www.rtb.rs
www.kolektiv.co.rs

KOLEKTIV
ONLINE

Ана Брнабић: Са приватизацијом РТБ-а не треба брзати
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„Бор је стао на ноге“

РТБ је значајан послодавац јер, поред тога што упошљава пет хиљада радника, од његовог континуираног рада
индиректно зависи 20 хиљада породица широм Србије. Компанија испуњава све своје обавезе и у потпуности
примењује УППР, али су јој потребна додатна улагања како би се производња повећала. Због тога тражимо стратешког
партнера и надам се да ћемо до средине ове године завршити разговоре са заинтересованим компанијама и трансакцију
окончати до краја 2018., изјавила је председница Владе Србије приликом посете РТБ-у Бор и новој топионици

Рудари РТБ-а се
докопали плуса,
извоз
скочио
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Г. Триван: Нова топионица
је еколошки подвиг
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Министар заштите животне средине Горан Триван у Бору изјавио:

„Нова топионица је еколошки подвиг,
одајем признање РТБ-у”
Г. Триван: Преузети на себе овакав подухват и изградити нову топионицу, за некога је можда мало, али то је за Србију веома важно,
јер тим кораком почиње да се мења филозофија живљења. – У заштиту животне средине наредних 20-30 година мораће да се уложи
15 милијарди евра. - Највећи послови у Србији крију се у области
ЗЖС - почев од изградње 300 комуналних система за прераду отпадних вода, преко ремедијације до 26 регионалних депонија. - Б. Спасковски: Шта рећи, а не бити поносан на дело које је урадио РТБ,
а подржала и „водила” Влада Србије - и финансијски и морално и
политичком одлуком

треба решавати су различите врсте отпадних вода. - РТБ је, уз изузетке у
оквиру своје производње, мање-више
затворен систем када су у питању отпадне воде. Међутим, и ту има посла.
Али, у овом тренутку мислим и на комуналне отпадне воде у граду, јер не
смемо заборавити да су грађани заправо највећи загађивачи животне
средине на овај начин. Морамо да
решимо питање површинских отпадних вода (комунална, инфрастру

што не осећају да „мирише”. Преузети један овакав подухват и урадити нешто овако за некога је можда
мало. Међутим, за Србију је веома
важно зато што се мења филозофија
живљења - да највеће компаније
у Србији почињу да схватају и не
само то, ево РТБ ради на томе, да
живот грађана буде бољи. Министарство ЗЖС има пуну свест о томе да је
највећи загађивач животне средине у
Србији заправо привреда. Истовремено, зна да она највише инвестира у
животну средину. Зато је на нама да
привреду и оне који и даље загађају
„притискамо” и више него досад,
али и да имамо више разумевања
за њихов рад и живот у локалу. Оно
Горан Триван
на шта упућујемо је сарадња између
локалне самоуправе, предузећа и
РТБ. – Министар заштите животне грађана. Овде имамо тај случај. Наисредине Горан Триван посетио је лазимо на пуно разумевање, чак и
27. фебруара Рударско - топионичар- иницијативу менаџмента РТБ-а шта
ски басен Бор. Најпре је разговарао са све треба урадити, који су планови и
менаџментом компаније, а потом је у како ћемо у томе заједно учествовати.
друштву домаћина посетио Фабрику Басен неће бити сам што се тиче Мисумпорне киселине. Благоје Спасков- нистарства ЗЖС. Та сарадња не мора
ски, генерални директор РТБ-а, из- увек да донесе обострано разумевање,
разио је посебно задовољство „што али ће морати да резултира бољим ус- ктурна, кишна канализација), и то
је први пројекат који Бор, али и
је министар екологије у постројењу ловима живота грађана.
остали градови у Србији, морају да
ураде. Србија мора да уради око 300
Нови рудници - по светским стандардима!
система за прераду отпадних вода (у
овом тренутку задовољавајуће функ- Отварање нових лежишта је потпуно легитимна ствар онда када су сви еколошки
стандарди испуњени. Ако хоћете да отварате, морате да се јавите министарствима и
ционишу три-пет). Влада најпре
да поштујете светске стандарде. Хоћете иностране фирме да то раде у нашој земљи
треба да помогне локалној самоу– одлично, па нека поштују стандарде који важе у њиховим земљама. Од нашег
прави у Бору да изради пројектнодоласка на чело Министарства ЗЖС став је да се животна средина мора поштовати,
техничку документацију, јер она нема
да се не могу правити компромиси са здрављем људи и да морамо уважавати
међународне стандарде који су већ успостављени. Да бисмо те стандарде могли да
довољно средстава да то уради сама.
подижемо на још виши ниво, нарочито у крајевима који су девастирани, један од
Овде ћемо као и досад морати да заважних разлога, не само због ублажавања последица климатских промена већ и
молимо за помоћ РТБ-а, али и државе.
ремедијације земљишта, јесте пошумљавање. Министарство ће већ од ове године
После идемо у реализацију, „трчање”
покренути пошумљавање по целој Србији. За почетак ће то бити „козметички”,
за инвеститорима (пројекти коштају
симболично у погледу површина, али како године буду пролазиле тако ћемо радити
на стотинама хектара. То ће бити начин да наша деца за 10-20 година почну да живе
од неколико милиона до неколико деу знатно бољим условима него што је са нама случај – поручио је министар Триван.
сетина милиона евра). То је могуће да
се реши уз помоћ државе, али и капиИако је у Бору урађен најважнији тала, није важно да ли домаћег или
које је Бор из најзагађенијег простора
пре десет година (са 32.000 микро- корак у погледу екологије – отклоњен иностраног. Бор са РТБ-ом, као гиграма сумпор-диоксида по нормалном је главни разлог загађења, још много гантом, факултетом, локалном самоукубном метру) „извукло” и „пребацило” тога има да се уради. Оно што мини- правом и помоћи државе има озбиљну
у најчистији град са свега 50 и испод 50 стар Триван види као део проблема које шансу зато што има ове четири компаративне предности.
микрограма”. - Шта рећи, а не бити
поносан на дело које је урадио РТБ,
а подржала и „водила” Влада Србије
- и финансијски и морално и политичком одлуком. И зато Борани пуно
дугују Влади Србије, Министарству
заштите животне средине и министру
Горану Тривану - рекао је Спасковски.
Министар ЗЖС сматра да је важно
истаћи да „у моменту када се налазимо у фабрици сумпорне киселине не
осећамо да смо у таквој фабрици”. - За
људе који живе у Бору ситуација је
потпуно другачија у претходне две
године него што је била деценијама
уназад. Доживели су тренутак да,
како они кажу, готово не верују да фабрика сумпорне киселине ради зато

Оно о чему Бор већ сада мора да
размишља, по мишљену министра
ЗЖС, јесте ремедијација земљишта. Важно је да знамо стање, да ништа
не кријемо и да овај пут морамо
прећи. Ремедијација земљишта се
ради новим методама које не траже
измештање земљишта, него на лицу
места, и то бактеријама. То кошта,
али колико кошта здравље грађана?!
Здравље грађана нема цену! Бор мора
да има тзв. мастер-план који ћемо да

урадимо за годину-две, по фазама, и
онда ћемо знати којим новцем располажемо. А, држава ту мора да помогне.
Најпре, да би се то десило, новац од
еколошких такси у локалу мора да се
троши наменски. Министарство ЗЖС
ће кроз зелени фонд морати да располаже много већим средствима него
што је досад имао - за почетак дупло
већим.
Одговарајући на питање новинара
шта све Србија у области екологије
треба да уради на путу приступања
Европској унији, министар Триван
је одговорио: - Поглавље 27 је
најобимније, најкомпликованије и
најскупље. Процењујемо да ћемо у
заштиту животне средине у Србији
наредних 20-30 година морати да уложимо 15 милијарди евра. Тај новац
делом ће доћи из Србије, али делом
и из иностранства, без обзира да ли
је реч о фондовима или о приватној
иницијативи. То значи да се највећи
послови у Србији крију управо у области ЗЖС - почев од изградње 300
комуналних система за прераду отпадних вода, преко ремедијације
до 26 регионалних депонија. Од
начина на који ћемо преговарати
зависи како ћемо живети у наредним годинама. Осим екологије, ово
поглавље садржи и питање шума
и вода, те стално причам о квалитету наших вода, али и о шумама и
пошумљавању које су парадигма
здравог живота. Не знам шта ће планета да уради, али Србија мора да
иде овим путем.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић
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„Бор је стао на ноге“
Ана Брнабић: Са приватизацијом РТБ-а не треба брзати

РТБ је значајан послодавац јер, поред тога што упошљава пет
хиљада радника, од његовог континуираног рада индиректно зависи 20 хиљада породица широм Србије. Компанија испуњава све
своје обавезе и у потпуности примењује УППР, али су јој потребна додатна улагања како би се производња повећала. Због тога
тражимо стратешког партнера и надам се да ћемо до средине ове
године завршити разговоре са заинтересованим компанијама и
трансакцију окончати до краја 2018., изјавила је председница Владе Србије приликом посете РТБ-у Бор и новој топионици

Премијерка Србије у разговору са менаџментом РТБ-а

РТБ. – Имамо заинтересоване
Председница Владе Србије објас
компаније за РТБ Бор, али је врло важно нила је и зашто је „Бор“ важан. - РТБ
да не брзамо са тим послом јер је реч о је значајан послодавац јер, поред тога
значајном предузећу, не само за Бор што упошљава пет хиљада радника,

15 одсто већа него 2017. Ипак, РТБ-у
су потребна додатна улагања од око
300 милиона евра како би повећао
производњу и због тога се тражи стратешки партнер. Тендер ће бити расписан у најбољем тренутку, онда када
будемо имали закључено како ће се
том процедуром обезбедити најбољи
интерес за Србију. Због тога више
волим да кажем да то није процес
приватизације, него процес налажења
стратешког партнера за РТБ Бор,
који ће нам омогућити инвестиције
и већу продуктивност. Заинтересованих потенцијалних партнера има
и радујем се што ћемо овде моћи да
уђемо у нов инвестициони циклус –
рекла је Ана Брнабић.
Истичући да је рударство, без
даљег, најважнији ресурс који Бор има,
премијерка је подвукла да ће Влада
Србије посебно водити рачуна о заштити
животне средине и околних села када је
реч о отварању нових рудника у овом
крају. – Имамо овде стране компаније
које су заинтересоване за отварање

Ана Брнабић

предочила чињеницу да компанија
у бруто домаћем производу земље
учествује са 0,8 одсто и озбиљан новац
уплаћује у републички буџет. – РТБ Бор
је данас на здравим ногама због веће
производње и веће цене бакра, али
првенствено због велике подршке
Владе Србије коју има – рекао је Спасковски.

Очекујемо да ће добит РТБ-а ове године бити 15% већа него лане

и овај део земље, већ и за целу Србију. од његовог континуираног рада инСвако брзање може да доведе до после- директно зависи 20 хиљада породица
дица које не треба да имамо – изјавила широм Србије. Компанија је „стала

Туризам и филмска индустрија
Брнабић је подсетила и да је други велики потенцијал града туризам, посебно
филмска индустрија. – Морамо да пазимо да ове две индустрије – рударство и туризам – не спутавају једна другу. Обе су велики потенцијали јер су у околини рудника Лазарева пећина, Црни врх и Борско језеро. Бор је и веома атрактивна филмска дестинација, ту је недавно снимљен индијски филм „Вивегам“ који је прошле године у Азији видело 40 милиона људи. Усвојили смо подстицаје за филмску
индустрију, па сада не враћамо 20 одсто од укупно утрошених средстава у Србији,
већ 25 процената, а подигли смо и буџет филмској индустрији. Надам се да ће Бор и
даље бити „главни глумац“ у америчким и европским филмовима, али и у домаћој
кинематографији – истакла је председница Владе Србије.

је премијерка Србије Ана Брнабић на ноге“, испуњава све своје обавезе
(23. фебруара) приликом посете борској и у потпуности примењује УППР.
компанији и њеној новој топионици.
Очекујемо да ће добит ове године бити

Спасковски, Тасић и Брнабић

У командној соби - где се контролише металуршки процес - премијерки је објашњен
рад нове топионице

новог рудника, па је важно да напоменем да ће Влада, уз коришћење пуног
потенцијала рударства у Бору, водити
рачуна и о заштити интереса мештана околних села, као и о екологији –
навела је Брнабић.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски захвалио је преми
јерки Србије што је недавно јавности

Ана Брнабић је казала и да је Влада
Србије усвојила и проследила Скупштини Србије предлог да Бор добије
статус града, те да очекује да се то
ускоро и деси. – Вратићу се онда опет
у Бор да заједно то прославимо - рекла
је премијерка.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић
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РТБ прошле године остварио нето добит 42,3 милиона долара

Рудари Бора и Мајданпека
се „докопали“ плуса
Комотна разлика између пословних прихода и расхода обезбедила је
РТБ-у Бор позитиван финансијски резултат и нето добит од 42 милиона 340 хиљада долара. – Компанија редовно плаћа све текуће и
обавезе по кредитним аранжманима и од усвајања УППР-а до средине фебруара измирила је 180,8 милиона долара

РТБ. – Једини српски произвођач
бакра, злата и осталих племенитих
метала приходовао је прошле године 302
милиона долара. Девизе су му донеле
продаја бакра и осталих производа у
земљи и иностранству и услужна пре-

рада увозног концентрата. Расходи су у
исто време били 218 милиона долара, па
је РТБ Бор пословање у 2017. години пре опорезивања, амортизације и камата
- завршио са зарадом (ЕБИТДА) од 84
милиона долара.

Укупан финансијски резултат борске
компаније после дужег времена „загазио“ је у плус јер је комотна разлика између пословних прихода и расхода омогућила да и након опорезовања,
амортизације, курсних разлика и камата,
нето добит РТБ-а буде 42 милиона 340
хиљада долара.
Чиста добит борску компанију извлачи из зоне српских губиташа, у којој
се због историјских дугова оправдано
налазила. Данас се и ти историјски
дугови полако измирују и то према дина-

мици утврђеној Унапред припремљеним
планом реорганизације предузећа. Редовно се исплаћују све текуће и обавезе по кредитним аранжманима, а од
усвајања УППР-а до средине фебруара
РТБ је за то потрошио 180,8 милиона
долара.
Пословање РТБ-а држави обезбеђује
60 милиона долара буџетских прихода
годишње и од његовог континуираног
рада зависи више од 20 хиљада породица у Србији.
Г. Тончев Василић

РТБ дуплирао продају својих производа на страном тржишту

Извоз скочио са 115 на
205 милиона долара
РТБ Бор је прошле године у иностранство извезао робу вредну 205
милиона долара, што је малтене двоструко више него 2016. када је
укупна продаја на страном тржишту износила 115 милиона долара. - Реч је о директном и чистом, тзв. нето извозу, пошто борска
компанија за производњу бакра, сребра, селена, плавог камена и
сумпорне киселине не увози сировину. – Ако се томе дода и вредност
бакра испорученог домаћим прерађивачима, који је у облику жице,
праха или трупаца опет завршио у иностранству, индиректан извоз
РТБ-а прошле године износио је 270 милиона долара
РТБ. – Производи Рударско-топионичарског басена Бор продавани су
прошле године у Великој Британији,
Грчкој, Турској, Немачкој, Пољској, Ита
лији, Румунији, Хрватској и Бугарској.
Вредност директно извезене робе у
2017. била је 205 милиона долара, што је
скоро двоструко више него 2016. године,
када је укупан извоз износио 115 милиона долара. Дупло већем извозу допринела је већа производња у РТБ-у
Бор, скок цене бакра, али и константна
потражња за овим металом из земаља у
окружењу. Прошле године је, рецимо, у
иностранству продато 10.000 тона бакра
више него 2016., а за толико је порасла
и продукција у РТБ-у.
Девизни прилив борској компанији
доноси продаја бакра, сребра, селена,

плавог камена и сумпорне киселине, а
највише пара стиже јој од извоза бакра.
Катода из Бора чувена је по врхунском квалитету „четири деветке“ и одлично се продаје у Хрватској, Турској,
Немачкој, Италији, Бугарској и Пољској.
Лане је земљама у окружењу испоручено 32.200 тона бакра, а РТБ Бор је
само по том основу приходовао 200

Фото: Љ. Алексић

милиона долара. Ако се томе дода и
вредност бакра испорученог домаћим
прерађивачима, који је у облику жице,
праха или трупаца опет завршио у иностранству - а „Севојну“ и „Пометону“

У јануару 15,6 милиона долара
Борски комбинат бакра је у јануару иностраном тржишту испоручио робу вредну 15,6 милиона долара, односно 12,7 милиона евра. Пут Хрватске, Пољске, Немачке и Турске отишло је 2.156 тона бакра, а Енглезима је продато 558 килограма сребра и 2,7 тона селена. Грцима и Румунима у јануару је испоручено око хиљаду и по
тона сумпорне киселине, а Турцима и Пољацима 55 тона бакар-сулфата.
Прошле године РТБ Бор је продајући у иностранству сребро, селен, сумпорну
киселину и плави камен зарадио шест милиона долара.

продато је 11.000 тона „црвеног метала“индиректан извоз РТБ-а прошле године
износио је 270 милиона долара.
РТБ Бор скоро ништа не увози да би
произвео робу. Има сопствену сировину,
чијом се прерадом добијају бакар, злато,
сребро, платина, паладијум, селен, сумпорна киселина, бакар-сулфат и соли
метала. Дакле, реч је о тзв. нето извозу
на основу кога у Србију само улазе
девизе, пошто је куповина резервних
делова и репроматеријала урачуната и
одбијена да би се добио чист извоз и
чиста пара.
Г. Тончев Василић

Купци цене бакар из Бора и плаћају премију за њега

Квалитет диже цену борској катоди
Бакру произведеном у РТБ-у потврду врхунског квалитета свих
ових година дају купци плаћајући за њега и премију. – Он је
хемијски чист, има специфичну кристалну структуру и не садржи примесе које узрокују кртост, што му омогућава извлачење до
најфинијих пречника. - У 2017. продате 43 хиљаде тона бакра – 32
хиљаде испоручене ино-тржишту, а 11 хиљада тона остало у Србији
код домаћих прерађивача
РТБ. – „Црвеном“ металу произве
деном у Рударско-топионичарском
басену потврду врхунског квалитета
свих ових година дају купци који за
бакар из Бора плаћају премију, односно не купују га по берзанској или тзв.
флет цени, већ за њега плаћају више. Он
је хемијски чист, има специфичну кри-

сталну структуру и не садржи примесе
које узрокују кртост, што му омогућава
извлачење до најфинијих пречника.
Наиме, од борског бакра може да се
извуче жица дебљине власи косе, а за то
је заслужна чињеница што у њему нема
бизмута ни у траговима. Зато је бакар
произведен у Рударско-топионичарском

басену Бор изузетно цењен на домаћем
и страном тржишту, па купци плаћају и
преко LME цене да га добију.
Висину премије одређују услови
продаје, па је, рецимо, током целе 2017.
године РТБ Бор продавао бакар са
премијом која је достизала и 100 долара
по тони. Продато је укупно 43 хиљаде
тона, од тога на страном тржишту 32
хиљаде тона, док је 11 хиљада тона
катодног бакра остало у земљи, код
домаћих прерађивача – код „Ваљаонице
бакра“ Севојно и „Пометона“.
Борски бакар спада у групу нај
квалитетнијих метала који се производе у свету и због тога је врло тражена роба. Високог је квалитета јер

му је чистоћа 99,99 процената, што му
омогућава сигуран пласман на домаће и
страно тржиште по условима који важе
за „grade A“ квалитет.
Г. Тончев Василић

Посета
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Нови рудник у Бору по највишим еколошким стандардима, изјавила амбасадорка Канаде

Не сме да се понови слика
из Кривеља
Кати Чаба: „Ракита“ ће водити рачуна и све што ради
биће за добробит локалног становништва, целог региона, у
сарадњи са градом и РТБ-ом,
изјавила је амбасадорка Канаде у Бору. - Мештани Брестовца, Слатине и Метовнице не
смеју да брину да ће нови „Ракитин“, односно „Невсунов“
рудник бити нови загађивач.
Договорићемо се где ће бити
улази, а где излази - тамо где
је то еколошки најисправније,
најрационалније и најеко
номичније, рекао Благоје Спасковски
Кати Чаба у новој топионици пред новинарима

РТБ. – Нова амбасадорка Канаде
у Србији Кати Чаба дипломатски
мандат почела је 6. фебруара посетом
Рударско-топионичарском басену Бор.
Нимало случајно одатле, имајући у виду
чињеницу да је пословна сарадња Србије
и Канаде најразвијенија у области рударства, а Бор свакако један од српских
градова у коме је она најизраженија. Јер,
финансирање нове топионице и фабрике
сумпорне киселине обезбедила је канадска EDC банка, а постројења је градио
канадски SNC Lavalin. Приде, надомак

стандарда, а затим и социјалне компоненте. „Ракита“ ће водити рачуна
и све што ради биће за добробит локалног становништва, целог региона,
у сарадњи са градом и РТБ-ом Бор –
изјавила је амбасадорка Канаде Кати
Чаба у Бору.
Истичући да јој је ово прва посета
руднику у каријери, Чаба је нагласила да
у Србији данас послује више од 50 канадских компанија, те да јој је зато један
од приоритета информисање канадских
привредника о економској ситуацији

је примена наше технологије допринела развоју индустрије у овом делу
Србије. Резултат нашег заједничког
посла је чист ваздух у Бору, а то на
најбољи могући начин илуструје како
је канадска компанија извела посао.
Наравно, свесна сам да свега овога не

најрационалније и најекономичније.
Екологија мора бити изнад економије
– рекао је Спасковски.
Спасковски и Чаба разговарали су
и о томе да би, као у случају изградње
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине у Бору, приликом отварања
рудника неке послове требало пове-

Велико интересовање канадских
компанија за РТБ
Упитана да прокоментарише заинтересованост канадских компанија
за приватизацију РТБ-а Бор, амбасадорка Канаде рекла је да је она велика, али да је потребно сачекати и видети који ће модел приватизације
Србија понудити. – Канадске компаније желе да учествују у томе и њихово
интересовање је велико – рекла је Кати Чаба
Бора канадски „Невсун“, у сарадњи са
„Ракитом“ интензивно спроводи рударска истраживања и, по свему судећи, Бор
ће врло брзо добити нови рудник бакра.
-У разговору са менаџментом
РТБ-а дотакли смо се отварања новог
рудника у Бору, па могу да кажем да
је у интересу „Раките“ да оно прође
уз примену највиших еколошких

у Србији, као и о могућностима за
улагање. – Економија Канаде се великим делом ослања на рударство
и зато развој ове гране индустрије
видим као велики потенцијал за ширу
сарадњу са Србијом и Бором. Поносна
сам што је канадски SNC Lavalin учествовао у изградњи нове топионице
и фабрике сумпорне киселине и што

Амбасадорка Канаде била је импресионирана јамским „кафићем”

Јаворов лист - државни симбол Канаде - заузима посебно место у РТБ-у

би било да није било велике визије руководства РТБ-а Бор и захвална сам
на томе – рекла је амбасадорка Канаде.
Потврђујући да је за отварање новог
рудника важно поштовање највиших
еколошких стандарда и свега осталог што правила службе налажу када
је о томе реч, генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски нагласио је да мештани околних села - Брестовца, Слатине и Метовнице - не смеју
да имају секирацију да ће нови „Ракитин“, односно „Невсунов“ рудник бити
нови загађивач. - Радићемо сви заједно,
а амбасада ће бити посредник и супервизор да све буде у складу са светским нормативима. Ништа не сме да
се угрози и претвори у подручје какво
је у Кривељу. Тамо смо направили
лом. И ми, и они пре мене. То не сме
да се понови у ова три села и надам
се да неће. Договорићемо се зато где
ће бити улази, а где излази - тамо
где је то еколошки најисправније,

рити локалним фирмама. – Треба да
постоји локална компонента и да
се по истоветним условима предност да домаћим фирмама. Имамо
оспособљене екипе које изводе бушачке и рударске радове, граде
путеве и по белом свету. Раде по светским нормативима и треба да добију
предност – додао је Спасковски.
Амбасадорка Канаде је након разговора са менаџментом РТБ-а Бор разгледала нову топионицу и фабрику
сумпорне киселине, а посетила је и
јамски „кафић“. У књигу утисака написала је да је веома импресионирана
професионалношћу запослених, али и
чињеницом да РТБ Бор води рачуна о
екологији, о људима који живе у Бору
и о свима који раде за РТБ. Посебно
је нагласила допринос компаније у области заштите животне средине и
елиминисању загађења ваздуха.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Рударство РББ
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Велики скок у раскривању рудника „Велики Кривељ“

Поправили месечни учинак
на јаловини за 40 одсто
Са 640 хиљада
тона јаловине,
колико су уклонили
јануара прошле године,
кривељски рудари сада
дошли на милион и 105
хиљада. – Добар ритам
раскривања источног дела
копа гарантује испуњење
рударског плана проширења
лежишта и долазак до прве руде на
тој локацији у јуну

Фото: Љ. Алексић

КОП „КРИВЕЉ”. - Рудари највећег
лежишта бакра у саставу Рударско-топионичарског басена Бор, површинског копа „Велики Кривељ“, годину су
почели са непуна два милиона тона ископина у јануару. За месец дана откопали су 837 хиљада тона руде и уклонили чак милион и 1,05 милиона тона
јаловине. Велики скок у односу на
исти месец прошле године забележен
је у раскривању рудника, пошто је тада
скинуто само 640 хиљада тона јаловог
материјала.
-Јануарски учинак је вредан пажње
јер је „на јаловини“ бољи за чак 40
одсто од лањског – каже управник
копа „Велики Кривељ“ Милан Делић.

- Томе је допринео добар ритам у
раскривању источног дела копа, који
смо успоставили око Божића, па сада
и одатле возимо јаловину ка транспортном систему – објашњава Делић.
Планско проширење копа „Велики
Кривељ“, започето прошле године изласком једног багера „на исток“, биће заокружено до јуна, када ће му се придружити још један. Сходно рударским плановима, тада ће се тамо стићи до прве
руде.
Дотле, како каже управник, месечне
количине руде бакра кретаће се између
830 и 900 хиљада тона, што је у овој
фази максимум који може да се преради
у кривељској флотацији.
Г.Т.В.

На копу „Кривељ“ монтирали и другу дробилицу за јаловину

Дуплирање капацитета
транспортног система

Осим већих количина, предност рада са две дробилице је и
могућност оправке једне или друге а да (најјефтинији) превоз
јаловине у стари борски коп не стаје. То ће ове године бити
веома важно да би се јуна-јула стигло до руде у источном делу
копа чије је ширење започето јесенас
КОП „КРИВЕЉ“. – До краја фебруара на кривељском копу стартоваће
и друга дробилица за јаловину чији је
ремонт завршен средином месеца и
кључни делови су већ на свом месту.
Осим што се ствара могућност истовременог рада обе дробилице и
готово дуплирање капацитета (односно превоз до 4.400 тона јаловине на
сат), активирање друге дробилице на

Ђорђевић, технички руководилац електромашинског одржавања транспортног система и рудног дробљења. - Тај
систем, иначе, поседује капацитет за
две дробилице и он ће активирањем
ове, са 2.200 тона на сат, моћи да иде до
4.400 тона. Друга дробилица нам пуно
значи и због тога, али и због каснијег
одржавања и прве и друге. Превоз
јаловине транспортним системом је
веома важан за РТБ, пошто је реч о
много мањим трошковима (за гориво
и амортизацију камиона), поготово
што су планири сада удаљени. Прегле-

кад се и она замени систем ће бити
много поузданији.
- Посебно бих желео да кажем –
додаје Ђорђевић - да људи из електромашинског одржавања – њих двадесетак електричара, бравара, варилаца
и рудара - раде са пуно ентузијазма.
Труде се, јер знају да у овом делу
производње немамо велики маневарски простор. Зато се сви кварови
и недостаци решавају у најкраћем
могућем року, поготово што се зна
да нас брже раскривање на време
доводи до руде, да је рудно дробљење

ради и док се отклања квар, а стајаће
само у случају да се појави проблем
на траци дугој скоро шест километара
(рачунајући и повратни део) или на одлагачу јаловине на ободу борског копа.
Велики транспортни капацитети ове
године ће бити веома важни кривељском
копу како би се јуна-јула стигло до руде
у његовом источном делу чије је ширење
започето јесенас. Багер који је тамо

Ивица Ђорђевић поред пресипа јаловине на траку

Фото:
И. Ђорђевић

јаловини, пре свега, значи већу поузданост, односно расположивост транспортног система. Јер, досад је сваки
застој на првој дробилици или њеном
чланкастом додавачу (плански или због
квара) заустављао и транспортни систем.
Друга дробилица омогућиће да систем

изашао се спустио на ниже коте одакле
се јаловина (по паду) већ вози на систем.
-Управо смо окончали генерални
ремонт друге дробилице на почетку транспортног система којим
се јаловина са кривељског превози у
стари борски коп – објашњава Ивица

дали смо целу дробилицу, уочили све
недостатке и заменили облоге статора
и “крушке” тако да очекујемо стабилан рад. Дробилица је већ постављена
на конструкцију, повезивање ситема
за подмазивање је при крају, а следи
уградња електромотора, монтажа
нових хидромотора и ремонтованог хидрауличног агрегата за њихов
погон. То ће донети велику стабилност у раду чланкастог додавача од
кога зависи капацитет и уравнотежен
рад дробилице чији старт очекујемо
до краја фебруара.
Ђорђевић најваљује да ускоро треба
да се крене и у замену још 400 метара
поменуте траке (Т 104) дуге скоро шест
километара (најдужа у РТБ-у). Када
се то учини остаће још два километра
старе која се користи још од пуштања
транспортног система 1998. године, а

жила куцавица копа „Кривељ“, а да
од “Кривеља” зависи читава линија
бакра. У пословима око дробилице имали смо и помоћ из овдашње
флотације чији су људи радили на систему подмазивања. Наливање статора и тзв. крушке посао је ТИР-ових
ливаца, док су скидање облога обавили наши радници заједно са минерима кривељског копа.
Бузејић Миладин, главни посло
вођа машинског одржавања транспортног система, рече нам да су његови
људи имали среће да их у време највећих
послова заобиђе оштра зима. Они су
управо „напаковали“ тзв. мерцедес и
статор и спремају се за убацивање погонских група и хидромотора како би
пробни рад друге дробилице започео
када је и планирано.
Љ. Алексић
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Рударство РББ

Руда десет одсто преко плана
Коп „Кривељ“ очувао растући тренд у раскривању

За 18 дана фебруара дато 574.390
тона руде бољег садржаја бакра
тако да је извесно испуњење
месечног плана од 812.000 тона и
метала у њој. - Након преко милион
тона јаловине у јануару и овог
месеца, постоје реални изгледи да
се настави серија бољих остварења
у раскривању из последњег
квартала 2017. године
КОП „КРИВЕЉ“. - Производни
план површинског копа „Велики
Кривељ“ за фебруар је 812.000 тона
руде са средњим садржајем метала 0,253
одсто, који би дао 1.992 тоне бакра у
руди. Планирано је и уклањање 1,58 милиона тона јаловине, што је 2,392 милиона тона укупних ископина. За 18 дана
(19. смо били на копу) дато је 574.390
тона руде, или десет одсто преко плана
(за тај број дана). Остварен је бољи
средњи садржај метала (0,265 одсто) и
дато 1.517 тона бакра у руди, тако да
ће план до краја месеца, ако се настави
досадашњим темпом, сигурно бити
ипуњен како у погледу количина руде и
просечног садржаја тако и бакра у њој.
За 18 дана уклоњено је и 585.810
тона јаловине, што је нешто испод
60 процената планиране и, према
објашњењу управника, последица зимских услова рада. Он се, ипак, нада да ће
се до краја месеца домет у раскривању
наћи близу 70 процената. Ови проценти
(слично је било и у јануару) показују да

се у раскривању још не стиже до циља,
али и оно, а тонажа поготово, чиме су
кривељски рудари, ипак, задовољни на
плану раскривања. То је да су у прва два
овогодишња, и то зимска месеца, очували растући тренд у раскривању из
последњег квартала прошле године, јер
се за скоро пола милиона тона разликује
од лањског учинка све до септембра када
ниједном нису прешли милион тона месечно. Просек је био око 600.000 тона.
- Јануара 2017. године уклоњено
је 640.720 тона јаловине, а ове смо
прешли преко милион тона (1,05),
што је више за преко 410.000 тона –
каже управник копа Милан Делић. – За
цео фебруар прошле године превезено је 620.975 тона, а за ових 18 дана
дали смо 585.810 тона. Евидентно
је да ће за преосталих девет дана
прошлогодишње количине бити прилично надмашене, односно достигнуто
око милион тона јаловине. Очекујемо
да домети у раскривању и даље расту
активирањем још једне дробилице за

јаловину коју управо постављамо на
почетку транспортног система‚ како
бисмо током лета стигли до руде на
истоку копа. Она би нам омогућила да
правимо композит са богатијом рудом
из текућег захвата и тако задовољимо
флотацију и количином и садржајем.

тне опреме и дробилица омогућило је
– оцењује Делић - да наставимо тренд
из јануара без већих проблема, ако се
изузму планске интервенције. Није
било озбиљнијих кварова опреме
тако да смо се овог месеца посветили
очувању производње и безбедности,

Очување производње и безбедност је приоритет у зимским условима

Подсетимо да је за први овогодишњи
месец било планирано 900.000 тона
руде, а дато је 837.000 због планских
застоја на дробљењу. Међутим, остварен је знатно бољи садржај метала од
планираног (0,277% уместо 0,245%)
тако да је уместо 2.136 тона, дато 2.227
тона бакра у руди, што је скоро пет одсто
преко плана.
-Стање путева на копу и расположивост бушаће, утоварне, транспор-

превасходно због зимских услова.
Ту мислим на бебедност путева
(посипање сољу), снабдевање електричном енергијом и одводњавање,
јер смо багером К-3 сишли на петшест метара изнад нивоа главног
водосабирника тако да смо фокусирани на његово спуштање (за 20 до
30 цм дневно) и ослобађање богатије
руде.
Љ. Алексић

Кривељски флотери прерађују сву руду и сервисирају опрему

Одлична искоришћења метала и млинова

Стабилан рад млинова, аутоматско вођење процеса, искусни
оператери и флотабилна руда донели планирано искоришћење
метала од 85 одсто. – Јануара прерађено 840, а за 18 дана
фебруара 490 хиљада тона руде и испоручено 18.600 тона
влажног концентрата
ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ”. – У кривељској флотацији прерадили су сву руду која им је од почетка
године стигла са површинског копа, стабилизовали искоришћење метала из руде,
као и временска искоришћења млинова.
Осим флотабилне руде и већ искусних
оператера, томе највише доприноси аутоматско вођење процеса тзв. OCSсистемом који уз помоћ PSM-уређаја и
анализатора подешава рад флотационих машина. Наиме, камере региструју
брзину и величину мехурића који носе
бакар, а систем одређује, у затвореном
циклусу, дозу реагенаса, креча, ваздуха,
нивоа пулпе у машини итд. Претходно
му је задато колико, и на основу које
промене, да утиче на процес.
Према речима управника флотације

Саше Милића, најбитније за све јесте
да систем ради стабилно, а то се огледа
у временском искоришћењу млинских
секција. Кад је преко 92 одсто онда се
може рећи да млинови раде стабилно,
а од почетка године оно је овде било
и веће. – Временска искоришћења
млинских секција су око 95 одсто, што
је одличан резултат, а и искоришћења
метала из руде већа су од планских 85
одсто – каже Милић. - Док не стигне
тзв. филтер-преса, чија је куповина
одобрена, највише труда мораћемо да
улажемо у то да произведемо концентрат оптималне влаге за рад топионице. То је мање од 10 одсто како се
не би заглављивала њена сита, пнеуматски транспорт итд. а преса је
још важнија због тога да технологију

флотирања не бисмо усмеравали
ка производњи што сувљег, већ
квалитетнијег концентрата и већим
искоришћењима.
Ради бољег “хватања” племенитих метала почело је и коришћење
новог реагенса. Процес се још увек
снима, резултати се очекују ускоро, али
би повећање од само два посто оправдало његову примену. Имајући све ово у
виду, следећи корак флотера, по речима
управника, биће да у сарадњи са копом
полако подигну прераду руде са десет на
пројектованих 10,6 милиона тона, што
није велика разлика, а посебно да одрже
стабилним рад погона у овим зимским
условима.
Кривељска флотација је у јануару
прерадила 840.000 тона руде са средњим
садржајем бакра 0,263 одсто и произвела 1.812 тона бакра у концентрату са
искоришћењем од 85,34 одсто. Топионици је предато близу 12.000 тона влажног концентрата. За 18 дана фебруара
прерађено је близу 490.000 тона руде са
оближњег копа, што је 94 одсто планираних количина, и топионици испоручено
око 6.600 тона концентрата, с тим што је
смањена његова влажност са јануарских
10,3 на 10,06 одсто, што је веома важно
за несметан рад топионице.
Уз настојање да прераде све што им
стигне транспортним тракама са копа,
флотери су током јануара успели и да
замене погонску групу на млину са шипкама друге секције. За 36 сати, колико
је трајао застој, сервисирано је и све
остало што је у вези са овим паром мли-

нова као што су пумпе, трака, везе са
флотацијским машинама, а у наредом
периоду, највероватније у марту, очекује
их исти такав посао на првој секцији. Застој ће бити нешто дужи – каже
управник - јер ће се облагати плашт
млина са шипкама и чело млина са

Виолета Пиљевић поред анализатора

куглама, а томе претходи доста послова, од бетонирања до брушења зупчаника.
Након неопходних техничких захвата (замена цевовода, пресељење кондиционера на вишу коту итд), створени
су услови за надвишење прве и средње
бране јаловишта до (коначне) коте 393
и све више материјала пребацује се
на средњу брану. У оквиру пројекта
надвишења, којим треба да се добије
време за довршетак тзв. нултог поља
кривељског јаловишта, ускоро следе
и радови на дренажном систему прве
бране како би се уз помоћ новог дренажног система повећала њена стабилност.
Љ. Алексић

Наука
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Чланови конзирцијума пројекта ИНТМЕТ посетили РТБ Бор

Бакар из секундарних сировина
Експлоатација бакра никада неће
престати, а с обзиром на то да њега
има у ограниченим количинама,
мораћемо да проналазимо нове
технологије и „извлачимо” бакар
из секундарних или техногених
сировина. Ово што радите ви и

је ново постројење и савршено
решење за прераду концентрата.
Она је савршена за тренутну прераду, али ће се комбинат бакра у
будућности вероватно сретати са
комплекснијим и сиромашнијим
рудама и зато је добро имати ал-

Б. Спасковски: Проћи ће богата, оксидна руда, остаће огромна
количина сулфидних лежишта „ситне” концентрације чија
експлоатација неће бити исплатива конвенционалним начином,.
- К. Фриас: Нова топионица је савршена за тренутну прераду,
али ће се комбинат бакра у будућности вероватно сретати са
сиромашнијим рудама и зато је добро имати алтернативна
решења. - Б. Стојадиновић: Овај пројекат је веома важан за нас
зато што се развијају нове технологије које ће из сиромашних
резерви и отпадних материјала извући корисне компоненте
РТБ. – Тридесетак представ- Благоје Спасковски, генерални
ника 11 великих европских и једне директор РТБ-а, примио је чланове
јужноафричке фирме, које са Ин- конзорцијума овог пројекта и упознао их са постојећим технологијама
које се користе у експлоатацији и
преради руде у комбинату бакра.
Пожелео им је добродошлицу у
компанију која сарађује са свим
институтима и институцијама, посебно са Институтом за рударство и
металургију Бор, чијем менаџменту
је честитао на опреми коју је набавио, кадровима које ствара, а посебно што је окупио оволико врсних,
светских стручњака.
- Геолошке резерве од 1,355
милијарди тона представљају богатство државе Србије, а сигурно
још толико неистражених, неоверених резерви на већим дубинама. На овакву констатацију
упућује новооткривено лежиште
„Чукару Пеки” надомак Бора. Богатство Бора представља и скоро
Благоје Спасковски
милијарду тона раскривке која
ститутом за рударство и металургију је депонована претходних 50-60
Бор учествују у пројекту „Инте- година, заправо потенцијал због
грисани иновативни металуршки кога сте ви окупљени овде. Када
систем који ће се ефикасно кори- кажем милијарду не мислим
стити за полиметаличне, комплек- уопште на количине које се налазе
сне и сиромашне руде и концентрате” у флотацијским јаловиштима
(INTMET), посетили су 21. фебруара која ће сигурно бити исплатива
Рударско-топионичарски басен Бор. сировина за 30, 40, 50 година.

Чланови конзорцијума INTMET-a у разговору са генералним директором РТБ-а

Институт управо упућује на обавезу да се морају стварати добри
стручњаци и радити на опреми
која је добављена из Јапана.
Проћи ће богата руда, проћи ће оксидна руда, остаће огромна коли-

тернативна решења, алтернативне технологије.
Значај и неопходност нових
технологија потврђују и у борском институту који је захваљујући
учешћу у пројекту INTMET наба
вио прототип експерименталног
постројења за континуално лу
жење руде – јединственог такве
врсте у Србији. – Овај пројекат
је веома важан за нас зато што се
развијају нове технологије, тражи
заједнички приступ и начин да
се дође до најприхватљивијих
технологија које ће из сиромашних резерви, отпадних материјала
и свега што постоји на нашем
терену извући максимум, односно извући корисне компоненте,

Карлос Фриас

чина сулфидних лежишта „ситне”
концентрације чија експлоатација
неће бити исплатива конвенционалним начином, већ, убеђен сам,
искључиво методом којом се ви
бавите, а то је биолужење – нагласио је Спасковски.
Гости из иностранства су потом
посетили „кафић” у борској јами
и командну собу нове топио
нице. Карлос Фриас, координатор пројекта INTMET, поделио је
са новинарима „одличне утиске
након посете постројењима РТБа”. - Развијамо овај пројекат у са
радњи са Институтом за рударство и металургију Бор, а везано
за искоришћење метала из сиромашних руда. Наравно, ова пос
тројења су погодна за прераду
богатијих руда са већим садржајем
бакра, али када имате сиромашну
руду и комплексну руду, онда су
вам потребне нове технологије.
И то је приступ који ми покушавамо да развијамо сви заједно у
овом конзорцијуму. Моји утисци
су веома позитивни зато што
видим велику заинтересованост
Бора за овај пројекат. Такође је и
компанија РТБ изразила велико
интересовање, јер ова топионица

Боривоје Стојадиновић

пре свега, у облику бакра, злата
и сребра. И, то није занемарљиво.
Осим тога, Институт као члан
конзорцијума, има изузетне бенефите. Поред тога што су људи
упослени у пројекту и дају свој
допринос укупној реализацији,
ми смо захваљујући њему добили
изузетно вредно постројење за
биолужење које данас нема нико
у Србији - рекао је Боривоје
Стојадиновић, извршни директор Института за рударство и
металургију Бор.
Ј. Станојевић
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Производња у РБМ-у ове године наставила да расте

Ухваћен залет
За 50 дана ове године
подигнуто 2,5 милиона
тона укупних ископина, што
је за трећину више него у прва
два месеца прошле. - Са 2.600 тона,
од почетка године до 19. фебруара,
прозводња бакра у концентрату за 200
тона већа од двомесечне, а пораст производње
повољан и код племенитих метала
РБМ. - Сталан раст производње у
Руднику бакра Мајданпек, као њено
обележје последњих година, настављен
је и на почетку ове. Иако још не успевају
да достигну планске захтеве, рудари
Мајданпека су са скоро 2,5 милиона
тона укупних ископина до 20. фебруара
за трећину надмашили количине прошле
године дате за прва два месеца (за 59
дана). Притом, остварење на бакру у
концентрату је са 2.600 тона (за 50 дана
ове године) за скоро 200 тона веће од
двомесечног учинка прошле, а повећање
је знатно и у производњи племенитих
метала: злата и сребра.
На површинском копу РБМ-а, на радилишту “Андезитски прст”, ископано
је 850 хиљада тона руде, а са тог и радилишта „Исток 1“ на „Јужном ревиру“
уклоњено 1,6 милиона тона раскривке.
“Транспортни систем 1” је учетворостручио учинак и тако смањио трошкове раскривања, а подаци говоре да се

са најнижих етажа “Андезитског прста”,
на којима се ради последњих месеци,
ископава руда у којој је садржај метала
већи од планских очекивања.
-Упоредо са производњом, побринули смо се за бољи распоред
и ангажовање великих рударских
машина са циљем да подигнемо ефикасност - каже Горан Репеџић, главни
пословођа производње на површинском копу РБМ-а: - Заменили смо
локације два багера, па на “Истоку 1”
(са багером ПЦ 2) рачунамо на брже
раскривање, а на рудном лежишту
“Андезитски прст” (са багером ПЦ 3)
долазимо до сигурније производње
(са мање влажне руде која је стварала проблем рудном дробљењу), а и
до преко потребног континуитета на
руди. Та замена је захтевала одређено
време, а на учинак ће се тек одразити.
Осим тога, снажни удари снежног невремена већ су нам на извесно време

“избацивали” из функције “Фазу 1”
транспортног система и умањивали
резултате на раскривци.
У флотацији и даље успевају да прераде све испоручене количине руде, а
како су до половине фебруара произвели укупно 2.400 тона бакра у концентрату, колико је дато и за прва два месеца
прошле године, наставак месеца су ис-

равно, у првом плану је производња,
али, поред количина које су на корак
до планских, настојимо да концентрат буде захтеваног квалитета, да
смањимо влажност и искоришћење
одржимо на изузетно високом нивоу и
сасвим приближимо планском.
-Иако смо у многим сегментима
производње достигли или смо на

користили да увећају производњу и приближе је планираној.
-Иако су временске прилике биле
повољније од прошлогодишњих,
рад у зимским условима тражи додатно ангажовање запослених на
припреми и одржавању комплетне
опреме, постројења и система - истиче
Јелена Ђурић, управница флотације.
Наглашава да се производња ослања
на рад свих шест секција и пун капацитет нових флотационих машина: - На-

корак до планских захтева, иако смо
обавили бројне и велике послове,
морам да нагласим да нема места ни
најмањем опуштању, ни на једној
позицији. Јер, очекује нас још пуно
мукотрпног посла за остварење планиране производње и обавеза на
раскривању „Истока 1“ где смо од
руде још увек веома далеко, а до ње
треба стићи што пре - наглашава Бранислав Томић, директор РБМ-а.
С. Вукашиновић

РБМ по плану одводњава површински коп „Јужни ревир“

Језеро све мање
Ниво воде од почетка 2014. године оборен са коте 229,15 на
коту 151,72 што је омогућило производњу на нижим етажама
радилишта “Андезитски прст”. - Раде три од четири линије
одводњавања које избацују воду из језера до пункта за
пречишћавање технологијом на бази зеолита и тек после тога се
испуштају у водотокове. - Последњих месеци на језеру и поред
њега обитава јато дивљих патака, а накратко је ту боравио и пар
галебова

РБМ. - Одводњавање површинског
копа „Јужни ревир“ у Руднику бакра
Мајданпек одвија се по плану. Велики
посао започет почетком 2014. године са
циљем да се на радилишту “Андезитски
прст” ослободе нове рудне етаже и тако
обезбеди континуитет производње црвеног метала (док се на другом радилишту,
на „Истоку 1“, не стигне до руде) даје
резултате. Ниво воде у језеру је 12. фе-

бруара био на коти 151, што је 72 метра
далеко, или боље речено дубоко, од почетне 229,15 коте.
-Одводњавање се одвија доста
добро, раде три од четири линије,
будући да прву (ослоњену на
две редне пумпе) више не користимо. Како смо пре три дана обавили још једно премештање пумпи,
које подразумева велики посао уз

ангажовање механизације (булдозера,
виљушкара и ровокопача) на врло
неприступачном терену, верујемо да
за новим премештањем више неће
бити потребе. Јер, према најновијим
мерењима, од замуљеног дна дели нас
још неких седам метара – објаснио
нам је Слободан Мишић, пословођа
одводњавања на површинском копу: Вероватно ћемо морати да ангажујемо
и једну муљну пумпу, а убудуће ћемо
одводњавати само оне количине воде
које ће се појављивати као последица
атмосферских падавина.
Будући да је језеро на “Јужном
ревиру” у облику преврнуте заобљене
купе, одводњавањем се смањује површина његовог огледала, што је видљиво
и на фотографијама површинског копа.
Они који обављају овај посао последњих
месеци имају и неочекиване госте. То је
јато дивљих патака које обитава на и уз
језеро, а пре два дана су ту била и два
галеба. Њихово присуство представља
добар знак и говори да воде овог језера са
Ph-фактором седам, вероватно, погодују
и неким живим организмима. Међутим,
не препуштајући ништа случају, у Руднику бакра Мајданпек те воде редовно пречишћавају технологијом на
бази зеолита на посебном пункту, пре
испуштања у речне токове.
- Читав посао одводњавања одви
јао се према плану и омогућио нам
је да на нижим котама радилишта

“Андезитски прст” отворимо рудне
етаже са веома добрим садржајем
метала. Тако смо дошли до планиране производње метала у периоду
када све капацитете усмеравамо на
раскривање “Истока 1” на којем сагледавамо наставак производње и,

Дивље патке у језеру копа као добар
еколошки знак

практично, брже отварање рудних
лежишта на “Јужном ревиру” за
који се везује будућност рударења у
Мајданпеку - каже Бранислав Томић,
директор РБМ-а.
Одводњавање површинског копа
“Јужни ревир” омогућило је да се на пет
етажа “Андезитског прста” откопава
руда бакра.
С. Вукашиновић

Рударство РБМ
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Исправне бушилице поправљају резултат РБМ-а на површинском копу

Све више ископина
Све бушилице на “Јужном ревиру” су подршка утоварним машинама и сваки багер има своју бушилицу. – Више посла има и за минере
који, уместо 20-ак, имају и до 80 бушотина дневно и показало се да
дневни учинак може да премаши 75 хиљада тона укупних ископина
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
после дужег времена исправне су све
бушилице. Уз сваки багер ради посебна,
смањује трошкове и олакшава његов рад.
Минери сада имају много више посла, а
дневни учинак на површинском копу са
више од 75 хиљада тона укупних ископина већ премашује планске захтеве. За
безмало 2,1 милион тона укупних ископина, колико је фебруарским планом
предвиђен задатак мајданпечких рудара,
потребно је да се из дубина „Андезитског прста“ и са обода „Истока 1“ свакога дана изнедри скоро 75 хиљада тона
руде и јаловине, што је до скора била
количина о којој је само могло сањати.
Четвртог фебруарског дана, учинком од
75.680 тона укупних ископина, показано
је да, када се за то створе услови, поред
плана, могу да се остваре и рекорди.
-За обезбеђење континуитета у
раду утоварне опреме на површинском копу примарни фактор је исправна опрема за бушење – каже
Андрија Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство. - Почетком и
до средине јануара проблема са опремом за бушење било је на претек. Али,
управо у том периоду набављена је
нова “Atlas Copco DMLE” бушилица
и поправљене су “Sandvik D50KS”
и “Bucyrus-Erie 60-R”. Крајем 2017.
године укупна расположивост бушилица била је 48 одсто, а на крају
јануара ове 83 процента.
Марковић наводи да се, када су
багери покривени адекватном правовременом припремом за континуирани
рад, читава производна линија помера

у смеру остварења добрих резултата
са нормативним параметрима који су у
границама планираних. Уз добру обуку
за рад и одржавање нове опреме, као и
за опрему која је у међувремену “подигнута”, ствара се перспектива за добре
производне резултате.
-После дужег периода радници
одржавања опреме копа успели су да
оспособе и пусте у рад неколико бу-

Мики Јовановић

шилица за дубинско бушење. Најпре,
“Sandvik”, која је стајала због ремонта дизел-мотора и замене две хидрауличне пумпе. Затим “Bucyrus”,
на чијем систему хидраулике је
замењена пумпа и два хидромотора
за ротацију бушећег прибора – саопштава детаље Братислав Благојевић,
помоћник директора РБМ-а за електромашинство. - Како је монтирана и
нова “Atlas Copco” бушилица, а у раду
су и “Bucyrus” (од 1973. године), као
и “Atlas Copco”, односно АЦ 1, стање
бушачке опреме је знатно побољшано.

-Ангажовањем групе бравара на
одржавању бушилица, са пословођом
Далибором Страиновићем на челу,
уз подршку и помоћ менаџмента,
обезбеђени су делови, па смо, уз
повећано залагање радника, успели да
оспособимо прво „Б 11“ која сада ради
без проблема - каже Мики Јовановић,
инжењер оперативе, одржавања багера и
бушилица: - Тренутно ради пет бушилица. У застоју је само “Atlas Copco F
6” за коју чекамо испоруку уплаћених
делова.
Драгиша Стефановић, в.к. бушач
са 44-годишњим стажом, истиче да
“Б 11” сада добро ради: - Моћна је то
машина која у потпуности може да
одговори захтевима тешког терена
на радилишту. Његов колега, Драган
Балановић, са само деценију краћим
стажом, потврђује да се исправним и
снажним машинама лакше стиже до планираних резултата.
Значај исправности бушилица се
најбоље објашњава чињеницом да оне
драстично појефтињују производњу.
Јер, без бушилица нема минирања, а
са њима нема потребе да се “муче”

багери. Све бушилице на “Јужном
ревиру” су подршка утоварним машинама. Тако су на “Андезитском прсту”
ангажоване две бушилице: електрична
“А 1” (“Atlas Copco”) и “Sandvik”, а
на “Истоку 1” још три: Б 11, А 2 и Б 7.
Славољуб Трујановић, пословођа оперативе минирања, објашњава да пуна
исправност бушилица омогућава да
се последњих дана, уместо просечних
20-ак дневно, минира и до 80 бушотина.
Да се на свим производним линијама
подиже погонска спремност и стварају
услови за испуњење амбициозних планских задатака потврђује и Бранислав
Томић, први човек РБМ-а. Он наводи
да ће разлога за задовољство бити више
када се тренутно слабе тачке на линији
производње уклоне, а систем функционише тако да се чешће догађају и
пребачаји планиране производње, а не
да се говори као о подвигу када се на
одређеним ставкама достигну плански
захтеви: - То нам је заједничка обавеза и на томе сви морамо ангажовати
своје капацитете, будући да је сваки
добар резултат данас улог и за будући
рад рудника.
С. Вукашиновић

РБМ-у стигла дуго очекивана вакуум пумпа за филтражу

Улагање у мању влажност концентрата
Нова пумпа треба да помогне до обезбеђења трајног решења - набавке филтер-пресе која се очекује почетком јесени. - Капацитет
извлачења воде је девет кубних метара на сат

РБМ. - У филтражи, производној
целини Рудника бакра Мајданпек, у
оквиру погона флотације, са великим
нестрпљењем, и очекивањима, дочекана је вакуум пумпа, вредна око 50
хиљада долара. Стигла је 21. фебруара

са циљем да помогне да се влага концентрата спусти на планирних девет процената. Будући да у филтражи ништа од
опреме није обновљено од самог почетка њеног рада, а и због дотрајалости
постојећих вакуум-пумпи „Oliver“, ова

пумпа представља прелазно решење,
док се не обезбеде нове филтер-пресе
„Metso minerals“.
-Ради се о вакуум-пумпи кинеске производње са каишним преносом. Она има мотор снаге 132 киловата и пренос од 340 обртаја у минуту,
проток ваздуха 116 метара кубних у
минуту и капацитет извлачења воде
од девет кубних метара на сат. Темељ
и све инсталације за повезивање
пумпе у филтражи благовремено су
припремљени, па предстоји да само
сервисер буде присутан приликом
монтаже и пуштања у рад. Њеним
увођењем у рад стећи ће се услови за
смањење влаге до девет одсто - рекао
нам је Светомир Мустецић, помоћник
директора РБМ-а за инвестиције.
„Metso minerals“ филтер-пресе би у
најбољем случају могле да стигну почетком јесени. - Већ дуже време чинимо
све да смањимо влажност концентрата са стварно дотрајалим пумпама
у филтражи које је више немогуће
сервисирати. Међутим, могућности су

нам у великој мери исцрпљене, па ће
нам ова вакуум пумпа представљати
добро прелазно решење, док са филтер-пресама не обезбедимо трајно, а
све са циљем да влажност концентрата буде на захтеваном нивоу за
потребе топионице - додаје Јелена
Ђурић, управница флотације.
Проблем влажног концентрата са
садашњим квалитетом опреме је тешко
решив, посебно када је и влажност руде
већа од планиране. - Са постојећом
опремом постизање вакуума од потребних осам бара је немогуће, па
ће нам ова пумпа помоћи да влажност концентрата приближимо планском захтеву, док се не стекну услови
за увођење нове опреме, односно, набавке филтер-пресе - каже и Бранислав Томић, директор РБМ-а.
У РБМ-у је филтража једина производна целина у којој, до ове набавке вакуум-пумпе, није било већих
инвестиција у оквиру стварања услова
за већу и квалитетнију производњу.
С. Вукашиновић

Металургија

Среда, 28. фебруар 2018. Број 2291, страна 11
Рекордна месечна производња од оснивања Регенерације

У јануару 146 тона плавог камена
достигнут због застоја услед нестанка
електролита и проблема у снабдевању
процесном паром. Продата је скоро целокупна годишња производња (1.157

Босну и Херцеговину, Македонију, и
то без иједне рекламације на квалитет производа. Није редак случај да се
производња унапред прода.

тона, од чега је 590 тона пласирано
на домаће и 567 тона на инострано
тржиште).
Због свог квалитета и широке примене (у пољопривреди се користи као
пестицид, а у индустрији за чишћење
водоводних инсталација и базена),
борски плави камен је веома тражен
како на домаћој тако и на међународној
пијаци. Дванаестог фебруара присуствовали смо утовару 45 тона (по 22,5
тона отишло је пут Мађарске и Турске).
Иначе, овог месеца (другог фебруара)
већ је испоручено 22,5 тона мађарском
купцу, деветог фебруара још 23,7 тона
Пољацима. Највише се извози у Турску,
Грчку, Мађарска, Пољску, Бугарску,

Из историјата фабрике подсетимо
да је децембра 1981. завршена монтажа опреме и почела пробна, а наредне
године и редовна производња (израђена
је по пројекту аустријске фирме „Грил
и Гросман”). Будући да се плави камен
добија тростепеним вакуумским упара
вањем отпадног електролита из две суседне радне јединице Електролизе (за
производњу катодног бакра и племенитих метала), односно прерадом онога
што би завшило у неком колектору,
Регенерација се слободно може назвати еколошком фабриком. Притом се
добија економски исплатив производ, и
то веома доброг квалитета, који има сигурно тржиште.
Ј. Станојевић

Рекорд постигнут захваљујући томе што није било никаквих
застоја, прерађиван је електролит богат „на бакру”, а постигнут
је и континуитет у снабдевању процесном паром. - У децембру
минуле године дневна производња се скоро удвостручила – од
три на пет тона. - Највише плавог камена се извози у Турску,
Бугарску, Грчку, БиХ, Македонију, Пољску и Мађарску, без иједне
рекламације на квалитет производа
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Регенерација,
радна јединица Електролизе за про
изводњу бакар-сулфата, познатијег као
плави камен, у јануару је дала 146 тона
(сто одсто пољопривредног квалитета).
То је највећа месечна производња од
оснивања фабрике 1982. године (прет-

стигнут је захваљујући томе што није
било никаквих застоја (осим редовног
„прања” система) и проблема са агрегатима, прерађиван је електролит богат
„на бакру”, а постигнут је и континуитет у снабдевању процесном паром.
Још један од услова који су допринели
обарању рекорда је и чињеница што
је у децембру минуле године „опран”
измењивач у трећем степену упаравања,
након чега је знатно повећана дневна
производња. Скоро је удвостручена – од
три тоне у децембру „отишла” је на пет
и преко пет тона појединих дана. Уз све
то, незаобилазно је велико ангажовање
запослених који су се заинатили да за
ту „једну палету” надмаше дотадашњи
рекорд из 1999. године.
Иначе, лане је произведено 1.178
тона бакар-сулфата (88,44 процента
пољопривредног и 11,56 одсто индуст
ходна највећа месечна продукција 145
ријског квалитета), што је незнатно
тона забележена је 1999. за време НАТО
мање од циљаних 1.200 тона. План није
- бомбардовања). Јануарски рекорд по-

Просечне концентрације SО2 у ваздуху изнад Бора испод историјског минимума

Ведро, чисто и без дима
вредности концентрације SО2 у ваздуху изнад Бора”. На свим мерним станицама, које су укључене у државну
мрежу АМСКВ Агенције за заштиту
животне средине, просечне месечне
концентрације SО2 знатно су испод

комерно загађеног града, да би 2016.
дошло до смањења појаве јако загађеног
ваздуха. Тада је забележена просечна
годишња концентрација SО2 у ваздуху
од 43,6 микрограма по кубном метру,
што је у том тренутку представљало

Тренд смањења загађења ваздуха очигледан и
значајан – у Бору к’о у Сокобањи
БОР. – Тренд смањења присуства сумпор-диоксида у ваздуху изнад
Бора из 2016. и 2017. године настављен
је и у јануару. Како нам је рекла Душанка Миљковић, помоћник директора ТИР-а за заштиту животне средине,
„из приказаних графика и установљених
мерења потпуно је јасно да је тренд
смањења просечне концентрације SО2
на аутоматској мерној станици квалитета ваздуха (АМСКВ) Градски парк,
као најнеповољније локације са аспекта
угрожености емисијом гасова из топионичких агрегата, очигледан и значајан”.
– Лани је просечна концентрација SО2
износила 33,63 микрограма по нормалном метру кубном, што је мање
и од досадашњег историјског мини-

мума загађења SО2 у Бору од 43,6 микрограма забележеног 2016. године –
нагласила је Миљковићева.
Иначе, у годишњем извештају о квалитету ваздуха у граду бакра за 2017.
(квалитет је оцењен на основу просечних
месечних концентрација SО2 добијених
мониторингом квалитета ваздуха забележених на АМСКВ у Градском парку,
Брезонику, Слатини и код Института за
рударство и металургију, док Кривељ
не ради због ремонта анализатора SО2)
наводи се да, „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

годишње граничне вредности која историјски минимум, а ваздух у граду
износи 50 микрограма по кубном метру бакра први пут сврстан је у прву
ваздуха.
категорију.
У извештају се, такође, наводи да је
Ј. Станојевић
Бор дуги низ година имао статус преФото: Љ. Алексић
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Електролизери отпремили 25 камиона катодног бакра у једном дану

Без иједне рекламације на квалитет

Фото: Љ. А.

Електролизери су од почетка године до 20. фебруара произвели 9.489
тона катодног бакра (6.349 тона у јануару и 3.140 тона за 20 дана
другог овогодишњег месеца). - Ускладили смо све наше параметре,
добра је структура анода и квалитетан рад електролизера на
кацама – рекла је Јелена Маринковић Стоилковић, управница
Електролизе

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Електролизери
су од почетка године до 20. фебруара
произвели 9.489 тона катодног бакра (у
јануару 6.349 тона, од чега 98,56 одсто
„grade A” квалитета и 1,44 процента стандардног квалитета, и 3.140 тона за 20
дана другог овогодишњег месеца). Више
од половине укупне јануарске продукције
(3.427 тона) биле су катоде из сопствених
сировина. Забележен је проценат ретура
од 13%. Када је реч о упослености капацитета, она се кретала од најмање 558 до
највише 700 ћелија у раду.

- Максимално смо „извукли” катодни из мобилисаног бакра. Усаглашени су сви наши параметри (температура, циркулација и концентрација
бакра и сумпорне киселине у електролиту), као и структура аноде како по
физичком изгледу тако и по хемијском
саставу. Од укупне количине анода
које су стигле (6.557 тона или 27.311
комада), вратили смо само 104 шкарт
аноде. Резултат доброг растварања
анода и таложења на катоди јесте
већа концентрација бакра у елек-

тролиту који иде у Регенерацију, па
је већа производња и бакар-сулфата. Са јануарских 146 тона плавог
камена премашена је највећа месечна продукција од оснивања погона.
Добре билансе бележимо и на племенитим металима (злату, сребру, платини, паладијуму и селену). Прошлог
месеца произведена је и велика количина селена - 4.780 килограма, од
којих се сутра отпрема 2.560 килограма – рекла је Јелена Маринковић
Стоилковић, управница Електролизе.
Све што је произведено - испоручено је! Оборен је (30. јануара) још
један рекорд у овом металуршком
погону - максимална експедиција катодног бакра. Тада је отпремљено 25 камиона, односно 590 тона, што се досад
није десило да се толико утовари у току
једног дана. Наша саговорница поносно
додаје да уопште није било рекламација
на квалитет катода, чак су купци питали
шта је урађено у прошлој години да их
не буде. – То је последица чињенице
да смо ускладили све наше параметре, добре структуре анода и квалитетног рада електролизера на кацама
(уклањање кратких спојева). Десеторица новопримљених младих рад-

ника брзо су се уклопили и изузетно
показали.
За 20 дана фебруара произведено је

Јелена Маринковић Стоилковић

3.140 тона катодног бакра, од чега 1.844
тоне из сопствених сировина. Проценат ретура износио је 13,71% месечно,
а 14. фебруара чак је „пао” испод 13%
(12,9%), што овде сматрају још једним
рекордом. Сва количина ретура враћа се
Топионици на поновну прераду, а мало
дебљи за допуњавање групе у електролитичким ћелијама.
Ј. Станојевић

Зимске недаће отежале услове рада топионичара и почетком ове године

Влажан концентрат отежава производњу

Фото: Љ. А.

ТОПИОНИЦА. – Упркос невољама
које их ни овог пута нису мимоишле
као и почетком сваке године када се
продукција одвија у зимском периоду,
топионичари су у јануару произвели
6.577 тона анодног бакра (за 300 тона
више него истог месеца лани), од чега
је 3.118 тона из домаћих концентрата,
2.000 тона из увозних, а остало ретур и
скрап из прераде секундарних сировина.

Са дна старе пламене пећи број један
(после минирања наслага) „ископано” је
и извучено преко 1.800 тона материјала
са знатним садржајем, пре свега, бакра.
Тај материјал је третиран као и сви
хладни материјали - послат у борску
флотацију на млевење, претопљен у
флеш-пећи и „црвени” метал враћен у

процес производње. Технолошка линија
један у Топионици, као и К-2 у Фабрици сумпорне киселине спремне су за
рушење.
- Зимски месеци су нам увек
проблематичнији за рад, па је и овај
јануар прошао као и сваки други
зимски са отежаним условима рада.
То се, пре свега, односи на квалитет концентрата који је са нешто
повећаним садржајем влаге (изнад 11
одсто), што нам представља прилично
велики проблем код припреме шарже
(мешање домаћих и увозних концентрата). Раније смо домаће влажне
мешали са сувим увозним, али је сада
и у њему, такође, повећан садржај
влаге, тако да се и у мешавини она
креће преко 11 процената. Шаржа
врло тешко пролази кроз тзв. вибросито (има задатак да одстрани евентуално крупније комаде како не би
ушли у сушач и онемогућили транспорт), јер је влажна, подсећа на глину,
мека је, „прави” куглице и лепи се
на сито. Следећи проблем који влага
изазива је изражен у сушачу, где се
стварају налепци, што му с једне
стране смањује капацитет, а са друге
ефикасност сушења шарже. Зато користимо сваки застој да, пре свега,
да огребемо налепке из сушача, избацимо тај материјал и омогућимо
ефикасније сушење. Притом, ни сам
прилив шарже није на планираном
нивоу (пријем увозних концентрата
реализован је са 60 одсто предвиђеног,
док се домаћи „држи” скоро на плану
- 98 процената) - рекао је Славиша
Стефановић, технички руководилац Топионице.

Топионичари су у јануару произвећи 6.577 тона анодног бакра, а
за 22 дана фебруара 4.250 тона. – С. Стефановић: Трудимо се да
нам застоји не буду неплански и покушавамо да сваки, колико год
је могуће, унапред испланирамо и обавимо одређене послове. И поред отежане производње, параметре и нормативе успешно
држе под контролом
Наш саговорник истиче да су агрегати, углавном, у исправном стању,
јер их успешно одржавају редовним
сервисирањем. Температуре нису „загазиле” у дубоки минус, тако да још
увек не утичу негативно на производњу
као ранијих зима, када су замрзавале
инсталације и вентили.- Трудимо се да
нам застоји не буду неплански и покушавамо да сваки, колико год је
могуће, унапред испланирамо и обавимо одређене послове (чишћење
сушача и вибро-сита, одржавање
тзв. траке 10 која је уграђена уместо
пужног додавача). Такође редовно
интервенишемо и на електростатичком филтеру (чишћење, санација критичних делова плашта филтера који
чешће пропадају). Од одржавања
опреме можемо да истакнемо и редовно пескарење и чишћење дуваљке
за вучу гасова из филтера и транспорт гасова према скруберима и даље
према Фабрици сумпорне киселине.

Исте недаће наставиле су да прате
топионичаре и у фебруару (повишена
влага у шаржи, застоји због чишћења
вибро-сита и сушача, успутно минирање
„ап-тејка”). За 22 дана произведено је
4.250 тона анодног бакра (нешто испод
плана), због недовољно концентрата и
проблема са влагом у њима. Временско
искоришћење агрегата креће се изнад
85 одсто што, имајући у виду овакве
услове рада, овде оцењују као прилично
задовољавајуће. Топионичари очекују
да до краја месеца „пребаце” 5.000 тона.
- И поред отежане производње, параметре и нормативе успешно држимо
под контролом. Поготово када је реч
о кисеонику и азоту, с обзиром на то да
је потрошња оба флуида у директној
зависности од количина прерађене
шарже. Мањи пробој норматива бележимо на „доњем дому”, посебно на
пламеној рафинацији у потрошњи
мазута за ложење пећи – нагласио је
Стефановић.
Ј. Станојевић
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Локална самоуправа

Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије, посетила Бор

Инфраструктура за бржи развој
Влада Републике Србије, заједно са “Путевима Србије”, претходне
три године уложила у путну инфраструктуру Бора и целог округа
милијарду и по динара, ове године ће око пола милијарде, јер
без инфраструктуре нема инвестиција, туризма – казала је
министарка. - По проценту озакоњења, општина Бор међу првих
десет у Србији, а одлична и у издавању грађевинских дозвола
БОР. - Потпредседница Владе Ре
публике Србије и министарка грађе
винарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић посетила је 21. фебруара општину Бор у пратњи државних секретара, помоћника и директора
предузећа за путеве, железницу, Републичког геодетског завода и Грађевинске
дирекције Србије. По правом зимском
кијамету најпре је обишла реконструисану деоницу пута од Брестовачке Бање
до Борског језера, у коју су Влада и Министарство уложили 32 милиона динара.
-Када причамо о Борском округу
и Бору људима увек прво на памет
падне РТБ Бор, што је и природно, али
мислим да је ово најлепши део Србије
и председник, тада Владе а сада председник Србије, пуно пута је говорио о
томе и заиста смо се максимално трудили у претходне три године да уложимо довољно новца у инфраструктуру. Зато што без ње нема туризма,
нема развоја, нема инвестиција –
казала је, између осталог, министарка
после обиласка обновљеног пута.
Након разговора са представницима општина у Борском округу а онда
и руководством Општине Бор, Зорана
Михајловић је уручила 12 решења о
озакоњењу објеката грађанима који су
завршили овај поступак. Неки од њих,
попут Радмиле Бузејић, чекали су
решење 15 година! Како се том прили-

ком чуло од министарке, по проценту
озакоњења Општина Бор је међу првих
Потпредседница Владе у Борском округу
десет у Србији, а има одличне резултате
и у издавању грађевинских дозвола, при- динара у путеве, а ове ће бити уло- Миликић је изнео и шта је овдашња самени закона о становању, унапређењу жено око пола милијарде. Поновићу моуправа урадила за подизање квалиинфраструктуре – путне и железничке. да није ово питање само развоја тета живота својих суграђана. - Велика
Бора у смислу развоја индустрије ми је част и задовољство што могу да
него и развоја туризма у овом крају и кажем да смо у 2017. години из буџета
потрудићемо се, заједно са Бором, да Општине Бор издвојили 240 милисе тиме више бавимо. Хвала вам на ре- она динара за уређење локалних - сезултатима које постижете, а надам се
да су грађани Бора видели да постоји
озбиљна разлика, нешто што се зове
енергија и снага у једној локалној самоуправи која има тачне планове и
начине како те планове реализује.
На питање новинара када ће почети
да ради старачки дом, од министарке се
чуло да је нађено комплетно решење и
да ће, према плану Општине, у наредне
две до три недеље лепо уређени дом
добити прве станаре. Уз напомену да је
Министарка уручује решење
о озакоњењу
питање новог (кривељског) колектора
превасходно из делокруга МинистарЗорана Михајловић
ства рударства и енергетике, министарка оских и градских путева - и мислим да
је изразила наду да ће се коначно реали- смо једна од ретких општина у Србији
- Договарали смо и шта ћемо
зовати не само тај, већ и неки мањи ко- која је успела да добије највише средрадити у наредном периоду – истакла
лектори. “Колектор се ради, новац је става по глави становника. Кад је у
је. - То се односи на нова улагања у
издвојен, неопходно је укључење Ми- питању инфраструктура такође ћу
путну ифраструктуру. Улаз у Бор ће се
нистаратсва за заштиту животне сре- напоменути да смо одвојили озбиљна
сигурно радити ове године, а морам да
дине и ми имамо информацију да је до финансијска средства за уређење
подсетим да је Влада Србије, заједно
атарских путева по селима и то је за
тога дошло” – казала је.
са “Путевима Србије”, у претходне
Захваљујући Влади на подршци, нас велика предност.
три године уложила милијарду и по
председник општине Бор Александар
Љ. Алексић

Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић посетио борску општину

До краја године „start up” центар у Бору

Најкасније до почетка наредне школске године Бор ће добити
још један већи, квалитетнији, садржајнији иновациони центар,
како би млади и сви који желе да се баве ИТ-ама имали простор
у коме могу да раде и добију саветодавну и експертску подршку.
– Влада је ове године издвојила пет пута више средстава за
иновације и технолошки развој него прошле
БОР. – Министар за иновације и технолошки развој у ВРС Ненад Поповић
посетио је 14. фебруара Општину Бор
и разговарао са представницима локалне самоуправе о могућностима за
даљи развој сектора информационих
технологија и иновација у Бору. Он је
посетио и једини ИТ центар у источној
Србији који је пре нешто мање од годину
дана отворен у граду бакра захваљујући
средствима обезбеђеним од Министарства телекомуникација.

- Направили смо одличан план о
томе шта све треба да се уради до краја
године у Бору и где Влада Србије може
да помогне у области иновација и технолошког развоја. Бор има одличну
платформу за развој иновација, јер
гигант као што је РТБ даје могућност
свима који се баве иновацијама и
технологијама да реализују своје
идеје у сарадњи са њим. Са друге
стране, постоји и научно-истраживачки институт и факултет, где имамо

спој науке и привреде, а иновације су
те које чвршће треба да повежу науку
и привреду. Иновациони потенцијал
не само Бора већ и целог региона
је велики и морам истаћи да овде
постоји изванредан ИТ центар као
основа за будући иновациони „start
up” центар који ће ове године бити
формиран у Бору уколико локална
самоуправа буде врло активна. Председник и његов тим су обећали да
ће дати свој максимум на том пољу,
а Влада Србијеће да финансира
велики део тога. Најкасније до почетка наредне школске године Бор ће
добити још један већи, квалитетнији,
садржајнији иновациони центар, како
би млади и сви који желе да се баве
ИТ-ама, дигитализацијом, роботиком и новим технологијама имали
простор у коме с једне стране могу
да раде, а са друге да добију подршку у виду менторства, саветодавну, експертску у свим тзв. меким
вештинама (маркетинг, промоција,
презентација, финансијска анализа,
предузетништво, пласман производа).
Сигурни смо да ће и РТБ наћи свој интерес да подржи младе, како би сутра

користио иновације – рекао је министар Поповић.
Он је додао да Влада промовише
неколико програма и да је ове године
издвојила пет пута више средстава за
иновације и технолошки развој него
прошле. Млади и почетничке компаније,
мала и средња предузећа Бора, као и Факултет и Институт моћи ће да учествују
у овим програмима – почетничке
компаније да конкуришу за бесповратна
средства до 80.000 евра, а мала и средња
предузећа до 300.000 евра уколико имају
тржишно оријентисане иновације. - Ту
су, такође, и иновациони ваучери који
помажу још чвршћем спајању науке
и привреде. За мала предузећа која не
могу да плате услугу инжењера, доктора наука или НИР организација
како би побољшала своју производњу,
држава Србија ће платити ту услугу
путем иновационих ваучера. Србија
је данас сигурно лидер у иновацијама
и иновационом предузетништву у
целом региону југоисточнеј Европе и
ова Влада чини максимално како би
помогла иновациони и технолошки
развој.
Ј. Станојевић
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Министар просвете Младен Шарчевић у посети борској општини

„Бор има квалитетно образовање”
Циљ претходне посете био је увид у рад основних и средњих
школа, док је ова била усмерена на високошколске установе. - М.
Шарчевић: Оно што сам видео уверава ме да је ово квалитетан
вид образовања и да је потреба државе да се развијају овакве
инжењерске и технолошке струке, да нема никакве бојазни да то
треба негде дислоцирати, рационалисати или гасити
БОР. – Министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен Шарчевић
посетио је седмог фебруара општину
Бор. Ово је, иначе, друга посета министра Шарчевића граду бакра у претходна два месеца - током прве (петог децембра минуле године) циљ је био увид
у рад основних и средњих школа, док
је ова била усмерена на високошколске установе. Најпре је са представницима локалне самоуправе разговарао о
плановима улагања у образовање током
2018. Потом је посетио Студентски
центар, један од најбољих објеката за
смештај студената у Србији у коме има
места за више од 330 бруцоша и студената старијих година, Технички факултет, једину високошколску установу Београдског универзитета која је смештена
ван главног града и Институт за рудар-

ство и металургију, где је разговарао са
менаџментом ових установа. Министар
Шарчевић је посетио и будући Дом омладине чија је реконструкција у току.
- У Институту може да се види
колико младих људи је докторирало или се спрема то да учини,
колико овде могу да имају добре послове, солидне плате и напредовање
у научно-истраживачком раду. У
приватизацији Бора било која
компанија да дође без овог Института нема шта да ради. Овде је сублимирана сва научна памет и одлична апаратура коју су вредни људи
успели да обезбеде својим трудом
и залагањем. У претходних осам
година ово је од одбаченог места, од
руине претворено у заиста завидан
институт - научну установу у којој се

сви осећају домаћински. Драго ми је
што видим младе људе - докторанте
из овог града који се усавршавају у
разним универзитетским центрима,
докторирају и враћају се да овде
раде. Услови за рад су сада заиста одлични. Нисам чуо ни једну „кукњаву”
осим да држава можда да више
пара тој националној лабораторији
која би била јединствена за ова
истраживања – изјавио је министар
Шарчевић у Институту.

на образовним установама, завршетак фасаде ОШ „Вук Караџић” и
обједињену санацију зграде у којој
су смештене две основне и једна
школа за децу са посебним потребама (око 10.000 квадрата). Пошто
смо прошли пут више пажње посветили просвети, овог пута базирали
смо се на универзитетском делу. Оно
што сам видео уверава ме да је ово
квалитетан вид образовања и да
је потреба државе да се развијају

Министар Шарчевић у кабинету за геодезију на Техничком факултету

Након посете Студентском центру
и Техничком факултету, министар просвете је изјавио:
- Бор је град који има и доакадемски део о коме локална самоуправа добро брине и оно на чему
сви инститирамо, а то је квалитено образовање . У наредном периоду очекујемо постављање ограда

овакве инжењерске и технолошке
струке, да нема никакве бојазни да то
треба негде дислоцирати, рационалисати или гасити. Напротив, говорили смо о отварању нових смерова
какви су индустријски или рударски
инжењеринг у ИТ за који могу аплицирати као за нови програм – истакао
је министар просвете.

Министар омладине и спорта Вања Удовичић посетио борску општину

Брига о младима је брига за будућност
В. Удовичић: Намеравамо да снажењем омладинске
инфраструктуре показујемо да Бор треба и мора да буде један
од омладинских центара. - Треба да се чују захтеви младих,
али и да им се омогући да својим деловањем, знањем и
ентузијазмом учине боље самом Бору и локалној самоуправи
БОР. – Министар омладине и спорта
Вања Удовичић четвртог фебруара
био је у званичној посети борској општини. Са представницима локалне самоуправе посетио је основне школе
„Петар Радовановић” у Злоту и „Бранко
Радичевић” и „Свети Сава” у Бору, као
и Установу „Спортски центар Бор”. Од
Министарства омладине и спорта школе
су добиле по десет нових кошаркашких,
фудбалских, одбојкашких и рукометних
лопти, а донирана су и по два гола, кошаркашке табле и мрежа за одбојку. Циљ
је да се школарцима и деци која се баве
спортом омогуће што бољи услови за
рад и тренирање.
- Данас сам посетио локалне клубове у Злоту и Бору и разговарао о реалним, дневним проблемима клубова.
Прихватили смо да заједничким снагама унапредимо положај како клубова тако и младих који се баве спортом и професионално и рекреативно на првом месту је адаптација спортске опреме у фискултурним салама,

сређивање других спортских објеката,
нове инвестиције у спортску инфраструктуру. Жеља нам је да оснажимо школски спорт путем акције
спорт у школе, али и њиховим већим
укључивањем у систем Савеза школски спорт Србије и тиме свим младима, свој деци омогућимо равноправан, квалитетан живот који заслужују.
У наредном периоду јачаћемо и спортски туризам у Бору, долазак страних
репрезентација кроз организацију
спортских кампова и међународних
такмичења. Намеравамо да снажењем
омладинске
инфраструктуре
показујемо да Бор треба и мора да буде
један од омладинских центара, као
што су урадили други наши градови.
Морамо да се водимо примерима оних
који су се доказали - млади морају да
се угледају на оне који су управо из
наших улица, наших средина и који су
постали најбољи на свету, као што је
наша стрелкиња Бобана Величковић –
нагласио је министар омладине и спорта.

Током
поподневна
министар
Удовичић посетио је будући Дом омладине (у просторијама некадашњег Туристичког савеза) у који би за месец
дана, након реконструкције, требало да
добију просторије Канцеларија за младе
и борске организације које окупљају
младе. Покретач уређења овог простора, који је локална самоуправа недавно званично преузела од Републике,
је Иницијатива „Млади у центру”.

младе, систематизоваће се место локалног координатора Канцеларије за
младе, добиће свој Дом омладине, где
ће бити смештен омладински клуб и
Канцеларија за младе и, на тај начин,
у наредних месец дана завршавамо
и затварамо целокупну инфраструктуру што се тиче омладинске политике. Након тога треба да се чују захтеви младих, али и да им се омогући
да својим деловањем и давањем свог

- Брига о младима је брига о нашој
будућности али, пре свега, брига о
нашој садашњости. Бор може да
буде поносан и млади Бора морају
да буду поносни, јер су се за кратко
време промениле и урадиле многе
ствари у омладинској политици. Али,
још много тога у наредном периоду треба да се уради. Пре два дана
донет је Локални акциони план за

времена, знања и ентузијазма учине
боље самом Бору и локалној самоуправи – поручио је Удовичић.
На платоу испред будућег Дома омладине одржана је журка уз наступ ДЈ
Шонета, а за свечано отварање наступ су
најавили Жељко Васић и Ђорђе Давид
који су присуствовали овом догађају.
Текстови: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић
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Преко пет хиљада посетилаца
„Кафић“ као незабораван сусрет са борском Јамом

Тридесетог јануара навршено је седам година како је, на идеју
руководства РТБ-а, једна рударска „канцеларија“ на 389 метара
под земљом (на почетку 11. хоризонта), уређена „по рударски“,
омогућила бројним посетиоцима да виде и осете како је радити
дубоко доле

ЈАМА. – Тридесетог јануара навршено је седам година како је, на идеју
руководства РТБ-а, реализована зани
мљива идеја. Реч је о претварању једне
рударске „канцеларије“ (у стени) на 389
метара под земљом (на почетку 11. хоризонта) у клуб који је временом популарно назван „кафићем“, пошто уз
причу о рударењу радозналци тамо могу
да се окрепе кафом и соком. У повећу
подземну салу, уређену „по рударски“ са
дрвеним клупама и столовима, спушта
се лифтом, а онда стиже рударским ходником који се, иначе, одавно не користи.
Јер, рудари су у међувремену сишли још
дубље, на 700 метара од светлости дана.
Преко пет хиљада посетилаца са
разних страна и меридијана, дебела
књига (записаних) утисака и много већа
оних које нису могли на брзину да опишу,
потврђује да је „кафић“ не само обогатио овдашњу туристичку понуду, већ и
понудио „причу“ из прве руке о томе где
и како се копа бакар. За оне који живе
далеко од Бора то је био веома занимљив
догађај, али списак посетилаца показује
да је и многе Боране копкало где то раде,
или су радили, њихови очеви, дедови,
рођаци... Јер, поред „кафића“ постављен
је и бушаћи чекић тако да могу да виде,

да чују његову буку, а они смелији и да
сами оборе који комад стене.
-Имали смо част да “кафић” ове
године прва разледа нова амабасадорка Канаде у Србији, њена
екселенција Кати Чаба, док га је
прошле године видело 620 посетилаца – каже Саша Србуловић, руково-

дилац техничке припреме Јаме и водич.
- Током минулих година сигурно га је
видело преко 5.000 људи. Тако је овде
била једна генерација која је лане
прославила 50 година матуре, потом
учесници семинара златара, европског рударског форума, симпозијума
о рециклажним технологијама, октобарског саветовања рудара и мета-

лурга. „Кафић“ су посетили и кинеска
делегација, Словенска културна скупност „Драго Чех“, студенти јапанског
Акита универзитета, екипа ТВ
емисије „С Тамаром у акцији“. Планинарско друштво „Јосиф Панчић“
из Београда, које је видело много
планинских врхова, овде је завирило у утробу земље. Ранијих година
у “кафић” је сишло доста државника,
амбасадора, представника страних
компанија, глумаца, певача, фудбалери „Црвене звезде“, наша ватерполо репрезентација...
У почетку, каже Србуловић, имају
страх од дубине и лифта, али кад виде
да у њега стаје 60 особа ослободе се и
они који се иначе не возе лифтом у својој
згради. Једном смо имали 120 посетилаца, па смо их поделили у више група.
Удобно, безбедно спуштање и свежа ваздушна струја која их дочека брзо разбију
њихове предрасуде (углавном везане за
слике из рудника угља) и одмах уследе
бројна питања о Јами, руди, рударима, ходницима... – Углавном су сви
пријатно изненађени - каже Саша –
што потврђује и ова књига утисака.

Омладина једног културно-уметничког друштва, мислим да су били из
Румуније, је чак заиграла у лифту.
Србуловић подсећа да пријављивање
за посету Кафићу иде преко Туристичке
организације Бор, она то проследи
протоколу РТБ-а, а протокол њима у
управи Јаме. Посета има своју процедуру из безбедносних и здравствених разлога захваљујући чему минулих
година није дошло ни до једне немиле
ситуације. На лепом и интересантном искуству, на гостопримству, многи
се захваљују и касније. Пишу и шаљу
заједничке фотографије, те се после
толико година, и толико посета, може
похвалити идеја која ни на који начин
није омела рад у руднику, а допринела
је бољем упознавању овог тешког посла.
Наш саговорник се нада да ће „кафић“
наставити још успешније, јер сви гости
хотела „Језеро“ који су заинтересовани
могу да га посете, а већ их шаљу и други
хотели из града и околине. Пошто је реч
о својеврсној промоцији РТБ-а, рударства и рада у руднику, посете се још увек
не наплаћују.
Љ. Алексић

У хотелу „Језеро” реновиран базен

Добар глас далеко се чује
минуле године. Док родитељи попију
кафу или пиће у пријатном амбијенту,
деца су на сигурном и уживају у игри.
Играоница није намењена само гостима
Хотела, па управница позива све Боране
да овде доведу своје малишане.
- Лани је било много посла у
хотелу, па нисмо желели да „затваКрајем прошле године замењено преко 1.000 квадратних
рамо” базен када су ту гости. Сада
метара итисона у собама и ходницима. – Отворена играоница за
је период када је мање посетилаца
децу опремљена по свим светским стандардима. – Постављен
и право је време да средимо неке
билборд на Селишту код Бора, а наредног месеца ће још
ствари које иначе не можемо када је
неколико на путу до Параћина и на ауто-путу
пун гостију. Хотел је „жива ствар” и
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У хотелу опремљена по свим светским стандар- стално мора нешто да се ради – рекла
„Језеро” на Борском језеру сређен је дима, која је отворена крајем новембра је Миловановићева.
Наша саговорница додаје да су
базен – комплетно је окречен, обојени
кренули и са појачаном рекламном
су радијатори, поправљањи стубови,
активношћу – недавно је постављен
замењене светиљке. У току зимског
билборд на Селишту код Бора, а наредраспуста, како нам је рекла Милица
ног месеца планирају још неколико на
Миловановић, управница хотела,
путу до Параћина и на ауто-путу. – Већ
гости су уживали на реновираном
смо имали постављене билборде који
базену. Иначе, унутрашње сређивање
су се показали као добро рекламно
хотела почело је крајем прошле године,
средство. Много наших гостију нам је
када је замењено преко 1.000 квадратиспричало да су их видели, распитали
них метара итисона у собама и ходнисе
о нама и одлучили да дођу. Уостацима. Такође је улепшан и „освежен”
лом, добар глас далеко се чује – поруизглед великог (пансионског) ресточила је управница хотела „Језеро”.
рана. Новина у ионако богатој понуди
Ј. Станојевић
Милица Миловановић
садржаја Хотела је и играоница за децу,

Хуманост
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Акцији ДДК-а за потребе борске болнице прикључило се и 15 радника РБМ-а

Прикупљена 21 боца крви
дођу у оволиком броју”, Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, је
додао: - Рудари и спортисти су увек
били први у хуманости. Посебна ми је
част да представник Министарства
омладине и спорта и, истовремено,

Двадесетдвогодишња
Катарина
Јевтов, чланица ЖЈРК РТБ Бор, трећи
пут је дала крв. - Осећај је леп када
знате да некоме помажете. Вршња
цима бих поручила да нема чега да се
плаше.

Катарина Јевтов

Г. Антић: У наредном периоду морамо радити на едукацији,
објединити све даваоце и „убацити” их у јединствену базу. – Б.
Спасковски: Рудари и спортисти су увек били први у хуманости. Д. Станић: Циљ Министарства омладине и спорта је да подржава
овакве пројекте
БОР. – Акцији добровољног давалаштва „Дај крв, спаси живот” (2. фебруара), чији је иницијатор Рукометни савез
Србије (РСС), осим рукометаша и рукометашица из града бакра, прикључило
се и 15 запослених из Рудника бакра
Мајданпек. За потребе Опште болнице
у Бору прикупљена је 21 боца драгоцене
течности.
- Запослени РБМ-а, у сарадњи са
Самосталним синдикатом РБМ-а и
РТБ-а, као и са РСС-ом, одазвали су
се позиву да учествују у овој акцији.
Већ смо имали заједничку акцију,
када су басенски радници из Бора и
Мајданпека давали крв на ВМА у Београду, а била је и једна у Мајданпеку
у којој су учествовале колеге из Бора.
Ова данашња је наставак сарадње
која ће се одвијати и убудуће. Због
недостатка крви, посебно појединих
крвних група, не само у ова два града
него и у целој Србији, у наредном периоду морамо радити на едукацији,
објединити све даваоце и „убацити”
их у јединствену базу, како бисмо у
сваком моменту могли да помогнемо
– рекао је Горан Антић, председник Са-

мосталног синдиката РБМ-а.
Срђану Суревићу, руковаоцу по
моћне механизације на Површинском
копу РБМ-а, ово је пети пут да даје „течност која живот значи”. - Ко год може
да да, нека то слободно учини. Потребно је да будемо хумани, да буде
што више давалаца. Његов колега
Ранко Мартиновић, булдозериста
у РБМ-у, 12. пут својом крвљу спасава нечији живот. - Давао сам крв и
по четири пута годишње. Осећам се
лакше и боље после тога, па апелујем
да то ураде сви који могу. Међу даваоцима ветеран по стажу и броју давања
био је Дамир Тузлић, помоћник багеристе у РБМ- у, који је то урадио већ 31
пут. - Почео сам да дајем крв у Војсци
(1988. године) и отад сам редовни давалац. То је леп, хуман гест. Предложио бих свима да то чине и због свог
здравља. Посебно апелујем на младе.
Ево, довели смо колегу Дамира од 25
година који је данас први пут дао крв.
Истичући да му је драго што су се
радници комбината бакра прикључили
овој акцији и да је „лепо присуствовати
оваквом чину када спортисти и рудари

спортиста присуствује данас акцији
и дружи се с нама. Рекао је неколико
лепих реченица које красе овај град
и поновио оно што је истина и што се
може везати и за спортисте и за рударе.
Исти смо!
И Дарко Станић, државни секретар
у Министарству омладине и спорта, похвалио је „ову предивну акцију у којој
је спојен спорт и давалаштво крви”. Као бивши рукометаш врло радо сам
се одазвао позиву. Циљ овог министарства је да подржава пројекте и
акције из локалних самоуправа, тако
да и убудуће могу рачунати на нас у
помоћи сличној акцији.

Др Снежана Милутиновић, начелник Службе за трансфузију крви Опште
болнице у Бору, оценила је акцију као
веома добро организовану, а одзив добар.
- Даваоци су млади људи, спортисти
који заступају принципе који важе и у
спорту и у давалаштву – солидарност,
хуманост, добровољност, бесплатност, анонимност и самодовољност.
Стање залиха крви је променљиво –
мање људи дође спонтано као раније,
па много више и чешће зовемо наше
старе даваоце, али увек се одазову, јер
схватају да је крв неопходна.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. А.

Актив ДДК Топионице дао 35 боца крви поводом петогодишњице постојања

Сваки трећи радник хуманиста
На списку Актива ДДК Топионице 160 давалаца. – Д. Миловановић:
осим са Службом за трансфузију крви, сарађујемо са свим
синдикатима, а велику помоћ и подршку имамо од директора
ТИР-а. – Др В. Лупуловић: Актив ДДК Топионице је већ дуго наш
веома добар сарадник, јер су увек ту када нам је потребна помоћ
ТОПИОНИЦА. – Актив добро
вољних давалаца крви Топионице 19.
фебруара организовао је у Служби за
трансфузију крви Опште болнице у
Бору акцију у којој је прикупљено 35
боца драгоцене течности. Ово је, иначе,
прва овогодишња акција Актива ДДК
Топионице којом су „радно” обележили

Драган Миловановић

петогодишњицу постојања (Актив је основан фебруара 2013.). По речима председника Драгана Миловановића, за
пет година број давалаца се „попео” на

160, па се може рећи да је сваки трећи
радник Топионице и велики хуманиста. Међутим, ту су и чланови из других
погона ТИР-а – Електролизе, Енергане,
Фабрике сумпорне киселине, Ливнице
бакра и бакарних легура, као и приватних фирми из Бора.
- Данашња акција је потпуно
успела. Иначе, имамо и нове даваоце – пре неколико дана учланио се осамнаестогодишњи студент
који је изразио жељу да буде члан
нашег Актива. Акције организујемо
за потребе Службе за трансфузију
крви, за наше раднике, али и све
суграђане. Међутим, наши чланови
дају крв и мимо акција, наменски
када се укаже потреба. Осим са Службом, сарађујемо и са свим синдикатима. Велику помоћ и подршку у
организовању акција имамо од директора ТИР-а Владимира Јаношевића –
наглашава Миловановић који је и сам
вишеструки давалац.
Да је широко срце топионичара
потврђује и Саша Ђурић, сменски
мајстор у Одељењу конвертора, који је
досад десетак пута даривао „течност која
живот значи”. – Први пут сам дао крв у
Војсци. Касније сам то чинио заједно

са колегама. Данас је баш била гужва.
Међутим, и када нису акције, увек се
одазовемо позиву. Драган Спасић, машин-бравар, свакако је ветеран по броју
давања међу данашњим учесницима, јер
је већ 56 пута дао крв. – И ја сам почео
још у Војсци. Боље се осећам када

Драган Спасић

дам крв. Спашавамо живот, помажемо. Зато препоручујем свакоме ко
је способан да бар једном годишње да
крв и помогне другима. Драго ми је да
се све више младих одазивају позиву.
Хилмија Фејзовић, руковалац парног
котла, одавно је добровољни давалац, а
ово му је био 28. пут. – Крв сам почео
да дајем у Војсци. Осим у редовним
акцијама, то чиним и када је неком
потребна. Леп је осећај када знате да

сте некоме спасили живот. Свакоме
саветујем да је хумано давати крв, а
и здраво је.
Др Ведрана Лупуловић из Службе
за трансфузију крви изузетно је
задовољна одзивом и организацијом. –
Данашња акција је протекла веома
добро, јер се јавио велики број давалаца. Тешко је обезбедити довољно
крви различитих крвних група и зато
нам овакве акције много значе. Актив
ДДК Топионице је већ дуго наш веома
добар сарадник, јер су увек ту када

Хилмија Фејзовић

нам је потребна помоћ да се „покрију”
потребе пацијената у борској болници.
Поред редовних акције, њихови чланови спонтано, самостално дају крв
у Служби, а некада и по позиву. Увек
се одазову, пошто схватају озбиљност
ситуације и значај те јединице крви
која у том моменту представља
излечење.
Ј. Станојевић
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Прича
Колекшива
На игралишту на Четвртом
километру у Бору (у пролеће 1961.
уграђивана је дренажа на терену
Градског стадиона) играна је утак
мица Зајечарског подсавеза између
домаћина – екипе Грађевинца и Рудара
из Грљана.
Налазио сам се тада у четрнаестој
години живота.
Леви бек гостију, грмаљ од метар и
деведесет плус додатни центиметри,
који је због лакоприметних вишкова у
килажи више наликовао касапину, об
ратио ми се док се пресвлачио на
ливади: „Основац, буди добар, дођи
да те нешто питам.“
Журно сам пришао десетак ко
рака, рекао „извол'те“ и претворио
се у уво.
Незнанац ми је поставио пита
ње на које нисам мораo да гледам у
земљу:
„Ко је најбољи фудбалер Грађе
винца, шта мислиш?“
Годило ми је да се неко интересује
за моје гледиште, питање сам дожи
вео као признање, била је то прилика
да истакнем Душка (Адамовића),
коме је мој отац био сведок на
венчању, и Божу Младеновића с
којим су нам се, такође, поклапали
завичаји.
„Обе полутке“ – одговорио сам
кратко и конкретно.
„Обе полутке“ – поновио је одго
вор бек и додаде потпитање – „али
ко је бољи?“
„Обојица су добра, али 'осмица'
је много боља“ – одговорио сам не
без поноса што сам по срезу разнео
афирмацију кума.
У првим минутима утакми
це
голман Пешић је једну на гол Грађе
винца упућену лопту снажно шут
нуо те је долетела близу линије која
дели игралиште на једнаке делове.
Прихватио ју је кум на месту десног
крила и дао се у трк.
Ка њему се са позиције центар
халфа стуштила грдосија од бека.
Због подужег фора бек је могао први
до лопте, али је он имао друге при
оритете: свом силином улетео је
у „најбољег играча“ и катапулти
рао га на импровизовану атлетску
стазу. Душко се на земљи, засољеном
шљаком, неколико пута окренуо.
Судија је полетео ка месту зло
чина и, када се уверио да је полутка
жива, задовољио се да костоломног
бека само запише у тефтер (жути
и црвени картони уведени су у упо
требу тек 1970).
Освестио сам се тренутно,
синуо ми је разлог бекове заинтере
сованости. Било ми је лакше када
се кум вратио у игру, али ми осећај са
учесништва у нечасној работи није
обамро.
Наредног месеца су фудбалери Бора
изилазили зајечарском Тимоку на мег
дан на игралишту подно Краљевице,
непосредно уз зграде тамошњих бол
ница. Искусност са Грљанцем говорила
ми је да треба да ћутим у Зајечару.

Прича

Наива

Потрајало је док одбрамбени играч
Тимока није неспретно играо руком
испред гола који је штитио.
Судија је показао на усамљену
тачку у шеснаестерцу. Једанаестерац.
Тимоков голман с мачкастим рефлек
сима и качкетом, Добривоје Урошевић
Мошурака, дотад је одбранио неко
лико удараца након којих су гледа
оци већ „видели“ лопту у мрежи. Сада
је искушење било још и веће, лопту је
узео Булка (Бушетић), бек који је имао
сертификат специјалисте за пенале.

Краљевицом и обалама Белог Тимока:
„Уа, плаћеници! Уа, плаћеници!“
Узалуд је Бушетић споро прила
зио шеснаестерцу, у условима за његов
наступ није било бољитка. Да не буде
по жељи борског бека, побринуо се голо
бранац Мошурака. Пробудио се психо
лог и диригент у њему, обема рукама
показивао је публици да посвећеније
настави дреку. Дириговање је дало
разултат, нисмо ни чули звиждук
судије којим се саглашава са извођењем
најстроже казне.

Илустрација: Игор Крстић

Навијачи зајечарске „националности“
који су сматрали настојање борског
клуба да се ангажовањем професиона
лаца домогне вишег ранга такмичења
неморалном похлепом за успехом, сада
су били у прилици да искажу неслагање
с таквом политиком и омету извођача
најстроже казне.
Из више хиљада грла заорило се

Поред мене су била двојица грла
тих навијача Тимока за које сам
испрва мислио да су побегли из там
нице. Док нисам појмио да нису у за
творским оделима него у пиџамама.
Било је топло, а њих је, вероватно, у
болницу довела болка која није непре
болка, чак и недовољно озбиљна да би
им потрла навијачку ватреност.

Један од њих, бркајлија, нима
ло
нежно, ћапи ме за раме:
„Шта је мали, ти изгледа имаш
уста, али немаш глас. Чему ћутња?!“
Док сам смишљао није ли глупо да
кажем да сам ја из супротног табора и
да су ми другачија идејна опредељења и
жеље, овај понови гласније, нимало ми
лозвучно:
„Питам те, зашто ћутиш?!“
Није било лако наћи резонски од–
говор, али, помислих, ако сам средио
кума не морам и себе, па се и из мог
грла заори: „Уа, плаћеници! Уа, пла
ћеници!“
Бркино лице се озари. Поглед му је
био попут гласника, саопштавао је
да сам из прве погодио рефрен.
Није ми било нелагодно што сам
постао домаћи издајник, мозгао сам
да ћу се граду Бору боље одужити ако
останем жив и нескршен.
Булка није био имун на атмос
феру. Шутирао је снажно, као да
је намеран да исцепа мрежу, али
недовољно близу стативи за пан
тера Урошевића. Играч на гол-ли
нији полетео је на полувисоку лопту
и спречио погодак.
„Уа, плаћеници“ заменио је
дуготрајан аплауз. Нисам чекао да
ме сусед у пиџами подсећа на намет–
нуте обавезе, бридели су и моји дла
нови.
Ни у преосталом делу меча,
осокољени Мошурака није вадио
лопту из мреже. За освојени бод
постао је херој Зајечара, о коме се
данима причало, његово звање не
савладивог голмана добило је глазуру.
Борски навијачи Зајечарцима
нису опростили скандирање. У по
вратку, када је заједнички воз (за
раднике треће смене у Басену Бор и
навијаче) улазио у станицу у Звез
дану, и када су били сигурни да више
нису у мањини, група око тенора и
диригента Радета Босанца запе
вала је из свег гласа:
„Зајечарке клинке, црнке омла
динке,
сваког дана троше три вагона
шминке.
Када их погледаш, мислиш да су
даме,
а када им приђеш, смрде на
саламе!“
Песма је наишла на добар при
јем код путујуће публике, од рас
певаног вагона до Метовнице је и
композиција постала таква. Резул
тат у погрдама био је изједначен.

*
Извињавам се зајечарским при
ја
тељима, и онима који су само
Зајечарци, због ризика да затрпана
песма из времена ривалитета два
града (када је Рготина мењала при
падност општини Зајечар за Бор, и
обрнуто) опет оде у етар. Није било
угодно ни скандирање испод Краљевице.
Нерешено у свему је добар прилаз до
пријатељства.
Мр Јован Г. Стојадиновић
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Прва самостална изложба Слађане Ђурђекановић Мирић

„Мој поглед“ на неуобичајене мотиве
Драгана Игњатовић, Слађана Ђурђекановић Мирић и Данијела Матовић

МУЗЕЈ РиМ. – Од шестог до 28.
фебруара Борани су имали прилику да у
Галерији Музеја рударства и метлургије
погледају прву самосталну изложбу
слика Слађане Ђурђекановић Мирић,
историчарке уметности и дугогодишње
директорице Музеја. Под називом „Мој
поглед“ представљено је 27 слика (акрилик на платну) насталих у последњих
десетак година, а по избору Данијеле
Матовић. „Мотиви на сликама – каже
се у позиву на изложбу - повод су
за изражавање емоције тренутка и
амбијента, експресивног потеза и сна
ге“. Изложбу је отворио председник
општине Бор Александар Миликић
најављујући већа улагања локалне самоуправе у културу.
Подсећајући да је ауторка један од
оснивача ликовног удружења “Ване
Живадиновић Бор” (1994.) – које је
2012. добило и “Ђурђевданску награду” општине - актуелна директорица
Музеја Драгана Игњатовић изразила је наду да је поставка добар весник

овогодишње изложбене делатности, док
је Матовићева указала на ликовне квалитете Слађане Ђурђекановић Мирић
која је досад излагала само на колективним изложбама (Мајданпек, Крушевац,
Неготин, Прилипац, Жагубица...) и добитник је награде Међународне ликовне
колоније „Жене сликари“ (у Мајданпеку)
за слику “Стари бунар”. Назив поставке
„Мој поглед“ Матовићева је довела у
везу са избором мотива из Бора и околине (Брестовачка бања, стари коп,
стара дирекција Рудника...), а говорећи
о аутентичној препознатљивости Сла

ђаниног уметничког деловања она (у каталогу) каже:
“Оно што привлачи пажњу у стваралаштву ове самоуке уметнице јесу
доследност и поштовање свих ликовних елемената који граде слику
од детаља композиције до карактера
фигуре...За сваку слику везан је тренутни доживљај и искрена емоција...
Пејзаж представља њену основну
преокупацију и креће се од реалистичних, експресионистичких до различитих апстрактних покушаја. У

свој тренутни доживљај у коме боја
постаје примарно средство ликовне
експресије, па бисмо и њено сликарство стилски могли определити као
експресионизам.”
Слађана је још у гимназији показала своју ликовну даровитост, али је,
стицајем околности, ликовну академију
“заменила” историјом уметности. Смат
рајући да никад није касно, својој
љубави из младости вратила се крајем
деведесетих. - Ја сам се задовољавала
тиме да се појављујем на колективним изложбама и да радим. То ми
је било најважније - каже ауторка. Иначе сликам простор и тренутак,
сликам емоцију. Волим да радим у
природи и зависно од тога шта ми је
у видокругу правим неку селекцију
мотива трудећи се да сликам оно
што није уобичајени мотив. А, као
најзахвалнија техника за рад у природи показале су се акрилик-боје јер
се брзо суше. У последње време врло

Стари борски коп као чест мотив

природи и градској околини она не
открива само детаље и целине, већ
и одређене ритмове тих детаља у
оквиру целине. Такође, она не слика
мотив као циљ, већ кроз мотив слика

ме интригира стари борски коп јер
га сматрам сликарски врло захвалним. Он је нешто што дозвољава да се
размахнем у колориту, у потезу, у простору.
Љ. Алексић

„Звезда Оријента“ књига Љубише Вагнера, дугогодишњег директора РБМ-а

Стари Мајданпек и његови житељи

Својеврсна хроника Мајданпека за период до 1961. године и обнављања рада рудника бакра доноси драгоцена сведочанства о историји рударства, отварању рудника гвожђа и бакра и изградњи топионице гвожђа и бакра половином XИX века, али и посебно поглавље, попут родослова старих мајданпечких породица – Мајданпечки сокаци и његови житељи
МАЈДАНПЕК. - „Средином де
ветнаестог века Кнежевина Србија
је одлучила да у Мајданпеку изгради
центар рударства и топионичар
ства. Био је то највећи привредни
подухват Србије тог времена. Да би
се стекла представа о обиму држав
них улагања, довољно је рећи да су се
кретала око висине годишњег буџета.
Почели су обимни радови на отварању
рудника и топионице гвожђа и бакра,
Мајданпек је постао градилиште веће
од свих осталих заједно у Србији. Циљ
је био, поред осталог да се изгради си
ровинска база, пре свега гвожђа, како
би отпочела и производња војног
наоружања. Пошто је у Крагујевцу
изграђена тополивница, у Мајданпеку
је изграђена и ливница топовских
ђулади која су запрегама транспорто
вана у Крагујевац. Може се рећи да су
овде зачеци војне индустрије у Србији.“речи су којима почиње предговор књиге
„Звезда Оријента“ – Стари Мајданпек и
његови житељи, из пера Љубише Вагнера, дугогодишњег успешног директора Рудника бакра Мајданпек и изузетног привредног стручњака.
Љубиша Вагнер је, као један од потомака првих досељених рудара и топионичара половином XИX века, пре осам
деценија рођен у овом граду, где је завршио основну школу, потом гимназију у
Пожаревцу, а Економски факултет у Београду. У РБМ-у је прешао пут од приправника до директора. На ту функцију
изабран је 1976. године и обављао је
до половине 1993. када је, као пред-

ставник Привредне коморе Југославије,
представљао земљу у Румунији, где
је потом радио и као економски саветник у Амбасади у Букурешту све до
пензије 2001. За свој рад дугогодишњи
директор РБМ-а и угледни привредник
награђен је бројним признањима. На
овој књизи, која је добила назив „Звезда

минуле године пред неколико стотина
Мајданпечана) доноси драгоцена сведочанства о историји рударства, отварању
рудника гвожђа и бакра и изградњи топионице гвожђа и бакра половином XИX
века, служби економије и шумског газдинства, престанку радова у државној
режији, насељавању старог Мајданпека,

Аутор Љубиша Вагнер и уредник књиге Градимир Богдановић

Оријента“ по томе како је некада називан
Мајданпек, иако нарушеног здравља, нештедимице је радио последњих година
дарујући Мајданпечанима хронику
града за период до 1961. и обнављања
рудника, какву до сада нису имали „у
знак сећања на претке и Србију која им
је постала нова домовина“.
Књига
(представљена
крајем

принудном раду и кулуку у изградњи
предузећа, насељима поред производних погона, Мајданпеку као окружној
вароши, са посебним поглављима
о мултиетничком саставу становништва, стварању основних услова за
рад предузећа и живота становника.
Посебно је драгоцено, попут родослова старих мајданпечких породица,

најобимније поглавље - Мајданпечки
сокаци и његови житељи.
Аутор, нажалост, из здравствених
разлога није присуствовао промоцији
(седмог децембра) која је, поред осталог, говорила о огромном уважавању
и поштовању које ужива међу
суграђанима. Међутим, издавач, Центар
за културу Мајданпек, побринуо се да
прича о књизи буде испричана пригодном беседом Сузане Здравковић,
директорке установе, затим уредника књиге Градимира Богдановића
и дугогодишњег пријатеља аутора
Вукашина Обреновића, али и
илустрацијама, фотографијама и документима из личног архива аутора и
архива Удружења за Мајданпек, као и
видео записом аутора путем видео-бима.
Присутнима се обратио и Дејан Вагнер,
један од двојице ауторевих синова, испричавши занимљиву причу о Смолнику
из којег су први рудари стигли до обала
Пека и напомињући да је вишегодишњи
рад на овој књизи његовом оцу продужио живот.
Тираж од 300 примерака био је једва
довољан да до књиге дођу присутни на
промоцији. Наговештено ново издање
представљаће прилику да се књига
допуни новим подацима, садржајима и
сведочанствима о пребогатој историји
града који заслужује своју хронику,
љубав и сећање свих својих становника.
Љубиша Вагнер је „Звездом Оријента“
поставио темељ и показао пут.
С. Вукашиновић

Последње вести
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Сметови на путевима изазвали колапс у борској општини, у рудницима тешко

Механизација РТБ-а крчи рудничке,
али и сеоске путеве

РТБ. – Снежна мећава праћена
јаким ветром, која је 26. фебруара оковала Бор, за мање од пола дана готово је
паралисала саобраћај у општини, а рад
на површинском копу „Велики Кивељ“
учинила изузетно тешким.
-Имамо проблема са струјом јер
нам је комплетна електромрежа под
снегом. Дешавају се „искакања“,
машине нам накратко остају без
струје, али радници су нон-стоп на
терену и труде се да застоји не трају
дуго. Ради се опрезно, отежано и успорено – каже генерални директор РТБ-а
Бор Благоје Спасковски.
Спасковски додаје да због веома
ниске температуре, која је у једном делу
дана достизала и минус 14 степени, ни
со којом се посипају руднички путеви
није била ефикасно решење јер је долазило до проклизавања, а тешки камиони
– дампери су шлајфовали.
-И у руднику је к’о на Честобро-

Снажан ветар формира
сметове и задаје тешкоће у
транспорту руде и раскривке.
- У флотацији за сада
ситуација под контролом,
али је потребно да се што
пре стабилизује испорука
руде, како би се производња
наставила, а постројења
заштитила од смрзавања

РБМ. - Снег који од недеље (25. фебруара) непрекидно пада и снажан, повремено олујни ветар, отежали су рад у
Руднику бакра Мајданпек, а сметови повремено заустављају транспорт јаловине
и руде. Ипак, током преподнева (27. фебруара) очекивало се нормализовање
стања, будући да је тога јутра покренут транспортни систем “Фаза 1”,
као и раскривање на „Истоку 1“, па је
механизација рашчишћавала путеве за
наставак рада на лежишту “Андезитски
прст”.
- Највише проблема задају сметови. На брисаном простору одлагалишта „Ујевац” ветар је изузетно

IN MEMORIAM

дици. А, тамо, на Честобродици, јуче
су нам остале заглављене три цистерне горива, 90 хиљада литара потребних за рад на коповима у Бору и
Мајданпеку. То гориво мора што пре
да стигне до нас – каже Спасковски.
Ситуација није ништа боља ни у
граду, па је механизација РТБ-а морала
да прискочи у помоћ локалним путарима и радницима ЈКП „3. октобар“ да
пробију пут ка селу Бучје, где је у смету
остао завејан аутобус „Бортравела“ који
је на посао повезао другу смену басенских радника. Јак ветар ствара снежне
наносе у целој општини, па су путеви Рударско-топионичарски басен Бор, са два утоваривача,
слабо проходни и ка Луки, Оштрељу, помогао екипи локалних путара и радницима ЈКП „3. октобар“
да пробију пут ка селу Бучје, где је у смету остао завејан аутобус
Горњану и Метовници.
„Бортравела“
који је на посао повезао другу смену басенских
-Механизација РТБ-а даноноћно
ће бити на располагању локалним пу- радника. – Јак ветар ствара снежне наносе у целој општини,
тарима да што пре рашчисте путеве па су путеви слабо проходни и ка Луки, Оштрељу, Горњану и
ка овим селима борске општине - Метовници. – Спасковски: Механизација РТБ-а даноноћно ће бити
напомиње генерални директор РТБ-а на располагању локалним путарима да што пре рашчисте путеве
Благоје Спасковски.
Г.Т.В. ка овим селима борске општине

Снег и олујни ветар запретили производњи у РБМ-у

Ради се, али веома отежано
јак, па стварањем сметова повремено
зауставља рад транспортног система.
Јутрос око 4,30 створени су услови и
он је поново покренут, а на “Истоку 1”,
раде два багера - каже Горан Репеџић,
главни пословођа производње на површинском копу. Он објашњава да су три
булдозера и грејдер од раног јутра усмерени на рашчишћавање и санирање рударских путева на радилишту “Андезитски прст” како би рад на руди био што
пре настављен: - У томе смо успели око
10 сати. Иначе, на површинском копу
тренутно ради девет тешких возила.
Поред флотације РБМ-а снега има
знатно више него у граду, сметови су

27-ог већ високи метар до метар и по, па
је кретање било изузетно тешко, а брига
о удаљеним деловима и постројењима
велика. - У последњих 12 сати одржава се производња због сталне
циркулације воде у систему и заштите
опреме. Ситуација је посебно тешка
на језеру и пловећој пумпној станици,
али за сада, уз изузетне напоре запослених, успевамо да је контролишемо
– казала је тога јутра, на почетку прве
смене, управница флотације Јелена
Ђурић. - Преко је потребно да се што
пре нормализује снабдевање рудом
и производња настави, јер је рад без
прекида најбољи начин заштите и
одржавања постројења у оваквим и
условима који се најављују.
Чињеница да је из Мајданпека, због
сметова, од понедељка поподне у прекиду саобраћај према Влаолу, за РБМ
значи и додатне тешкоће са превозом
радника. Са тог подручја долази читава
једна смена (27-ог је била прва), па
је њихов недолазак решен продуженим радом колега и ангажовањем радника који су могли да дођу на посао.
Из “Јавног предузећа за грађевинско

земљиште и путеве Мајданпек” наговестили су да би током раног поподнева
тај пут требало да буде пробијен, али и
истакли да ветар изнова ствара сметове
до два метра висине.
-Изузетно је тешка ситуација у
свим деловима рудника - истиче Бранислав Томић, директор РБМ-а. - Пуна
мобилност, повећано ангажовање
и крајње одговорно понашање на
сваком радном месту је оно чиме покушавамо да доскочимо овим условима
који ће потрајати наредних неколико
дана. Запослени у РБМ-у већ су полагали најтеже испите, па не сумњам
да ће то успети и сада. Међутим, није
лако. Ово је време када се види да у
руднику нема лаких радних места,
али и време када посебно подвлачимо
да је у свему најважнији човек, његов
рад и безбедност.
И док се боре са снежним падавинама и олујним ветром, најодговорније
људе увелико брине и најава наглог
отопљења које ће донети нове, другачије,
али ништа мање проблеме.
С. Вукашиновић

НИНОСЛАВ ЦВЕТАНОВИЋ

У Бору је 26. фебруара, после краће болести,
у 78. години преминуо Нинослав Цветановић,
дугогодишњи генерални директор РТБ-а Бор.
Нинослав Цветановић рођен је 30. новембра
1940. године у селу Доње Драговље код Гаџиног
Хана. По завршетку школовања годину дана радио
је у Алексинцу, а од 1966. до 2000. у Рударско-топионичарском басену Бор.
Највећи део свог радног века Цветановић је, као
дипломирани економиста, провео обављајући одговорне планске, аналитичке, економске и развојне
послове. Годинама се потврђивао на руководећим
радним местима, а обављао је и функције заменика
и председника бивше басенске Пословне заједнице,
чије је седиште било у Београду. Захваљујући

(1940 - 2018)

изузетној стручности и изванредном познавању
економске проблематике у Србији и ондашњој
Југославији, био је веома цењен у земљи и иностранству. Те референце биле су довољне да га Раднички савет 27. јуна 1991. године именује за вршиоца дужности генералног директора РТБ-а, а са
његовим мандатом почела је и ера пословања РТБ-а
као мешовите холдинг компаније. Исте године, 25.
децембра, Цветановић је именован за генералног
директора РТБ-а Бор.
Нинослав Цветановић је на челу Басена
био 10 година, од 1991. до 2000., и то у време
санкција Уједињених нација нашој земљи, НАТОбомбардовања и драстичног пада цене бакра на
светској берзи метала.
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Услови да се млади искажу

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Шведска тестира
аутобусе без возача

Превоз у аутобусу са возачем једног дана могао би бити прошлост.
Технолошка компанија у Стокхолму увелико испробава минибус
без возача.

БОР. - Током боравка у борској општини (четвртог фебруара) министар спорта
и омладине Вања Удовичић посетио је салу за 250 малишана (али и клубове) при
основној школи у Злоту и три основне у Бору („Бранко“, „Видовдан“ и „Свети

На периферији Стокхолма, овај самовозећи минибус могао би постати будућност јавног превоза. Уместо возача, овај аутобус има такозваног
“домаћина”, који надгледа возило и затвара врата након уласка путника. “Ово
возило нема традиционални волан, контролну таблу и вожњу обавља ау
томатски. Према томе немате традиционалног возача, а заустављање
и покретање возила надзире особа у бусу, односно домаћин”, каже Питер
Хафмар, генерални директор компаније Nobina Technology.
Аутобус користи сензоре који му омогућавају поглед на околину и безбедно
кретање.“Уколико особа искочи пред возило, оно је моментално региструје
и одреагује, потом успори или се потпуно заустави”, истиче Хафмар. Током
шест месеци, унапред програмирани аутобус превозиће путнике рутом од 1.5
км, смештеном у области са информационим и комуникационим компанијама.
“Ово ће нам помоћи да боље путујемо од врата до врата, од аутобуске ста
нице до канцеларије или аутобуске станице до ваше куће.”
Током пробног периода аутобуси неће прелазити брзину од 20 километара на час. Путници су задовољни.“Очекивао сам помало неугодну вожњу,
нагли старт, али је све прошло без проблема и заиста сам импресио
ниран”, каже Михаел Дарнарт, запослен у ИТ сектору. “Компјутери су
мање склони грешкама од људи, па би било добро кад бисмо у саобраћају
имали више робота, а мање људи. Мислим да би се на тај начин смањио
целокупан број смртних удеса и саобраћајних незгода”, сматра студент
инжењерства Матијас Линд.
Ипак, из компаније која је овај аутобус направила кажу да је пројекат и
даље у почетној фази. “Ово представља решење за последњу миљу пута и
даје могућност запосленима да путују од аутобуске станице до канцеларије.
Ипак, до замене возача доћи ће тек у далекој будућности”, закључује Хафмар.
Извор: Glas Аmerike/ Debra Blok

Пред Осми
март 1968.
Уз ову фотографију жена - варилаца “Колектив” (у броју 9) осмог
марта 1968. године, текстом Десимира
Миленовића, подсећа на празник свих
жена света. Пошавши од Кларе Цеткин
и Розе Луксембург, аутор потом подсећа
на оне најславиније из народноослободилачке борбе и послератне обнове
у којима су биле раме уз раме са друговима, мужевима, синовима. А онда
следи прича о женама Бора које су у
тим послератним данима међу првима
сишле у јаму, стале поред топионичких пећи и латиле се бројних других
послова, попут овога на фотографији,
доказујући да “снага њихове мишице
ништа није била слабија од мишица
мушкараца”
Припремио: Љ.А.

Сава“) најављујући њихово спољашње, унутрашње и уређење спортских терена.
Најбољи ватерполиста света 2010. године (уз то сребрни и бронзани олимпијац из
Атине 2004. и Пекинга 2008., са златом са Светског првенства у Риму 2009. и бронзом са Европског 2010. у Загребу) лако је успоставио контакт и са младима који

тренирају и наступају у Спортском центру. Посету је завршио пред Домом омладине (реновира га Општина, а опрема Министарство) најављујући да млади Бора,
после 30 година, добијају лепо место за забаву.

Текст и фото: Љ. Алексић

