
добро, показало се да ће са остварењем
планиране раскривке на “Истоку 1” бити
доста тешкоћа.
-За првих 15 дана ове године, план
укупних ископина на Јужном ревиру
остварен је са 69 одсто, при чему
је учинак на руди 99 одсто - истиче
Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство. Притом
објашњава да је у поређењу са претходним месецом евидентан стабилан
учинак на руди посматрано кроз количине, садржај бакра и његову количину
у руди: - Све остало је испод планираног. Раскривка зато што се рад одвија
у јако тешким условима за транспорт.

носно спољашње одлагалиште, а на
“Фазу 1” нисмо могли да рачунамо,
јер је трака била завејана сметовима,
а олујни ветар онемогућавао рад одлагача - појаснио нам је Горан Репеџић,
главни пословођа производње на површинском копу. Али, и у таквим услоЗа 17 дана дато вима дан је завршен са око 40 хиљада
900 тона бакра у тона укупних ископина. Репеџић нам
концентрату, уз је открио и да је тога дана до прекида
искоришћење од у снабдевању електричном енергијом
око 84 одсто дошло због кратког споја у једној
разводној кућици који је изазвала ласица
покушавајући да се по леденом дану
Имали смо застоје багера због хидра- загреје у њој.
улике, откопаван је материјал који је
тешко пролазио на транспортном систему, а и на Адезитском прсту није
било услова да опрема ради без прекида. Подршка са електро-стране
је проблематична, а због свега тога
и нормативи су знатно већи. Светлу
тачку представља одводњавање на
Јужном ревиру које се, и поред учесталог померања система условљеног тереном, одвија изузетно добро. Укупно
гледано, стварамо услове за правовремено ослобађање лежишта и боље
производне резултате.
У исто време, у Флотацији, која у
Али, кад снег навеје 30-ак центиметара, а олујни ветар измерених зимским условима има неупоредиво
минус пет степени у граду појача на теже услове за одржавање свих витал10-ак на отвореним етажама Јужног них функција, запослени од којих се
ревира, све се одвија отежано. Ками- очекује да покрију баш сва важна места
они успоре кретање, рудари повећају (од дробљења до филтраже) успели су
опрез јер се појаве кварови, прекиди да одговоре том задатку и прераде сву
у електроснабдевању, а због њих и испоручену руду.
-За сада се доста добро одвија
одређена чекања и померања. Тако се догодило да се и минирање обави по мраку, реализација месечног плана од 1.645
тек током вечери, иако је раније и благо- тона бакра у концентрату са пратећим
количинама сребра и злата. За 17 дана
времено припремљено.
-Имали смо заиста тежак 17. јануар. произведено је готово 900 тона „црвеРадило се, али изузетно тешко. На ба- ног” метала уз искоришћење од око 84
герима за руду и оном за јаловину одсто, што је на корак до планираног
(везаних на ћелију 20) дошло је до и са траженим квалитетом концензастоја који је потрајао пуних девет трата. У тешким зимским условима,
сати. У исто време проблема је било обавезу више за све представља задаи на “Истоку”, на багерима “ПЦ1” и так да се, упркос температури која се
“Марион 11”. Због завејаних путева спушта и до минус 10, не дозволи да
није могло да се вози на депонију, од- дође до смрзавања воде или опреме,

а тако и поремећаја у раду - каже
Јелена Ђурић, управница Флотације.
Подвлачећи да су временске прилике
на прави испит ставиле све запослене,
она додаје: - Ми, међутим, верујемо да
ћемо у најскорије време имати боље
услове за остварење планова, будући
да за погон филтраже ускоро треба
да стигне нова вакуум пумпа, прва
купљена после неколико деценија
рада. Иако ће пумпа стићи у другој половини фебруара, у филтражи су све
припремили за њено брзо увођење у
процес. Јер, она ће омогућити да се ради
квалитетније.

-Иако је изгледало да ће почетак
ове године бити нешто лакши у односу
на неколико претходних, показало се
да нема места опуштању. Први већи
снег, мразеви и невреме, донели су
озбиљне тешкоће најпре копу, али и
другим деловима рудника. Отежани
услови рада успорили су производњу,
па је њено одржавање добило посебан
значај, уз истовремену бригу о опреми
и постројењима - коментарише почетак године Бранислав Томић, директор мајданпечког Рудника бакра. Он не
пропушта прилику да посебно похвали
раднике на терену: - Њихова пожртвованост и настојање да у најкраћем
року на најбољи начин одговоре задатку, обавезују и све друге да крајње
одговорно и квалитетно обављају све
своје послове.
С. Вукашиновић

РБМ смањује ширење буке тешких машина према граду

Постављене нове звучне баријере

РБМ. - Након најновијег планског
проширења површинског копа Рудника
бакра Мајданпек, практично су избрисане јасне границе где престаје рудник,
а где почиње град, што има и своју
тамнију страну. Будући да је проширење
копа од стране стручњака сагледано као
услов за будућност рударења у овом
граду, станарима зграде на почетку Рударске улице круг рудника примакао се
до саме ограде.
У настојању да буку смањи РБМ је
јуна прошле године поставио физичку
звучну баријеру дужине 15 и висине пет
метара на ивици рудничког круга, односно копа, а до најближег стамбеног
објекта. Радове су извели запослени у
Машинској радионици Производних
услуга РБМ-а, уградивши материјал
вредности око 280 хиљада динара.
Решење је било ефикасно да се бука
доведе у граничне оквире.
-Како је крајем године појачан
рад на раскривању лежишта “Исток

1”, учесталијим кретањем тешких
возила повећана је бучност. Реаговала је еколошка инспекција и наложила да продужимо звучну баријеру
постављањем панела који се, иначе,
постављају поред ауто-путева, те
тако буку сведемо у реалне оквире објашњава Неђељко Чавић, управник
Производних услуга. Притом додаје да,
према проспекту произвођача, панели
смањују буку за 25 децибела.
Током треће недеље јануара звучна
баријера је постављена, а додатне
радове, захтеване пројектом, као и пре
пола године, извели су радници Машинске радионице ПУС-а. Панели
су постављени по дужини од 48 и
висини од четири до пет метара, зависно
од конфигурације терена. Укупна вредност ове инвестиције је око два милиона динара.
-Учинили смо све да (у мери у којој
је то могуће) умањимо буку која се из
рудничког круга шири према граду.

У намери да станаре зграда најближих
копу поштеди буке, Рудник бакра
Мајданпек уложио је око два милиона
динара у панеле који се, иначе,
постављају поред ауто-путева
Надамо се да ће овај потез допринети
да бука неупоредиво мање допире до
наших првих комшија, станара стамбених зграда поред самог круга рудника, практично на ивици копа - каже
Бранислав Томић, директор РБМ-а. Он

подвлачи спремност Рудника бакра да
као друштвено одговорна фирма уважава примедбе и води рачуна о интересима грађана Мајданпека. Јачина буке ће
се и даље редовно проверавати.
С. Вукашиновић
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Камере прате прераду руде
У флотацији РБМ-а настоје да нову опрему користе на најбољи начин

РБМ. - Као саставни део модерни
зације погона флотације Рудника бакра
Мајданпек и повећања капацитета
прераде са побољшањем технолошких резултата, односно производње
концентрата продајног квалитета, уз
искоришћење метала од 87 одсто,
уведен је електронски мониторинг, као
још један алат у вођењу процеса прераде и важан корак на путу до потпуне
аутоматизације. Пре око два месеца

и подешавањима OCS-система за
оптимизацију процеса ослоњеног на рад
камера. Програм “Visio froth” обрађује
слику и на основу брзине кретања пене
по ћелијама прорачунава и подешава
ниво и количину ваздуха у флотационим
машинама и тако даје резултате који се
полако приближавају очекиваним.
-Приликом претходне посете поставили смо програм “Visio froth”
да прибавља све параметре из

Програм “Visio froth”, ослоњен на 24 камере, већ омогућава
лакше праћење основног флотирања и брже реаговање како би
се и у променљивим околностима долазило до што повољнијег
резултата и жељеног концентрата

Meissa Fatima Ababou

урађена је оптимизација основног
флотирања, а сада учињен и корак даље
кроз фино подешавање комплетног процеса.
Са тим циљем, после новембарских
12 дана, представници компаније “Metso
minerals”, која је произвела нову опрему
мајданпечке флотације, половином ја
нуара поново су боравили у флотацији
РБМ-а бавећи се имплементацијом

постројења и шаље слику како
пена изгледа да би након тога била
направљена рекалкулација са циљем
да оптимизује комплетан процес.
Бавили смо се подешавањем система
и уређаја, сређивањем софтвера да
би програм ослоњен на рад 24 камере
функционисао како треба – наводи
Meissa Fatima Ababou, представница
„Metso minerals“. Притом објашњава да

контролни систем највећим делом ради
баш тако, те да би уз ситна подешавања
требало да се дође до најбољих параметара. Овде је реч о одређивању брзине
избацивања пене, минимума и максимума ваздуха, нивоа пулпе у ћелији
како би се на основу тога могла подесити брзина избацивања пене и добили
жељени резултати. Програм то већ ради
веома добро, али постоји могућност
да се ситним подешавањима још мало
дотера како би боље функционисао.
Meissa истиче да је она ту да својим
колегама, инжењерима из РБМ-а,
појасни како систем функционише, да га
сами могу подесити тако да из тренутне
ситуације, у складу са бројем секција у
раду, са садржајем бакра на улазу, извуку
максимум: - Магије нема, каже она, али
постоји део који може да се уради и
побољша. Уз то напомиње да колеге
из мајданпечког рудника веома добро
сарађују, да су стручни и жељни нових

знања, и да у свакој прилици могу да
позову ради консултација у непосредној
комуникацији, он лајн или путем интернета.
Подсетимо, увођење овог система,
доприноси да се подешавања могу
обављати брже, али сам процес и даље
зависи од човека и његовог искуства.
Јер, још увек није обављена комплетна
аутоматизација, односно нема улазних
параметара у реалном времену. Поступак би био неупоредиво једноставнији
када би били уграђени анализатори и
PSM-уређаји, али је и овако флотација
РБМ-а добила значајну подршку у
вођењу процеса прераде и покушајима
да искоришћења, са садашњих безмало
85 одсто, повећа на 87, уз захтевани квалитет концентрата. Јер, тако би могло
да се реагује брже и на прави начин са
циљем да се уз минималне трошкове из
руде добије шрто више бакра и пратећих
метала.
С. Вукашиновић

Стигло ново појачање Руднику бакра Мајданпек

Нова бушилица на истоку копа
Бушилицом „Atlas Copco“ DML-E стварају се услови за повећање
ископа на „Истоку 1“ Јужног ревира где до прве руде ове године
треба уклонити више од седам милиона тона раскривке
РБМ. - У последњој декади јануара
на радилишту „Исток 1“ површинског копа „Јужни ревир“ мајданпечког
Рудника бакра рад багерима олакшава
нова бушилица „Atlas Copco“ DMLE. То је најновије појачање рударској
опреми из контингента којим је већ
обезбеђено шест нових дампера, хидраулични багер и булдозер, а уз које се убрзава раскривање поменутог дела копа.
РБМ већ поседује једну овакву бушилицу, али ће нова рударска машина изузетних радних карактеристика олакшати рад багерима, посебно на радилишту „Исток 1“. Тамо је упућена одмах
по монтажи коју су заједно обавили сер-

висери произвођача и екипа оперативе
РБМ-а.
Бушилица
овог
реномираног
произвођача има изузетне техничке карактеристике, односно висок капацитет бушења, а као метод примењује
ротацију и DTH. Пречник отвора за
више пролаза је од 149 до 270 милиметара, има хидрауличко повлачење, ротациону главу, процењена тежина је преко
40 тона, максимална дубина рупе већа
од 50 метара, а брзина транспорта 0,7
метара у секунди...
О значају нове бушилице за
производњу у Руднику бакра Мајданпек,
Андреја Марковић, помоћник дирек-

тора РБМ-а за рударство, каже: - Нова
DML-E бушилица која је монтирана
у Руднику бакра Мајданпек за потребе повећања ископа, биће упослена на радилишту „Исток“ Јужног
ревира. Њен пречник бушења је 250
милиметара чиме ћемо увек бити
у прилици да стварамо адекватну
припрему за рад багера. Јер, обавезе у раскривању овог радилишта
су огромне, будући да до прве руде у
2018. години на том делу копа треба
да уклонимо преко седам милиона
тона јаловине. Те количине су услов
за наставак производње Рудника
бакра Мајданпек.

Бушилица „Atlas copco“ DML E
сврстава се у ред робустне опреме
за бушење која се добро показала
у бројним захтевним операцијама
рударства широм света. Руковаоцу пружа и комфор, пошто се све
управљачке функције могу контролисати са конзоле у кабини, а има одличну видљивост са несметаним погледом на таблу бушилица. Кабина
је термички изолована, опремљена
затамњеним сигурносним стаклом,
ергономским седиштем и сигурносним појасом. Искуства су показала да
се њоме ефикасно рукује.
С. Вукашиновић

Металургија
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Највише бакра из сопствених сировина
Добар старт металурга на почетку нове године

За 18 дана јануара топионичари дали 3.880 тона анодног,
електртолизери 3.453 тоне катодног бакра а „сумпораши” 15.789
тона киселине. - В. Јаношевић: Надамо се да ћемо се поправити
до краја месеца с обзиром на то да се не очекују екстремно ниске
температуре. - Смањење ретура у Електролизи је резултат тога
што из Топионице излазе квалитетније аноде
ТИР. – За 18 дана јануара Топионица је примила укупно 3.456 тона
бакра у концентрату, од чега 1.917 тона
из басенских рудника (124 тоне из Јаме,
989 тона из Рудника „Велики Кривељ” и
803 тоне из Рудника бакра Мајданпек),
као и 1.538 тона из увозног концентрата
(услужна прерада). Како је посебно нагласио Владимир Јаношевић, директор
ТИР-а, сва количина пристиглог концентрата је прерађена, а из ње је произведено 3.880 тона анодног бакра (216 тона,
у просеку, дневно) и све испоручено
Електролизи. Фабрика сумпорне киселине „пратила је” производњу у Топионици, „покупила” и прерадила сав гас

и за 18 дана дала близу 15.789 тона киселине.
-Зимски услови почетком јануара
су стандардни као и сваке године.
Ништа није посебно и драстично,
осим проблема са влажним концентратима који се замрзавају приликом
транспорта на „минусним” температурама, што отежава рад и смањује
капацитет Топионице. Надамо се да
ћемо се поправити до краја месеца с
обзиром на то да се не прогнозирају
екстремно ниске температуре, што
погодује раду Топионице. Очекујемо
да стабилизујемо производњу и
радимо већим капацитетом у овом

хемијском саставу, што омогућава
погону – нагласио је Јаношевић.
Из Електролизе су за 18 дана изашле Електролизи да ради са много мањим
укупно 3.453 тоне катодног бакра, од ретуром – рекао је директор ТИР-а.
У Ливници бакра и бакарних легура
чега је 1.950 тона учешће бакра из сопствених концентрата, што посебно ради само Ливница фазонских одливака,
охрабрује, јер су од њега и ефекти и то стандардни програм, првенствено
највећи. Јаношевић као посебно важан за потребе басенских рудника (заливање
податак истиче да се проценат ретура и чаура и лежајева).
Транспорт ТИР-а је са постојећим
даље „држи” у врло добрим границама
(за 18 дана просек је 13,06%). Ових људима и утоварном механизацијом
дана у електролитичким ћелијама за превезао и претоварио сав концентрат и
производњу катода мобилисано је преко остали материјал (опслужио све погоне
4.424 тоне бакра, од чега
је преко 2.100 тона из сопствених сировина. Почетком јануара забележена је и
изузетно добра продукција
бакар-сулфата (85 тона за
18 дана или четири тоне
просечно дневно). Погон
за производњу племенитих метала „прати” катодни
бакар и тамо се кампање
одвијају редовно.
- Електролиза је добро
радила, а овдашњи примарни задатак јесте да
Владимир Јаношевић
што више смањимо ретур
(повратни
материјал),
како би „кружило” што мање бакра. ТИР-а и део РББ-а). Стара Енергана је
Иако се на овоме интензивно ради, и у овом периоду радила пуним капацитедаље има места за додатно смањење. том (котао број седам), како би снабдеТо је, првенствено, резултат чињенице вала Електролизу топлотном енергијом.
да из Топионице излазе квалитетније
Ј. Станојевић
аноде доста уједначене по тежини и

Невоље нису мимоишле топионичаре ни ове зиме

Влажан концентрат угрожава прераду
ТОПИОНИЦА. – Топионичари су
из 2017. у 2018. „пренели” 414 тона бакра
у концентрату и секундарним сировинама као почетну залиху за овогодишњу
производњу. У међувремену (за 17 дана
јануара) добили су 3.189 тона „црвеног”
метала у концентрату, што је незнатно
испод плана. Али, као и почетком сваке
године када се продукција одвија у зимском периоду који је увек проблематичан за рад, невоље ни овог пута нису
мимоишле топионичаре. Ових дана
највећи проблем представља повећан
садржај влаге у концентратима (изнад
10 одсто, док у појединим испорукама
знатно премашује тај проценат).
- Недостатак домаћих концентрата до пројектованог капацитета
настојимо да надоместимо увозним у
коме је, такође, повећан садржај влаге.
Раније смо домаће влажне мешали са

Штедња воде
-Доста нас забрињава недостатак
воде у Борском језеру, јер је ниво на
технолошком минимуму пошто није
било падавина. Стога предузимамо
врло енергичне мере штедње на
свим позицијама - и воде за хлађење
агрегата (потрошњу сводимо на
минумум колико год је то могуће), и
технолошке воде за вођење процеса,
пре свега, код хлађења шљаке (800
кубика дневно). Покушавамо да и
ту максимално поведемо рачуна, па
млаз пада у лонац само колико је
неопходно, да не прелива, јер стварно
немамо воду за расипање – истакао је
технички руководилац Топионице.

За 17 дана јануара топионичари дали близу 4.000 тона анодног
бакра, а крај месеца вероватно ће дочекати са 6.000-6.500 тона.
- Ових дана завршено минирање наслага на дну старе пламене
пећи одакле је „ископано” преко 1.800 тона материјала са
знатним садржајем, пре свега, бакра. – Топионичари ове године
„гађају” пројектованих 90.000 тона анодног бакра
сувим увозним. Шаржа, која мора
најпре да прође преко тзв. вибросита врло тешко пролази кроз њега
зато што је влажна и највероватније
садржи повећану количину алумината. Добија се шаржа која подсећа
на глину, мека је, „прави” куглице
и лепи се на сито. Људи су стално
тамо и покушавају да то одглаве тако
што дувају компримованим ваздухом. Када таква шаржа уђе у сушач
додатно га оптерећује, јер мора да
„вуче” више паре за сушење. Све оно
што прати зимске услове рада присутно је и на почетку ове године и додатно отежава производњу. Међутим,
и поред тога, за 17 дана јануара дали
смо близу 4.000 тона анодног бакра,
а крај месеца вероватно ћемо дочекати са 6.000-6.500 тона, што је у
задовољавајућим границама – рекао

је Славиша Стефановић, технички руководилац Топионице.
Наш саговорник истиче да су агрегати, углавном, у исправном стању,
јер их успешно одржавају редовним
сервисирањем, и све функционише без
проблема. Температуре засад нису „загазиле” у дубоки минус, тако да још
увек не утичу негативно на производњу
као ранијих зима, када су замрзавале
инсталације и вентили. - Тога засад
нема, једино повећани садржај влаге
угрожава континуитет у преради сировине. Тачно је да нису почели
велики мразеви, али извукли смо
неко искуство у борби са ниским температурама претходних година. Уосталом, и погон смо добро припремили за зимске услове рада.
Као другу карактеристику рада на
почетку ове године, Стефановић истиче

то што су припремили линију један у
Топионици за рушење. Демонтирали су
све бакарне елементе (жакети и канали
за испуст бакренца), претопили преко
конвертора, као секундарну сировину
„превели” у анодни бакар и послали у
Електролизу. Ових дана завршено је
минирање наслага на дну старе пламене пећи одакле је „ископано” и извучено преко 1.800 тона материјала са
знатним садржајем, пре свега, бакра.
Тај материјал се третира као и сви
хладни материјали - шаље се у борску
флотацију на млевење, топи у флешпећи и бакар враћа у процес производње.
Стефановић оцењује прошлу годину
као најуспешнију од почетка рада нове
топионице зато што се радило веома
квалитетно о чему сведоче изузетно
добра технолошка искоришћења, као и
потрошња норматива у планираним границама. Томе у прилог иде и постигнут
висок производни биланс од 83.496 тона
анодног бакра. - Та количина „црвеног” метала добијена је из свежих
сировина и из повратних – ретура и
скрапа. Топионица је пројектована
да из свих врста сировина продукује
90.000 тона, што значи да нам је лани
недостајало 6.500 тона до плана. Ове
године циљ нам је да остваримо тај
план производње, као и да годишње
технолошко искоришћење достигне
98 одсто (било је месеци када смо
„ишли” и преко 98%, али и оних у
којима смо лошије радили). И, наравно, „гађамо” пројектованих 90.000
тона анодног бакра.
Ј. Станојевић

Бор
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Одборници Скупштине општине Бор усвојили буџет за 2018. годину

У каси више од 2,3
милијарде динара
БОР. – Одборници Скупштине општине Бор су на 32. седници, одржаној
28. децембра (председавао председник
СО Бор Видоје Адамовић), усвојили
53 одлуке, колико их је било на дневном реду. Најзначајнија се односила
на предлог општинског буџета за 2018.
годину којом је предвиђено да у локалну касу „уђе” две милијарде 313 милиона 229 хиљада динара. Износ средстава мањи је за 145 милиона динара у
односу на последњи ребаланс буџета за
2017. годину.
Образлажући ову одлуку, Александар Миликић, председник Општине Бор, најпре је истакао „да је овај
буџет, који смо израђивали од септембра, први народни који предлажемо,
јер је у његовом креирању учествовало
више од три и по хиљаде становника
свих борских месних заједница”. - Он је
развојни, инвестициони и социјални.
Предвиђена су повећања средстава за
социјална давања која би 2018. године
требало да износе нешто више од 150
милиона динара (шест одсто буџета),
Локални акциони план запошљавања
за који је планирано укупно 30 мили-

она динара (по десет за јавне радове,
самозапошљавање и стручну праксу),
као и за популациону политику (78
милиона динара). Такође смо предвидели издвајање осам милиона
динара за куповину уџбеника свој
деци од првог до четвртог разреда
основне школе и уређење вртића у
Новом градском центру, где ће бити
места за 120 малишана. Знатна средства намењена су уређењу путне инфраструктуре (укупно 200 милиона
динара, од чега 170 за асфалтирање
и реконструкцију улица и тротоара
у граду и 30 милиона за сеоске месне
заједнице). Најзначајније инвестиције
у селима очекују се у изградњи водоводне и канализационе мреже. Планирано је и 65 милиона динара за
замену постојеће уличне расвете ЛЕД
сијалицама. Ту су и средства за плате
четири лекара опште праксе и осам
медицинских сестара који би требало да почну да раде у борском Дому
здравља.
Представници опозиције подржали су
део буџета, али су и критиковали највише
износ средстава предвиђених за субвенције

Предвиђена повећања средстава за социјална
давања (150 милиона динара), Локални
акциони план запошљавања (30 милиона
динара), као и за популациону политику (78
милиона динара). - Знатна средства намењена
уређењу путне инфраструктуре (укупно 200
милиона динара, од чега 170 за асфалтирање и
реконструкцију улица и тротоара у граду и 30
милиона за сеоске МЗ)
јавним предузећима. За ову намену
предвиђено је око 150 милиона динара.
Усвојени су и планови пословања
јавних и јавно-комуналних предузећа и
установа за 2018. годину, затим измена
одлуке о комуналним таксама којом је
предвиђено њихово смањење за петину,
као и о праву на бесплатан превоз на
који ће, уколико буде усвојена, имати све
особе старије од 65 година, а не од 70
као до сада. Одборници су дали „зелено

светло” и одлукама о подношењу предлога да се објекти старачког дома на
Стрелишту, основних школа „Бранко
Радичевић”, „Свети Сава” и „Видовдан”, као и стадиона са помоћним
просторијама Фудбалског клуба „Бор”
пребаце из власништва државе на локалну самоуправу. Тајним гласањем на
седници је за 11. члана Општинског већа
Бора изабрана Дејана Николов.
Ј. Станојевић

Прва овогодишња седница Скупштине општине Бор

Радно ангажовање за
500 незапослених
Локалним акционим планом запошљавања општине Бор за 2018.
годину предвиђено је издвајање 30 милиона динара, што је више
него дупло у односу на 2017. – Б. Спасковски: Сагледавајући буџет
водили смо рачуна да издвојимо средства, али не на уштрб других, да би старији од 65 година, основци и средњошколци лошијег
материјалног стања могли да користе бесплатан превоз. – Усвојен
План генералне регулације градског насеља Бор

БОР. – На дневном реду 33. седнице Скупштине општине Бор, прве
у овој години (15. јануара), била су
три предлога одлука и сви су усвојени
већином гласова. Локалним акционим
планом запошљавања општине Бор за
2018. годину предвиђено је издвајање
30 милиона динара за јавне радове,
самозапошљавање, ново запошљавање
и стручну праксу, што је за стотину
одсто више него лани, када је за мере
запошљавања из буџета Општине Бор
искоришћено 13 милиона динара, и десетоструко више у односу на остале општине Борског округа. Александар
Миликић, председник Општине Бор,
најпре се захвалио свим стручним службама и борској филијали НСЗ који су у
кратком року урадили веома квалитетан
план.
- У 2017. успели смо да нашим
суграђанима који имају добру
идеју, а било их је 31, кроз
самозапошљавање обезбедимо по
200.000 динара (бесповратно, на
годину дана) да покрену сопствени

посао. Веома је значајно да ћемо на
овај начин у 2018. обезбедити јавне
радове, самозапошљавање и стручну
праксу захваљујући којој ће млади
људи добити прилику да по завршетку школовања стекну основна
зања да се укључе у друштвени рад.
То значи да ће Општина Бор преко
локалних предузећа, Општинске
управе и заинтересованих приватника омогућити младим људима да
се радно ангажују и касније нађу
неко запослење – истакао је Миликић.
Добрица Ђурић, председник Савета
за запошљавање општине Бор, нагласио
је да је План направљен у рекордном
року, „јер смо га 2017. усвајали у августу, док нам овогодишњи омогућава да
ова средства активирамо што пре.” Захваљујући средствима која је
издвојила Општина Бор и онима
добијеним из Републике, лане је
радно ангажовано нешто мање од
300 особа. Ове године тај број ће
достићи 500, што је огроман помак.
У јавним радовима биће ангажовано

140 лица, и то парама из локалног
плана (2017. је било 87). Јавни радови
су важни због оних категорија лица
која се теже запошљавају, а пружају
и могућност да старији са та четири
месеца, колико они трају, добију додатно радни стаж који им је неопходан за стицање услова за пензију.
Према подацима НСЗ, преко 50 процената пројеката које људи покрену
за самозапошљавање наставе да раде
и после прве године, што је светски
просек. Ове године 100 људи моћи
ће да се запосли на овај начин (80 из
средстава Општине Бор и 20 из Републике Србије).
Усвојена је одлука о привременом
поверавању превоза путника на градским и приградским линијама општине
Бор аутопревознику „Бортравелу” (из
Бора) који је и досад обављао превоз.
Разлог за то је истек уговора, а јавна набавка за период од три године још увек
није завршена. Представници опозиције
критиковали су ову одлуку, пре свега,
касно расписивање јавне набавке.
- Сагледавајући буџет водили смо
рачуна да издвојимо средства, али не
на уштрб других, да би старији од 65
година могли да користе бесплатан
превоз. Исто то важи за ученике основних школа и средњошколце лошијег
материјалног стања. Морали смо
прво да реално сагледамо и усвојимо

буџет, да он ступи на снагу, па тек
након тога да распишемо јавну набавку. То је главни разлог кашњења
– нагласио је Благоје Спасковски, шеф
одборничке групе СНС-а.
Одборници СО дали су „зелено
светло” и одлуци о Плану генералне
регулације градског насеља Бор којим
су предвиђене могућности изградње инфраструктуре, индустријских објеката,
саобраћајница, привредних и стамбених
објеката у Бору. План је најпре детаљно
представио др Ненад Спасић из Института за архитектуру и урбанизам Србије.
- За Општину и грађане је веома
важно да се доноси овакав плански документ којим се предвиђа
развој општине Бор у наредном периоду (најмање 25 година) - како
индустријска, нова стамбена зона
између „Бора 2”, Брестовца и насеља
„Сунце”, тако и пословна зона у
центру града. Све што није било регулисано претходним управо се регулише новим планом. Задовољство
ми је да га данас усвојимо и да се
њиме руководимо убудуће, јер општина Бор је једна од најлепших,
ако не и најлепша општина, урбанистички уређена, а овај план ће
нам омогућити да тако и остане –
закључио је Миликић.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Четрдесетак одсто
прихода из РБМ-а
Крајем децембра СО Мајданпек усвојила буџет за 2018. годину

Рудник бакра Мајданпек је крајем 2016. године измирио све обавезе предвиђене УППР-ом и наставио са тим и у прошлој, што је знатно побољшало ликвидност Општине. - Осим по основу зарада запослених, РБМ у буџет уплаћује накнаде за коришћење минералне
сировине и грађевинског земљишта, као и еко-таксу. - Планирани
приходи мајдапечке општине за ову годину износе милијарду и 39
милиона динара, а расходи милијарду и 108 милиона
године општина је остварила вишак
прихода од скоро 216 милиона динара,
од чега је већи део наменски пренет за
реконструкцију средњошколског центра.
Осим тога, РБМ је крајем 2016. измирио све обавезе предвиђене УППР-ом
и наставио са тим и у прошлој, што
је знатно побољшало ликвидност општине. Знатан пораст бележи и накнада
за уређење и унапређење животне средине, већа је од 41 милиона динара, што
се, такође, доводи у везу са редовним
измирењем обавеза од стране РБМ-а.
Учешће Рудника у пуњењу општинског
буџета процењује се на око 40 одсто
укупних прихода јер, осим по основу
МАЈДАНПЕК. - Децембарско за ову годину постојала је неизвесност зарада запослених, у буџет уплаћује наседање Скупштине општине Мајдан на страни прихода. Крајем прошле кнаду за коришћење минералне сиропек протекло је у знаку усвајања више
одлука од значаја за буџет општине и
функционисање јавних предузећа и
установа у 2018. години, а измењене су
и допуњене и одлуке о буџету за прошлу.
Одборници су најпре прихватили измене
и допуне програма пословања ЈКП
“Доњи Милановац” за 2017. а потом се
сагласили и са програмима пословања
јавних предузећа чији је оснивач општина Мајданпек у 2018. години. То су
ЈКП “Мајданпек”, ЈКП “Доњи Милановац”, ЈП “Водовод”, ЈП за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек и ЈП за
стамбене услуге. Сагласност су добили
и програми рада јавних служби и установа које је, такође, основала општина, а
реч је о Центру за социјални рад, Центру
за културу Мајданпек, Центру за културу
и образовање Доњи Милановац, Музеју,
Народној библиотеци, Фондацији за локални економски развој и Бизнис-инкубатору Мајданпек, д.о.о.
Измене и допуне Одлуке о буџету
општине за прошлу годину, односно
други прошлогодишњи ребаланс, уследио је након сагледавања десетомесечног остварења прихода и расхода.
Приликом израде одлуке о буџету за

Мајданпек у вестима

За спорт 23 милиона динара

Општина Мајданпек објавила је јавни позив спортским организацијама и другим правним лицима у области спорта за
финансирање или суфинансирање програма из буџета општине за ову годину. Заинтересовани треба до краја јануара да
поднесу предлоге годишњих програма у области спорта и тако конкуришу за део од укупно опредељих 23 милиона динара
за ове намене. Предмет програма могу бити бројне области. Почев од подстицања и стварања услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, преко
изградње, одржавања и опремања спортских објеката на територији општине, а посебно јавних спортских терена, до
организације спортских такмичења од посебног значаја за општину и бројних других, јасно наведених у јавном позиву
објављеном половином јануара.

Конкурс за изложбу „Жене сликари 2018“
За традиционалну Међународну изложбу „Жене сликари 2018“, која ће у Мајданпеку бити организована од 14. априла
до 14. маја, Центар за културу је расписао конкурс који траје до 16. марта. Заинтересоване уметнице своје радове могу
пријавити за категорије: сликарство, цртеж, графика, скулптура и дигитал арт. Поред уметница са територије Србије,
очекује се учешће из иностранства и то са по највише два рада. Пријавни формулар, правилник и упутство за плаћање
котизације од 1.500 динара, преузимају се електронском поштом, а радови достављају лично или на адресу. Центар за
културу Мајданпек, Улица Светог Саве 12, Мајданпек.
С. Вукашиновић

вине, еко-таксу и накнаду за коришћење
грађевинског земљишта.
Након усвајања измена одлуке о локалним комуналним таксама, пред одборницима се нашла и одлука о буџету
општине за 2018. годину. Планирани
приходи износе милијарду и 39 милиона динара, расходи милијарду 108 милиона, па је буџетски дефицит 69 милиона. Наглашено је да ће реализација
буџета највише зависити од степена наплате накнаде за коришћење минералне
сировине, као и накнаде за заштиту и
унапређење животне средине.
Без расправе је усвојен и предлог
кадровског плана општине, а потом
одлука о реализацији буџета јединице
локалне самоуправе у делу планираних

расхода за услуге социјалне заштите у
2018. години. Одлука о стипендирању
ученика и студената усвојена је према
достављеном предлогу, као и измена
одлуке о проширеним правима и услугама у социјалној заштити. Потом су
усвојени и предлози одлука о висини накнаде за принудно постављање професионалних управника зграда које плаћају
власници посебних делова зграда, као и
одлуке о минималном износу издвајања
на име трошкова њиховог инвестиционог и текућег одржавања... Подуже
се дискутовалоо предлогу решења
за преношење права својине (без накнаде) над катастарском парцелом у
Доњем Милановцу за потребе пристаништа, односно, капетаније, са општине
Мајданпек на Републику Србију. Предлог да се одлучивање о томе одложи није усвојен.

С. Вукашиновић
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Хуманост

Још једна донација борској Болници

Душеци за Грудно одељење
неком „вакууму“. Зато је помоћ у овом делу драгоцена – рекао је директор градске Болнице др Горан
Јоксимовић.
Генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски подсетио је да је сваки облик помоћи, макар то
била само лепа реч или охрабрење за болеснике, веома
значајна. – Здрави увек траже много, а људи који
леже овде само једно - да оздраве. Зато је важно да
се помогне увек када се може. РТБ је друштвено одговорна компанија и у том сегменту се понаша као
све светске фирме. Јер, ако нам је циљ да будемо
саставни део Европе, тако мора да буде и морамо
се понашати попут светских компанија. Све оне
помажу локалној самоуправи, болницама, деци –
истакао је Спасковски.

Др Горан Јоксимовић: РТБ је дугогодишњи пријатељ борске болнице и ово није ни први,
а надам се ни последњи пут, да на његову иницијативу и уз помоћ његових пословних
пријатеља дођемо до вредних донација попут ових душека, али и других потрепштина:
ћебади, постељине, радних униформи за особље. – Б. Спасковски: Ако нам је циљ да
будемо саставни део Европе, онда се морамо и понашати попут светских компанија,
јер све оне помажу локалној самоуправи, болницама, деци. – Др Нела Митић:Грудном
одељењу ће ових 28 душека много значити јер је врло важно да пацијентима буде удобно
и да су овде људски смештени, а то је, поред терапије коју им дајемо, најбитније
БОР. – Двадесетак дана након што је РТБ Бор, у какав је начин финансирања у нас, сваки динар
време када добар део града неколико дана није имао који добијемо настојимо да искористимо за набавку
грејање, пацијентима на болничком лечењу и градској апарата, инструмената, а овакве набавке су увек у
болници обезбедио 300 ћебади, стотинак јоргана и
50-ак грејалица као „прву помоћ“, а директор Рудника бакра Бор тада обећао „да се ради на томе да се
обезбеде и додатне количине“, стигла је нова помоћ
(25. децембра), овога пута Грудном одељењу, у виду
донације 28 душека.
- РТБ је дугогодишњи пријатељ борске болнице
и ово није ни први, а надам се ни последњи пут, да
на његову иницијативу и уз помоћ његових пословних пријатеља дођемо до вредних донација попут
ових душека, али и других потрепштина: ћебади,
постељине, пиџама, радних униформи за особље.
Свака донација је вредна и значи нам много, нарочито када су овакве ствари у питању. Знате и сами

Захваљујући се РТБ-у Бор и генералном директору што „имају слуха за потребе градске Болнице“,
начелница Грудног одељења др Нела Митић је рекла
да помоћ у опремању одељења душецима подједнако
значи и пацијентима и лекарима. - Грудном одељењу
ће ових 28 душека много значити јер је врло важно
да пацијентима буде удобно и да су овде људски
смештени, а то је, поред терапије коју им дајемо,
најбитније – казала је др Митић.
Г. Тончев Василић

Нова хуманитарна акција Самосталног синдиката РБМ-а и борских колега

Крв за мајданпечку болницу
Добровољни даваоци из редова мајдан
печких и борских рудара обезбедили
су Службу трансфузије Опште болнице у Мајданпеку празничним залихама
крви. - Сличну акцију у Бору подржаће
добровољни даваоци крви из Мајданпека
МАЈДАНПЕК. - Мајданпечки и борски рудари
показали су још једном велико рударско срце и хуманост која не зна за границе када су, крајем децембра,
у организацији свог Самосталног синдиката, заједно
обезбедили 10-ак јединица крви за Службу трансфузије
мајданпечке Опште болнице. Тиме су, практично,
наставили акцију која има финале у сличној, али
већој, коју организују за потребе Војно-медицинске

академије у Београду, заједно са колегама из “Хестила“, односно железаре Смедерево, и рудника “Арселор Митал” из Приједора. Она се, на сличан начин,
већ наредног месеца припрема у Бору.
-Нема ту велике приче, добровољни даваоци
крви из редова запослених у мајданпечком Руднику бакра спремни су, као и увек, да први реагују
када неком затреба помоћ. Како се у овом периоду,
око новогодишњих и божићних празника, здравствене установе редовно суочавају са несташицом крви, желели смо да реагујемо правовремено и
Служби трансфузије Опште болнице у Мајданпеку
омогућмо да обезбеди потребне залихе крви, драгоцене течности која нема замене. Наше колеге из
Бора су ову акцију подржале, на чему им хвала и
због чега ће једна група овдашњих добровољних
давалаца учествовати у хуманитарној акцији која
се средином јануара наредне године планира за потребе болнице у Бору - каже Горан Антић, председник Самосталног синдиката РБМ-а.
Самостални синдикат РБМ-а позвао је и колеге
из других синдиката да учествују у овој акцији,
подсећајући да је то у интересу лечења и здравља свих
пацијената.
-Реч је о изузетно лепој акцији у организацији
Самосталног синдиката РБМ-а и РТБ-а Бор која
ће нам помоћи да обезбедимо потребне залихе крви
за наредни период, посебно за ово време празника,

када је традиционално мањи одзив добровољних
давалаца крви - потврђује и др Сузана Николић
из мајданпечке Службе трансфиузије. Она наводи да

се служба у последње време суочава са нешто мањим
интересовањем и слабијим одзивом добровољних давалаца.
С. Вукашиновић

Прича

Прича
Колекшива
Тога дана био сам јако нервозан, ципеле су ме жуљале.
Онда прођох поред џамије Ел
Џахир и видех човека без обе
ноге. Више нисам био нервозан,
нити су ме ципеле жуљале.
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Нелагода

може, а онда га је укљештеног интересованих удавача кад је у
пољубила у образ: „Милане, питању млади хирург.
Разлика је што су га неке
хвала ти до неба. Не можеш
знати колико ми то значи, а девојке, убеђене да својим
ипак си учинио толики труд“. чарима могу да управљају мушДок је приближавао колица карцима, салетале, а друге,
лежају, гледала га је сузних очију. суздржаније, само су се тру(„Велика Епохина
Ни Басове нису остале суве.
диле да буду у његовој орбити.
енциклопедија афоризама“)
А како је Даринка изгубила Крупноокој Даринки, обдареној
ноге?
физичком лепотом, чинило се да
Милан Стојадиновић Бас
Радила је као медицинска уласком у салу за то такмичење
(1937–2001), дипломирани по- сестра у граду који тек што је достојанство оставља испред
литиколог, песник, приповедач, прерастао статус варошице. врата.
новинар и публициста био је,
пре свега, човек који је сувише
знао. Просвећеност га је чинила
уочљивим у равни средине у
којој је проводио овоземаљске
дане. Обухватила је и умеће у
дружењу и опуштању. Ко год
је са Басом провео поподне у
ћаскању, ако је умео да затвори
уста, на крају дана мудрији је
одлазио на починак.
Живот није мазио овог
ерудиту. У дечачким данима
несрећом је остао без краја потколенице. Носио је протезу,
крећући се без штапа. Више
пута подвргаван је хируршким интервенцијама које су му
омогућавале да се служи протезом. Током једног од тих
боравака у рехабилитационом центру, упознао је Даринку, девојку без обе ноге. Зближили су се на одстојању. Само
духовно. Даринка је имала
симпатију, пацијента у самом
центру. Правника који се кроз
живот кретао једном ногом и
штакама.
Нарастајући, међусобно
поверење брзо је постало
довољно да Даринка замоли
Баса за услугу – да јој помогне
да оде на састанак са својом
симпатијом. Одвезао ју је колицима до забаченог дела парка, а
онда ставио на леђа и пренео
колико је још остало до места
које је заштићено од радозналих погледа. Стрпљиви правИлустрација: Игор Крстић
ник већ је био тамо.
Оставио их је да размењују Једног дана дошао је у болницу
Није узела учешће.
лепоте, удаљио се с колицима и млад лекар. Наочит. Уљудан
Пасивност је пресудила, почитао новине.
конзумент културе. Знао је да стала је иницијатор романсе:
У договорено време вратио се
до Београда само да би по- „Игра добар филм. Могли бисмо
по Даринку. До павиљона свако оде
гледао позоришну представу. вечерас да га заједно погледамо“
је лутао за својим мислима. Добио је стан у изградњи. Док су – разбио је доктор тишину у
Испред врата, пре него што ће неимари зидали, болница му је дану када су остали сами у
ући у вишекреветну спаваоницу, плаћала изнајмљену гарсоњеру. ординацији, а вербалне борбе за
чуо је њен дрхтав глас:
Лекару нису мањкале амбиције. његову наклоност беснеле.
„Милане, приђи и сагни се“.
Зато је и дошао из престонице,
Није било лако наћи разлоге
Поступио је по „наређењу“, овдашња болница омогућила му за одбијање.
очекујући да чује речи које су
Тако је почело.
само за интерну употребу. Да- је специјализацију.
Везу нису тајили, било би
Био
је
најпожељнији
женик
у
ринка га је загрлила најјаче што вароши. Као да није било неза- то као сакривање муња за

време грмљавине. Ни у новој
улози Даринка се није гурала у
брак. Уживала је у данашњици
пуштајући да време пресуди.
Док је њена љубав, уместо у ресторан, није позвала у стан у
изградњи:
„Идемо да изабереш плочице. Тако је право, ти ћеш се
више њима служити“.
Био је то потез несумњивог
учинка – преформулисана просидба. Потом су наставили
да обилазе стан у изградњи
и мењају планове распореда.
Мајстори су их уважавали,
прекидали су послове за време
ових визита, да незграпношћу
не испрљају будуће станаре.
Прошла је година, кандидат за женидбу је свој свежањ
кључева повећао за један.
Већ следећег петка стигао је
фургон београдске регистрације,
са комплетним стварима за
домаћинство.
Из продужене кабине изашли
су возач, докторова супруга и
двоје деце!
За викенд град је добио тему
која је скрајнула све остале.
У понедељак, Даринка се није
појавила на послу. Сат касније
довезли су је у санитету.
Врхунска издаја доктора
који је испрљао своју биографију
срушила јој је наде и снове.
Борила се са одлуком три дана,
док се није видела у слепој улици
која се завршава крстачом.
Попут жртвенице за свога
јунака, понижење је видела
на својој страни, сачекала је
улазак воза у железничку станицу и бацила се испред локомотиве.
Искусан хирург спасио јој је
главу, не и ноге. „Њен“ доктор,
који се снажно поуздао у способност да вара на све стране,
само је асистирао. Господарио је гламуром у чаршији, у
операционој сали му је тек
предстојало успињање.
Сурови кафански клуподери
разносили су вест – да варош
има своју Ану Карењину.
„Даринка, Даринка, да ли
би то сада урадила?“ – није
издржао Бас да задовољи
људску и књижевну радозналост.
„Таман посла. Не би ми пало
на памет. Али, Милане, запамти, живот иде само напред.“
„Тако је, Даринка. Само
напред“.
Мр Јован Г. Стојадиновић
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Мозаик

Борско друштво за неговање слободарских традиција сумирало свој рад

Подсетник на бројне историјске догађаје
обележја у општини, као и изградња иницијативу да Дан писмености – Свети
нових и оних који су оштећени и по- Ћирило и Методије (24. мај) буде прорушени – нагласио је Ђурић.
глашен државним празником.
У плану је да Друштво поднесе
Ј. Станојевић

БОР. – Друштво је успешно и
на достојанствен начин реализовало све активности из програма
за 2017. годину. Најзначајнији део
био је обележавање 70. годишњице
проглашења Бора градом, Видовдана - крсне славе и Дана Друштва,
као и свих значајних датума из прошлости – рекао је, између осталог, Светислав Ђурић, председник Друштва
за неговање слободарских традиција
Србије - Бор на седници Управног
одбора Друштва (26. децембра). Тада су,
осим извештаја о раду у 2017., усвојени
финансијски извештај, као и план и програм рада за 2018. годину.

Наредне године, која ће бити подсетник на бројне историјске догађаје,
биће обележени и значајни јубилеји
попут стогодишњице пробоја Солунског
фронта и завршетка Првог светског рата,
као и век од ослобођења Бора у овом
рату, стварања Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца и смрти Гаврила Принципа.
- План и програм рада Друштва везан
је за светле традиције ослободилаћких
ратова Србије у којима је Србија
дала највише жртава. Најважнија
активност је неговање традиција
и обележавање значајних датума и
догађаја из наше историје, чување
и одржавање споменика и спомен-
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Грчко острво у Егејском мору, 33. Неман, аждаја, 34. Име славне глумице Лупино, 35.
Мирис, 38. Фудбалер Ливерпула, Фелипе, 41. Основна организација синдиката (скр.), 43.
Пасмина, 44. Хришћански празник посвећен рођењу Исуса Христа, 45. Аустријски
писац, Рајнер Марија, 47. Љуљање на клацкалици, 48. Прастановник Италије.
УСПРАВНО: 1. Ноћна птица, сова, 2. Кретање ваздушних маса, 3. Одабрано
друштво, 4. Рукометни клуб (скр.), 5. Тањирић на ваги, 6. Врста украсне биљке, 7. Део
недеље, 8. Грчко слово, 9. Прва нота солмизације, 10. Врста мотоцикла (мн.), 11. Радиодифузна организација (скр.), 12. Град у Француској, 13. Мужевљева сестра, 16. Течност
куселог купуса, 20. Речни рибар, 21. Погодбени везник, 23. Наша глумица, Даница, 25.
Пламен, ватра, 26. Амерички аутомобил, тип Шевролета, 27. Врста винове лозе, бело
отело, 28. Јединица за снагу (мн.), 29. Место у општини Пљевља, 30. Особа слепог
обожавања (мн.), 31. Према изгледу, 36. Стара мера за површину, 37. Врста инсекта,
зоља, 38. Домаћа јахаћа и теглећа животиња, 39. Конопац, 40. Омладинска радна акција
(скр.), 42. Часовник, 44. Место код Љига, 46. Део тениске игре.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2288 – ВОДОРАВНО: : бели лук, туршија, ацетил, празилук, репа, Умаг, епика, ара, спот, Ана, АН, купус, слика, Бх, мис, брек, ток, Елтон,
Орск, гора, Норвешка, сламар, црни лук, карфиол.

IN MEMORIAM

Предраг Пеђа Ивковић
(1981-2018)

Окрутном игром судбине,
изненада, без најаве, како то
и бива када одлазе најбољи,
заустављен је још један богат
новинарски живот.
Новинар,
путописац,
аутор блога www.pedjamedia
и емисије „Лепша страна
живота“, дугогодишње „све
и свја“ у Телевизији „Сезам“,
сарадник портала бор030 Предраг Пеђа Ивковић преминуо је у недељу, 21. јануара,
у Београду после борбе са
тешком болешћу.
Новинарски занесењак и заљубљеник у новинарску реч,
ненаметљив борац за лепше сутра, Пеђа је био и остао
вечити дечак који је много желео, много сањао и који је непрестано летео. Предат послу, који је неретко трајао до дубоко
у ноћ, никада није показивао умор. Тамо негде, у његовим
очима, он се назирао, али само они који су га добро познавали
могли су да виде ту мешавину сете и бриге за нови дан. А, он
би за тај један дан често урадио колико нико од нас не може
да замисли. Свакога дана радио је са онолико снова колико
људи немају ни за цео живот. Његова реч, писана и усмена,
емитовала је оптимизам и маштовитост јер је све брзаке
свакодневице елегантно кротио и натапао их љубављу.
Адио, неуморни новинарски сплавару! Нека те у тишини
вечног мира чувају анђели.
Сећање

МАРИЈА ИЛИЋ

Дана 20. 12. 2017. године
напустила нас је наша драга
Марија, дугогодишња чланица
Кола српских сестара Бор и
наша сестра по Колу. Била
је одана Колу и веома вредна,
диван човек, хумана, искрена
и увек је била спремна да помогне деци, старима, болеснима и свима онима којима је
наша помоћ била неопходна.
Хвала јој за сву љубав, за
сву срећу и за све заједничке
акције нашег Кола. Много ће
нам недостајати.
Драга
наша
Марија,
почивај у миру и нека су Ти
рајска врата отворена!
Твоје сестре по Колу
српских сестара Бор
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Прво, па мушко
У новој години рођене три бебе у Бору

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Ново светско чудо

Највећи део посла на изградњи најдужег моста на свету је завршен по плану, након што је инсталиран и тестиран систем расвете, објавиле су власти

Било је потребно шест година припреме и осам година за изградњу 55 километара дугог моста који повезује Хонгконг, Џухај и Макао.
Главни рад на мосту састојао се од главног моста дугог 22,9 километара, тунела дужине 6,7 километара и вештачког острва, који се сматра
најзахтевнијим делом целокупне конструкције.
У наредних месец дана, инжењери и конструктори ће проверити
координацију различитих система и опреме моста и наставити са његовом
инспекцијом и чишћењем, рекао је Џанг Ђинвен, директор пројекта.
У протеклих 14 година, регионална привреда и транспортна мрежа доживеле су огромне промене, што је довело до преиспитивања пропусне моћи
моста, рекао је Су Ји, помоћник начелника ХЗМБ „Ауторитет“.
Али Су је одбацио бриге да мост неће имати довољан интензитет
саобраћаја. „Ми имамо много поверење за будућност. Целокупан алат нам је
на располагању“, рекао је Су. „То је као играње карата, можемо да прилагодимо наше потезе“.
Мост ће смањити време путовања између Хонгконга и Џухаја од три сата
на само 30 минута, што ће даље повезати градове у делти Бисерне реке.
Извори: Б92, Спутњик

УКТ-веза Бора и Мајданпека
У другом броју за 1968. годину (од 19.
јануара) „Колектив“ доноси вест да ће
се за месец дана телефонски разговори
између Бора и Мајданпека (у време тзв.
Друге фазе изградње РТБ-а) обављати
преко ултракратких радио-таласа. Јер, у
оба града ужурбано се радило на монтажи уређаја за везу који ће омогућити
шест истовремених разговора без икаквих сметњи. У Бору, на згради Генералне дирекције, већ је била постављена
примпоредајна антена и довршавана је
кућица за примопредајни (мултиплекс)
уређај.
На врху планине Стол крајем претходне (1967. године) већ је био постављен
тзв. пасивни репетитор (метална табла од
67 квадрата) која ће примати и одбијати
усмерене радио-таласа из оба правца, а у
Мајданпеку је већ био монтиран метални
стуб антене на брду Горњиш изнад града
и положено 2,5 километара телефонског
кабла до града.

Припремио: Љ.А.

Другог јануара Суада Ахмети родила је дечака који јој је четврто
дете. – У борском породилишту лани је било 424 порођаја. - Нове мере
локалне самоуправе којима су од прошле године знатно повећана
материјална средства за новорођене бебе (за прво дете једнократна
помоћ од 25.000 динара, друго 40.000, а треће и четврто по 70.000)

БОР. – Првих дана 2018. године у породилишту борске Опште болнице
рођене су три бебе – два дечака и девојчица. Први дечак дошао је на свет другог
јануара у два сата ноћу. – Другог дана нове године сам се породила и ово
ми је четврто дете. Добро се осећам – рекла је срећна мајка Суада Ахмети.
Др Горан Голубовић, начелник Одељења гинекологије Опште болнице у Бору,
додао је да су се трећег јануара породиле још две суграђанке, а очекивао се и
четврти порођај.
- У борском породилишту лани је било 424 порођаја, годину дана раније
407, а 2015. чак 430, тако да одржавамо тај број око 400, што је важно за нас
и нашу општину – додао је др Голубовић.
Новорођене бебе и мајке посетио је и председник Општине Бор Александар
Миликић који је најпре казао да „смо у нову годину ушли са три бебе, што нам
је улепшало празнично расположење”. - Општина Бор је за прворођено дете
издвојила 47.500 динара, што је у висини просечне нето зараде у Републици.
Такође, остварујемо све што је предвиђено одлукама Скупштине општине
Бор о заштити породице и о финансијским средствима која се издвајају за
прво, друго, треће и четврто дете.

На даљи раст броја новорођенчади у борској општини, свакако, утицаће и
нове мере локалне самоуправе којима су од прошле године знатно повећана
материјална средства за новорођене бебе (за прво дете мајке добијају једнократну
помоћ од 25.000 динара, друго 40.000, а треће и четврто по 70.000).
- Популациони фонд је дао неке резултате, пре свега, у заустављању
тенденције пада броја новорођене деце, а сада он полако расте. Ове мере
финансијске помоћи које смо увели 2017. даће резултате током наредних
година – истакао је Добрица Ђурић, члан Општинског већа у Бору задужен са
социјална питања.
Ј. Станојевић

