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Дошли смо да детаљно изучимо ситуацију у Бору и да, након тога, надам се, донесемо закључак о успостављању
сарадње са РТБ-ом. Пројекат је добио велику подршку бившег и садашњег председника Србије, а бићемо у прилици да
и са њима разговарамо и договоримо неке конкретне мере. Са пуним уверењем могу да кажем да што се тиче средстава,
способности, опремљености и технологије, имамо све предуслове да овај рудник претворимо у елитни светски рударскотопионичарски басен, први по заштити околине, аутоматизацији и безбедности, рекао је Лан Фушенг, извршни директор
и председник кинеске компаније „Зијин Мајнинг“

Вучић: „Зијин” је добродошао
на тендеру
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Председник Србије са представницима кинеске компаније заинтересоване за РТБ Бор

Вучић: „Зијин Мајнинг“ је
добродошао на будућем тендеру

Председник Србије Александар Вучић састао се 12. марта са представницима кинеске компаније „Зијин Мајнинг“ заинтересоване за учешће
на тендеру за стратешко партнерство са РТБ-ом Бор, који Влада Србије планира да распише у првој половини ове године. – Благоје Спасковски, који је присуствовао састанку, рекао је да очекује успешну приватизацију РТБ-а Бор и инвестицију која ће допринети расту производње
и развоју рударства у Србији. Навео је да „Зијин“, уколико победи на тендеру, намерава да обезбеди три и по пута већу производњу из сопствених сировина, те да задржи свих 5.100 радника РТБ-а. Не само то, нагласио је Спасковски, већ и да би радници имали већу зараду ако
буду доприносили развоју компаније
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БЕОГРАД. – Како се наводи у саопштењу Кабинета председника Србије, Вучић је изразио захвалност представницима кинеске компаније који су исказали интерес за стратешко партнерство са РТБ-ом Бор,
што само потврђује велику заинтересованост кинеских компанија за улагања у Србији. Он је поручио да
је кинеска компанија „Зијин“ добродошла на будућем
тендеру, с обзиром на традиционално пријатељство
двеју земаља.
Представници „Зијин Мајнинг Групе“ навели су
да имају озбиљне развојне планове за РТБ Бор, али и
за цео регион, изразивши намеру да уложе више стотина милиона долара у модернизацију производње и
реструктурирање компаније која би била организована
у складу са највишим светским стандардима.
Представници компаније истакли су да је „Зијин“
један од највећих кинеских произвођача злата, друга
по величини у производњи бакарне руде и трећа
у производњи руде цинка. Они су нагласили да је
намера Групе да постане водећа међународна рударска
компанија кроз успостављање равнотеже између сопствених развојних циљева, заштите животне средине,
обезбеђивања награда за запослене и инвеститоре и
добробити за заједнице у којима послује. Компанија
примењује највише стандарде безбедности на раду,
обезбеђујући запосленима сигурну и здраву радну средину, као и добре услове за развој каријере.
Састанку је присуствовао и амбасадор Народне Републике Кине Ли Манчанг.
-Тендер за избор стратешког партнера за Рударско-топионичарски басен Бор биће расписан до
краја маја – рекао је за Танјуг истог дана генерални
директор Благоје Спасковски и истакао да РТБ нуди
велику количину руде, око 1,34 милијарде тона резерви
и квалификовану радну снагу.
-До краја маја се расписује тендер и ко буде
најбољи тај ће добити учешће у РТБ-у и развијати

рударство. Стратешки партнер ће имати већински
део у РТБ-у – навео је Спасковски.
Спасковски, који је присуствовао састанку председника Србије Александра Вучића са представницима велике кинеске компаније „Зијин“, заинтересоване за РТБ Бор, рекао је да очекује успешну
приватизацију РТБ-а Бор и инвестицију која ће допринети расту производње и развоју рударства у Србији.
Навео је да „Зијин“, уколико победи на тендеру, намерава да обезбеди три и по пута већу производњу из
сопствених сировина, те да задржи свих 5.100 радника
РТБ-а. Не само то, нагласио је Спасковски, већ и да
би радници имали већу зараду ако буду доприносили
развоју компаније.
Он је потврдио да су за РТБ заинтересоване
велике компаније из Кине, Русије и Канаде и истакао да су представници „Зијин“ претходних пет дана
били у Бору спроводећи „дју дилиџнс“ или дубинско снимање пословања компаније. Како је рекао,
делегација „Зијин“ броји 40 људи, од чега је њих пет
из менаџмента компаније, док су остали стручњаци,
економисти, правници, инжењери.
Спасковски је нагласио да је у питању врхунска компанија која годишње производи 400.000 тона
метала – бакра, олова, цинка, злата.
-То је крајње озбиљна и сјајна компанија која
нуди за три и по пута већу производњу из сопствених сировина, тако да би учешће РТБ-а у БДП-у
уместо 0,8 одсто било скоро три процента, што је
велики напредак. Ово је једна од инвестиција која
се нуди и коју треба са радошћу дочекати – рекао
је Спасковски. Истакао је, такође да ће цео процес по
питању одабира стратешког партнера бити транспарентан.
-Лично очекујем да ће успешно бити спроведен
поступак, као што је то урађено у Железари Смедерево. У Смедереву су сада радници задовољни, ре-

довно примају плате, већа је производња и све је
боље – казао је Спасковски.
Спасковски каже да се РТБ припрема за стратешког партнера и да се комплетира документација, разне
дозволе и власнички папири, као и да се ради на завршетку биланса за прошлу годину. Он каже да сваки
партнер жели да види какви су били пословни резултати у претходном периоду.
Говорећи о рудним резервама, казао је да је око
75 до 80 одсто руде на површини, док је 450 до 500
милиона тона на дубини испод 500 метара у јами.
Нагласио је да РТБ нуди и нову топионицу, која већ
испуњава европске и светске стандарде по питању
екологије.
-Нова топионица емитује мање од 50 микрограма
сумпор-диоксида по нормалном метру кубном.
Прошле године је било само 36 микорграма. То је
много мање ако упоредимо са правилима у Европи,
где је још дозвољено 670 микорграма. Европа има
ограничење да о сведе до 2025. године на испод 50
микрограма по нормалном метру кубном – каже
Спасковски.
Спасковски подсећа да је 2009. године емисија
износила чак 31.740 микорграма сумпор-диоксида,
што је била велика концентрација штетних материја –
кадмијума, арсена, живе, олова.
Најављено је да ће стратешки партнер морати да
уложи око 350 милиона долара у РТБ из својих средстава, а Спасковски истиче да ће та средства отићи
у развој рударства и отварање нових рудника. Према
његовим речима, треба да се отвори рудник „Церово
2“, да се повећа производња у Јами, Мајданпеку како
би се повећала добит у РТБ-у. Напоменуо је да РТБ
нема средстава да то сам уради, а и да није пракса да
држава отвара руднике, већ да то ураде стратешки партнери који улажу свој капитал.
ТАНЈУГ
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Лан Фушенг: Разматрамо све
аспекте преузимања „Бора“
Дошли смо да детаљно изучимо ситуацију у Бору и да, након тога, надам се, донесемо закључак о успостављању сарадње са РТБ-ом. Пројекат
је добио велику подршку бившег и садашњег председника Србије, а бићемо у прилици да и са њима разговарамо и договоримо неке конкретне мере. Са пуним уверењем могу да кажем да што се тиче средстава, способности, опремљености и технологије, имамо све предуслове да овај
рудник претворимо у елитни светски рударско-топионичарски басен, први по заштити околине, аутоматизацији и безбедности, рекао је Лан
Фушенг, извршни директор и председник кинеске компаније „Зијин Мајнинг“

Презентација РТБ-а Бор за чланове
бизнис и техничког тима „Зијин Мајнинга”
у хотелу „Језеро”

РТБ. – Пројекат који би за циљ требало да има успостављање сарадње
између српског РТБ-а Бор и кинеског
„Зијин Мајнинга“, са сигурношћу се
може назвати међудржавним, с обзиром на то да иза њега, како је рекао извршни директор и председник кинеске
компаније Лан Фушенг, стоје највиши
државници двеју земаља. Зато су осмог
марта, у размаку од непуна три месеца,
високи представници „Зијин Мајнинга“
у Бор и РТБ дошли други пут.

успоставила, посебно организовао и
посету господина Николића нашој
корпорацији да би испитао постоје ли
и какве су могућности за то. Додао бих
и да је наш председник Си Ђинпинг
изразио добродошлицу председнику
Вучићу – рекао је Лан Фушенг у Бору.
Истичући и то да је бивши председник Србије имао прилику да види руднике у власништву „Зијин Мајнинга“
и да их је након тога, задовољан оним
што је корпорација постигла, позвао

Лан Фушенг

све предуслове да овај рудник претворимо у елитни светски рударско-топионичарски басен, први по заштити
околине, аутоматизацији и безбед-

дана посете (8. марта) у хотелу „Језеро“
на Борском језеру уприличена је
презентација РТБ-а Бор. Следећег дана
четрдесеточлана делегација из Кине раз-

Четрдесеточлана делегација „Зијин Мајнинга”

-Овде смо са намером да детаљно
изучимо ситуацију у Бору и да, након
тога, надам се, донесемо закључак о
успостављању сарадње са РТБ-ом.
Из претходних сазнања стекли смо
утисак да та групација има велика
оптерећења и да тешко може да изађе
на пут профитабилности и економске ефикасности, али смо уверени да,
уз значајне промене, можемо да постигнемо неке резултате. Иначе, овај
пројекат је добио огромну подршку
претходног председника Србије Томислава Николића, који је у разговору са нашим руководиоцима привукао њихову подршку. Садашњи председник Србије Александар Вучић је
управо због тога, да би се ова сарадња

„још активније“ да дођу у Србију и Бор,
Фушенг је додао: - Управо захваљујући
томе, да бисмо убрзали посао око
приватизације, дошли смо у Бор
са респектабилном делегацијом од
преко 40 чланова и детаљно ћемо
радити неколико дана како бисмо
могли да донесемо стратешке одлуке.
Размотрићемо све могуће аспекте
преузимања „Бора“. Такође, бићемо
у прилици да посетимо председника
Вучића, можда и премијерку, и да са
њима договоримо неке конкретне
мере везане за сарадњу. Лично се
надам да ће она бити успешна. Иначе,
са пуним уверењем могу да кажем да
што се тиче средстава, способности,
опремљености и технологије, имамо

ности – рекао је извршни директор и гледала је Рудник бакра у Мајданпеку, а
председник кинеске компаније „Зијин последњег топионицу, „Велики Кривељ“
Мајнинг“ Лан Фушенг.
„Церово примарно“ и „Јаму.
За чланове бизнис и техничког
Горица Тончев Василић
тима кинеског „Зијин Мајнинга“ првог
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Министар рударства и енергетике

Држави заштитни
Александар Антић: Компанија која буде спремна да докапитализује РТБ са 300 до 330 милиона долара, а да се тај новац искористи искључиво
за инвестиције, биће врло атрактиван потенцијални стратешки партнер. Пажљиво нијансирамо развојне циљеве и покушавамо да успоставимо правила игре на такав начин да, у утакмици за стратешког партнера, добијемо „играча“ који ће делити нашу визију будућег развоја
„Бора“. Не знам какве ће нам опције донети процес избора стратешког партнера, али знам да ће држава, без икакве сумње, задржати заштитни пакет који не мора нужно да буде већински. Нећемо да журимо и немамо рокове, него циљ који смо сами поставили, а рачунам да
ћемо до маја-јуна дефинисати референце тендера и онда објавити процедуру за стратешко партнерство за РТБ, ексклузивно за „Колектив“
каже министар рударства и енергетике
-Преамбициозно би било да у
овој фази процедуре исказујем
симпатије према било којој
компанији, али очекујем да ћемо
имати најмање неколико врло
добрих и референтних понуда
које ћемо моћи да разматрамо
и оценимо да ли нека одговара

новац искористи искључиво за
инвестиције, биће врло атрактиван потенцијални стратешки
партнер. Не знам какве ће нам
опције донети процес око избора,
али знам да ће држава, без икакве
сумње, задржати заштитни пакет
у смислу гаранција везаних за

Површински коп „Велики Кривељ”

РТБ. – Код избора стратешког
партнера за РТБ Бор морамо бити
мудри. Треба да донесемо најбоље
одлуке у интересу целе државе и
зато врло пажљиво и прецизно
водимо све процесе који су везани
за даље кораке у том избору – каже
у ексклузивном разговору за „Колектив“ министар рударства и енергетике у Влади Србије Александар
Антић.
Подвлачећи да није реч ни о
каквом пролонгирању објављивања
тендера за стратешко партнерство
јер, како каже, „не постоје рокови
које неко диктира“, министар наводи
да ће пажљивим нијансирањем

руднике, о повећању производње
бакра из сопствених сировина
на 80 хиљада тона годишње и
одржавању постојеће запослености. Да би се све то озбиљно и
темељно припремило, потребно
нам је за нијансу више времена.
Нећемо да журимо и немамо
рокове, него циљ који смо сами
поставили, а рачунам да ћемо до
маја-јуна дефинисати референце
тендера и онда објавити процедуру за стратешко партнерство
за РТБ. Лично верујем да ћемо
добити атрактивне понуде и да
ћемо бити на слатким мукама
приликом избора – каже Антић.

Кривељска флотација

нашим интересима и циљевима.
Она компанија која буде спремна
да докапитализује РТБ са 300 до
330 милиона долара, а да се тај

начин експлоатације, екологију
и остале сегменте који су важни
за државу. То може да буде и
већински пакет, али не нужно

Коп „Кривељ” под снегом

Изградња новог колектора почиње ове године
ПМС постројење рудника „Церово”

развојних циљева покушати да се
успоставе правила игре на такав
начин да се, у утакмици за стратешког партнера, добије „играч“ који
ће са Владом Србије делити визију
будућег развоја „Бора“. – Реч је о
значајним инвестицијама у нове

Интересовање за стратешко партнерство са РТБ-ом Бор до сада су
показале компаније из Кине, Русије
и Канаде, али министар Антић не
искључује могућност још неких
озбиљних компанија које још увек нису
„декларисале своја интересовања“.

Министар рударства и енергетике истиче да је чисто небо над Бором најбољи
показатељ колико је Влада Србије озбиљна у намери да екологији посвети дужну
пажњу и определи је за један од најзначајнијих сегмената у њеном раду. Због лошег стања постојећег колектора у РТБ-у Бор, за изградњу новог обезбедила је и 1,1
милијарду динара. – У буџету смо, на позицији Министарства рударства, определили по 500 милиона динара у овој и следећој години за изградњу новог колектора. Налазимо се у фази редефинисања пројектне документације и припреме свега
што ће претходити реализацији тог посла. Тендер ћемо спровести ове године, одабрати извођача и почети пројекат, односно изградњу. Изабраћемо најповољнијег
понуђача који ће моћи да реши потенцијално опасан проблем, али нема потребе да
с тим плашимо људе – рекао је Антић.
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ексклузивно за „Колектив“:

Интервју

пакет у РТБ-у Бор
пошто такав заштитни механизам као и рефинансирање старих компаније додамо кључне елеможе да се дефинише и на други историјских дугова. Трећа ствар менте који се дешавају на нивоу
начин – открива министар рудар- која је утицала на пословање државе - у потпуности стабилизоства.
Притом Антић напомиње да
ће се Влада Србије руководити
најбољом праксом на основу сличних примера из држава где послују
озбиљне рударске компаније. – Да
ли су то канадски или нордијски
модели, видећемо. Суштина је да
људи у Бору могу да буду мирни.
Влада Србије неће да заради ни
динар, јер није идеја да се од тог
посла заради неки новац за буџет не. Идеја је да направимо најбољи
пакет који ће упумпати средства

за инвестиције у РТБ, како би се
тамо обезбедила дугорочна стабилност и да људи на размишљају
о сигурности свог посла – каже
Антић.
Министар је изузетно задовољан
чињеницом да РТБ данас одлично
ради и као систем добро функционише. – То, просто, морам да истакнем у први план, али и да
кажем да је то резултат више
фактора. Пре свега, мислим да
је у унутрашњој организацији,

банке, повећан међународни углед
земље – јасно је да имамо добру
климу за инвестиције и зашто је
изражено интересовање рударских компанија да са Владом
Србије и РТБ-ом Бор направе
стратешко партнерство – истиче
Александар Антић.
Антић додаје и да Влада Србије
не може довека да буде инвеститор
у свим сегментима живота у Србији,
те да се зато тражи стратешки партнер за борску компанију, којој су
због дуге апстиненције улагања у рударску производњу потребна велика
улагања. – Морамо да обезбедимо
довољно руде да бисмо „нахранили“ модерну и озбиљну топионицу, а то изискује више стотина
милиона долара потребних за
одржавање постојеће производње
у Кривељу и Мајданпеку, али пре
свега за отварање новог рудника
„Церово“ – наводи министар.
Радна група Владе Србије, задужена за РТБ, којом он председава,
управо анализира могућности набавке одређене опреме која је дефинисана техничким, технолошким и производним потребама
борске компаније и њеног ефекта
на пословање у овој години. – Балансирамо вредност и ефекте те
опреме и како ће се све то одразити на процес избора стратешког
партнера. Штедљива смо Влада и
водимо рачуна о сваком динару.
Када томе додамо и чињеницу да
председник Вучић воли да све
то исконтролише на крају дана,
Александар Антић
те наше математике, јасно је да
је озбиљна анализа у питању.
„Бора“ јесте релативно добра цена ване јавне финансије, скок Србије Сваки динар који се да из буџета
бакра. Када тој стабилизацији на Дуинг бизнис листи Светске

са становишта економичности
производње и оперативних трошкова, учињен значајан искорак.
Наравно, ту је и нова топионица
и успостављање њеног рада по
свим технолошким параметрима,
а допринос свему томе дале су и
флотације и нова опрема која је
набављена за Мајданпек. И, то
је само један сегмент. Други је
УППР, који је РТБ-у Бор омогућио
да „продише“ и да може да планира своје обавезе и трошкове,

мора да буде апсолутно оправдан и трипут прочешљан. Али,
верујем да ће радна група врло
брзо донети одлуку која, по мени,
делује реално јер ми се чини да
би ефекти инвестиције и набавка
опреме коју је пословодство дефинисало, врло брзо дали добре
резултате у производњи, обашка
што је и цена бакра сада заиста
добра – закључује министар Александар Антић.
Горица Тончев Василић

„Митилинеос“ ће бити намирен из
републичког буџета
Историјски дуг РТБ-а према „Митилинеосу“ биће исплаћен до краја ове године,
а у преговорима са Грцима је, како каже министар Антић, договорено да се зауставе камате на основу арбитражне пресуде и дуг отплати на четири рате, при чему ће
највећа рата бити у децембру 2018. Споразумом је предвиђено и да се сви преостали међусобни тужбени захтеви повуку, попут оног који је против РТБ-а поднет суду
у Атини. – Дуг није 40 милиона евра, како су то пренели медији, већ између 32 и 33
милиона, пошто је реч о дугу у доларима. Он ће бити исплаћен из буџета Републике Србије и њиме нећемо оптерећивати РТБ који, због спровођења УППР-а и свега
осталог што је у току, није у могућности да то сервисира, казао је Антић.

Актуелнo
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У фебруару 22,5 милиона долара
РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор је у фебруару ове године
иностраном тржишту испоручио робу
вредну 22,5 милиона долара што је, у
односу на исти месец прошле године,
више него дупло, пошто је извоз тада
износио 10,5 милиона долара. Девизни
прилив знатно је побољшан због веће
производње у РТБ-у Бор, пораста цене
бакра, али и константо велике тражње
за „црвеним металом“ из земаља у
окружењу.
Приход РТБ-а од продаје бакра прошлог месеца је 21,85 милиона долара,
а продајом сребра, платине, селена,

Фебруарски извоз већи
је 44% од јануарског и чак
2,1 пута од оног који је остварен
истог месеца прошле године

сумпорне киселине и плавог камена
компанија је зарадила додатних 711
хиљада долара. У фебруару је пут
Велике Британије, Хрватске, Пољске,
Немачке, Италије, Бугарске, Румуније
и Турске отишло 3.126 тона бакра, 472
килограма сребра, 1.250 тона сумпорне
киселине, 4,2 тоне селена и 111 тона
плавог камена.
РТБ ове године наставља узлазни извозни тренд јер је фебруарски извоз 44% већи од јануарског
који је, подсетимо, вредео 15,6 милиона долара.
Г.Т.В.

Заказано прво заседање нове Скупштине општине Бор

Конститутивна седница десетог априла
СО БОР. – Након избора за нову
локалну власт одржаних четвртог
марта актуелни председник СО Бор
Видоје Адамовић сазвао је конститутивну седницу (нове) Скупштине за
10. април (уторак), са почетком у девет
сати. На дневном реду је 15 тачака,
почев од извештаја Изборне комисије и
образовања Верификационог одбора, до
потврђивања мандата нових одборника
и разрешења старих.
На дневном реду су и одлуке
о утврђивању престанка функције
досадашњег председника Скупштине
општине и његовог заменика, избор
нових, као и разрешење и постављење
секретара. Потом следе одлуке о престанку мандата извршних органа општине, избор председника општине Бор,
његовог заменика и чланова Општинског већа, као и доношење решења о
избору председника Административномандатне комисије, његовог заменика и
чланова.
Љ.А.

Одборници четири политичке опције у новом сазиву СО Бор

Коалицији СНС-а и СПС-а 24 мандата

Дачић - Социјалистичка партија
Србије, освојила 24 мандата, као
што смо првобитно и саопштили.
Листа под редним бројем три „Ми
или они - уједињени за Бор“ (Народна странка, Демократска странка,
Влашка народна страна, Заједно за
Србију, Демократска странка Србије,
Социјалдемократска странка - Драган
БОР. – Након истека законског рока листа под бројем један “Алексан- Марковић) освојила је седам мандата,
за улагање приговора (у коме их није дар Вучић – зато што волимо Бор“ а опција под редним бројем четири:
било) Општинска изборна комисија Српска напредна странка – Ивица Доста је било и Двери српске „Да ови
је прогласила убедљиву победу коалиционе листе „Александар Вучић –
Зато што волимо Бор“ СНС – Ивица
Дачић - СПС на локалним изборима у
Бору, са освојених 58,52 одсто гласова.
Цензус су прешле и листе „Ми или
они – уједињени за Бор“ са 16,48 одсто
гласова, Доста је било и Двери српске
– „Да ови оду, а да се они не врате“ са
8,17 одсто и мањинска влашка странка
„Мост“ са 4,1 одсто гласова.
Како се чуло од Љубинке Јелић,
начелнице Општинске управе и заменице председника Општинске изборне
комисије, изостанком приговора у прописаном року прелиминарни резултати практично су постали коначни и
Комисија је решењем доделила мандате поменутим листама. - Могу да
кажем – изјавила је Јелићева - да је

Коалиција „Александар Вучић – Зато што волимо Бор“ СНС – Ивица Дачић - СПС освојила је 58,52 одсто гласова на локалним изборима одржаним четвртог марта. Цензус су прешле и листе „Ми или
они – уједињени за Бор“ са 16,48 одсто гласова (седам мандата), Доста је било и Двери српске – „Да ови оду, а да се они не врате“ са
8,17 одсто (три мандата) и мањинска влашка странка „Мост” која
је освојила 4,1 одсто гласова (један мандат)

оду, а да се они не врате” три мандата. Мањинској влашкој странци
Мост „Бор у срцу – Мики Јаношевић“
припао је један мандат.
Доставу уверења о додели мандата
коалицијама странака и група грађана
које су прешле цензус, Комисија је
најавила у року од десет дана након
проглашења коначних изборних резултата, док ће о потврђивању мандата
одборника одлучивати скупштина на
конститутивној седници.
Подсетимо да је право гласа на
овим изборима имало 43.261 бирач. На
47 бирачких места у општини изашло
је 23.784 њених житеља, те је укупна
излазност била 54,95 одсто уписаних
бирача. Важећих листића је 23.120, а
неважећих 657. За 35 одборничких места
у Скупштини борило се укупно 155 кандидата на осам изборних листи. Од њих,
цензус нису прешле четири: „Гласам за
омладину“ – Владимира Стојичевића
(4,45 одсто гласова); група грађана
Зорана Петровића Петраша „Покрет
за ново доба“ (2,54 одсто); „Одговорно
и домаћински за Бор“ (Српска радикална странка – др Војислав Шешељ,
Уједињена сељачка странка – Милија
Милетић) са 2,12 одсто гласова и Републиканска странка – Дејан Милић (0,92
процента бирача). Припремио: Љ. А.

Рударство РББ
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Снег у марту отежао остварење планова кривељских рудара

Почетак пролећа тежи од зиме
КОП „КРИВЕЉ“. – За 22 дана
марта кривељски рудари откопали
су 582.370 тона руде са просечним
садржајем метала 0,254 одсто, што је
(за тај број дана) дало око 1.472 тоне
бакра у руди. Уклоњене су и 540.880
тона јаловине. Укупно, то је 1,123 милиона тона ископина у месецу који је све
нас, па и рударе изненадио, јер март из
претходних година памте као месец са
бољим условима за рад на копу. Ипак,
управник копа Милан Делић, поручује
да ће рудари издржати и до краја овог
месеца, а поготово наредног, покушати
да постигну боље резултате.
- Испоставило се - каже Делић –
да је ово један од најтежих месеци
последњих година, чак и када га поредимо са јануаром или децембром који
су, по правилу, тешки на копу. Најпре
смо имали пола метра снега који се
брзо отопио, па је много воде кренуло ка ободима копа а на етажама се
формирало блато које је угрожавало
рад, путеве и електромрежу. Онда су
поново дошли снежни наноси и мразеви, па је таква смена падавина и
темепература (од минус десет до плус
петнаест) узела свој данак. Упркос

позицији као и почетком месеца. – Приоритет је да испоручимо предвиђене
количине руде и бакра у њој – подсећа
Делић – као и да се што више приближимо плану на јаловини, надајући се
Фото: И. Владић

силној борби радника, руковалаца
рударском опремом, надзорно-техничког особља које је даноноћно на
позицијама и ради 12, па и 16 сати,
да би се отклонили кварови и дала

Издржаћемо и овај испит – поручује управник копа Милан
Делић – истичући да су одржавање путева, електромреже и
расположивост транспортног система приоритети како би до
краја месеца побољшали резултате
производња, лоше стање путева,
електромреже и влажност транспортних трака, умањили су производњу
у одређеној мери.
Међутим, на копу настоје да до
краја месеца отклоне сметње и надокнаде пропуштено, иако је ових дана
поново нападао снег тако да су у сличној

да ћемо у априлу повећати број расположивих камиона. На тај број је овог
месеца доста утицало стање путева,
мада два булдозера, два грејдера и
утоваривач, буквално нису стали јер
су се руковаоци мењали на лицу места.
На копу све време ојачавају и заштитне ободне канале, поготово на

источној и северној страни, како би прихватили сав прилив воде током отапања
снега и спречили да потопи пумпе и
отежа копање руде са доњих етажа. Максимално радимо и на одржању
путева расквашених влажним снегом
– додаје Делић. - Даноноћна су дежурства електричара да производња
не би трпела. Наше основно дејство
у овим условима иде у три правца:
одржавање путева и борба са водом,
одржавање електромреже и максимална расположивост транспортног система. Ако до краја месеца у
томе истрајемо, успећемо да подигнемо производњу и да и овог месеца
остваримо добре резултате. Ипак,
нестрпљиво чекамо сунце да свима
сване. И електричарима који не знају
за одмор, и људима који одржавају
путеве, и онима са транспортног система.
Делић истиче да је март обележило
изузетно залагање радника, посебно
оних из одржавања, јер готово све раде
на отвореном. Током сталних дежурстава са руковаоцима одмах су реаговали и остајали све док се квар не отклони. Бољом организацијом на копу су
настојали да превазиђу проблеме које је
донело зимско време на календарском
почетку пролећа. Није било ни удеса, ни
хаварија, ни повреда људи, а стабилно
је радило и одводњавање, упркос великом приливу и хладноћама. Пажљиво се
прати и водостај Кривељске реке, како
због близине копа, тако и колектора.
Љ. Алексић

У „Кривељу“ замењено још 600 метара траке

КОП “КРИВЕЉ”. – Након тродневног застоја ради замене нових 600 метара
старе траке (толико је замењено и крајем
октобра) транспортни систем за превоз
јаловине са кривељског у стари борски
коп наставио је рад 18. марта. Екипа
вулканизера из борског и мајданпечког
рудника је претходне седмице саставила три нова котура (од по 200 метара)
поред трасе да не би прекидала превоз
јаловине. Потом је систем (шеснаестог)
заустављен на три дана, трака је навучена на ролне, наредног дана спојена, а
од осамнаестог је овај продуктиван, а

- Опет смо имали прилику да заменимо део старе траке која се користи од 1998. године – рече нам Ивица
Ђорђевић, технички руководилац
електромашинског система и рудног
дробљења (17. марта). – Пошто је
након замене у октобру остало још
2.400 метара, убацивањем нових
600 смањујемо дужину за замену на
1.800 метара, а у плану је да се што
је могуће пре уклони сва стара трака.
Укупна дужина траке је шест километара (рачунајући и повратни део) и
ово радимо зато што је постало веома

Траке су спајане под шатором како би се
обезбедили услови без влаге и одређена
температура

јефтин начин превоза раскривке поново
био на располагању рударима за интензивно раскривање источног дела
кривељског копа.

тешко контролисати стање старог
дела. Из њега су све чешће избијале
челичне сајле и избацивале транспортни систем из погона, а могу про-

Фото: И. Ђорђевић

За више јаловине са мање стрепње

Котур по котур и, од шест километара старе траке, остало је да
се замени још 1.800 метара. – Јер, постало је тешко контролисати
тај део који се користи од 1998. године, пошто су из њега све
чешће избијале челичне сајле претећи великим штетама
узроковати и велике штете на редукторима, мотору, па и на траци која је
већ замењена.
Застој је искоришћен за радове на
више локација. Људи су радили на одлагачу код Јаме, на чланкастом додавачу дробилице и пресипним местима где год је утврђено да је потребна замена неких делова. На замени
траке и овога пута смо затекли исту
екипу вулканизера коју је предводио
пословођа
Славиша Младеновић.
Били су ту Иван Стојановски, Бојан
Стаменковић, Горан Милошевић,
док је у ноћној смени радила екипа
из Мајданпека предвођена Новицом
Тројановићем.
– Иако је половина марта, траку
мењамо у готово зимским условима
– каже Младеновић. – Услове без влаге
и са одређеном температуром за њено

спајање обезбедили смо тако што смо
направили металну конструкцију
коју смо поставили преко носача
траке и прекрили је церадом. Шатор
је димензија десет пута десет метара,
и уз калорифер постижемо температуру за лепљење, односно заливање
саставних делова живом гумом.
Транспортна трака која је уграђена
пољске је производње. Дебљине је 25
мм, ширине 1.600 мм, тежине 70 кг
по дужном метру. То је добро за њену
издржљивост, али је тешко радити са
њом будући да су по целој ширини
распоређене 104 сајле пречника осам
милиметара. При спајању, сваку од тих
сајли треба очистити, ослободити од
гуме у дужини од метар и по и након
тога нанети нову, сирову гуму, која у
преси добија компактан, поуздан спој.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Мартовска проиозводња РБМ-а у немилости закаснеле зиме

Временске неприлике узеле данак
Фото: Милан Клческо

За 22 дана марта произведено
1.150 тона бакра у концентрату,
као и одговарајуће количине
сребра и злата, али је учинак
на укупним ископинама
једва половичан. – Највећи
проблеми са „Фазом 1“, где
невреме узрокује проблеме
у раду одлагача, а њено
„испадање“ значи слабији
учинак на раскривци

РБМ. - Током читавог марта у Руднику бакра Мајданпек производња на
површинском копу (руда и раскривка),
али и у флотацији одвијала се у знаку
директниих последица временских неприлика. Тронедељни мартовски резултати потврђују да су проблеми били изузетно велики, па је план укупних ископина тек половично остварен. Притом је
руда остваривана са више од 85 одсто,
а раскривка са тек нешто више од 38
процената. Добар садржај и солидно
искоришћење омогућили су да се за 22
дана произведе више од 1.150 тона бакра
у концентрату, што указује на могућност
да се март, ипак, оконча са солидном
производњом како бакра тако сребра и
злата у концентрату.
-Током читавог марта били смо
принуђени да готово свакодневно
прво стабилизујемо производњу због
изузетно јаког утицаја временских не-

прилика на дешавања у производњи
- каже Бранислав Томић, први човек
Рудника бакра Мајданпек. Притом
наводи да су снежни наноси и јак ветар
често заустављали одлагач на Ујевцу,
а тако и „Фазу 1“ транспортног система, што се посебно одразило на раскривци: - Ми смо пуну пажњу посветили руди успевајући да добијемо
битку са невременом, али смо били
свесни да прве лепше дане морамо искористити за побољшање резултата
на раскривању и надокнаду бар дела
изгубљеног.
Услови за рад на површинском копу
били су све време отежани због снега,
кише, блата, али се уз изузетне напоре
томе доскочило. - Успели смо да одржимо производњу, иако смо имали
пуно проблема са одлагачем, пошто
су га сметови затрпавали, а ветар померао. Путеви су нам такође зада-

вали главобоље, јер су конфигурација
терена и обилне падавине, као и сам
састав материјала за насипавање утицали да ту немамо потребан квалитет
и стабилност.
Када су у питању рударске
саобраћајнице у другој половини марта
интензивирана је њихово одржавање
и санација: - Свакодневно интервенишемо у складу са могућностима
расположиве помоћне механизације
и материјала за насипавање, а
ојачавамо и одређене деонице и
тачке на путевима дуж радилишта.
Побољшањем временских прилика
помоћна механизација ће нам дуже
бити на располагању, па ће се то
одразити и на квалитет путева, мада
смо већ направили видљиве помаке
на том плану - додаје Горан Репеџић,
главни пословођа производње.
И у флотацији је последњих дана

пуно посла. Уз производњу, која је у
првом плану, брине се и о одржавању
бројних
разуђених
и
удаљених
постројења: - Као и претходних месеци
успевамо у ономе што нам је први
задатак, да уз солидан квалитет и
добро искоришћење прерадимо сву
руду која нам стигне са површинског
копа. Ради пет секција, функционише
цела линија, а повремени проблеми
најчешће су последица оваквих временских неприлика - каже управница
Јелена Ђурић.
Иако знатно испод планских захтева, мартовска производња у Руднику
бакра Мајданпек неће умањити позитиван тренд раста производње у овој
години. А, да се надокнади изгубљено,
заједнички је задатак свих запослених,
што би требало да се покаже већ наредних месеци.
Силвија Вукашиновић

У ПУС-у РБМ-а успешно ремонтовали кашику багера

Уштедели 80 хиљада евра
РБМ. - У Производним услугама
мајданпечког Рудника бакра не посустају
када су у питању рационализације,
иновације и иновативан рад везан за
освајања израде појединих делова од
виталног значаја за производњу. О томе
говори и најновији подвиг - успешно
ремонтована кашика „ОК” багера, капацитета 15 кубних метара. Сопственим радом остварили су велику уштеду,
јер је изостала куповина новог чела које
кошта око 100 хиљада евра.
- Кашика за „ОК” багер била је
толико оштећена да се исплативост
ремонта доводила у питање. Патос је

био је тотално оштећен, а чело кашике
на које се каче зуби готово да није
постојало - објашњава проблем са којим
су се суочили Неђељко Чавић, управник
ПУС-а. - Након одлуке да, ипак, започнемо ремонт, било је потребно купити
ново чело које кошта око 100 хиљада
евра, али смо, опредељени као и увек
за максималне уштеде, одустали од
куповине и одлучили да ручном израдом до њега дођемо у машинској
радионици. - Купљен је лим чувеног произвођача шведског челика
„хардоx”, тзв. стренx 700 дебљине 140
милиметара и помоћу бренера и бру-

Већ се планира ремонт још једне кашике

Кашика за „ОК” багер била је толико оштећена да се ремонт
доводио у питање, али су у машинској радионици сами
направили чело кашике које, иначе, кошта око 100 хиљада евра,
изнова направили патос и уједначили делове уграђујући навлаке
и зубе (домаће производње) багера „ПЦ 3000”, који су четири
пута јефтинији од увозних
силице направљено је чело. Било је
тешко аутогено резати лим од 140 до
190 милиметара, јер је рез ишао под
углом, па смо морали правити посебан алат за резање. Чавић додаје да су
у томе успели захваљујући искусном
вариоцу Зорану Стојановићу који се
максимално ангажовао, показујући да
машинској радионици не мањкају врсни
мајстори.
- Оштећени патос направили смо
изнова варећи сегментно лимове,
такође, од шведског челика „хардоx”.
Да бисмо уједначили делове, уградили смо навлаке и зубе багера „ПЦ
3000”, израђене у домаћој ливници саопштава још детаља пословођа Драги
Николић, и како се дошло до тога да се
на два различита багера, „ОК” и „ПЦ”,

уграђују исте навлаке и зуби домаће
производње, четири пута јефтинији од
увозних.
- Овим послом запослени у Производним услугама остварили су
уштеду од око 80 хиљада евра - истиче
Бранислав Томић, директор Рудника
бакра Мајданпек. Подвлачи да је ПУС
још једном показао да најјефтиније и
најбрже може да изради кључне делове
и склопове и тако максимално смањи
застоје на опреми РБМ-а. У ПУС-у
настављају битку за уштеде, па, како
каже главни креатор уштеда у овом
погону али и РБМ-у – Неђељко Чавић
- већ планирају ремонт кашике за багер
„ПЦ 4000”, на исти начин, без куповине
новог чела.
С. Вукашиновић
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Влажна сировина отежала рад топионичара и почетком марта

Додатним напорима
прерађен сав концентрат
Топионичари за 25 дана
марта произвели 4.340
тона анодног бакра. – С.
Стефановић: Забележено је
неколико застоја, пре свега,
због сушача који не успева да
уклони влагу из концентрата,
па се он претвара у налепке
који запуњују агрегат. –
Агрегати су, углавном, у
исправном стању, јер
их одржавају редовним
сервисирањем
ТОПИОНИЦА. – Топионичари су
за 25 дана марта примили 20.277 тона
концентрата бакра са 4.135 тона метала
(2.421 тону у домаћим, а 1.713 тона у
увозном). Почетком месеца у концентратима је и даље био повећан садржај
влаге, што због основне влаге у сировини на излазу из флотације (кретала
се, у просеку, изнад 11 одсто), што делимично и од падавина на путу, посебно од
Мајданпека и Прахова. Стога су топионичари били принуђени да покривају
вагоне церадама, како би елиминисали

Славиша Стефановић

бар ту влагу из атмосфере. Тако су претходних дана сви концентрати који су стизали железницом из Мајданпека и Прахова били прекривени церадама, што је
додатно отежавало истовар због претходног намештања и скидања цераде
која је успут задржавала одређену ко-

личину воде. Међутим, постигнут је
жељени циљ, а то је да концентрати
долазе, углавном, са влагом колика је на
излазу из флотације. Како нам је рекао
Славиша Стефановић, технички руководилац Топионице, у минулих десетак дана драстично је побољшан квалитет концентрата, јер из кривељске и
мајданпечке флотације испоручују ову
сировину са садржајем влаге испод
десет, чак са девет процената, што је апсолутно прихватљиво за ову технологију
у топионици.
- Једино нам као проблем остаје
концентрат шљаке, млевени хладни
материјал који и даље има недопустиво повишен садржај влаге, али се
надамо да ће се борска флотација изборити и са тим проблемом, пошто је
пре двадесетак дана почела да ради
нова флотација за прераду топионичке шљаке. Без обзира на влагу, Топионица је додатним напором прерадила све количине испорученог концентрата. Забележено је неколико
застоја, пре свега, због сушача који
не успева да уклони влагу из концентрата, па се он претвара у налепке
који запуњују агрегат. Зато смо неколико пута стајали, да бисмо очистили сушач, а приликом недавног
застоја пре неколико дана у помоћ су
нам притекли и рудари. То решавамо
у ходу и надамо се да у најскорије
време влага више неће бити проблем,
пре свега, за рад сушача, односно целе
топионице – нагласио је Стефановић.
Због свих наведених разлога, Топионица у марту није имала довољно континуитета у раду, што се помало одразило
на квалитет вођења процеса. За 25 дана
првог пролећног месеца произведено је

4.340 тона анодног бакра, а ових дана на
лагеру има концентрата за једнодневни
рад, што значи да се све количине које
доспевају на прераду, мање-више, одмах
„пуштају” у процес. Хладни материјали
који се стварају током технолошког процеса се континуално прерађују, тако да
се њихова залиха не повећава, док је
нешто повећана залиха шљаке, с обзирон на то да се прешло на прераду у
новој флотацији. Сам прелазак са старог
на нови начин прераде шљаке довео је
до повећања њених залиха која свакако негативно утиче на досадашње

ски него 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

искоришћење бакра. Међутим, топионичари у наредном периоду очекују да и
ту количину шљаке сведу на оптималну.
Наш саговорник истиче да су агрегати, углавном, у исправном стању, јер
их одржавају редовним сервисирањем.

према Фабрици сумпорне киселине. И
поред отежане производње, параметре
и нормативе успешно „држимо” под
контролом и у планским оквирима, са
незнатним „пробојем” на оним ставкама које су у директној зависности од

Ретур анода смањен на 13 процената

- Проблематика која прати ову
производњу успешно се и у ходу
решава. Ту, пре свега, мислим на
чишћење појединих агрегата, додатно
дихтовање кућишта главне дуваљке за
вучу гаса и самог електрофилтера, као
и санирање евентуалних пробоја како
индустријске тако и пијаће воде. Трудимо се да нам застоји не буду неплан-

рада топионице. 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.
Ј. Станојевић

Жене РББ-а
Слађана
Миленковић
(Коп „Кривељ“)
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Тридесет пет година на дробљењу руде

Слађана Миленковић, пултиста на примарном дробљењу, и њене
колегинице по сменама надгледају пражњење дампера у дробилицу
да би брзом реакцијом спречиле евентуалне хаварије и оштећења,
а посебно воде рачуна о безбедности људи који раде на систему од
те почетне прераде руде до рудног склада. Не преради се увек исто –
каже Слађа - али у последње време бележимо преко 90 тура за смену, а недавно их је било чак деведесет девет

камиона морамо бити спремни да
реагуејмо на време. Ја пратим како
камион сипа руду у дробилицу и пулт
са комплетном технолошком шемом.
У комуникацији са возачима помажу
ми два семафора. Зелено добију кад је
дробилица празна и кад то дозвољава
и бункер испод ње. За тај део посла је
потребно – каже Слађана – “око соколово” како бих уочила и брзо спречила евентуално оштећење дробилице. Непожељни комад метала
потом извлачимо из „грла дробилице“
а превелику стену вадимо краном
или разбијмо пнеуматским чекићем.
Некад се и минира.
Заглаве су ноћна мора оних који овде
раде и зато највише пазе да до тога не

Толико година рада у окружењу где
постоје бројна правила изградило је и
код Слађане дисциплинован став према
обавезама. Ништа јој не пада тешко, а
на темељима тог рада и реда градила
је и свој однос са људима. Рудник не
зна за празнике, али Слађанине колеге
не дозвољавају да празници, а поготово Осми март, прође без пажње према
њихових пет колегиница са пулта. Сменски пословођа Бојан Митић са Слађом
ради више од 20 година. – Добро се
познајемо – каже он – и могу да кажем
да је једна од најодговорнијих радница, најискуснија, лепо је радити
са њом. Овде је одлична атмосфера
и дисциплина, а Слађа је увек и расположена за посао и врло пажљива.

На прозорчету Слађа прати да не дође до заглаве дробилице…

КОП „КРИВЕЉ“. - Два дампера стигоше на рампу за истовар
руде у примарну дробилицу. Слађана
Миленковић, једна од пет жена које по
сменама раде за пултом рудног дробљења,
притском на дугме даде зелено светло
једном од њих да сипа својих 220
тона. Корпа камиона полако се диже и
руда крену у огроман левак дробилице.
Плешући свој троми, али снажни плес
звоно дробилице поче да крцка комаде
стена као орахе. Руда нестаје доле у бункеру и одатле тракама путује на одлагалиште. Потом ће на још два дробљења,
да би се у флотацији претворила у кашу
из које ће се, уз помоћ флотационих
машина и реагенаса, одвојити оно племенито због чега кривељски рудари
преврћу брда. Када дробилица прогута
први “залогај” Слађана зеленим светлом
даје знак возачу да сипа нови. Притом
кроз прозорче будно пази да се не за-

глави велики комад стене или неки метални комад од рударских машина, зуб
багера, на пример. То може да оштети
дробилицу, а онда стаје читава линија.
Тако Слађа целу смену проведе у
трчкарању између прозора и пулта на
коме прати попуњеност бункера, рад
мотора дробилице, рад траке… Понекад дневно командује истоваром преко
деведесет дампера, а недавно је у блокче
нека од њих уписала чак 99 камиона!
И док дробилица задовољно “мумла”
гутајући стотине тона бакарне руде,
Слађана Миленковић, почиње причу о
себи и свом послу, а пословођа Бојан накратко преузима њене обавезе.
-Рођена сам овде у Бору - каже
Слађа - и завршила за руковаоца рударском механизацијом. Међутим, 35
година радим као пултиста. Тежак
је то и одговоран посао који тражи
велику пажњу јер током кипања

Миланка Неграновић
(Јама)

… а за пултом колико је оптерећен мотор и пут руде до склада

дође. – Још већу важност посвећујемо
безбедном раду – каже Слађана - и
не почињем док не проверим да ли
су сви на свом месту (бравари, машинци, пословође). Прочитам књигу
примопредаје (да видим шта се
догађало у претходној смени) и тек
онда крећем. Тросменски рад за жене
није лак, поготово оне које имају децу.
Ја већ имам и унуке, али све се постиже кад човек хоће и кад има добре
колегинице и колеге.

Међутим, изненађења су увек могућа,
камиони су велики, кипа се директно у дробилицу... Оно што је могла
да спречи, Слађа је увек спречавала.
А, ми помажемо и њој и осталим које
овде раде, поготово ноћу јер, ипак су
то жене, мајке, домаћице. Спремни
смо да их одменимо када је то потребно и могуће, јер кад производња
не трпи добро је и предузећу и нама.
Љ. Алексић

Сигурна вожња

Због тешког и ризичног посла којим се баве изузетно ценим рударе и заједно са колегиницама настојимо да њихов силазак у јаму
и повратак лифтом буде безбедан. Зато пажљиво пратимо сигнале
на командном пулту, кретање ужади и поштујемо правила – каже
Миланка која није могла а да не сиђе “на дно” јаме и види где раде
људи којима је она веза са светлошћу дана
ЈАМА. – Двоспратним рудничким
лифтом Сервисног окна, који одједном
може да понесе 22 тоне терета и 120
рудара, Миланка Неграновић сваког
дана, у прописано време, најпре спусти
смену рудара, а убрзо и пословође. Ка
радилиштима на преко 700 метара под
земљом они лифтом иду до 512 метара
дубине (15. хоризонт), а онда настављају
возилима погодним за те услове.
Лифтом се и враћају, а њиме командују
нежне, али сигурне руке, и бистре главе,
Миланке и још седам њених колегиница које се, из смене у смену, мењају
за пултом.
Миланка је рођена у Бору (1978),
завршила је средњу економску, најпре
радила у трговини, а после смрти супруга две година била без посла. Тада
почиње њена борба за њу саму и двоје

деце (сину ће ускоро 16, а кћери 18
година). Уз велику упорност (коју
препоручује и младима) запослила се
у кривељској флотацији где је радила
годину дана, а онда прешла “на Јаму”.
Положила је за руковаоца извозном машином и на том послу смо је и упознали
пред Осми март у смени са Славицом
Јовић. Јер, лифтовима увек управљају у
пару, једна великим, друга малим. Славица је управо возила шахт-мајсторе
(електричаре и браваре) да прегледају
окно после доскорашњих мразева.
Стање опреме у окну се, иначе, свакодневно контролише, а машине детаљно
проверавају двапут недељно.
И, док око нас шкљоцају склопке,
пале се и гасе лампице, док казаљке дубиномера круже по ко зна који пут, а
дебела челична ужад, коју видимо кроз

Дубиномери су наше „очи” у окну, каже Миланка за пултом јамског лифта

– Наш посао је да (у тросменпрозор над дводелним пултом (један је
за мали, други за велики кош), час се ском раду) спуштамо у јаму рударе
намотавају, час одмотавају, Миланка и опрему (камионе, утовариваче, експлозив, гуме, гориво, материјал за
објашњава:

Жене РББ-а
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Јасмина
Грујић

(кривељска флотација)
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Модернизацијом кривељске
флотације много тога у овом погону је
аутоматизовано, али се не може без послова које обавља једна вредна, сложна, а

Бакру за петама
посао од старијих „флотерки“ јер ју је,
каже, баш занимао. Овде се тросменски ради, али она је само у првој смени,
пошто су јој деца још мала, а самохрана
је мајка.

Јасмина Грујић седму годину ради у техничкој припреми кривељске
флотације и узорковањем руде, пулпе, концентрата, настоји да
инжењерима достави поуздане податке како би се што више бакра,
сребра и злата из, иначе, сиромашних руда нашло у концентрату
ћења метала и машина у флотацији, олакшала послове, али више инжењерима,
који сада имају све на екрану, него
нашим саговорницима у припреми, јер
оне и даље узимају узорке тамо где то
не чине уређаји. Узимају их ручно по
устаљеној процедури - руду са трака
којима стиже, пулпу на излазима из
млинова, дефинитивни концентарт на
крају процеса. У лабораторији техничке
припреме постоји читав низ малих
машина које су заправо флотација у
малом. На њима инжењери симулирају и
припремају прави процес, побољшавају
га.

башти, на њиви. Ана нам, такође, рече:
И лепо радимо и лепо се дружимо.
Истини за вољу, ову тројку која је, како
бисмо сликовито рекли, бакру стално за
петама, ретко смо кад видели да седи.
Готово редовно неку од њих сретнемо
у погону са посудама и лопатицама или
ту, у лабораторији, нешто пресипају,
филтрирају, сеју, суше, мере...
И, после сваког таквог „пуног“
радног дана Јасмина путује у своје
Бучје да би сутра зором поново била
на радном месту: - У селу се, најпре,
видим са дечицом – прича нам о том
делу свог живота. - Видим шта им

Јасмина узима узорке руде која стиже у флотацију

богме и лепа дружина у њеној техничкој
припреми. Случај је хтео да у смени затекнемо исто друштво као и прошле
године: Виолету Пиљевић, Јасмину
Грујић и Ану Адамовић, па пошто смо
лане представили прву од њих, сада смо
настојали да боље упознамо Јасмину.
Имајући у виду да је посао кривељских
флотера да из сиромашних руда ухвате
што више бакра, сребра и злата, узимање
узорака из процеса и њихова анализа,
чиме се оне баве, мора бити крајње прецизно јер се на основу тога подешава
прерада милиона тона руде. А, дозволити да ови вредни метали, након процеса који много кошта и траје, уместо у
концентрату, заврше у јаловини, свакако
не жели ни једна од њих.
Јасмина је рођена у Бору, а живи
у оближњем Бучју и путује сваки дан,
зими и лети. По струци је машински техничар, али седму годину ради у
кривељској флотацији и брзо је научила

-Послови којима се бавим у
техничкој припреми кривељске
флотације тичу се праћења целокупног процеса прераде руде. Почев од
њеног улаза тракама, одакле узимамо
узорак да би се одредила уситњеност
и Ph-вредност, а онда се шаље на
хемијску и анализу влаге. Пратимо
и процес млевења из кога узимамо
тзв. пулпу којој одређујемо густину,
затим је сушимо и сејемо на ситима
да би се такође одредио гранулосастав. У делу флотирања одређујемо
концентрацију реагенаса, влагу концентрату, а на крају смене покупимо
узорке из анализатора који их узима
аутоматски (на пола сата), филтрирамо их и шаљемо на анализу. Раде се
и додатна снимања, што је мало већи,
тимски посао. На тешко приступачним местима при узимању узорака
помажу нам људи из погона.
Аутоматика је побољшала искориш

Јасмина, Ана и Виолета у погонској лабораторији

И од Јасмине смо чули да је однос
колега и руководилаца према женама
из припреме изузетно коректан и функционишу без проблема. Виолета, као
најискуснији члан ове сложне тројке,
има само лепе речи за колегиницу
Јасмину. – Коректна је и вредна - каже.
- Свака јој част, овде је за пример а
свакодневно путује и, уз све што је
чека овде, ради и на селу, по кући, у

треба, спремим шта воле, јер - они
су ми у првом плану! Позабавимо се
и домаћим задацима, а како живим
код родитеља, волим да радим и
у башти. Ипак, посао у флотацији
за мене је био спас. После средње
школе седам година сам радила
у сеоској продавници, било је то
тешко и незахвално.
Љ. Алексић

нежном руком
подграду) – почиње Миланка. - Прва
смена силази тачно у седам и петнаест, а пословође у осам. Излазе око
пола један, а рудари у пола три. Кад су
људи у питању безбедност је у првом
плану, а за мене то значи да док сигналиста не јави интерфоном да је све
у реду - нема поласка. Кад добијем
све услове, лифт крене и зауставља
се само на две успутне “станице”. То
су 13. и 15. хоризонт. Експлозив се
спушта у јаму по специјалној процедури. Тада не сме да се вози брже од
два метра у секунди и ништа друго се
не спушта заједно са њим.
Миланка је на сервисно окно дошла
пре четири године и требало јој је времена да се ослободи страха од толико
дугмади, ручица, казаљки, велике одговорности... - Искрена да будем – каже
она - тек после шест месеци сам без
страха почела да спуштам људе. А,
овде је основно правило да пажљиво
слушаш (што је она рефлексно и чинила
разговарајући са нама), јер савки од
звукова са пулта, интерфона, из разводних ормана - нешто значи. Следеће
је да обавезно пратиш ужад, пого-

тово кад први пут возиш неки терет.
Ипак, ове велике казаљке на дубиномеру су нам све, оне су нам “очи”
током вожње лифта, а ове тачке на
кругу су хоризонти. Чим се приближим оном на коме треба да зауставим лифт ја успорим, а и радио-станицом ме упозоре да то учиним. Ако
бих нагло стала, онима у лифту то не
би било пријатно. Није безбедно ни
ако кренем превише брзо. Лифтови
пред 15. хоризонтом (последњом станицом) сами успоравају, док на осталима то радимо ми како их не бисмо
промашили.
На срећу, Миланка нема драматичних ситуација са лифтом. Сећа се
само два случаја кад је ударио гром у
оближњи далековод због чега је накратко нестала струја. То је било корисно
искуство за њу, а прво што се тада уради
је да се мали кош пребаци на агрегат
како би сигналиста сишао доле и затворио вентил да не дође до поплављивања
јаме. Ако су којим случајем тада људи
у великом кошу они се преко крова
пребацују у мали лифт и тако изађу.
Миланка Неграновић не само да

Док сигналиста не јави интерфоном да је све у реду нема поласка у дубине

спушта рударе у јаму, већ је и сама била
доле. На 11. хоризонт, у “Кафић”, спушта
се чешће јер је задужена да послужи
госте кафом и соком, а на најдубљи 19.
сишла је одмах по запослењу да би, како
каже, видела где јој људи иду и шта раде.
- То је за мене било најузбудљивије искуство. И тај шлем, одело, цокуле,
имају неку драж, моћ, па и од жене

попут мене са 53 килограма, направе
нешто јаче – каже Миланка смејући се.
- Са рударима које иначе много ценим
због тешког и ризичног посла, имам
одличан, строго послован однос. Лепо
је кад знаш зашто си ту, кад радиш
нешто важно, а други виде да то
чиниш најбоље што можеш.
Љ. Алексић

Жене РБМ-а
Мира
Адамовић
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Прва жена возач дампера

Са 11 година возачког стажа, искуством такси возача и дипломом руковаоца механизације у површинској експлоа
тацији, запослила се као прва жена возач
дампера у мајданпечком Руднику бакра. Након шест месеци вожње моћних „белаза”, тешких више од 130, а носивости 220
тона, каже да јој се посао свиђа и да се није
покајала
РБМ. - На прагу четрдесете Мира Адамовић
из Мајданпека остварила је свој сан из најранијег
детињства. Постала је прва жена возач моћних дампера у мајданпечком Руднику бакра и добила прилику
да, попут детета играчком, спретно управља рударском
грдосијом, крстари површинским копом и са својим
колегама мења географију у пределима свог одрастања,
дајући свој допринос вековној борби човека да из
земљине утробе изнедри бакар, сребро, злато...
- Још као дете долазила сам на ободе површинског копа и задивљено посматрала тешка возила
и моћну рударску механизацију прижељкујући да
и сама постанем део те приче - поверава Мира. Са
11 година возачког стажа, искуством такси возача и
дипломом руковаоца механизације у површинској

Снежана
Петровић

У руднику нема лаких радних места

Ради одговоран посао, хвали колегијалност,
а волела би да у РБМ-у у којем ради и њен
супруг, запослење пронађе и млађи син,
када старији није
РБМ. - Током 28 година стажа у Руднику бакра
Мајданпек Снежана Петровић из Црнајке је радила
најпре као лаборант, а у последњих 18 као узоркивач концентрата на утовару вагона у погону филтраже
(део флотације РБМ-а). Реч је о радном месту које
представља и последњу тачку на линији производње
у мајданпечком руднику и послу о којем се углавном
мало зна. Из филтраже се, наиме, железничким вагонима топионици у Бору испоручују концентрат бакра
и племенитих метала, односно завршни производи
РБМ-а.
- То је одговоран посао и један од оних који се
мора радити прецизно и тачно. Узорци се морају
узимати на време, а у средишту наше пажње је контрола влаге, тачност количина концентрата који се
испоручује, брига да се вагони не претоваре, а да се

Слађана
Радовановић

експлоатацији, током прошле године постала је прва помоћ колега све то успела сам да пребродим. Знам
жена возач „дампера” у РБМ-у, где након шест месеци већ да овај посао није лако радити, поготову зими,
вожње моћних „белаза” тешких више од 130 тона, а када се удруже снег, ветар, ледена киша, створи поледица, али захваљујући колегама увек спремним
да помогну и разумевању претпостављених улазим
полако у све тајне и морам да признам, ово је посао
који се и даље највише воли - каже Мира. Кроз смех
додаје да је најтеже попети се до кабине - ипак је то 4,5
метара, а онда је све лако: - Ово су огромна возила,
велика као кућа, изузетно вредна будући да један
„белаз“ кошта више од два милиона долара, али
сама вожња се не разликује много од управљања
другим возилима, само треба имати у виду њихову
величину.
У сусрет Дану жена, првом који проводи као возач
тешких возила и ради у другој смени, Мира Адамовић
има само речи хвале за своје колеге возаче - увек су ту
када затреба, на њихове савете увек може да се ослони,
а и да рачуна на помоћ: - Овде влада изузетно велика
колегијалност и права, пословична рударска солидарност. Стварно бих волела да се ускоро, као возач
тешких возила, запосли још нека жена да више не
будем једина.
носивости 220, каже: - И даље ми се овај посао веома
Мира Адамовић каже да је посао који обавља захсвиђа, испуњава ме и срећна сам. Нисам се покајала теван и одговоран, али изузетно леп.
ни у једном тренутку, нити помислила да га мењам,
С. Вукашиновић
а на почетку није увек било лако. Међутим, уз

отпрема обави у договорено и за што краће време - боља производња, а тако дође до пословних резулобјаснила нам је Снежана. Додаје да је реч о сменском тата који дају сигурност и отварају могућности за
раду који обавља још неколико њених колегиница: - даљи, будући рад рудника.
Снежана још каже да колеге увек испоштују њихов
Поред међусобног, имамо и велико разумевање
празник, Дан жена, и покажу колегијалност која краси
рад у филтражи РБМ-а. А, рад у руднику није нимало
лак.
- Тежак је рад по сменама, још и тежи за нас
који путујемо, посебно зими, а поготову за жене
које у кући и породици сачекају и друге обавезе.
Мој супруг, такође, ради у РБМ-у, а волели бисмо
да, када старији није, макар млађи син добије
запослење у фирми за коју су му родитељи везали
читав радни век. Он зна да посао овде није лак, да
у руднику нема лаких радних места, али се посла не
боји – каже Снежана.
Посао у руднику се некако увек сматра
примеренијим за представнике јачег пола, али се у
колега који су расположени да прискоче у помоћ последње време све чешће признаје да има жена које
сваки пут када затреба. Та спремност да се помогне одлично обављају свој посао. Снежана Петровић је
је, уосталом, и разумљива, јер смо на заједничком једна од њих.
С. Вукашиновић
задатку и усмерени ка истом циљу, да се да што

“Мозгара” ради као сат

Једина жена у Конструкционом бироу каже
да је то предност, јер има сјајне колеге који
својим огромним искуством помажу у раду.
- Жели да овај посао ради и даље и стекне
искуство и сигурност какво имају њене колеге
РБМ. - Нисам се покајала што сам на предлог родитеља пре скоро пет година посао потражила и пронашла у Руднику бакра Мајданпек. Захвална сам на указаном поверењу и отвореним вратима Рудника. Задовољна сам, радим посао који
волим, са колегама који су феноменални, имам
њихову подршку и помоћ, али и срећна што деци
могу да приуштим оно што у Нишу из којег сам
дошла нисам могла - почиње своју причу Слађана
Радовановић, дипл.инж. машинства, у Конструкционом бироу ПУС-а РБМ-а - целине коју у жаргону све
чешће називају “мозгаром” и у којој је она једина дама.
- То је предност, није мана. Колеге су изузетно
предусретљиви и као људи и када је реч о послу,
будући да на свако питање добијам подршку и
помоћ. Како у струци немам дугу праксу, а они је
имају, не беже од тога да ми покажу и проблеме
које нисам видела и потенцијална решења. Ово је
велика фирма, а Конструкциони биро пружа услуге
целом РБМ-у. Шароликост и разноврсност посла је
овде толика да се сваког дана нешто ново учи - рас-

положено о свему говори Слађана. Наглашава да је
посао изазован, леп динамичан, да се ради са људима,
јер се проблеми у производњи решавају у овој служби,
иде се на терен, снима…

- Посао је изузетно интересантан и драго ми је
што радим у струци. Интересовала ме је оптика и
маштала сам да завршивши смер прецизна механика уђем у мали, занимљив свет механике. Када
сам дошла овде, доживела сам прави шок када су
ми показали зупчанике и када сам видела системе,
дробилице, тешка возила, точкове, па схватила да
се све разликује само у детаљима, да се уместо о
центиметрима говори у метрима, а да се послу приступа на исти начин и када се репарира део, и када
дође нов, да се сними и остави за архиву - каже
ова млада и самосвесна жена - мајка 15-огодишње

средњошколке у Филолошкој гимназији у Београду
која се определила за кинески језик, док је син основац ученик четвртог разреда: - Одговара ми миран
живот у Мајданпеку. Мислим да је то добра средина
за породице са децом која још нису толико стасала
да им смета мир.
Слађана има занимљиво објашњење за “мозгару”
као популарнији назив за биро у којем ради: - Ово је
врло одговоран и захтеван посао. Импонује, али
и обавезује, па може и да уплаши, јер све што се
ради остаје нацртано и записано, а свака грешка
се плаћа и после неколико деценија, јер је наша
архива база за наручивање делова, па би евентуална грешка направила велику штету фирми. Ту
је и одговорност када се хитно на терену репарира
део. Морате да реагујете одмах, правовремено и
тачно, да знате функцију дела, где иде… Ту је искуство мојих колега од пресудног значаја, а “мозгара”,
заправо, синоним за велику одговорност. Овде је
на први поглед идеално радити када је у питању
атмосфера, тимски рад и колегијалност, али овај
посао има изузетну тежину, сваки дан доноси нешто
ново.
На крају разговора Слађана је признала да би
волела да на овом радном месту ради док не стекне
искуство и сигурност какво већ имају њене старије
колеге на чему им, крајње искрено, помало завиди,
али им је и бескрајно захвална што своја знања несебично деле.
С. Вукашиновић

Жене РБМ-а
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Чак пет жена је у групи од 14 запослених на одводњавању „Јужног ревира“

Нема “немогуће мисије”
На најнижим котама “Јужног ревира”, као део екипе одводњавања, и жене брину о несметаном раду пумпи и линија које испумпавањем ослобађају рудне етаже и омогућавају наставак ископавања руде на “Андезитском прсту”
РБМ. - У групи од 14 запослених на
одводњавању површинског копа „Јужни ревир“
у Руднику бакра Мајданпек је и пет жена које
раде као руковаоци пумпне станице. То су Миладинка Филиповић, Јасминка Жоржикић,
Гордана Дедић, Драгана Петровић и Сузана
Соврлић. Раме уз раме са колегама оне обављају
одговоран посао контроле рада пумпи на тре-

и више. По лошем времену, то није нимало лако.
-Да, најтеже је стићи до радног места. Колико
год да је стаза утабана и добро се познаје, па и
пажљиво прелази, може да се оклизне, падне,
упадне у блато и доживи слична непријатност.
Притом, свака од нас са собом носи воду и све
оно што јој је неопходно за рад. Међутим, навикне се на то, па се и овај посао ради као
сваки други - каже Јасминка Жоржикић.
Има и околности на које је тешко навићи. Јер,
дешава се да се појави и по који незвани гост. Јато
дивљих патака на језеру и друге птице нису у
тој групи, али покоји миш, или чак лисица, нису

Јасминка Жоржикић

година стажа, од којих је половину провела у конструкционом бироу као машински техничар, није
надала и овом послу: - Услови рада су овде оно
што је најтеже.

Драгана Петровић и Сузана Соврлић

Гордана Дедић

нутно две од укупно четири линије одводњавања
које су омогућиле да се на радилишту “Андезитски прст” отворе ниже етаже. Захваљујући њима
мајданпечки Рудник бакра има континуитет безмало планиране производње бакра и племенитих
метала док се интензивно раскривају друга лежишта на “Јужном ревиру”.
-Сам посао који обављамо није посебно
Миладинка Филиповић
тежак, јер се своди на контролу рада пумпе
и тек понекад, у случају потребе, затварање
До контејнера-бараке где се (у непосредној
вентила које није лако, али ни тако често објашњава Драгана Петровић, једна од пет хра- близини пумпи) проводи радно време, треба сићи
брих жена на овом послу, на практично најнижој са пута удаљеног пар стотина метара и одредишта
коти “Јужног ревира”. Признаје да се после 35 до којег се може превозом. Потписници ових
редова је за то требало 20-ак минута, а за повратак

Одржана седница СО Мајданпек

драги ни једној жени, а могу се видети. На срећу,
у смени је увек макар још неко, па се непожељног
друштва брзо реше.
-Наше колеге, као и претпостављени, дивни
су људи, пуни разумевања и спремности да помогну - изјава је коју смо чули од свих ових жена.
Оне нису пропустиле да подсете да се дуго сматрало да у руднику, у производњи, нема лакшег
места од њиховог, али су трагичне околности у
којима су животе изгубили двоје њихових колега,
промениле тај став.
-Нема лаког посла у руднику, посебно за жене
- каже Гордана Дедић која свој избор објашњава
чињеницом да потиче из рударске породице и
Мајданпека, па је некако било нормално да у руднику затражи запослење. Нада се да то неће пасти
на памет њеним кћерима: - Не мисли се бадава да
је посао у руднику - посао за мушкарце.
Тако говоре жене које, заједно са колегама из
групе за одводњавање “Јужног ревира”, могу да
се похвале да успешно приводе крају задатак за
који су многи сумњали да може да буде обављен,
јер су испумпавање “Јужног ревира” називали
“немогућом мисијом”.
С. Вукашиновић

Уведена еко-такса
Ова такса ће се плаћати од почетка наредне године. – Усвојен и Локални акциони план
запошљавања. – Озваничена подршка општине Мајданпек изградњи Коридора „Исток“
МАЈДАНПЕК. - Упркос предлозима појединих
одборника да се одложи, односно изостави са дневног
реда, Скупштина општине Мајданпек је (на заседању
23. марта) усвојила предлог одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, односно
увођењу еколошке таксе од почетка наредне године.
Према њој ће многи правни субјекти и физичка лица
имати једну обавезу више када је реч о плаћањима.
На препоруку Општинског већа одборници су
усвојили и Локални акциони план запошљавања,
затим предлог одлуке о реконструкцији система
даљинског грејања и увођењу биомасе, односно
дрвне сечке као додатног енергента, те предлог
одлуке о остваривању права на финансирање трош-

кова вантелесне оплодње. Усвојено је и више одлуке
које се тичу одржавања стамбених зграда у складу са
новим законским решењима, а измењена је одлука о
условима за држање и заштиту домаћих животиња на
подручју Мајданпека и Доњег Милановца, којом су,
за непридржавање, запрећене новчане казне од 15 до
25 хиљада динара.
Овом приликом, озваничена је подршка Општине
Мајданпек изградњи Коридора „Исток“, од Београда
до Ниша, преко источне Србије, а на предлог Кадровске комисије Сузана Здравковић је разрешена дужности директора Центра за културу, а за вд директора
постављен је Љубиша Голубовић, дипломирани економиста из Жагубице.
С.В.

Жене ТИР-а
Виолета
Слијепчевић
(Топионица)
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Све је лакше са добрим колегама
популарно названој „Стари Хјустон”. У то време када сам дошла још увек
су били стари писачи на којима
смо пратили параметре (пржења и

смена је посебно напорна, поготово за
жену са децом и додатним, пратећим
обавезама. У „Старом Хјустону” пред
крај су инсталирали Сименсов систем
за праћење, односно прешли смо
на мониторе, што нам је омогућило
да се упознамо са корисничким
интерфејсом и представљало увод за
лакши рад у новој топионици.
Уследила је и обука – подељени
су им материјали из којих су учили,
обављена су тестирања, а Виолета се
нашла у групи срећника који су отишли

отпрашивања), док се комуникација
одвијала преко интерфона. Посао
је веома одговоран – када дуго
нетремице гледаш у бројеве, често
дође до пада концентрације, сустигне
те психички умор, монотонија, и може
се десити да нешто промакне. Трећа

на обуку у Финску. Све колеге прешле су
у „Нови Хјустон” и релативно брзо су се
уклопиле, јер им је много помогло претходно искуство из „Старог Хјустона”.
Сада их је укупно 19 оператера (по два
у смени за флеш-пећ и остале агрегате,
док је трећи за котлове), а ту су и колеге

Када дуго нетремице гледаш у бројеве, често дође до пада
концентрације, сустигне те психички умор, монотонија, и нешто
може да промакне – каже Виолета, најстарији по стажу оператер у оперативно-командној соби нове топионице. - Овде је много сложеније, јер има више параметара који се прате. И, одговорност је већа, пошто није у питању само „чист” мониторинг, већ смо
укључени у вођење процеса и одређивање параметара
ТОПИОНИЦА. – Када смо тог јутра
ушли у светлу оперативно-командну
собу нове топионице коцкице (смене) су
се сложиле да затекнемо „чисто” женску
посаду. Погледи три пара лепих, али
проницљивих женских очију били су
приковани за шест великих монитора на
којима су пажљиво пратили, за нас лаике
наизглед неразумљиве, бројке, шеме,
графиконе... На нашу молбу да започнемо разговор, Виолета Слијепчевић,
техничар за добијање метала, одвојила
је поглед од екрана, устала и своје место
препустила колегиници Катарини
Стратиј. Иако судећи по њеном младоликом изгледу Виолети нико не би дао
46 година, она је овде најстарији оператер по стажу са близу 20 година радног
стажа (рачунајући бенефиције). Каже да
први пут у животу ради са више жена
него раније када је била једина у смени.
Виолета је рођена 1972. године
у Бору, где је завршила Рударскометалуршку школу. Она има двоструки
разлог за прославу Осмог марта, јер се
тог дана 2001. запослила у Топионици.
Почела је на пословима оператера
електрофилтера у командној соби

Валентина
Ранкић

(Електролиза)
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Иако је радница
Електролизе, Валентину Ранкић, дипл.
инж. неорганске технологије, затекли
смо у топионичком одељењу пламене
рафинације поред ливне машине, где
проверава да ли су нивелисани калупи.
Пред почетак операције ливења увек је
крај тзв. демолера и у сталном контакту
са ливцем, јер све мора да испрати и отклони што не ваља, како би крајњи резултат била квалитетна анода по траженим стандардима. Ово је већ годину
дана њено ново радно место, пошто је
марта 2017. распоређена на послове
улазне контроле анода.
Вања, како је сви зову, рођена је
1966. године у Пријепољу, где је завршила средњу школу. У Бор је дошла
1985., уписала Технички факултет на
коме је дипломирала 1992. Наредне
године запослила се као приправник у
Електролизи и годину дана провела у
свим њеним радним јединицама. Марта
1994. „ухлебљење” је нашла у Фабрици
соли метала, где је две деценије контролисала хемикалије које се користе у технолошком процесу производње соли
племенитих метала и галванских препарата, као и услужног наношења галванских превлака.
-Реч је о врло одговорном послу
(улазна контрола хемикалија, процесна и завршна контрола готових производа). Баратање опасним
хемикалијама (цијаниди, киселине)
посебно захтева додатну опрезност
и ангажовање не само нас из контроле него свих запослених. У овом
„женском” погону било нас је доста
инжењера (осам-девет) који смо
радили на новим програмима.
Марта 2015. Валентина је прешла у
Службу контроле квалитета Електролизе,

из техничке припреме који евидентирају
податке.
- Овде је много сложеније, јер се
прати више параметара. И, одговорност је већа, пошто није у питању само
„чист” мониторинг, већ смо укључени
у вођење процеса и одређивање параметара. Имамо програм који се зове
„Процес Адвајзер” (процесни саветник) у коме радимо калкулације и
израчунвање. То је супериоран, моћан,
одличан програм који омогућава да
се добијају бакренци траженог квалитета. Не само да је наша међусобна
сарадња добра, већ и са колегама из
Фабрике сумпорне киселине – нагласила је Виолета.
И наша саговорница није могла а да
не спомене традиционалну солидарност
и другарство топионичара. Њене речи да
су јој колеге и колегинице супер, поткрепила је и скоро невероватном причом да
је прошле године, када се тешко разболела, одлазила на хемиотерапију и долазила да ради, јер јој је „било лакше да
болест савлада и победи заједно са колегама на послу него на боловању”. Несебичну помоћ и подршку пружа јој и
супруг, посебно раније када су синови
Здравко и Звонко били мали. Сада су
они већ „момци” од десет и 15 година, па
је и њој лакше да се избори са сменама и
обавезама које је чекају код куће. Уз све
то, Виолета нађе времена и да се дружи
са својом великом љубави, а то је књига.
Ј. Станојевић

Будним оком мерка аноде

где је радила као инжењер улазне контроле свих сировина и репроматеријала,
а од пре годину дана контроле анода
(раније се она обављала у Електролизи,
а у Топионици од септембра 2016.).
Аноде су искључиво контролисали
мушкарци, и то радници Топионице, а
онда су на сцену ступиле жене - најпре
Јелена Маринковић Стоилковић (сада
управница Електролизе која, иначе, има
само речи хвале за Вањин труд, савесно
и одговорно обављање посла), па потом
Валентина. У петочланој екипи која
будним оком „мерка” аноде је још једна
припадница „слабијег” пола – њена колегиница Зорица из Електролизе. На почетку се појавио „проблемчић” - после
20 година рада искључиво у првој смени,
није било лако навићи се на сменски рад.
Међутим, Вања се и ту врло брзо уклопила и прилагодила. Ни услови рада
(гасови, промаја, прашина) нису баш
сјајни, како рече, али кад остали могу да
издрже зашто не би и она.
Валентина је одлично савладала
лекцију и као „из рукава” почела је да
набраја стандарде које анода треба да
испуњава. Њихов физички изглед прати
се „одокативном методом”, гледа се
површина која треба да буде без мехурова, пукотина, слојевитости, а нарочито
без укључака шљаке и осталих налепака од премаза калупа. Аноде не смеју
да имају „репове” и треба да поседују
одређену жилавост. Са друге стране,
њихов хемијски састав (садржај бакра,
примесе) проверава се у лабораторији
Института за рударство и металургију
Бор.
- У току ливења бира се и узима
случајни узорак чија се маса мери.
Једино су направили справицу којом
меримо дебљину анода, док су њихове

Анода која је прихватљива мора да буде по стандардним
димензијама, да има равну површину, да нема избочине, пукотине. Уколико се све то појави, онда је то шкарт – ове године успели
смо да га смањимо на два-три одсто по операцији. - Ретур аноде је,
такође, смањен на 13 процената – поносно је нагласила Валентина
остале димензије загарантоване калупима. Водимо евиденцију броја
операција ливења, изливених комада,
масу анода, шкарт, концентрацију кисеоника. Задатак нам је да све то забележимо и да као такве дозволимо
да се натоваре и испоруче Електролизи. Посао сам по себи није тежак,

одсто по операцији. Ретур је, такође,
смањен на 13 процената, што је резултат наше контроле – нагласила је Валентина.
Валентинин приватни живот сада
много мање трпи, пошто су се, упоредо са њом, и чланови њене породице
привикавали на њен рад по сменама.

осим што се ради у таквим условима
и по сменама, али је зато веома одговоран због праћења свих параметара
које анода треба да задовољи. Она
овде треба да се очисте од „репова”,
испупчења, избочина. Анода која је
прихватљива мора да буде по стандардним димензијама, да има равну
површину, да нема избочине, пукотине. Уколико се све то појави, онда је
то шкарт који се издвоји – ове године
успели смо да га смањимо на два-три

Супруг Милован је, такође, дипл. инж.
неорганске технологију и ради у Кречани Заграђе. Била је то љубав са факултета - он из родне Сребренице, а она из
Пријепоља дошли у Бор на студије, завршили их и ту остали. Ниједна кћерка
није показала интересовање и определила се за природне науке као њихови
родитељи - старија Невена студира Економски факултет у Београду, а млађа
Миљана ове године завршава средњу
економску школу.
Ј. Станојевић
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Безбедност на раду

Безбедност и здравље на раду у предузећима РТБ-а

Како стати на пут лажним болесницима

Од 45 басенских радника који се ових дана налазе на боловању
због повреде на раду, код 27 повреде су се десиле ван процеса рада.
– С. Перишић: Поједини радници издашно користе све благодети недоречене законске регулативе која у садашњим условима не
прија предузећима као што је РТБ зато што је много флексибилног
тумачења одређених ситуација у процесу рада које иду у корист
радника. Немамо ништа против тога, али имамо против злоупотребе таквих ситуација. – Због повреда на раду изгубљено близу 1.000
радних дана, односно 2,4 милиона динара
РТБ. – Према подацима Службе за
безбедност и здравље на раду, заштиту
од пожара и екологију РТБ-а Бор, 45
басенских радника (27 из РББ-а, 13 из
ТИР-а и пет из РБМ-а) 20. марта било
је на боловању због повреде на раду. Од

укупног броја, 27 повреда су се десиле
ван процеса рада, а главни кривци и виновници за њихов настанак су „шетња”,
падање, клизање... Чак је једна трећина
њих (десет) забележена на одласку и
доласку с посла, па су ту кумовали атмосферски услови („приликом доласка/одласка с посла испред куће се
оклизнуо(ла) на лед и пао(ла) повредивши леђа/руку/ногу”. Како нам је
рекао помоћник генералног директора
РТБ-а за БЗНР, ЗОП и екологију Саша
Перишић, по старој препоруци и номенклатури Међународне организације
рада и Светске здравствене организације
из 2011. године, која, иначе, код нас није

заживела, оне се уопште не би ни рачунале као повреде на раду.
- У одређивању њиховог статуса
она која се десила ван процеса рада
није ни третирана као повреда. Децембра 2012. године Уставни суд је то

„оборио”, тако да се све што је на било
какав начин повезано са обављањем
посла за послодавца, било каква активност запосленог (одлазак на службени пут, паузу), чак и одлазак и до-

лазак на посао, третира као повреда
на раду. Отада постоје значајни проблеми у евидентирању ових повреда које немају никакве везе са
послом и одговорношћу послодавца,
а повреду на раду стопостотно плаћа
предузеће. Нажалост, законска регулатива у Србији је таква и ту смо
немоћни. Постоји још један проблем што, по Закону о здравственом
осигурању и здравственој заштити и
правилницима који дефинишу начин
одређивања повреда на раду, лекари
то чине врло флексибилно – истакао је
Перишић.
У прилог своје тврдње „о врло комотном приступу појединих лекара”,
наш саговорник износи и податак да се
од 18 повреда насталих у процесу рада,
четири појављују „као непознат бол у
пределу леђа, рамена или других делова
тела”, док су пет врло лагане повреде
прстију на рукама. Зато се РТБ скоро
свакодневно обраћа Републичком ЗЗЗО,
борском Дому здравља, Болници и изабраним лекарима захтевајући проверу
евентуалне злоупотребе боловања. Тим
пре што је било и два-три случаја, где
су се појавили радници са дознакама за
боловање због повреде на раду, а уопште
нису имали повредну листу. Стога су и
у предузећу и пред државним органима
покренути поступци да се санкционишу
такви случајеви.
- Никада нисмо добили ниједан
потврдан, већ одговор да лекари
и здравствена организација раде

РТБ на европском просеку
- Има тумачења стручњака да у Србији постоји значајан притисак послодаваца
да се повреде на раду не пријављују, што сматрам да није тачно (годишње се
забележи између 22.000 и 25.000). Стопа инциденције (број повреда на раду у односу
на број запослених) три пута је мања у Србији него у Немачкој. Ова стопа у нашим
рудницима се креће између 2,5 до 4, што спада у европски просек када су у питању
сви запослени, али смо изнад просека када је реч о европским рудницима зато
што је у предузећима са рударским активностима много већи број повреда него у
осталим привредним гранама – нагласио је Перишић.

у складу са законом. На наше
инсистирање да нам се доставе
подаци за које сумњамо да су невалидни, позивају се на Закон о заштити
личних података. Са друге стране,
у предузећу је и мањи број радника који имају дефетистички приступ и код којих не постоји довољан
ниво идентификације са циљевима
и мисијом предузећа да у условма
врло интензивног инвестиционог ци-

Саша Перишић

клуса и амбициозног плана развоја
производње не осећају потребу и одговорност да пруже свој пуни допринос. Напротив, издашно користе све
благодети овакве недоречене законске регулативе која у садашњим условима не прија предузећима као што
је РТБ зато што је много флексибилног тумачења одређених ситуација у
процесу рада које иду у корист радника. Немамо ништа против тога,
али имамо против злоупотребе таквих
ситуација, па ћемо и даље давати своје
предлоге и предузимати одговарајуће
мере.
Рецимо и то да је на основу ових 45
повреда на раду изгубљено 7.832 радна
сата, односно близу 1.000 радних дана.
Рачунице казују да је укупан нето губитак у свим зависним предузећима РТБ-а
око 2,4 милиона динара за запослене
који се тренутно налазе на боловању
због повреде на раду.
Ј. Станојевић

Семинар о најновијим изменама законске регулативе у области БЗНР

За што мање повреда на раду
М. Фуртула: Трудићемо се да на оваквим скуповима упознамо и
послодавце и синдикате и запослене да је примена мера БЗНР
суштина, односно кључ успешног пословања сваког предузећа. –
Ј. Везовић: Намера нам је да се на једном месту нађу послодавац,
синдикат и Инспекција рада, све у циљу да послодавац добије
већу добит, а запослени буду што боље заштићени
РТБ. – На иницијативу Самосталног
синдиката металаца РББ-а Бор, за представнике пословодства, синдиката, правних и служби заштите на раду басенских предузећа, као и јавних предузећа
и установа у борској општини, 12. марта
организован је једнодневни семинар о
најновијим изменама и допунама законске регулативе у области безбедности и
здравља на раду. Представници Инспектората за рад Звездана Милосављевић
и Горан Марковић упознали су учеснике трибине са новинама које се тичу
Закона о раду у делу БЗНР, али и стручног усавршавања знања лица задужених за БЗНР, „с обзиром на то да они
омогућавају радницима да што боље
раде и да су безбедни на свом радном
месту.”

- Намера нам је да и послодавцима
и запосленима и синдикатима укажемо на значај примене мера БЗНР.
Свака повреда на раду све нас кошта,
како самог повређеног, његову породицу тако и послодавца, па и друштво.
Сваке године у свету на овај начин
смртно страда преко два милиона
људи. Лане смо имали 39 смртних по-

вреда на раду у целој Србији, док је у
Борском округу било пет. У прошлој
години, нажалост, имамо и тренд
повећања броја тешких повреда на
раду. Сматрамо да свака оваква повреда може бити спречена и да је
превенција једини начин за то. Зато
ћемо се трудити да на оваквим скуповима упознамо и послодавце и синдикате и запослене да је примена мера
БЗНР суштина, односно кључ успешног пословања сваког предузећа, без
обзира на његову величину - рекла
је Марина Фуртула, в. д. директора
Управе за безбедност и здравље на раду.
Одговарајући
на
питање
о
најзначајнијим променама правилника у овој области које ће морати да
се поштују, Фуртула је нагласила: – Ове
године смо започели израду новог
Закона о БЗНР. Међутим, нацрт ће

бити готов до краја године и све послодавце, синдикате и запослене ћемо
благовремено упознати са тим новинама. Идеја нам је да решимо и проблеме из праксе, да све наше законе
и прописе ускладимо са директивама
Европске уније, омогућимо послодавцима једноставније пословање и покушамо да смањимо администрацију,
а да суштину ставимо на примену
мера БЗНР.
- Циљ овог састанка јесте да се
смањи број повреда на раду. Други
је да се укаже на превентивну и саветодавну улогу Инспекције рада да нисмо само за кажњавање, односно спровођење репресивних мера
(наравно, уколико послодавац то не
испоштује предузеће се мере у складу
са законом). Трећи је трипартитни
основ - да се на једном месту нађу послодавац, синдикат и Инспекција
рада, односно представници Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања, све у циљу
да послодавац добије већу добит, а запослени буду што боље заштићени
на свом радном месту – нагласила
је Јасминка Везовић, шеф Одсека
инспекције рада за Борски управни
округ.
Ј. Станојевић

Брига о старима
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Борски Дом за стара лица на Стрелишту предат закупцу из Књажевца

Први станари почетком априла
нема листе чекања јер мислим да ови
капацитети могу да подмире потребе
свих који су тренутно расположени за
овакав смештај.
Након обиласка Дома заједно
са народном посланицом Студен-

У наредних месец и по дана општина Бор ће, заједно са закупцем, обезбедити услове да се уселе први станари.
Међу њима ће бити неки од Борана из
књажевачког дома, а и у самом Бору
влада велико интересовање, па се верује

Лепо здање располаже са 68 постеља у собама које имају
купатила прилагођена старијим особама, телевизоре,
фрижидере. Ту је и пространа трпезарија, библиотека, сала за
физиотерапију, просторија за лекара, а испред летњиковац са
лепим погледом на Бор. Цене смештаја биће “у динар” исте као у
књажевачком дому, а двадесетак Борана ће овде наћи и посао
БОР. – Свечаним уручењем кључева
борски Дом за стара лица (изграђен још
2012. године) предат је првог марта закупцу из Књажевца Миловану Ђурићу,
власнику књажевачке „Виле Катарина“
чију трећину времешних житеља чине
управо Борани. Према Ђурићевим ре

радник да води рачуна о њиховом
друштвеном животу, обезбеђена им је
исхрана, прање, пеглање, одлазак на
излете. Све у свему, пристојан живот за
људе који нису у могућности да брину
сами о себи.
Цене смештаја биће „у динар“ исте
као у књажевачком дому и за људе из
категорије „независних“ (читај „покрет
них“) износи 36.000 динара, док ће за
оне друге (зависне) бити највише 42.000
динара. - Од првог априла моћи ћемо
да примимо прве кориснике у дому

Пространа и светла трпезарија

чима, у лепом здању на Стрелишту
од 1.720 квадрата посао ће наћи 20-ак
Борана, а први станари дома за који је
општина обезебдила земљиште и инфраструктуру, а РТБ објекат, могу се очекивати почетком априла.
Шездесет осам лежајева смештено је у двокреветним собама, изузев
две које су трокреветне. Собе су веома
добро опремљене и, уз удобне постеље,
свака има купатило прилагођено потребама старијих људи са инвалидитетом, телевизоре, фрижидере, тако да ће
будући корисници имати одличне услове
за живот. Имаће лекара и даноноћни медицински надзор. Биће ту и социјални

Собе су добро опремљене

који ће се звати „Вила Катарина
Бор“ рече закупац по преузимању
кључева од председника општине. Из
Књажевца ћемо овде вратити само
оне Боране који то желе јер многи од
њих су годинама тамо, имају своје
друштво, неки и своје љубави, па је
премештај ствар добре воље. За сада

Видоје Адамовић, Милован Ђурић, Александар Миликћ и Студенка Ковачевић

ком Ковачевић која је, по речима
председника општине Александра
Миликића, знатно допринела да се
Дом врати Општини, новинари су
имали прилику да виде лепо уређено
здање које, уз све поменуто, има и пространу, светлу трпезарију, библиотеку,
салу за физиотерапију, просторију за
лекара и прегледе, котларницу (на гас),
канцеларије за администрацију, магацин, а испред летњиковац са лепим погледом на Бор.
Захваљујући посланици Ковачевић
на великом труду, Миликић се захвалио
и свима коју су веровали у ову замисао. Најпре се захваљујем генералном директору РТБ-а Бор Благоју Спасковском, чија је и идеја да се овакав велелепан објекат изгради на територији
општине Бор, а онда и самом РТБ-у
који је максимално помагао изградњу
овог објекта. Да није било те помоћи
пре пар година, данас не бисмо били
овде. Лепо је чути од људи који су га
разгледали са нама да овакви услови
не постоје нигде у Србији. То је похвално за све нас, а и општину Бор,
да оно што смо обећавали, полако али
сигурно испуњавамо.

да неће бити проблема у попуњавању
Дома за старе.
-Објекат је фантастичан – додаде
закупац Ђурић. - Ја већ имам „Вилу
Катарину“ у Књажевцу који ради
осам година. И она је изузетно лепа,
али ово је наменски грађен дом и

Купатила су прилагођена
потребама старијих

један је од најбољих које сам видео.
За сада нема листе чекања, мада
још нисмо огласили да људи могу
да се пријављују. Сматрам да су ово
довољни капацитети да подмире потребе Борана тренутно расположених
за овакав смештај.
Љ. Алексић

Почела подела пензионерских идентификационих картица у Бору

Заштићени интереси најстаријих суграђана

А. Миликић: Они овом картицом, која ће представљати њихову
легитимацију, не морају више носити пензионе чекове. – И. Гер
мановић: Пензионери ће на овај начин имати разне бенефите попусте и друге користи код друштвено одговорних компанија
БОР. – Александар Миликић, председник Општине Бор, у просторијама
локалне самоуправе уручио је (првог
марта) првих педесетак пензионерских
идентификационих картица израђених
за житеље града бакра који су већ у мировини. Наиме, сви садашњи, али и будући
пензионери у Србији постаће власници
овог помоћног документа који ће им служити за доказивање пензионерског статуса. Тиме ће се заштити њихови лични
подаци, јер картица садржи само име и
презиме корисника, идентификациони

број и филијалу где прима пензију.
- Бор улази у групу свих општина
које су предвиђене овим програмом, како би се заштитили интереси
наших најстаријих суграђана. Они
овом картицом, која ће представљати
њихову легитимацију, не морају
више носити пензионе чекове и све
доказнице да су пензионери. Тиме
се, такође, штити поверљивост података од личног интереса. Циљ Министарства и овог програма јесте
да се укључе локални трговински

ланци који ће коришћењем картице
омогућити разне попусте – истакао је
Миликић.
Иван Германовић из борске
филијале Републичког фонда ПИО
објаснио је да се ова акција одвија под
покровитељством Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и Републичког фонда ПИО. Циљ акције је подела картица свим
пензионерима на територији Републике Србије. Они су до сада свој
статус морали да доказују пензионим
чеком или решењем о пензији, где су
лични подаци доступни већем броју
лица, а сада то више неће бити могуће.
Са друге стране, пензионери ће на
овај начин имати разне бенефите - попусте и друге користи код друштвено
одговорних компанија.
Иницијативу за издавање ових картица покренуо је Републички фонд ПИО
који ће сносити трошкове њихове израде.
У Србији живи милион 750 хиљада пензионера, а на територији Борског округа
око 30.000. Пензионери у Бору и другим

Иван Германовић

градовима добијаће картице сукцесивно,
а о томе када је картица спремна и
месту преузимања биће обавештени накнадно. Нови пензионери би од априла,
уз решење о пензији, требало да добију
и идентификациону картицу. Очекује се
да њихова подела у целој Србији буде
завршена до краја године.
Ј. Станојевић
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Шеста самостална изложба слика Југослава Балаша

Балаш слика преко пола века
Од цртежа „младог Аполона“ из 1963. године, графика, одличних
акварела и уља на различитим подлогама, у Музеју РиМ могли су
се видети и новији Балашеви радови у експресионистичком духу,
динамичних потеза, који га издвајају као сликара
МУЗЕЈ РиМ. – Седмог марта у
Галерији Музеја рударства и металургије
отворена је шеста самостална изложба
радова Југослава Југе Балаша, сликара
који – како рече директорица Музеја
Драгана Игњатовић – има најдужи
стваралачки период у Бору. Он је овде
рођен ратне 1944. године, а његови
први радови датирају из завршних разреда средње уметничке школе „Ђорђе
Крстић“ у Нишу. Ретроспектива управо
почиње некима од њих. Радни период
живота Југослав Балаш је провео на пословима графичког дизајнера и ликовног уредника својевремено престижног
(на југословенским просторима) штампарско-издавачког предузећа „Бакар“ у
Бору.
Говорећи о Балашу са којим се
дуго познаје Слађана Ђурђекановић
Мирић је указала на то да је сам ретроспективни карактер изложбе донео разноликост мотива и техника на основу

којих се може испратити његов стилски
развој. – Балаш примењује различите
ликовне технике: од цртежа и графике,
преко аварела, до уља на различитим
подлогама. Од цртежа „младог Аполона“ из школских дана, преко портрета са „призвуком“ ренесансе, овде
су се могли видети радови из новијег
периода у потпуно слободном, експресионистичком духу са динамичним потезима који, између осталог,
издвајају Балаша из масе сликара. Он
је, иначе, уметник који зна да сагледа
лепоту детаља и да са подејднаком
пажњом и љубављу наслика расцевталу грану трешње, склупчаног мачка, композицију предела или
фигура. Његове слике су у многим
борским домовима, постоје чак људи
који имају колекције његових слика.
Балаш који, попут Сезана, са седом
брадом, шеширом и блоком, шета
градом и прелепом околином Бора,

препознатљив је и по свом имиџу.
-Задовољан сам посетом – рече нам
Балаш на отварању изложбе. – Дошли
су сви моји стари пријатељи Борани и
то ми је веома драго. Овде је изложено
моје сликарство од самих почетака, од
треће године уметничке школе, па до
данас, и то само радови који су се затекли код мене. Много тога доброг,
да не кажем најбољег, није ту. Иначе,
моја омиљена техника је акварел, у
њему уживам.
Балаш је био активан члан првог
борског ликовног удружења „Мозаик“
од 1974. до гашења крајем осамдестих прошлог века. Током 1986. и 1987.

излаже са неформалном ликовном
„Групом 9+“ а члан је ликовног удружења
„Ване Живадиновић Бор“ од оснивања
1994. године. Излагао је на преко 60 колективних изложби у земљи, а његови
радови виђени су и у братском Крезоу,
у Видину и Турн Северину. Учесник је
бројних отворених атељеа, колонија и
уметничких саборовања, а добитник је
и разних признања. Победио је на конкурсу за идејно решење Плакете поводом тридесетогодињице Бора (1974),
добио је прву награду СО Бор за сликарство (1976) и специјалну награду за акварел на изложби зајечарске „Групе 72“
1981. године.
Љ. Алексић

„И камен и звук“ изложба слика Драгољуба Фируловића Фирула

Одгонетање камена из дунавских вирова
- Фируловић овде излаже два циклуса настала последњих година, али
је његово стваралаштво богатије и
обимније – рече Слађана. - У оба циклуса овог избора тема је камен, оно
исконско и што је природа дала, с
тим што део слика чине композиције
чисто ликовне које представљају
неке случајне визуелне доживљаје са
којима се срећемо шетајући песковитом обалом Дунава или неким другим
обалама. Друга група слика асоцира
на витраже где круте конструкције
дефинишу неке колористички топле
и хладне, замишљене облике, али
свакако нешто што плени и што нас
враћа нашим прапочецима и снази.
Отпевавши неколико влашких љубавних песама посвећених
Слободан Ристовић у тексту “Глеђ
женама „као цвећу које траје“ (у џез-аранжману Бојана Чукића),
камене паучине”, између осталог, каже
Фирул је своју изложбу претворио у мултимедијални догађај
да
се
Фируловић
“склоњен
од
ерозије
Драгољуб Фируловић Фирул
времена посветио одгонетању не- који се допао присутнима
ода учења од истакнутих сликара и про- муштог нотараја камена. Камен је сура муца и меша се вином. Чокоти и док је директорица Музеја Драгана
фесора у летњој академији - ликовној тајна са лицем које се само види под шљунак, ноте од зрневља и драмлије, Игњатовић подсетила да је Фирул
колонији - „Пена“ коју је (осам година, у водом, свако друго стање је непо- девојачке груди, јабуке, рибље очи један од оснивача, и актуелни председКазану, најужем делу Ђердапа) водио Раи ђулад из топова, ђулад из јелека и ник, уменичког удружења Крајински
дослав Тркуља. Родом из Неготина за
јеленских лобања… Они који познају круг, као и Удужења ликовних ствакоји се везују одлична вина, музика и слиовог сликара, песника, месечара – ралаца Неготина. Члан је Удружења
карство, Фирул је имао прилику да – како
небеског лађара, рудара из дунав- књижевника Србије и објавио је четири
нагласи Слађана Ђурђекановић Мирић
ских вирова, упознали су више од збирке песама: “Умирање воде”, “Ја,
- рано види, и сазрева, уз радове једног
ликовњака који овде излаже и слика- Галерије или римовање у сликарству”,
од највећих српских сликара Стевана
ром се представља”.
“Лов на камење” и “Син Анђела”. ПокреТодоровића у неготинској цркви, да расте
Отпевавши неколико влашких љу тач је уметничко-еколошког удружења
уз најлепшу хорску музику (“Мокрањчеви
бавних песама посвећених женама
„Ловци на камење“ - иначе мотивски
дани”) да се напаја јунаштвом и снагом
„као цвећу које траје“, у џез-аранжману
года
у
току…
Фируловић
је
песник
Хајдук Вељка, инспирише љубављу Чучук
Бојана Чукића (клавијатуре) и његових веома заступљеног на његовим сликама.
Стане… Имао је прилику да из свега тога и њему је, за разлику од других сли- пријатеља (гитара и ритам-секција), Учесник је бројних ликовних колонија и
црпе снагу и инспирацију, можда потребу кара, лакше да ослика дрхтај, шум, Фирул је своју изложбу претворио у добитник угледних награда: Академије
и жудњу да се и сам вине у неке висине. вал, подводне грмљавине и мене. Он мултимедијални догађај који се допао “Иво Андрић”, “Никита Станеску”
Тако се усмерио и на музику, и на писану је тај што меша измишљене боје. Раз- присутнима. Отворила га је Милена (Румунија), “Мајске” (града Неготина).
башкарени Дунав међ бутинама кли- Станојковић, члан Општинског већа,
реч и на сликарство.
Љ. Алексић
МУЗЕЈ РИМ. – Изложбом коју су
Неготинци видели на прошлогодишњим
Мокрањчевим данима, песник, сликар и
музичар Драгољуб Фируловић Фирул
(1956) представио се Боранима 20. марта.
Поставка „И камен и звук“ донела је
део његових слика насталих након пери-

Прича

Прича
Колекшива
Миљенко Калман (1934–1999) отпочео је са
животом у Осијеку. Отац Јосип, шнајдер, сналазио се да сину обезбеди егзистенцију и школовање.
Миљенко је поседовао радозналост, истицао се у
пливању, свирао је клавир, студирао права. У Бор
је дошао у униформи да, након школе резервних
официра у Билећи, у граду бакра заврши војни рок.
Дошао је и остао. У вароши без дубоких корена, у
чијој је крошњи било довољно хладовине за двадесетак националности, задржало га је познанство с
Наталијом Живановић, свестрано обдареном службеницом која као да је природно створена за велике
улоге: играла је кошарку и рукомет, аматерски је глумила. Љубав Миљенка и Нате учинила је да их две
године након наступа код матичара буде троје.
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Црвено лонче

Снеговитог јутра саобраћај је био ометен, а
Миљенко Калман је из своје канцеларије посматрао
долазак запослених на посао. На капији је минуо и
отац са црвеним лончетом које, чинило нам се, као
да је срасло с њиме. Без њега не би био комплетан.
Још док је прилазио улазним вратима магацина, зазвонио је телефон. Секретарица га је позивала да у
седам буде код „друга Калмана“.
Ушао је у њену канцеларију, назвао „добро
јутро“ и, држећи капу у рукама, стао на корак од
врата. Миљенко му је пришао с осмехом, поздравио пружањем руке а потом је показао на столицу: „Седи, Граде. Мислим да би могла кафа? Какву
пијеш?“ Посматрач живота, какав је био отац, проценио је да овакву понуду пристојан човек не одбија.

Илустрација: Игор Крстић

Убрзо је Миљенко преузео послове секретара Занатског предузећа Јединство, руководио је правним,
кадровским и општим пословима. Ту је већ радио
мој отац Градимир, обављао је послове магацинера.
Несклон да изриче оцене о људима било је упадљиво
када је мајци у вези с проблемом на послу рекао: „Ма,
Калман је добар човек, учиниће то, само ако може“.
Нехотично прислушкивање било је довољно да моја
маленкост, у статусу средњошколца, почне да
поздравља човека који је добио овакву оцену.
Минуле су деценије, двадесеточасовни рад покупио
је Градимиру виталност, тачније речено, окончана
је размена здравља за могућност да ишколује децу.
Држава није журила са пензионисањем, процењено је
да би кроз четворочасован рад могао дати још ефеката за народну привреду. Ђедо Шкорић, педантни
шеф рачуноводства, није каскао за промењеним
околностима, одмах му је укинуо бонове за топли
оброк јер „такво право припада само за пуно радно
време“. Отац, нечујан и скроман када су прохтеви
у питању, у кући је „из ратних резерви“ пронашао
лончић с ручицом и поклопцем у коме би носио оброк.
Док други једу да не гледа. Припрема доручка била је
први задатак мајци, изјутра у пет. Доручковао је у
магацину, да не ремети тањирасту унифицираност
кантине. Сам. У времену када главни магацинер и
помоћни радници оду на доручак. Људи су се навикли
на ту слику, он није мењао своје обичаје. Потраја
такво стање годину дана.

Док су се међусобно распитали за јуначка здравља,
стигао је и напитак за расањивање.
Миљенко је прешао на повод позива: „Граде,
гледам јутрос ти носиш доручак. Шта је у питању,
да ли ти храна из кантине не одговара? Или си
открио еликсир вечне младости?“
Магацинер је био конкретан: „Немам ја нарочите забране од лекара за храну. Благајница ми је
рекла да немам право на топли оброк јер радим само
четири сата“.
Миљенко је позвао шефа рачуноводства, који
након уласка у канцеларију није губио време: „Здраво
Миљенко, мислим да ме Стојадиновић џабе тужи
код тебе, прописи јасно кажу да је предузеће у обавези да обезбеди топли оброк запосленом са пуним
радним временом. То је то, немам шта више да
кажем.“
Миљенко, тихе нарави, није располагао природним предиспозицијама за свађалачку расправу,
али је овога пута завршетак разговора на овакав
начин поистовећивао са личном објавом моралног
банкрота. Почео је смирено: „Видиш, Ђедо, нико
те није тужио, Граде је овде дошао јер сам га ја
позвао. У Јединству ради дуже него ти и ја заједно.
Једини од двеста запослених носи оброк од куће.
Мислиш ли да је то у реду? Не забрањује, ваљда,
закон да се у оваквом случају запосленом да топли
оброк?“
Ђедо није дозволио да се његово становиште по-

лакоми, сматрао је да ће оно превагнути ако га саопшти одлучно, на граници пристојности: „Закон
регулише одређену област, а не побраја шта је
све забрањено. Не пише ни да директор не сме да
туче запослене, али ваљда није спорно да се то не
сме чинити. Знам да неки продају своје бонове, па
ако њих не санкционишемо сигурно не бисмо прекршили статут предузећа ни ако би неко ко сматра
да је магацинер Стојадиновић оштећен истом поклонио своје бонове. Следеће, што не би требало
губити из вида, јесте да се од инвалида рада не
очекују нарочити радни учинци, па му нико неће
ни замерити ако закасни на посао и због тога оде
раније, те би могло испасти да је дошао на доручак. Ако ту могућност закон изричито не забрањује,
забрањује је елементарна логика. Уосталом, постоји
инспекција рада, ко је незадовољан може њима да се
жали на ускраћена права.“
Калман: „Ђедо, инспектори нису само за контролу и казне. Они и превентивно и тумачењем
прописа могу да допринесу да кршења закона буде
мање. Буди љубазан, црни телефон је директан,
консултуј их о оваквом случају.“
Ђедо је назвао централу општине, телефониста Јожа дао је везу са инспектором Јожом.
Објаснио је случај, завршио питањем: „Да ли смо
исправно поступили?“
Инспектор Јожа: „Пре него што на то одговорим имам и ја једно питање. Зашто сте запослили
инвалида рада поред толико младих на бироу за
запошљавање? Мора да тај има велику залеђину и
да је за његово запослење ургирао неко коме ни Ви
ни Ваш директор нисте смели да противуречите?“
Ђедо је одмах ушао у поље у које га је инспектор
мамио: „Ја сам овде три године, а инвалид рада о коме
је реч ради ту више од тридесет. Дакле, нисам био у
прилици да код мене неко ургира његово запослење. А,
и претпостављам да је тада био здрав.“
Инспектор: „Да не избегнем одговор на питање
да ли сте исправно поступили, конкретно, од–
лично сте поступили – што сте ме назвали. Само
би питање могло другачије да гласи у вези са запосленим који је оставио најбоље године у предузећу,
посебно ако његово стање то дозвољава – да ме
питате како да му обезбедите додатни оброк ако
би му то помогло. А, ви тражите подршку да му укинете постојећи“.
Заврши инспектор и спусти слушалицу.
Ђедо је био узбуђен и посрамљен: „Овај ми спусти
слушалицу.“ Сада је на Калману, kоји је са телефонадвојника пратио разговор, био ред да поентира: „И
шта ћемо сада када је спустио слушалицу? Да га назовем ја и замолим да буде стрпљив?“
Ђедо је одступање од својих ставова сматрао
ругањем нормама, али је био помирљив: „Добро,
даћемо бонове до десетог у месецу, према шихтама
из овог месеца, као и за све раднике…“
Калман није био за одлагање: „То је у реду, десетог наредног према шихтама из овог месеца, а данас
до десет сати даћете бонове према шихтама из
прошлог месеца. Завршили смо. Граде, у десет код
благајнице. А, сад остани за тренутак.“
Након што су осамили, Калман је наставио:
„Граде, извини због овог поста. Имали бисмо разних
импликација да ти сада обрачунамо бонове за целу
годину, а да ли ћемо то чинити зависи само од тебе.
Процени, па кажи.“
Градимир: „Хвала Ти, Миљенко. Овим је све завршено, што је било, било је. Не могу ја сада да једем
за јуче. Није проблем, могао сам да носим храну у
предузеће, из предузећа би ми било много теже.“
Калман: „Знам те, па сам знао и одговор.“
Пружање руке магацинеру било је и поздрав и честитка.

Јован Г. Стојадиновић
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Бор

И у Бору обележено 19 година од НАТО бомбардовања СРЈ

Почаст невиним жртвама
БОР. – Одавањем почасти и пола
гањем цвећа на споменик „Овоземаљски
запис” погинулим у ратовима 1991-1999.
године у Бору је 24. марта обележена 19.
годишњица НАТО бомбардовања на
тадашњу Савезну Републику Југославију.
Почаст страдалима одали су представници локалне самоуправе, борачких и
других организација и удружења, политичких партија и грађана. На споменплочу погинулим припадницима МУП-а
у НАТО бомбардовању 1999. године у
згради Полицијске управе у Бору цвеће
су положили представници Општине и
ПУ Бор.
- Данас смо се окупили да обележимо дан када су 19 држава НАТО
пакта напале тадашњу СРЈ, у напад
се укључила још једна држава која
није била чланица НАТО пакта, а
то је Албанија са својом војском на
Косову. Косово и Метохија је већ 19

година под окупацијом под мисијом
Уједињених нација. Бор је први
пут бомбардован 15. маја и тада је
уништено складиште „Југопетрола”,
затим још шест пута. Из Бора је погинуло четири војника на Косову, то
су били младићи од 20-21 године, два
полицајца и један цивил у Бору који
је настрадао приликом бомбардовања
„Југопетрола”. Жртве које су нанете
тадашњој Југославији не износе 2.500
погинулих, него више. Још тада се баратало бројком од 4.000, али се поуздано зна да је убијено 89 деце, што је
стравичан призор. Ми тога треба да
се сећамо. То није било бомбардовање
него агресија на СРЈ – напад на суверену државу – истакао је Светислав Ђурић, председник Друштва за
неговање слободарских традиција
Србије-Бор.
Са жељом да укажу на стравичне

Светислав
Ђурић

последице НАТО агресије, током које
је изведено 2.300 ваздушних удара
на 995 објеката широм земље, лансирано близу 420.000 пројектила и 1.300
крстарећих ракета, изручено 37.000 „касетних” бомби и за употребу забрањене
муниције са осиромашеним уранијумом,
Друштво за неговање слободарских

традиција Србије-Бор и Удружење потомака ратника од 1912. до 1918. године
испред споменика „Овоземаљски запис”
упутили су писмо генералном секретару
НАТО пакта Јенсу Столтенбергу и амбасадама у Београду свих држава чланица НАТО пакта које су учествовале у
бомбардовању.
Ј. Станојевић

Министар омладине и спорта Вања Удовичић поново у борској општини

Нова опрема за ОШ „3. октобар”

В. Удовичић: Жеља нам је да мотивишемо професора физичког
васпитања да има најмодернију спортску опрему, побољшамо
квалитет часа, а онда и децу да спорт буде њихов вид културе. – А.
Миликић: Поред директног улагања у развој спорта (45 милиона
динара), предвидели смо да и школство подигнемо на виши ниво.
– РТБ донирао средства за унутрашње уређење фискултурне сале
БОР. - Министар омладине и спорта
Вања Удовичић посетио је седмог
марта општину Бор по други пут у протеклих месец дана. У оквиру акције
„Опрема за 100 фискултурних сала у
Србији”, коју је покренуо Савез за школски спорт, министар Удовичић је ОШ „3.
октобар” поклонио нову опрему - 40
лопти за кошарку, рукомет, одбојку и
фудбал, кошеве, голове, стубове и мрежу

Бор добио Дом омладине

за одбојку.
- Пре тридесетак дана речено је
да ће се доста тога урадити у општини Бор, не само када је реч о
спортској инфраструктури већ и о
омладинској политици. Најавили
смо као главни циљ у наредном периоду да побољшамо услове младих и
то како проводе своје слободне време.
Сређивање Дома омладине је само

једна у низу акција коју завршавамо
и где показујемо конкретне резултате. У циљу свега тога настављамо
акцију донирања спортске опреме и
реквизита у 15 одсто фискултурних
сала широм Србије. Жеља нам је да
обновимо изглед сале, мотивишемо
професора физичког васпитања да
има најквалитетнију и најмодернију
спортску опрему, побољшамо квалитет часа, а онда и децу да спорт буде
њихов вид културе, васпитања и
избор ка здравијој нацији. Најавили
смо и постављање расвете на отвореним базенима Установе Спортски центар, а у селу Злот предстоји
опремање фискултурне сале – рекао је
министар Удовичић.
Александар Миликић, председник Општине Бор је, такође, нагласио
важност развоја спорта и омладинске
политике. – Интерес локалне самоуправе јесте да спорт водимо на високом нивоу, а инвестиција у спорт
је инвестиција у будућност. Поред
директног улагања у развој спорта,
кроз финансирање и суфинансирање
клубова у износу од 45 милиона
динара, предвидели смо да и школ-

ство подигнемо на виши ниво. У 2018.
уредићемо све школе које су преостале да се среде, као и фискултурне
сале и све објекте где се млади баве
спортом. Ове године акценат смо ставили на сређивање отворених терена
и безбедност деце. То је заиста приоритет, јер свако дете које се данас нађе
на терену сутра је потенцијални шампион који ће представљати општину
Бор, као што то данас ради Бобана
Величковић, али и сви они који су у
врху спорта Србије и света.
Рударско-топионичарски
басен
Бор је донирао средства за унутрашње
уређење фискултурне сале у ОШ „3. октобар”. – Окречили смо салу, поставили мреже и то је само почетак лепе
акције сређивања свих спортских
сала у школама на територији наше
општине. Позивам све да учествују у
овој акцији, па да у наредном периоду
урадимо и паркет у овој школи. Сигуран сам да ће ова деца која израстају
у здраве, младе и паметне људе то
знати да цене – рекао је, том приликом,
Небојша Виденовић, директор РББ-а.
Ј. Станојевић

Место за дружење и афирмацију

ког савеза и предате борској омладини
на коришћење. У присуству преко 200
младих Дом је свечано отворио Александар Миликић, председник Општине
Бор.
- Идеја да Бор добије простор
за омладину јавила се још пре неколико година (2011), а данас смо
успели да је реализујемо. Општина
Бор је издвојила новац за комплетну
спољашњу и унутрашњу адаптацију
објекта. Ово је простор где ће млади
моћи да се друже, да квалитетно проведу време и да се афирмишу. Овде
На површини 200 квадратних метара
су посебна просторија за омладинске
смештени просторија за омладинске
бендове, клуб читалаца, Канцеларија
за младе... Ово је велики помак за опбендове, клуб читалаца, канцеларија
штину Бор, јер када младима дамо
за младе, кафетерија, конференцијска
овакво место дајемо им простор да
сала. - А. Миликић: Ово је простор где
се афирмишу, квалитетно напредују
ће млади моћи да квалитетно проведу
– рекао је Миликић на пригодном
време и напредују
отварању.
БОР. – Млади житељи града бакра кутак. За само месец дана адаптиПовршина Дома омладине је 200
28. фебруара коначно су добили свој ране су просторије бившег Туристич- квадратних метара. По мишљењу

младих то је сасвим довољно за њихове,
али и активности других организација и
удружења.
- Пре месец дана на овом месту
била је руина, а сада имамо потпуно
нови простор. То је простор за цео
град, а општинска управа је стала
иза целе приче и подржала је свом
снагом. У пракси ће функционисати
по разним моделима, али узори су
Дом омладине Београд и Омладински
центар Зајечар. И остала удружења и
организације ће моћи да користе целокупан простор. Сала у којој се налазимо је предвиђена за омладинску кафетерију, конференцијску салу.
Доњи спрат је резервисан за едукацију,
где ће сва удружења имати прилику
да обучавају младе – додао је Срећко
Здравковић, члан Иницијативе „Млади
у Центру”.
Локална самоуправа је за санацију
објекта из буџета издвојила пет милиона динара.
Ј. Станојевић
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Давор Штефанек
у Мајданпеку

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Састав материјала за
минут

Научници руског Националног истраживачког нуклеарног универзитета „МИФИ“ предложили су нову технологију — шему рада уређаја (масеног спектрометра) за анализу елементарног састава материјала директно, без коришћења еталонских узорака
Резултати истраживања
су објављени у часопису. Дата
технологија може да се примени у најразличитијим областима — од криминалистике
(где је посебно важна брзина
експертизе) до медицине (посебно приликом анализе микроелемената у саставу чо- Фото: CC BY 2.0/Jeff Warren/Flickr
векове косе и ноктију). Осим
тога, метода може да повећа прецизност одређења састава објеката који се
возе преко границе на железничким станицама и на аеродромима, или да
убрза одређивање еколошке ситуације (на пример, анализа узорака тла на овај
начин може да се оптимизује).
„Најочигледнији практични значај нашег рада је у томе што он пружа
потенцијал за производњу на основу понуђене шеме врло компактног,
али осетљивог, веома продуктивног и по цени конкурентног уређаја безеталонске анализе“, истакао је професор Националног истраживачког нуклеарног универзитета МИФИ Алексеј Сисојев.
Такозвана „безеталонска елементарна анализа“ подразумева директно
одређивање састава елемената које не обавезује на спровођење паралелне
анализе еталонских узорака већ познатог састава. Метода претпоставља
и усавршавање ласерског масеног спектрометра.
У јаке стране новог уређаја за анализу научници универзитета МИФИ
убрајају допустивост широког енергетског распона, компактност и минималне захтеве према извору напајања. Међу другим предностима уређаја
истичу се његовуа способност да анализира све класе супстанци, чистоћа
методе, могућност локалне анализе и анализе по слојевима. Такође се истиче
да дати метод претпоставља знатно појефтињење како самог уређаја тако
и анализе.
Извор: Спутњик

“Вече шампиона”, традиционална (47. по реду) манифестацију коју
организује Спортски савез општине Мајданпек и на којој се додељују признања
најуспешнијим спортистима, спортским радницима, клубовима и талентима, први
пут је организована у Доњем Милановцу. Председник Спортског савеза Србије и
освајач олимпијског злата у рвању Давор Штефанек својим присуством увеличао је вече и уручио признање најбољем спортисти општине Мајданпек за 2017.
годину, Миљану Ђорђевићу, такмичару Бокс-клуба “Минерс”, док је у клупској
конкуренцији ласкаво признање припало Шаховском клубу Мајданпек.

Манифестацији “Вече шампиона” присуствовао је и Славиша Стајовић, селектор Кајакашког савеза Србије у дисциплини спуст, који је званичницима општине Мајданпек предао један кајак и изразио наду да ће међу најбољим спортистима ускоро бити и кајакаша будући да општина Мајданпек у Поречком заливу
има изузетне могућности за развој спортова на води.

Извозно окно „сишло“
на најнижу коту

На самом почетку посете Мајданпеку, Давор Штефанек је у Дебелом Лугу, где
је Спортски савез општине Мајданпек организовао шаховски и турнир у стоном
тенису, мештанима уручио кошаркашку таблу, поздравио
младе спортисте и ревијално одиграо сет са Данилом Чарапићем,
победником стонотениских турнира у Мајданпеку и Рудној глави.
На данашњи дан пре 45 година „Колектив“ је (у броју 12 од 30. марта
Учесници “Вечери шампиона”
1973. године) објавио да је неколико дана раније завршен „важан и истовремно су са великим задовољством потежак посао у склопу изградње система за транспорт, извоз и дробљење руде гледали изложбу оригиналних еку Бору. Градитељи су окончали дубљење новог извозног окна Јаме и сишли на споната прослављеног фудбалера
503, односно последњи метар његове пројектоване дубине која је 137 метара који је потекао из Мајданпека
испод нивоа мора“.
- Дејана Рамба Петковића.
Уз честитке неимарима, у тексту се наводи неколико цифара које илуструју Штефанек се похвалио да му је
величину и тежину овог подухвата: Ископано је и превезено око 20.000 кубика управо Рамбо међу првима чеандезитског материјала и испумпано близу милион и по кубних метара воде, ститао олимпијско злато, па порушто је дванаести део количине воде (пуног) Борског језера. За бетонирање чио младим спортистима да је из
окна утрошено је око 8,7 хиљада кубика бетона.
њихове средине потекао велики
Завршетак комплетног система и његово пуштање у рад најављено је за спортски узор, на кога могу да се
септембар исте године до када је требало окончати још низ радова под земљом угледају.
и на површини.
С. Вукашиновић
Припремио: Љ. Алексић

