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Ново, јединствено предузеће биће правни следбеник свих права и обавеза зависних предузећа
и права његових запослених, акумулираће их и наставити. - Сви запослени наставиће да раде у
јединственој компанији, у складу са Законом о раду. - Са јединственим предузећем изгубиће се
унутрашњи ПДВ, а кроз поступак јединствене контроле над целим технолошким процесом и укупним
пословањем успешније ће се водити производња и много потпуније пратити свака њена фаза
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Првомајска честитка
генералног директора РТБ-а Бор
Свим радницима РТБ-а,
њиховим породицама и
грађанима општина Бор
и Мајданпек честитам
првомајске празнике. Желим
да Међународни празник
рада, симбол интернационалне радничке и синдикалне солидарности, сви басенски рудари, металурзи,
флотери, минери, бушачи,
багеристи и остали проведу у добром расположењу,
достојанствено и са вером
у бољу будућност.
Ценим и поштујем тежак

и високоризичан посао који
обављате и поносан сам на
све вас. Зато ће и даље приоритети у пословању РТБ-а,
поред повећања производње
и
смањења
трошкова,
бити бољи услови рада,
едукација,
нова
радна
места и виши стандард.
Јер, дужност менаџмента
је да, поред трајне стабилности компаније и сигурне
егзистенције за свих пет
хиљада радника, обезбеди
и сигурност у раду запослених и адекватну награду за

њихов рад.
Дубоко верујем да ће
РТБ и данас, и сутра, и у
будућности, бити један
од најснажнијих замајаца
спрске привреде и економије,
да ће и даље упошљавати
људе у Бору, Мајданпеку и
региону и да ће труд и ризик
који радници преузимају,
чинећи да сваким даном
напредујемо, служити за раду, уз рударски поздрав
понос генерацијама које ће „Срећно!“
доћи.
Генерални директор
Желим вам свима добро
РТБ-а Бор
здравље и много успеха у
Благоје Спасковски
Производња РТБ-а Бор у првом кварталу 2018. године

Рударство боље за седам, а
металургија за шест одсто
За три месеца у Бору и Мајданпеку откопано четири милиона тона
руде, чијом прерадом је добијено 10 хиљада тона бакра у концентрату. - У „Великом Кривељу“ производња је, у односу на мајданпечку,
била преко милион тона ископина „тежа“. - У новим металуршким
погонима од јануара до марта произведено 17.358 тона анодног, односно 15.580 тона катодног бакра, а дато и 20 одсто злата више од
плана

РТБ. – У Рударско-топионичарском басену Бор у првом кварталу ове
године укупне ископине биле су „тешке“
8,75 милиона тона. Откопано је четири
милиона тона руде, чијом је прерадом
добијено 10 хиљада тона бакра у концентрату. Од јануара до марта уклоњено
је и 4,75 милиона тона раскривке, што
је за четвртину више него у истом периоду прошле године. Производња у

сва три басенска рудника је, у односу на
прво тромесечје лане, повећана за седам
одсто.
У „Великом Кривељу“ и производња
је велика. У односу на мајданпечку она
је преко милион тона ископина „тежа“,
али је тек шест одсто боља од лањске на
руди и 15 процената на раскривци. Тамо
је за три месеца откопано 2,4 милиона
тона руде и скинуто толико јаловине, а

дато је пет хиљада тона бакра у концентрату.
У Руднику бакра Мајданпек је за три
месеца дато 4.500 тона бакра у концентрату, односно хиљаду тона више него
прошле године. Паралелно са откопаних
око милион и по тона руде, до марта је
скинуто и 2,34 милиона тона раскривке.
С друге стране, за три месеца у
новим металуршким погонима произведено је 17.358 тона анодног, односно
15.580 тона катодног бакра, а дато је и
20 одсто злата више од плана. У првом
тромесечју на селену је забележен
највећи скок у односу на план, од чак 40
процената, јер је дато 7.300 килограма
овог производа. Производња сребра

(1.486 килограма), паладијума (13,2 килограма) и плавог камена (254 тоне) у
том периоду била је такође преко плана,
а сумпорне киселине (72.039 тона) на
нивоу прошлогодишње.
Продаја свих ових производа, изузев
злата наравно, које се предаје Народној
банци Србије, утицала је на то да у
првом кварталу ове године Рударскотопионичарски басен Бор оствари за
трећину већи извоз у односу на исти
период прошле године. Девизни прилив
од продаје бакра, паладијума, селена,
сумпорне киселине и плавог камена у
прва три месеца износио 54,3 милиона
долара.
Г. Тончев Василић

РТБ за три месеца продао у иностранству робу вредну 54,3 милиона долара

Извоз бакра већи за трећину

РТБ Бор је у првом кварталу извезао у иностранство 7.523 тоне бакра, што му је, заједно са продајом осталих производа, обезбедило
34% већи извоз у односу на исти период прошле године. - Девизни
прилив од продаје бакра, паладијума, селена, сумпорне киселине и
плавог камена у прва три месеца износио 54,3 милиона долара. –
Марта извоз вредео 16,1 милион долара
РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор је у првом кварталу ове године
иностраном тржишту испоручио робу
вредну 54,3 милиона долара, што је 34%
више у односу на исти период прошле
године када је извоз вредео 40,6 милиона долара. Девизни прилив је у прва
три месеца за трећину бољи због веће
производње у РТБ-у Бор, пораста цене
бакра, али и константно велике тражње за
„црвеним металом“ из земаља у окружењу.

Од јануара до марта ове године на
страном тржишту продате су 7.523 тоне
бакра или 700 тона више него у истом
раздобљу лане. Побољшана је тромесечна производња, па је РТБ Бор, само
по том основу, остварио 13 милиона
долара већи девизни прилив. У исто
време, цена „црвеног метала“ на светској
берзи је, уз мање осцилације, бележила
благи узлазни тренд. Тек у другој половини априла, после дужег времена, пре-

скочила је прогнозирани праг од 7.000
долара за тону.
Приход од продаје бакра прошлог
месеца је 15,35 милиона долара, а
продајом паладијума, селена, сумпорне
киселине и плавог камена компанија је

зарадила додатних 763 хиљаде долара
и остварила укупан извоз у износу 16,1
милион долара. Производи РТБ-а Бор
продавани су марта у Пољској, Немачкој,
Турској, Хрватској, Италији, Бугарској и
Румунији.
Г. Тончев Василић
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Статусном променом до
јединствене компаније
У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једно

Ново, јединствено предузеће биће правни следбеник свих права и обавеза зависних предузећа и права његових запослених, акумулираће их и
наставити. - Сви запослени наставиће да раде у јединственој компанији, у складу са Законом о раду. - Са јединственим предузећем изгубиће
се унутрашњи ПДВ, а кроз поступак јединствене контроле над целим технолошким процесом и укупним пословањем успешније ће се водити
производња и много потпуније пратити свака њена фаза

РТБ. – Реорганизација РТБ-а
Бор и спајање његова четири зависна
предузећа у једно биће спроведено
најкасније до 30. јуна ове године. Реч
је о класичном припајању зависних
предузећа Матичном, онако како је то
дефинисано Унапред припремљеним
планом реорганизације усвојеним још
2016. године. РТБ Бор за све то време
откад је на снази УППР није пропустио
ниједан рок из овог обавезујућег документа који, заправо, представља судску
пресуду и најважнији је за пословање
компаније. Тако и статусну промену
обавља на време јер постоје и друге
важне активности које објективно треба
да се десе до краја ове пословне године.
И оне су, такође, предвиђене УППР-ом,
а реч је о привлачењу потенцијалних
стратешких партнера. На томе се интензивно ради од средине прошле године
и то са озбиљним компанијама. Јер, ако
упоредимо садашњицу са свим ранијим
покушајима да се РТБ приватизује, када
се све завршавало у почетној фази или
се прекидало на средини, овога пута се
у том процесу прилично одмакло јер су
се појавили озбиљни саговорници, пре
свега, државе Србије, па онда и РТБ-а
Бор. Тај посао треба да се оконча у преосталом времену које ће бити омеђено

компаније. Ангажован је и правни саветник са стране ради стручне помоћи
и реализације свих корака у спровођењу
овог посла дефинисаног и Законом о
привредним друштвима. Оно што је
већ објављено на сајту је у складу са
прописаним роковима који мора да се
испоштују да би се статусна промена
правно исправно спровела. Нацрт тог
документа садржи све битне елементе,
почев од правних узанси до података о
имовини, обавезама, целокупној активи,
пасиви и финансијској позицији оних
који улазе у то будуће Друштво. Практично, Нацрт плана о статусној промени садржи личну карту РТБ-а Бор
и тај документ треба да буде оглашен
и доступан јавности најмање 30 дана
пре доношења одлуке о статусној промени. Његовим објављивањем на сајту
компаније и Агенције за привредне регистре 30. марта стекли су се услови да
се све оконча 30. јуна. До тада треба израдити финансијске извештаје, иза њих
и ревизорске, а новина је да ће се због
статусне промене радити два ревизородлукама, најпре надлежних државних ска извештаја – један за финансијски
институција које прате ток довођења извештај који је укључен у нацрт докустратешког партнера, а онда формално мента, а други за саму статусну промену.
и одлукама органа РТБ-а Бор.
Документ ће добити правну снагу оног
Што се саме статусне промене и
тог процеса припајања тиче, то значи
да ће, у односу на садашње стање где
четири правна лица чине РТБ Бор Групу
и представљају пословни комплекс,
она бити спојена, али ће у унутрашњој
организацији постојати класична органска веза пошто је производња бакра
фазна. Значи, неће се пореметити
ниједан једини ток у делу производње и
оног основног пословања. Суштински,
статусном променом се неће учинити
никакви радикални потези у смислу
рационализације броја запослених, јер
ће сви наставити да раде у РТБ-у, у
складу са Законом о раду.

одувек да буде, сада ће и формално постати. Ново, јединствено предузеће биће
правни следбеник свих права и обавеза

зависних предузећа и права његових запослених, акумулираће их и наставити.
Са јединственим предузећем изгубиће
се унутрашњи ПДВ и то је са становишта ликвидности, очувања касе и
располагања новцем веома важна ствар.
Више, дакле, неће бити тог „заробљеног“

Нацрт плана статусне промене
под лупом јавности
Статусну промену припремају надлежне службе предузећа, а то шта она
са собом носи, поред огромног посла за
правнике и економисте који треба да је
спроведу у дело, представљено је широј
јавности у форми Нацрта уговора/плана
о њој, на званичној интернет страни

тренутка када све извршене статусне
промене буду регистроване у АПР-у, па
ће од тада имовина и обавезе Рудника
бакра Бор, Рудника бакра Мајданпек и
Топионице и рафинације постати власништво РТБ-а, а запослени у ова три
предузећа његови радници. Сви они
наставиће да раде у РТБ-у у складу са
Законом о раду.
Поштовање свих поступака и процедура важно је не само ради успешности статусне промене, већ и због
тога што РТБ послује у складу са
УППР-ом, који упозорава на чињеницу
да том активношћу не сме да се угрози
позиција повериоца. И, то је, у суштини,
најбитнија ствар.

новца на по месец дана. Друго, кроз поступак јединствене контроле над целим
технолошким процесом успешније ће се
водити производња и много потпуније
пратити свака њена фаза, које су
наслоњене једна на другу.

Нов Колективни уговор

Предстоји и израда новог Колективног уговора, јер су сви важећи
појединачни
документи,
изузев
мајданпечког, истекли. Због тога је ово
обавеза више, која би свакако морала да
се заврши у најкраћем року, без обзира
на статусну промену. Стручне службе
РТБ-а Бор, у име послодавца, већ
анализирају елементе будућег Колективног уговора јер постоји интенција да
Ново предузеће – нова
он буде усвојен пре него што се статусна
организација
промена заврши. Свако предузеће би га
Нова организација имаће за по- посебно потписало, али би он од прве до
следицу најпре јединствено предузеће. последње тачке био јединствен.
Оно што је РТБ Бор Група покушавала
Горица Тончев Василић
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Округли сто „Реорганизација и

Промена власничке

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – У
„Клубу РТБ-а” у Брестовачкој Бањи
27. априла одржан је округли сто
„Реорганизација и приватизација
РТБ Група Бор – интерес радника и
државе” који је организовао Грански
синдикат индустрије, енергетике
и рударства „Независност”. Осим
представника и директора басенских предузећа и генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског,
еминентном скупу су присуствовали
и проф. др Љубодраг Савић, про-

Зоран Стојиљковић

фесор Економског факултета из Београда, др Златко Драгосављевић,
бивши државни секретар у Министарству рударства и енергетике, проф. др Зоран Стојиљковић,
председник УГС „Независност”,
Милорад Пановић, председник ГС
ИЕР „Независност”, представници
ове интересне организације радника
из Бора и Мајданпека, као и ЈКП-а
за подземну експлоатацију Рудник
„Ресавица”.
Поздрављајући
представнике
Синдиката „са којим гаји изузетно

добре, крајње партнерске односе”,
први човек комбината бакра је
најпре истакао да „тему не треба
препуштати само новинарима или
руководству, него је треба спојити
са синдикатом и заједнички ући
у ово што је неминовност.” – Као
што су неминовност разговори и
прави договори са синдикатом,
неминовност је и промена власничке структуре у РТБ-у. Треба
да дође стратешки партнер који
има за циљ експанзију развоја,
јер је нама развој неопходан. Потребан нам је јачи Басен, већи
приход и веће учешће РТБ-а у
БДП-у државе Србије, што је
један од њених интереса. Прошле
године дошли смо до ЕБИТДЕ од
84 милиона долара. РТБ је урадио
велики, историјски потез без кога
данас нико не би дошао у Бор, а то
је нова топионица и фабрика сумпорне киселине. Нова топионица
је понос ове генерације – урађена
је најмодернија технологија, и
то најјефтиније. Када је реч о
екологији, данас смо најбољи
од свих топионица у свету – истакао је Спасковски, говорећи о
„Приватизацији РТБ-а – стратешкој
одлуци државе”, и додао:
- Басен је у правом тренутку
када се мора пронаћи партнер – да
ли ће бити већинско власништво
државе Србије, ја сам за, али се
плашим да то неће нико прихватити. Ако већ не можемо испоштовати већинско власништво, онда
морамо испоштовати захтеве, пре
свега, синдиката преко регулативе какав је колективни уговор
(сада смо у фази преговарања,

како бисмо направили најбоље
услове). Први и основни је да у
КУ мора писати да нема техно-

лошког вишка одређено време,
а за вишак посебан споразум.
Други је добровољни социјални
програм, трећи је да безбедност
и здравље на раду, социјална заштита морају бити на већем нивоу
него досад и четврто да партнер
мора прихватити развој рударства на 100.000 тона бакра у три
године, као и на 150.000 тона у
време које он одреди. Ту држава
мора показати своју јачину и контролу над оним што се буде договорило. Рударска опрема је застарела и мора се обнављати, топионица је добра. Јер, неминовност
је и развој РТБ-а, нова улагања
због повећања његовог учешћа
у БДП-у државе Србије, већег
запошљавања и раста стандарда
радника.
Председник УГС „Независност”
је био мишљења да „смо одавно
требали да имамо континуиране
разговоре са руководством РТБ-а,
зато што је он у Србији и бившој
Југославију био једно од десетак великих корпорација и чим њему не
иде како треба, „тресе” се цела Тимочка Крајина.” - Басен је један
од преосталих, још увек великих комплекса, који запошљава
око 5.000 људи, и његов значај је
огроман. Да би РТБ био оно што
треба да буде, потребне су велике
инвестиције које систем и држава
немају. Најбољи модел би био да се

Б. Спасковски: Треба да дође
стратешки партнер који има
за циљ експанзију развоја.
Потребан нам је јачи Басен,
већи приход и веће учешће
РТБ-а у БДП-у државе Србије.
– З. Стојиљковић: Интерес
управљачке структуре и запослених је комплементаран - чекамо новог власника или макар новог већинског власника.
– З. Драгосављевић: Велики
је изазов и пред руководством
РТБ-а и пред Владом Србије,
али и пред целом генерацијом.
– Д. Мишљеновић: Колективни
уговор је важан зато што је он
саставни део приватизационе
документације и зато што квалитетан КУ и, на основу њега
закључени уговори о раду, бар
годину дана гарантују запосленима задржавање нивоа стечених права које имају у тренутку откупа документације. –
М. Пановић: Сви смо на истом
задатку – морамо да сачувамо
фирму, грађане источне Србије

сачува контролни пакет, не мора
да буде већински (преко 51 одсто).
РТБ нису само радници РТБ-а, то
су и његови пензионери, пратећа
предузећа. Интерес управљачке

Златко Драгосављевић

структуре и запослених у њему
је комплементаран - чекамо
новог власника или макар новог
већинског власника. Развојни
концепти ће у великој мери бити
условљени њиховим интересима.
Наши интереси јесу да то буде
одрживо, развојно добро за овај
део Србије, али и за запослене.
Морамо се изборити да не будемо
скрајнути у тој врсти преговора,
што се врло лако дешава када се
ради о практично међудржавним
аранжманима. „Бор“ је систем те
величине да је, практично, реч о
државном аранжману, толика је
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приватизација РТБ-а – интерес радника и државе”

Актуелно

структуре неминовна
његова тежина. Колики је број запослених који ће остати, какво
је кретање доходака, који је рок
у коме се поштује одржавање
броја запослених и њихове структуре - све су то практични кораци
и мере које нас очекују и морамо
бити веома мобилни. Ту је обавеза
и гране и централе нашег синдиката да помогну у томе – истакао
је Стојиљковић говорећи о значају
социјалног дијалога између Владе,
менаџмента и синдиката у процесу
приватизације РТБ-а.
Др Златко Драгосављевић је на
два примера приватизације (НИС
Југопетрол и Цементна индустрија
Нови Поповац) показао „како може
много да се погреши и зашто је
приватизација компанија које се баве
експлоатацијом минералних ресурса
од изузетног стратешког значаја.”
- УГС „Независност” отвара

области успешније од државног.
Велики је изазов и пред руководством РТБ-а и пред Владом Србије,
али и пред целом генерацијом
и како год да га решимо, нећемо
га добро решити, само је питање
колико ћемо мање лоше то учинити, јер то је реално стање.
Драгица Мишљеновић из
правне службе УГС „Независност” задужена за колективно
преговарање је најпре казала да „не
жели да се РТБ-у деси оно што се
десило приликом приватизације
НИС-а која се, нажалост, завршила
катастрофално, јер социјални програм, реално гледајући, никада није
потписан”. - Колективни уговор је
важан зато што је он саставни део
приватизационе документације
и зато што квалитетан КУ и, на
основу њега закључени уговори
о раду, бар годину дана гарантују
Часлав Гаврић и Благоје Спасковски

теме од којих други беже. Ово је
једна од најактуелнијих тема у
Србији и, ако нешто недостаје,
то је транспарентност процеса
и јавна дебата. Стога хвала руководству РТБ-а које је прихватило овај вид комуникације.
Трансформација у домену при-

Драгица Мишљеновић

родног капитала, минералних ресурса и рударске индустрије је додатно комплексна и компликована. Притом, ту је и рудна рента
(Цементна индустрија Србије је
плаћа 0,17 одсто од њиховог прихода, док „Бор” плаћа пет процената). Када имате системски проблем, не постоји довољно добро
парцијално решење. Није тачно
да је приватно власништво у овој

запосленима задржавање нивоа
стечених права које имају у тренутку откупа приватизационе
документације. У моменту када
ово крене, морате имати КУ, јер
када почне приватизација нема
више прихватања или мењања
било чега. Зато вас молим да пожурите са овим и да закључимо
КУ, како би бар годину дана имали
колико-толико сачуван радноправни статус запослених. Нема
квалитетног социјалног програма
- принцип добровољности и споразумни престанак радног односа

Закон о раду не познају. Огромна
је разлика између отпремнине и
накнаде, јер онда немаш права
код НСЗ. То су све „ситнице” о
којима када будемо преговарали „дебело” морамо да водимо
рачуна. Идеално би било када
бисмо могли рећи - ово је организациона структура и за тај процес
производње треба толико запослених, тог профила, те стручности.
Ако би се поштовали интереси
државе, ово би требало да остане
државно предузеће, да се сачувају
природна добра.
Милорад Пановић, који је
говорио о улози синдиката у
реструктурирању и приватизацији
РТБ-а, сматрао је „да се мало закаснило са овим разговорима, али да
никада није касно за добар почетак,
како би се избегле лоше последице
приватизација које су се догађале
у претходном периоду.” - Нама је
„Бор“ потребан као насушни хлеб
и морамо га сви чувати за оне
који долазе. Велика је одговорност
свих да га сачувамо и да процес
који је неминован започнемо на
овај начин и из овога изађемо
што квалитетније. То значи да КУ,
као темељ социјалног дијалога,
морају бити закључени у што
краћем року, с обзиром на то да
нам време није савезник (део процеса мора да се заврши до 9. маја,
други до краја маја - јавни позив).
Зато овај период морамо искористити максимално и велику за-

хвалност дугујемо директору Спасковском, јер овај састанак не би
имао оволику тежину и значај.
Наш синдикат је члан свих европских и светских асоцијација
чије ресурсе можемо користити
у овом процесу и немојте их
потцењивати. Морамо бити веома

Милорад Пановић

опрезни, јер сви заступају неке интересе, а ми морамо гледати где је
наш у тој причи. Сви смо на истом
задатку – морамо да сачувамо
фирму, грађане источне Србије
макар у овом броју колики је сада.
Ту мислим и на ресорно Министарство за привреду, па ћемо инсистирати да се дијалог настави
горе где се о томе и одлучује.
Такође вас молим да у овом капацитету и броју наставимо преговоре и дамо пуни допринос, како
бисмо закључили што бољи КУ.
Ј. Станојевић

Ексклузивно
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Ексклузивно за „Колектив“: Интервју са проф. др Љубодрагом Савићем

„РТБ није сељачка задруга и није
свеједно коме ће припасти“
Од Владе Србије очекујем да тендер за РТБ не распише само ради реда и куповине времена. Мора се претходно постићи договор, па тек онда
ићи на расписивање тендера. Јер, није РТБ шопинг мол или сељачка радна задруга, па је свеједно да ли се прода овоме или ономе. РТБ је нешто о чему се после мора водити рачуна – сматра професор др Љубодраг Савић са Економског факултета у Београду. - Није оптимиста да ће
се „прича“ са Кинезима завршити за неколико месеци, тврди да преговори неће ићи лако јер је то народ који не ради ништа „преко колена“,
већ наступа мудро, размишља дугорочно и као стари трговац настојаће да од Србије извуче што више. - РТБ је огромна инвестиција у коју
сигурно неће ући нико ко не размишља бар неколико деценија унапред, а Кинези не доносе одлуке на кратак рок
БОР. – Истичући да и поред чињенице
што је левичар по опредељењу и што су
му, када год је у Тимочкој Крајини и у
Бору, на памети Хајдук Вељкове речи
„Главу дајем, Крајину не дајем“, професор др Љубодраг Савић са Економског
факултета у Београду, у ексклузивном
разговору за „Колектив“ открива да му
последњих 20, 30 година у Србији не дају
за право да буде оптимиста. Иако на факултету предаје „економију индустрије“,
он каже да је слика индустрије земље суморна и да је последња деценија 20. века,
када су „српска кола кренула низбрдо“,
у економском смислу заправо идентична
првој деценији 19. века.
Из тог периода датирају и проблеми
са „Бором“. Његово урушавање почело
је са санкцијама, а суштински проблеми настали су после 2000. године.
РТБ Бор је у то доба, са још 176 српских
предузећа, „гурнут“ у реструктурирање
ради касније приватизације, и то га је дотукло. Јер, реструктурирање је једнако
лоше као и неуспешна приватизација
(а РТБ је у међувремену имао два неуспешна покушаја). Може да буде од
користи једино ако не траје предуго, у
супротном ће у том периоду, када је
заштићено као бели медвед, и најбоље
предузеће постати љуштура. То се, практично, десило и са РТБ-ом и држава
је добро одлучила када је „подвукла
црту“ и одобрила да се компанија путем
УППР-а растерети старих дугова, постави на „здраве ноге“ и да се онда за
њу пронађе дугорочно решење.
Како бисте Ви решили РТБ?
Постоји више могућих решења: прво
је класична приватизација, али то очигледно „не пије воду“, пошто би се, да
може, то одавно десило. Пробали смо
двапут. Друго решење је мој фаворит
и подразумева приватизацију, при чему
држава остаје већински власник само
мањег броја јавних предузећа. Ту је, због
свог значаја, и РТБ Бор. Петнаест одсто
би припало грађанима Србије, 15 одсто
садашњим и бившим радницима, а преосталих 19% би се понудило на тржишту
капитала. То је концепт који делује
примамљиво, али није реалан. Трећа
опција је стратешко партнерство, уз
већинско власништво државе, и продаја
на берзи. Овај концепт просто не „држи
воду“ у Србији јер је држава још увек корумпирана и неефикасна, а немамо ни
јасно дефинисане власничке односе, па
странци нерадо долазе. Четврто решење
је докапитализација која, опет, подразумева већинско власништво државе
где би, рецимо, топионицу коју сте ви
већ изградили, урадио странац. Пета
опција је професионална управа, без

промене власништва, а шеста је да све
остане исто. На жалост, од свега овога
најреалније је да се за РТБ Бор, који је
у таквој ситуацији каквој јесте, покуша
ова прва опција. Зато тешка срца кажем
да су за „Бор“ најбоље решење Руси или
Кинези.
Мислите да прича о заинтересованости „кинеског змаја“ за „неки“ РТБ
није бајка?
Наравно да није. Кина је једна
велика „светска радионица“ и њима у
овом тренутку све треба. Казаћу вам
само податак да Кина годишње потроши

али знам да би они могли да унапреде
технолошки процес у РТБ-у и да ефикасно ставе у функцију потенцијал који
компанија има. Наравно, од тога би они
имали највише користи, али и радници и
градови у којима компанија послује.
Шта бисте препоручили у вези
писања тендера за стратешко партнерство? На шта треба обратити
пажњу, шта текст обавезно треба да
садржи?
Препоручујем, а од Владе Србије то
и очекујем, да се тендер за РТБ не распише само ради реда и куповине вре-

трећину свих светских сировина. Имају
невероватан развој и, ако из тог угла гледамо, РТБ Бор је за њих драгуљ. И због
њихових потреба, али и због тога што је
Србија, односно Балканско полуострво,
„меко ткиво“ Европске уније. Кинези
су купили луку Пиреј, а центар за своје
инвестиције стационирали у Будимпешти. Румунија, пошто је ушла у ЕУ,
њима више није интересантна, али зато
Србија јесте. Они могу да узму РТБ, али
је питање да ли хоће и када ће. Оно што
је сигурно, с њима преговори неће ићи
лако. Не раде ништа „преко колена“ и
на кратак рок, наступају
мудро, размишљају дугорочно и као стари
трговци настојаће да од
Србије извуку што више.
У причи два неједнака
партнера све је у кинеским рукама. Нисам
оптимиста да ће се то
завршити за неколико
месеци и не знам да ли
ће уопште да се заврши,

мена. Мора се претходно постићи договор, па тек онда ићи на расписивање
тендера. Јер, није РТБ сељачка радна
задруга, па је свеједно да ли се прода
овоме или ономе. РТБ је нешто о чему
се после мора водити рачуна. Друго,
морамо поћи од чињенице у каквом
је стању РТБ Бор данас. Преговарачке позиције нису исте и то је лоше
за Србију, али је тако. РТБ је изашао из
неког социјалистичког времена и, сигуран сам, постоје људи који мисле да могу
постављати неке услове. Не могу много,
могу понешто. Решење се мора тражити
између, а то значи да се заштити интерес
Србије јер ово, понављам, није сељачка
задруга. Ово је ресурс, предузеће које
уз добро управљање може да траје још
сто година. Промена власништва се ради
једном и једном се лишаваш нечега
што је стратешки ресурс. О томе треба
водити рачуна и то је адут Србије. Код
броја запослених мислим да неће бити
никакав проблем, тим пре што је у РТБ-у
Бор велики број радника пред пензијом.
Више се бојим чињенице да неће бити

довољно квалификованих људи који ће
моћи да изнесу све амбиције Кинеза. А,
мислим да су им амбиције много веће
од подизања производње на преко 100
хиљада тона бакра. Мали број адута је
на нашој страни и зато све треба паметно испреговарати и договорити пре
тендера.
Да ли имате било какву повратну
информацију о томе како Кинези
газдују смедеревском Железаром, „Хестилом“?
Управо сам добио информацију да су,
рецимо, запосленима пред првомајски
празник дали бонус од 12.000 динара
да покажу да су друштвено-одговорна
компанија. За разлику од „Ју-ес-стила“,
они имају другачији приступ. Не иду
на „прву лопту“ и имају дугорочну
стратегију, али нису „тврд“ преговарач.
Нисам чуо да су запослени незадовољни
примањима, условима рада, да локална
средина није задовољна. Могуће је да,
једноставно, нису били заинтересовани да то пласирају у јавност, али, с
друге стране, ми не знамо много ни о
ситуацији у параћинској „Стаклари“.
Кинези имају стратегију која није
везана за Србију, већ је део шире приче,
где они заправо раде исто што и Запад,
само то раде мекше и софистицираније.
Циљ је исти, само су они разумели где
је Запад грешио, а грешио је због своје
бахатости. „Фијат“ је у Србији, можда,
најбољи пример. Синдикат то мора да
има у виду, да не може да буде партнер
број један у преговорима, али не може
да буде ни на репу догађаја, па „како нам
га скроје, нане“. Синдикат мора да има
активну улогу, али мора и да се прилагоди ситуацији и схвати да се, приликом
разговора о социјалној димензији, ради
о „удаји времешне и, још коју годину,
добродржеће даме“. Кинези су мудри и
хоће да покажу социјалну одговорност, а
то је Србији преко потребно.
Сматрате да приватизација није
спас за индустрију Србије, РТБ Бор
видите као стратешки важно српско
предузеће и мислите да облик својине
није важан колико начин управљања,
а ипак тврдите да борска компанија
мора да се приватизује. Зашто?
Зато што је РТБ у таквој ситуацији
да држава ту више ништа не може да
уради. Предуго је додавала да му држи
главу изнад воде. Да би се компанија
опоравила, потребно је још много пара
уложити у њу. Велики је комбинат у
питању. Он се сада, у односу на 2005.
годину опоравио, али је питање докле би
то трајало. РТБ Бор има неколико предности у односу на смедеревску „Железару“, пре свега нешто што је „срце“
свега, а то је сировина. Има невероватан
потенцијал у руди и то су препознале
многе стране компаније које истражују
околину Бора. РТБ није шопинг мол који
ћете монтирати, па ако не ради добро
размонтирати и отићи у друго место.
РТБ је огромна инвестиција у коју сигурно неће ући нико ко не размишља бар
неколико деценија унапред.
Разговарала:
Горица Тончев Василић
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У првом тромесечју поправљен резултат на раскривци у Кривељу за 15 одсто

Офанзива на јаловину
су се из откопане руде, седам дана пре
истека месеца, извукле 1.963 тоне бакра.
Укупним ископинама за 23 дана априла
додаје и 630.000 тона јаловине.
-Са доласком лепог времена
крећемо у офанзиву на јаловину.
Имамо додатни подстрек јер смо у

зивно у радионицама оспособљавамо
и флоту камиона. Сада ради 12, али
ће до краја априла „на точковима“
бити 15 дампера. Уложено је доста у
њихове виталне делове, који се сада
ажурније допремају. Ужурбано се,
зато, ремонтују и мотори, и редуктори,

првом тромесечју ове године у односу
на исти период лане бољи за 300
хиљада тона. Наиме, у првом кварталу 2017. склонили смо непуних 2,1
милиона тона раскривке, а ове године
смо за прва три месеца успели да пребацимо 2,4 милиона тона. Иако је то
још увек испод плана, напредак од
15 одсто у односу на прошлу годину
охрабрује и мотивише – истиче управник кривељског копа.
-Стање путева, број камиона и
расположивост транспортног система – додаје Делић - предуслови су
за још боље учинке на јаловни, па
увелико радимо на та три фронта.
Путеве смо довели у пристојно стање
булдозерима и грејдерима, а интен-

и трапови камиона, али и отклањају
остали кварови - лакши у кривељској
радионици, а сложенији захвати у
борској.
Основни задатак рудара у овој
години је да дају више раскривке јер је
то, дугорочно посматрано, најважније
за континуитет производње у Кривељу.
Багер који са источног дела копа скида
јаловину од септембра прошле године,
до краја јуна треба да „загребе“ и прве
количине руде одатле. А, те количине ће,
по речима управника, са онима које се
већ дају из текућег захвата и из дубљег
дела копа, допринети стабилизацији
производње и увести је у мирније воде,
без тензија и трке за планом.
Г. Тончев Василић

Милан Делић: Додатни подстрек дају нам
упоредни резултати из првог квартала
прошле и ове године који кажу да смо сада на
раскривци бољи за 300 хиљада тона. Наиме,
у првом тромесечју 2017. склонили смо
непуних 2,1 милиона тона раскривке, а ове
године смо до марта успели да пребацимо 2,4
милиона тона. – У априлу, недељу дана пре
истека месеца, кривељски рудари руду дали
седам процената преко плана
КОП „КРИВЕЉ“. – Рудари се не
радују без разлога пролећу и лепом времену јер, колико зими „шлајфују“ резултати, толико с пролећа све крене „петом
брзином“. Климатски услови су се половином априла преко ноћи променили
и допринели бољој расположивости
транспортне и утоварне механизације,
али и комплетног електросистема који
је, због недавних обилних падавина,
често „испадао“ из колосека и узроковао застоје.
-Дословце смо до 5. априла имали
залеђене путеве и бацали со, а онда
смо нагло прешли на решавање проблема који долазе са лепим временом. Село је близу, па због прашине
коју подигну камиони цистерне већ
увелико прскају путеве. То је добро
и због самих камиона и њихових
мотора који се у ово доба године
мање кваре. Електромрежа је сада
стабилна, одводњавање добро функционише, а нема ни проклизавања
трака и бубњева на транспортном систему, што се зимус често дешавало.
С пролећем нам, у сваком случају,
сваке године стиже мало више мане-

варског простора за већа остварења у
производњи јер је тада, по традицији,
расположивост транспортне и утоварне механизације, као и електроси-

Милан Делић

стема много већа. То се рефлектује и
на резултате јер смо у априлу, недељу
дана пре истека месеца, на руди били
седам процената преко плана. За 23
дана ископали смо 720.289 тона руде и
до краја месеца ћемо сигурно премашити планираних 870.000 тона – каже
Милан Делић, управник највећег рудника у саставу РТБ-а Бор.
Делић наглашава да је у априлу
садржај метала у руди био 0,273%, па

Јама добила модерну машину за бушење

„Симбом“ до руде „Борске реке“
Нова машина омогућиће рударима (дугим и прецизним бушотинама пречника 76 мм) да више од трећине производње планиране за
ову годину дају из рудног тела „Борска река“ започињући његово
блоковско откопавање коморно-стубном методом и попуњавање откопаних простора паста-засипом

ЈАМА. – Борска Јама је добила модерну самоходну машину марке „симба
1354“. Њен произвођач је позната шведска компанија „Atlas Copco“ а намењена
је бушењу дугих и прецизних рупа.
Кошта око 560.000 евра и омогићиће
рударима Јаме да више од трећине
производње планиране за ову годину
дају из рудног тела „Борска река“.
Како нам је рекао управник Јаме
Владимир Фуфановић, „симба“ је

Владимир Фуфановић

спуштена на најдубљи хоризонт и почео
је рад са њом. Она ће омогућити погону
Јаме стабилнију производњу у наредном периоду. За даље, још озбиљније
повећање производње потребна је још
једна машина овог типа, као и друга
опрема, али је важно, како рече управник, да се крене.
-Експлоатација руде у Јами од по-

четка године базира се на изради откопних ходника у рудним телима
„Тилва рош“, „Борска река“ и „П2а“.
Увођењем „симбе 1354“ у рад – каже
Фуфановић - започиње тзв. блоковско
откопавање рудног тела „Борска река“
применом коморно-стубне методе и
попуњавање откопаних простора паста-засипом. „Симбом 1354“ могу се
бушити дуге и прецизне минске бушотине пречника 76 мм, надоле, што ће
нам омогућити откопавање 300.000
тона руде из „Борске реке“ до краја
ове године (између нивоа минус 130 и
минус 150). Средњи садржај метала у
тој руди је 0,506 одсто, што Рудницима
бакра Бор треба да донесе 1.487 тона
бакра у руди. Имајући у виду укупан
овогодишњи план Јаме од 780.000
тона, то је више од његове трећине,
па можемо да говоримо о повећању
производње коме већ дуго тежимо.
Љ.Алексић
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Производња у РБМ-у ове године наставља тренд интензивног раста

Прво тромесечје боље од лањског
Први квартал завршен са за
трећину већим ископинама
него у истом периоду 2017,
руде је за 11,4 одсто више,
бакра у концентрату за
четвртину, злата за 41, а
сребра шест процената више. У априлу се очекује око 1.300
тона бакра у концентрату, са
одговарајућим количинама
племенитих метала
РБМ. - Иако је април лоше почео за
производњу у Руднику бакра Мајданпек
због тешкоћа које су на извесно време
успориле, па и зауставиле производњу,
тренд интензивног раста у односу на
претходну годину се наставља. Јер, половином месеца дошло је до потпуног
нормализовања и стабилизације, па су
резултати, који знатно заостају за планским захтевима, ипак, солидни, будући
да се процењује да ће у априлу бити
произведено око 1.300 тона бакра у концентрату са пратећим количинама племенитих метала. Први квартал завршен
је са за трећину већим ископинама него
у истом периоду 2017, руде је за 11,4
одсто више, бакра у концентрату за четвртину, злата за 41, а сребра шест процената више.
- Током првог тромесечја имали

смо 3,8 милиона тона укупних ископина, за милион више него у
претходној години, при чему је посебно важно да смо повећали учинак
на раскривци за више од половине у
односу на прво претходне године. То,
међутим, није било на уштрб руде
коју смо повећали за 11 одсто, из које
смо добили 4.500 тона бакра у концентрату, за око 900 више него у првом
кварталу 2017, уз одговарајуће количине сребра и злата - каже директор
РБМ-а Бранислав Томић.
Ниједан месец у овој години за запослене у РБМ-у није протекао без великих проблема у производњи који се
с разлогом везују за екстремне временске прилике, па ни април. Обилне падавине су задале велике тешкоће и додатне
обавезе запосленима на Површинском

копу РБМ-а, потврдио нам је управник Синиша Филиповић. - Априлски
учинак на површинском копу ће бити
обележен последицама тих проблема,
али ће интензиван рад у другој половини месеца ублажити подбачај, па и
омогућити да захваљујући повољном
садржају бакра у руди дођемо до ко-

Бранислав Томић

лико-толико солидних резултата. У
април смо ушли са задовољавајућом
расположивошћу тешких возила, али
су се одређене тешкоће појавиле са кашикама рудних багера које се морају
санирати и због којих застоји неће
изостати, мада ћемо настојати да се
предвиђени посао обави за што краће
време. Повремени проблеми јављају
се и са бушилицама, где затаји редуцир, запне код ротације, али се уз

ангажовање запослених на одржавању
одржава њихово радно стање.
За производњу у РБМ-у најважније
је да су услови за рад на површинском
копу нормализовани - и на Андезитском прсту и радилишту „Исток 1“, па
је производња стабилизована, најпре
на руди, након израде друге трасе пута
за тешка возила, а онда и на јаловини
санирањем, односно обезбеђењем проходности пута до Фазе 1. У сенци ових великих послова одвијали су се и бројни у
другим целинама на линији производње,
где је „празан ход“ искоришћен за сервисне и ремонтне радове.
- И током априла успевали смо
да и даље све количине испоручене руде одмах прерадимо, са траженим искоришћењем и у захтеваном квалитету, али упоредо и да обавимо важне послове на транспортерима, у погону дробљења и стварању
услова за бољи рад филтраже, са
циљем да побољшамо карактеристике концентрата, као нашег коначног производа - каже Јелена Ђурић,
управница Флотације. Додаје да се
„затезање“ линије прераде наставља,
да многи велики и значајни послови
тек треба да се обаве, али да охрабрује
чињеница да се упоредо са свим тим
обавезама истрајава на значајном расту
производње.
С. Вукашиновић

Површинским копом РБМ-а тренутно крстари 16 дампера

Повећана расположивост
тешких возила

РБМ. - Запослени у тзв. новом сервису Рудника бакра Мајданпек за собом
имају изузетно напоран период и пуно
посла будући да су због неповољних
временских услова у последњих месец
дана били суочени са енормно учесталим “испадањем” из рада великог броја
тешких возила. Њих је у најкраћем року

Милош Поповић

требало поправити, оспособити и вратити у производњу. Чињеница да је
последње недеље марта радило 16, од
укупно 20 возила, и питање дана када
ће још два бити “подигнута”, говори у
прилог томе да је у тешком послу, ипак,
остварено захтевано.
-Крајњим напорима и великим
ангажовањем свих запослених на
одржавању успели смо да стигнемо
до 16 возила у раду, са изгледима да
у догледно време повећамо тај број
на 18. Али, то не зависи од нас. Потребни су нам делови који би ускоро
требало да буду завршени (за “Белаз 6”
у централној радионици, а за „Белаз
12“ у АТБ ФОД-у, Бор). Ми имамо
све спремно и чекамо те делове како
би посао могли да приведемо крају, а
потом се посветимо и другим обаве-

зама – рекао нам је Милош Поповић,
руководилац одржавања тешких возила:
- Посла је било преко главе, радили
смо у првој, другој, трећој смени са
пуним бројем људи. Суочили смо се
са великим обимом посла и малим
бројем радника за такве обавезе, али
смо се некако изборили.
Милош Поповић још наводи да су
у ходу успели да исправе и неке сопствене грешке: - Направили смо малу
реорганизацију у раду, одредили
главне мајсторе, дали мало веће одговорности и мало више посла, што су
прихватили и што је дало очигледне
резултате.”
И у новом сервису услови за рад су
ових дана били веома тешки. У самој
хали има и воде и блата, било је и снега и
мраза, мањак осветљења, али запослени
томе много не приговарају.
-Имали смо превише посла, а мало
радника. Сва је срећа да су то добри
људи, искусни мајстори, а и ови
млађи, недавно примљени, баш су
вредни - каже Саша Вилић, пословођа
ремонта тешких возила. Он додаје да

Временске неприлике током марта су утицале на стање
рударских саобраћајница и условљавале учестала “испадања”
тешких возила из производње због кварова и пнеуматика.
– Запослени на одржавању не памте оволико посла, али су
успели да од укупно 20, у раду стабилизују 16 возила, са
изгледима да ускоро оспособе још два
се радило без гледања на радно време,
а да су највећи проблем представљале
– тензије: - У исто време кварови
на бројним возилима, а људи мало.
Објективно се није могло другачије,
него возило по возило. А, и те како би
значило да имамо више људи.
И, док су кварови привремено
заустављали одређени број тешких
возила, други су се у овој радионици и
изван производње нашли због пнеуматика.

-Време нам никако није ишло
наруку, због путева, због влажности и свега што је то пратило, па смо
имали велики утрошак пнеуматика додаје Милојко Јанковић, пословођа
одржавања пнеуматика тешких возила и
помоћне механизације. Он додаје да не
памти, за 30 година колико ради, да је за
тако кратко време утрошено толико гума:
- Међутим, коначно, стиже пролеће и
лепше време, а и извесна количина
гума. Надамо се и новим испорукама,
па очекујемо да се стабилизује стање,
не само у погледу гума, већ и рада
тешких возила.
Када је реч о броју возила у раду,
стање се већ поправило, а мења се на
боље и ситуација на путевима. Истини
за вољу, снег који се отапа ослобађа
велике количине воде која спира и
односи ситнији материјал, али се у
складу са расположивом механизацијом
и материјалом интервенише свакодневно, санирају ударне рупе и очекује
да стање саобраћајница више не буде
проблем.
Силвија Вукашиновић
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Крајем априла у РБМ-у организован ремонт примарне дробилице 2Б

Бољи гранулат и већа
сигурност у раду
Ремонт примарне дробилице протекао без застоја у производњи.
– Добро припремљене и искусне у повереном послу, две групе
радника Дробљења обавили ремонт у сопственој режији и
12-очасовним радом
РБМ. - За последњу недељу априла
у погону Дробљење, које у Руднику
бакра Мајданпек функционише у оквиру
Флотације, организован је планирани
ремонт примарне дробилице 2Б. Како
је то једна од две дробилице којима располаже примарно дробљење у РБМ-у,
производња није трпела. Циљ је био
јасан - да се дробилично постројење, као
важна карика између површинског копа
и флотације, оспособи да даје што бољи
гранулат у планираним параметрима за
даље дробљење, а да се, истовремено,
повећа сигурност и поузданост у раду.
- Добро припремљени за велики
посао који нас очекује, организовали

смо се у две групе које 12-очасовним
радом покушавају да, у предвиђеном
року од 72 сата, замене облоге ротора
и статора, а ако се покаже потребним
у додатном року обаве и замену клизних површина. Јер, ово је прилика
да технички проверимо и остале виталне делове дробилице - објашњава
Саша Стиклић, технички руководилац
Дробљења. Наглашава велики значај
исправности и квалитетног рада примарне дробилице за добијање гранулата који одатле креће ка секундарном
и терцијалном дробљењу, те флотацији
и мора да се, због захтева технолошког
процеса, одржава у предвиђеним грани-

цама. - Ремонт примарне дробилице
је од изузетног значаја за производни
процес, јер процес прераде, практично, од ње и почиње.
Већ искусни у послу који им је поверен, запослени у овом погону, који
ремонт обављају у сопственој режији,
на рад су прионули са пуно елана и
добре воље да све предвиђено заврше у
планираном року и крајње квалитетно,
како би се даљим радом ове примарне
дробилице добијао квалитетан гранулат
предвиђених параметара.
- У дневној смени је 13 радника у
групи. Најбројнији су бравари, имамо
вариоца, представника службе безбедности и здравља на раду, дежурног кранисту. Већ првог дана, након
откопавања које је баш потрајало, сагледали смо неопходност замене клизних површина - објашњава инж. Драган
Добрицић који са пословођом Бором
Петровићем води прву групу, док су

са другом инж. Верољуб Петровић и
пословођа Дарко Трифуновић.
- Иако овај ремонт не прати застој
у производњи, јер се она одвија несметано, ослоњена на рад друге примарне
дробилице, настојимо да читав посао
приведемо крају у стандардном времену. Изузетно је важно да се ремонт
обави квалитетно и да се, уз замену
облога ротора и статора, заврше и
други пратећи послови - евентуално замене и неки други делови,
прегледају електроуређаји који утичу
на рад погона и проконтролише заштита свих електроуређаја у примарном дробљењу. Примарна дробилица
је прва важна карика на линији прераде, веза између копа и флотације,
а њен квалитетан рад од изузетног
значаја за квалитет коначног производа - каже Јелена Ђурић, управница
Флотације РБМ-а.
С. Вукашиновић

Обилни пљускови донели нове невоље мајданпечким рударима

Клизиште угрозило пут
РБМ. - Јак пљусак који је 2. априла
захватио Мајданпек донео је проблеме
запосленима у Руднику бакра Мајданпек.
На ионако веома влажном земљишту
натопљеном падавинама и отапањем
снега у претходних више од месец дана
појавило се клизиште - напукла је хоризонтала транспортног пута од оперативе до Фазе 1, на деоници од 100
метара, која је, истовремено, заштитни
бедем за реку Пек. На појаву клизишта
лепезастог облика који се ширило ка
дубини копа реаговало се брзо, како би
се спречило да се Мали Пек излије на
површински коп. Одмах се покушало да
нађе решење насипавањем и санирањем
пута и радовима на кориту реке чије се
воде пумпама препумпавају на том делу.
- Велике количине воде у кориту
Малог Пека условљене обилним падавинама, али и подземне воде које
су се појавиле изнад магистралног
пута из правца Северног ревира, изазвале су померање терена, па и
померање пута - објашњава Синиша
Филиповић, управник Површинског
копа РБМ-а. - То је отворило велики
проблем који смо тек донекле успели
да решимо санирањем пута за камионе, тешка возила и омогућавањем
прелаза према Фази 1. Транспорт је
успостављен, али санација корита
реке тек предстоји, што је велики и

озбиљан посао будући да ће вероватно
и више од 500 метара корита реке
морати да се санира. Реку ћемо морати
да премостимо цевима - на делу на
којем је дошло до пробоја, цурења
и угрожавања насипа, после чега
би требало да дође до стабилизације
терена.
Клизиште и даље ради. Не тако интензивно као првих дана, али стална
мерења Геодетске службе РБМ-а
показују да померања има. И даље се
предузимају све неопходне мере да се
проблем реши. Вода из Пека се препумпава због чега је шест пумпи инсталирано и радило у време максималног
водостаја, да би последњих дана за тај
посао, имајући у виду количину воде у
Пеку, биле довољне две. На коповском
путу кроз насипавање и санацију, па и
проширење, спорне деонице на траси од
Фазе 1 до јаловинских багера на радилишту „Исток 1“.
Филиповић каже да се, истовремено,
ради и на јавном путу, где се подземне
воде покушавају каналом да одведу
даље од дела који је изложен померању
терена. На радовима у непосредној близини далековода, подно Андезитског
прста, група радника је приводила крају
каналисање подземних вода. - Поред
подземних вода, ту изнад постоји и
извор, па овај канал већину тих вода

Синиша Филиповић

Висок ниво вода у Малом Пеку и подземне воде које су
се појавиле изнад магистралног пута оштетиле деоницу
заштитног бедема и пута од оперативе према Фази 1. - Пут је
саниран и оспособљен за кретање возила, воде Малог Пека
се препумпавају, а предстоји санација корита реке, како би
се спречило даље померање терена. – Урађен канал за одвод
подземних и вода са извора изнад деонице магистралног пута
преусмериава на 50-ак метара даље
од места на којем се изливала. То није
било лако извести, јер је због неприступачности терена обављен само део
посла уз ангажовање механизације
- рекао нам је Слободан Мишић,
пословођа одводњавања у РБМ-у,
Службе која брине и о раду пумпи на
препумпавању Пека.
- И даље будно пратимо ситуацију
на терену и предузимамо све мере
како би се спречиле последице овакве
и сличних ситуација - каже Бранислав Томић, први човек РБМ-а. Посебно истиче одговорност запослених и

ангажовање са циљем да се што пре проблем реши, а производња нормализује.
Иако је спречено изливање Малог
Пека по површинском копу рудника,
ове невоље зауставиле су производњу,
на руди пет, а на раскривци успориле
10-ак дана, колико није радила Фаза 1,
па је раскривање било мање од планираног. Непланирани застој искоришћен
је за сервисне и ремонтне послове у
другим производним целинама РБМ-а
Производња у РБМ-у је нормализована
већ 9. априла на руди, а потом и на раскривци.
Силвија Вукашиновић

Нови кров Вулканизернице у РБМ-у

За боље услове рада
РБМ. - На Вулканизерници у Производним услугама Рудника бакра
Мајданпек саниран је кровни покривач,
а дотрајале салонит плоче замењене
трапезним лимом под којим неће бити
прокишњавања које је угрожавало
опрему и отежавало рад запосленима.
- Мења се комплетан кровни покривач, а могуће је и део кровне
конструкције уколико се сагледа

потреба за тим при демонтажи
постојећег кровног покривача који
је од салонит плоча. Уместо њега ће
бити постављен трапезни лим који
представља куд и камо квалитетније
и дуготрајније решење - каже Александар Божић из Грађевинске службе
РБМ-а. - Термоизолација није
предвиђена санацијом. Међутим, ако
демонтажа открије њене слабости,

заменићемо и њу. Постојећа дашчана
облога са унутрашње стране је у релативно добром стању и представља
део топлотне изолације.
У Грађевинској служби сазнајемо
да се замена кровне конструкције ради
зато што је долазило до прокишњавања,
цурења воде у унутрашњост објекта,
при чему су угрожене биле и поједине
машине. Да се то не би догађало

убудуће, да рад буде безбеднији, а
услови квалитетнији, одлучено је да се
приступи овом послу.
Радове изводи „Мимел“ Мајданпек,
а вредни су близу два милиона динара.
Рок за њихов завршетак је 12 дана, а
поред основне зграде, замена кровне
конструкције предвиђена је и на
помоћним објектима (реч је, такође, о
препокривању).
С. Вукашиновић

Топионица
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Одмиче рушење старе топионице и сумпорне

Разлози еколошки и безбедносни
Досад су у Топионици демонтирани електростатички филтер за реакторске гасове са дуваљкама и комплетан потисни гасовод, трафо-станица ДС 300, транспортери – редлери за реакторску прашину и вентилатори за одсисавање гасова испред бетонског димњака,
а у Сумпорној четири мокра електростатичка филтера и димњак од
60 метара. - Процењена количина материјала који треба да се сруши: 13.000 тона челика, 400 тона олова, 6.000 тона армираног бетона и 3.500 тона опеке

ТОПИОНИЦА. – Производна ли
нија број један у Топионици и контактна два у Фабрици сумпорне киселине ускоро ће постати „шут и
прах” и нестати са лица земље. Наиме,
„спровођење активности на уклањању
и рушењу објеката старе Топионице и
Сумпорне” званично је почело првог
априла. Досад су у Топионици демонтирани електростатички филтер за реакторске гасове са дуваљкама и комплетан потисни гасовод, трафо-станица ДС 300, транспортери – редлери
за реакторску прашину и вентилатори
за одсисавање гасова испред бетонског
димњака, а у Сумпорној четири мокра
електростатичка филтера и димњак од
60 метара. Пре тога обављени су сви
припремни радови - сређивање градилишта, припрема складишних простора
где ће се одлагати отпадни материјал
(метали, армирани и неармирани бетон,
опека). Направљен је и прецизан динамички план, тако да уклањање свих
објеката ради прављења противпожарног пута, односно задовољења услова за
добијање употребне дозволе треба да се
заврши најкасније до 30. јуна.
- Пошто је било потребно да радови
што пре крену, убрзали смо поступак
рушења. Овом важном послу приступило се из неколико разлога: први
је тај што на месту пламене пећи
старе топионице која се руши треба
да прође противпожарни пут. Други
услов је обавеза према канадској
ЕДЦ банци, да би се задовољили еколошки критеријуми. Трећи је безбедност (објекти који се руше су склони
паду, а опрема у овим деловима старе
топионице је у лошем стању, па угрожава безбедност радника и опреме
која је у функцији рада нове топионице). Уговор је потписан са београд-

ском фирмом „Екоунија”. Она обавља
радове заједно са подизвођачима
који имају велико искуство у том
послу - контролисали смо референтне
листе како за извођача тако и за
подизвођаче. Написане су комплетне
процедуре са извођачима, као и са
надзорним органом (Грађевински фа-

Зоран Васковић

култет Београд), које се у потпуности
примењују – рекао је Зоран Васковић,
главни машински инжењер за Топионицу и Сумпорну.
Да би радови могли да почну,
најпре је морала да се обезбеди дозвола за рушење од Министарства привреде. Када је дозвола добијена, урађен
је пројекат рушења са којим се приступило тражењу дозволе за извођење
радова од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре. По
добијању сагласности упућен је захтев
за пријаву радова грађевинској и
инспекцији заштите на раду. Паралело
са тим, Служба за безбедност и здравље
на раду ТИР-а урадила је план превентивних мера. Извођачи радова, надзорни

орган и представници инвестотора посебну пажњу придају поштовању свих
прописа безбедности на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине. Такође и безбедности и заштити
објеката, опреме и инсталација које
су у функцији рада нове топионице и
ФСК, а налазе се у непосредној близини
објеката који се руше.
- Реч је о озбиљном послу са компликованим објектима и великој
количини материјала – деловима
конструкције и опреме, а ту је и
грађевински шут. Стручне службе
Топионице и Сумпорне направиле су
спискове и процениле количину комплетног материјала који треба да се

да се на том месту обави рекултивација
комплетног терена која нарочито у Фабрици сумпорне киселине подразумева испитивање киселости земљишта
(најпре проверу квалитета земљишта и
одређивања до које дубине ће се заменити тамо где је евентуално контаминирано) и оплемењивање околине. Душанка Миљковић, помоћник директора ТИР-а за заштиту животне средине,
истиче да је Служба за екологију ТИР-а
направила план мера за затварање и
рушење погона и, на основу њега, спро-

Душанка Миљковић

Младен Живковић

сруши: 13.000 тона челика, 400 тона
олова, 6.000 тона армираног бетона
и 3.500 тона опеке. Зато овај поступак у неким објектима подразумева
веома пажљиво рушење, да се не би
оштетили нови објекти, постројења и
инсталације који раде. Примера ради,
на многим местима испреплетане су
инсталације за довод кисеоника и
електроинсталације за нову топионицу са објектима које треба уклонити – нагласио је Младен Живковић,
руководилац грађевинског одржавања у
Топионици. Додаје да се сва количина
срушеног (отпадног) материјала, како
металног тако и грађевинског, мери на
вагама РТБ-а, што контролишу представници инвеститора и стручног надзора.
Након демонтаже опреме и
уклањања свих делова, предвиђено је

воде се потребне мере да не дође до
утицаја на животну средину. - Посебне
мере се предузимају за привремено
складиштење отпада који настаје од
рушења. Извођач радова ће, заједно са
нама, обавити класификацију отпада
- за неопасан отпад биће одређено
једно складиште, а за опасан отпад
одредиће се посебно складиште где ће
бити одложено и после третирано по
важећим законима Републике Србије.
Након уклањања отпада овлашћена
лабораторија
урадиће
анализу
земљишта на основу које ће се обавити ремедијација и, ако буде требало,
евентуално уклањање контаминираног земљишта а затим озелењавање
слободних површина. Поднели смо
захтев Министарству заштите животне средине за одлучивање о потреби израде студије утицаја на животну средину приликом рушења
објеката и оно је издало решење да то
није потребно, јер није било жалби и
примедби заинтересованих страна.
Ј. Станојевић
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Металургија

Солидан старт металурга на почетку ове године

Највише бакра из сопствених сировина
У првом тромесечју топионичари дали 17.358 тона анодног, електртолизери 15.580 тона катодног бакра и „сумпораши” 72.042 тоне
киселине. - В. Јаношевић: Посебне проблеме са влажним концентратима имали смо у фебруару због великих количина падавина, што је отежавало и допремање ове сировине и саму прераду
у Топионици. - Смањење ретура у Електролизи (тромесечни просек је 12,44 процента) последица чињенице да из Топионице излазе квалитетније аноде уједначене по тежини и хемијском саставу

ТИР. – У првом тромесечју ове
године Топионица је примила укупно
15.811 тона бакра у концентрату, од
чега 9.845 тона из басенских рудника
(541 тону из Јаме, 4.906 тона из Рудника

агрегати у Топионици били су у
функцији, нисмо имали већих проблема и све смо у ходу решавали – нагласио је Јаношевић.
Фабрика сумпорне киселине „пратила је” производњу у Топионици, „покупила” и прерадила сав гас и у првом
кварталу дала 72.042 тоне техничке киселине. Увек се „држи” 4.000-5.000 тона
на залихама (2.000 тона је потребно за
процес). По оцени нашег саговорника,
следица чињенице да из Топионице
излазе квалитетније аноде, уједначене
по тежини и хемијском саставу, што
омогућава Електролизи да ради са
много мањим ретуром – рекао је директор ТИР-а.
Наш саговорник додаје да су
прерађивачки металуршки погони
„непромењена прича”. У Ливници бакра
и бакарних легура ради само Ливница
фазонских одливака, и то стандардни програм, првенствено за потребе
басенских рудника (чауре, наливање
лежајева). Ситуација је иста и у Фабрици бакарне жице - нема могућности
за пуштање линије дипформинг жице с
обзиром на њен велики капацитет и недостатак тржишта. Тренутно су радници
из тих фабрика прераспоређени у друге
погоне.
Транспорт ТИР-а је са постојећим
људима и утоварном механизацијом

Владимир Јаношевић

„Велики Кривељ” и 4.397 тона из Рудника бакра Мајданпек), као и 5.966 тона
из увозног концентрата (услужна прерада). Како је посебно нагласио Владимир Јаношевић, директор ТИР-а,
сва количина пристиглог концентрата
је прерађена, а из ње је произведено
17.358 тона анодног бакра и испоручено
Електролизи. Поређења ради, у првом
лањском кварталу продуковано је 18.879
тона анода. Овогодишњи мањак је, по
његовим речима, последица лоших временских услова који су пратили металурге у овом периоду.
- Прва три месеца су била изузетно неповољна што се тиче временских (не)прилика. Посебне проблеме
са влажним концентратима имали
смо у фебруару због великих количина падавина и снега, што је отежавало и допремање ове сировине и
саму прераду у Топионици. Што се
тиче параметара, они зависе од услова
производње, посебно енергенти који
су прилагођени отежаним условима
рада. Због влажног концентрата и
осталог, забележена је мало повећана
потрошња мазута у овом периоду, што
није неуобичајено за овакве временске прилике. Просечно искоришћење
бакра у Топионици износило је 95,28
процената (у ТИР-у 95,35%). Сви

реч је о неопходним, минималним залихама, што говори да се сва произведена количина сумпорне киселине и испоручи купцима.
Из Електролизе је за три месеца
изашло укупно 15.580 тона катода (лане
је било 14.689 тона). Овогодишњи
вишак „црвеног” метала је „извучен” из
мобилисаног бакра, јер се у 2018. ушло
са више мобилисаног бакра у електролитичким ћелијама. Погон за производњу
племенитих метала „прати” катодни
бакар и тамо се кампање одвијају редовно.
- Без обзира на зимске услове,
Електролиза је константно добро

Априлски учинци
За 23 дана априла Топионица је примила укупно 4.184 тоне бакра у концентрату,
од чега 2.519 тона из басенских рудника (127 тона из Јаме, 1.371 тону из Рудника „В.
Кривељ” и 1.019 тона из РБМ-а), као и 1.664 тоне из увозног концентрата. У Топионици је све и прерађено о чему сведочи податак да ових дана на бедингу има само
500 тона шарже, колико је било и почетком месеца. Произведено је укупно 4.678
тона анода (204 тоне, у просеку, дневно). Процењује се да ће до краја месеца биланс надмашити 6.000 тона. Искоришћење „црвеног” метала достигло је 97,6 одсто.
У Електролизи је продуковано укупно 3.529 тона катода, а до краја месеца
очекује се преко 3.000 тона само из сопствених концентрата. Ових дана у електролитичким ћелијама мобилисано је 4.052 тоне, што даје перспективу за још бољу
производњу у мају уколико се настави овакав тренд. Из ФСК-а је „изашло” 16.937
тона сумпорне киселине (просечно око 1.000 тона дневно).

радила и бележила добре параметре (просечно искоришћење бакра од
99,5 одсто). Овдашњи примарни задатак јесте да што више смањимо ретур
(повратни материјал), како би „кружило” што мање бакра. Посебно је
важан податак да се проценат ретура
и даље „држи” у изузетно добрим границама (тромесечни просек је 12,44
процента). То је, првенствено, по-

превезао и претоварио сав терет. Опслужио је све погоне ТИР-а и део РББ-а
(концентратом бакра и свим неопходним
репроматеријалима). Стара Енергана је
у прописаним границама допуњавала
снабдевање и обезбеђивала топлотну
енергију за потребе технолошког процеса Електролизе и осталих погона, као
и индустријску и пијаћу воду.
Ј. Станојевић

Стандарди
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Реализација пројекта „Процес транзиције постојећег ИМС-а РТБ-а на нове стандарде”

За модерно и успешно предузеће

РТБ. – У комбинату бакра у току
је реализација пројекта „Процес
транзиције
постојећег
интегрисаног система менаџмента (IMS) РТБ
Бор на нове стандарде IMS”. Како нам
је објаснио Славиша Буђелан, представник руководства РТБ-а за квалитет, на основу обавеза које проистичу из
важења сертификата серије стандарда
IMS-а које поседује РТБ Бор Група,
као и на основу обавеза из Уговора за
реконструкцију топионице и изградњу
нове фабрике сумпорне киселине, неопходно је извршити измене у постојећој
документацији и самом систему IMS-а
и ускладити са захтевима нових верзија
из 2015. године.
- Прелазак постојећег IMS-а (који
Басен поседује већ три године) на нове
верзије стандарда је нужно, пошто
су се 2015. променили ISO 9001:2008
и ISO 14001:2005 који се односе на
процесе и заштиту животне средине. Такође нас очекује и измена
постојећег OHSAS 18001:2008 који
треба да добије верзију 2015 или 2016.
Важење сертификата IMS РТБ Бор
истиче 14. септембра и до тада смо
дужни да обавимо ресертификацију
нашег система по новим стандардима

– истакао је Буђелан.
Велики систем као што је РТБ захтева ангажовање реномираних кућа
које се баве консалтингом у овој области. Као најбољи понуђач изабрана је
консултантска фирма ТQМ Support из
Београда која ће, заједно са стручним
особљем фирме Loyd-s Register RQA,
обавити све потребне обуке, израдити
документацију и све активности, како
би РТБ био спреман да у септембру
успешно прође проверу. Уговор је потписан крајем децембра минуле године
и одмах је почела реализација пројекта
(у три фазе). Досад је завршена прва са
урађеном ГАП анализом и усвојеним
новим документима који се састоје из
32 процедуре и седам заједничких активности.
У фебруару је почела друга фаза –
урађене су радне верзије процедура и
упутстава и до средине маја се очекује
усвајање свих докумената РТБ-а. Почела
је и обука (од 11. до 13. априла) оперативног менаџмента у Басену на тему
„Примена документације IMS у пракси”.
Обуком је било обухваћено 164 руководиоца. Друга фаза пројекта треба да буде
завршена до краја маја, када почиње
трећа са наставком обуке за примену

Прелазак постојећег IMS-а на нове верзије стандарда је нужно,
пошто су се 2015. променили ISO 9001:2008 и ИСО 14001:2005, а
предстоји и измена постојећег OHSAS 18001:2008. – С. Буђелан:
Добијањем сертификата према новим верзијама комбинату
бакра се омогућава да настави неометано производњу и продају
својих производа на тржишту
документације и обуке 22 интерна проверавача из целог РТБ-а. За средину јуна
планирана је интерна, а за крај августа
сертификациона провера IMS-а.
- Добијањем сертификата према
новим верзијама комбинату бакра
се омогућава да настави неометано
производњу и продају својих производа на тржишту, уз обезбеђење

свих услова који се односе на квалитет производа и услуга, испуњавање
свих законских норми за безбедност и здравље на раду, заштиту од
пожара и заштиту животне средине,
као и друштвене одговорности, и
тако испуне сви захтеви постављени
модерном и успешном предузећу –
закључио је Буђелан.
Ј. Станојевић

Припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Бор организовали показну вежбу у кругу РТБ-а

Како се понашати у ванредним ситуацијама
су јавно-показне вежбе које треба да
изведемо – индустрију, високе објекте,
школе, обданишта. Прошле и делом
ове године смо радили у сеоским основним школама, јер та деца немају
прилику да дођу у ВСЈ, на едукацији

је најкритичнији због пожара. У њему
се складиште мазива, уља, погонска
горива, адитиви и резервни делови за
потребе радних машина и теретних
возила овог предузећа. Након што су
стигла два возила и два вода ватро-

И. Јанковић: Евакуација радника РТБ-а и увежбавање радника ВСЈ
за гашење пожара у објекту магацина сервиса, припрема радника
и ватрогасаца за што бржу и бољу интервенцију – све су то циљеви
које смо постигли данашњом вежбом. – Б. Михајловић: Обавезна и
практична обука сада је по закону на три године и зато изводимо
ове показне вежбе да људи не би заборавили материју
РТБ. – Припадници Ватрогасноспасилачке јединице Бор (ВСЈ) данас су
организовали јавно-показну вежбу „Како
се понашати у ванредним ситуацијама”
на платоу испред и у згради магацина
транспортног предузећа ТИР-РТБ Бор
који се налази у кругу Басена. Циљ
вежбе је био да се у што реалнијим условима, уз поштовање свих прописаних
мера безбедности и заштите, ватрогасаци–спасиоци обуче за гашење пожара
у магацинском простору, евакуацију
угрожених и повређених лица у пожару,
као и заштиту објеката у непосредној
близини (управна зграда). Ово је, такође,
била прилика и за едукацију запослених
у металуршким погонима (Транспорт

ТИР-а, Електролиза, Фабрика сумпорне
киселине) који су присутвовали вежби,
јер су, поред теоријског дела обуке,
прошли и практични гашењем почетног
пожара апаратом „С9”.
- Евакуација радника РТБ-а, односно Транспорта ТИР-а и увежбавање
радника ВСЈ за гашење пожара у
објекту магацина сервиса, припрема

Иван Јанковић

радника и ватрогасаца за што бржу и
бољу интервенцију – све су то циљеви
које смо постигли данашњом вежбом.
Нашим годишњим планом обухваћене

деце, учитеља и наставника како се
понашати у тој ванредној ситуацији.
Претходног месеца имали смо две
вежбе - у Метовници и Шарбановцу,
следећег планирамо у АТБ ФОД-у, као
и у четири обданишта. За крај маја
предвиђамо велику вежбу на Столу у
коју ће да буду укључени наши спасилачки тимови за рушевине из целог
Сектора за ванредне ситуације Србије
и борска планинарска друштва „Стол”
и „Дубашница”. Желимо да покажемо
да наша општина има капацитете за
рад и у ванредним ситуацијама и у
случајевима када је некоме потребна
помоћ у руралним крајевима као што
је Стол - истакао је полицијски наредник Иван Јанковић, командир ВСЈ Бор.
Бора Михајловић, руководилац заштите од пожара, ванредне ситуације и
војне одбране у ТИР-у, објаснио нам је
да су ове вежбе законска обавеза која
налаже да се обаве у свим погонима, а
данас је то било гашење пожара у магацинском простору Транспорта ТИР-а.
- Овај магацин смо изабрали зато што

Бора Михајловић

гасаца (који најкасније у року од пет
до 15 минута долазе на место пожара),
развлачили су пругу, како називају
црева, у два правца, гасили су пожар
и евакуисали људе који су се тамо затекли. После тога показано је како се
гаси пожар покретним боцама. Оно
што ми радимо (обавезна и практична
обука радника) сада је по закону на
три године и зато изводимо ове показне вежбе, са ВСЈ или без ње, да
људи не би заборавили материју.
Ј. Станојевић
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Туризам

У хотелу „Језеро” одржан мултимедијални перформанс „Most wanted”

Спој моде, лепоте и музике
боре за њега, а не за мене – рекла је
наша позната модна креаторка.
Глумица Катарина Радивојевић,
која је, иначе, ове године заштитно
лице Сузане Перић, ове вечери нашла
се у улози манекенке. - Још пре десет
година сам јој тражила да носим

гласа у телу девојчице. – Таква сам се
родила. Прије него што сам почела
певат пјесму „Гинем”, увек имам
неколико реченица које изговорим.
Давне 1998. године, кад ми је Тончи
донио ту писму, рекао је: „Ево ти је
мала, пробај, али не верујем да ћеш ти

Наша позната модна креаторка Сузана Перић представила
своју најновију колекцију модела за пролеће/лето. – Специјална
музичка гошћа Јелена Розга. – М. Миловановић: Организован је
леп догађај који ће свакако допринети промоцији хотела „Језеро”
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У хотелу
„Језеро” на Борском језеру 15. априла
одржан је мултимедијални перформанс „Most wanted” („Најпожељнија”),
манифестација прва такве врсте организована у хотелу, али и у овом крају
Србије. Необичан спој моде, лепоте и
музике резултирао је врхунским естет-

линија коју ћу да промовишем у наредном периоду. Моје колекције увек
се раде три-четири месеца. Сваки пут
правимо нову, ако нешто понављамо
то су неки најбоље продавани
модели из прошле године, па их опет
модификујемо и касније представимо
другим материјалима и на другачији
начин. Моје колекције су велике
(садрже око 50 модела) и ја волим
сваки комад - каква сам ја те године,
таква је моја колекција. Ту су различите фазе – моја је некада детињаста,

неке њене хаљине и тако сам је упознала. Увек ми се допадало оно што
ради. Чак и као дете, када је она била
креаторка „Стема”, куповала сам те
ствари. Улога манекенке ми није била

некад лепршава, позитивна, некад
радим више на себи, некад се запоставим. Ове године то је за мене слободна
жена која сме да ужива у животу исто

посебно захтевна и специјална. Веома
волим Бор зато што сам овде снимала
два филма - „Чарлстон за Огњенку” и
„С.О.С.”. Наступам у представи „По-

Певачица Јелена Розга донела је дах Медитерана на Борско језеро

Сузана Перић

ским доживљајем за бројне посетиоце.
Наша позната модна креаторка Сузана
Перић представила је своју најновију
колекцију модела за пролеће/лето која
младу, урбану жену подржава у њеној
потреби за изражавањем слободе и независности. Модели су израђени од природних материјала, као што су памук и
свила, а инспирисани су 80-им годинама прошлог века „са дашком боемског стила”. У колекцији су могла да се
виде елегантно укројена одела и хаљине,
наглашени нараменицама и истакнутим
струком, свечане хаљине израђене од
ексклузивне свиле са уникатним принтом, али и лепршаве памучне хаљине,
као и сукње и блузе занимљивих дезена.
Ревија је била праћена уметничко-плесним перформансом плесача Института
за уметничке игре из Београда.
- Ова колекција представља повратак женствености. Има 40 модела и
сваки је из неке претходне колекције –
да ли је рукав или поједини детаљ, али
у новијем издању. У „Најпожељнијој”
је повезана целина моје досадашње
каријере и свега што сам раније
радила. Зато су материјали тако разноврсни, враћа се доста боја, шаренило, хаљине, комбинезони, лепршавост, оно што ми жене волимо,
беле памучне хаљине, шири кројеви.
Имам једну нову линију коју сам
„провукла” кроз ово, а то је бизнис

тако ситна отпевати једну тако јаку
песму са таквим текстом”. Међутим,
десило се то што се десило и данас та
пјесма сјајно пролази на концертима.
Поверовали сте ми. Тако ми фали мој
Сплит. Везана сам за свој град, своје
родитеље, пријатеље, море, нашу
риву. Нема липшег места на свету.
Стварно сам пресретна што сам се
родила у Сплиту. Поред Јелене Розге, у
богатом забавно-музичком програму наступили су и „Балкан блуз бенд”, Игор
Гмитровић и „Плус бенд”.
Милица Миловановић, управница
хотела „Језеро”, није крила задовољство
што је овај објекат био домаћин овакве
манифестације. - Први пут је овакав
догађај организован код нас, леп
догађај који ће свакако допринети
промоцији хотела. Потрудили смо се
да будемо на висини задатка и испунимо сва очекивања наших гостију.
Много је новинарских екипа из разних
ТВ и других медија, тако да ћемо
и на овај начин наћи пут до нових
гостију. Верујем да ће ово допринети
промоцији не само хотела, већ и Борског језера и Бора, јер су многе фото-

Катарина Радивојевић

толико као и мушкарац на начин који
је примерен жени. Могу рећи да сам
срећна, успешна пословна жена која
има огроман тим иза себе. Сузана
Перић је постао њихов бренд и они се

Расте број гостију
- Веома смо задовољни почетком године, јер је то период када немамо много гостију, али смо их имали више него
у истом периоду лане. Сваке године их је све више и заиста
нам је драго због тога. Мај и јун су одавно резервисани за
конгресни и спортско-рекреативни туризам. Нама је ударна
летња сезона. Јули и август су предвиђени за индивидуалне госте и већ сада смо веома задовољни резервацијама које
имамо за ове месеце. Јесењи период је, такође, резервисан за
конгресни туризам и надамо се да ће ово бити успешна година за нас. Трудићемо се да тренд пораста гостију и повећање
прихода наставимо и даље – истакла је Миловановићева.

Занимљив наступ плесача Института за уметничке игре из Београда

гледи” и надам се да ћу са њом ускоро
доћи у Бор. Иначе сам пореклом из
источне Србије, из Салаша, и увек
се радо враћам овде – нагласила је
Радивојевићева.
Специјална музичка гошћа на ревији
била је певачица Јелена Розга која је
својим наступом „донела дах Медитерана на Борско језеро” и одушевила
присутне посетиоце. Овако је објаснила
свој феномен огромне енергије и моћног

шутинге радили управо у Бору. Наш
град све више постаје место које привлачи и фотографе и сниматеље, лепа
будућност за Бор што се тиче, ако могу
тако да га назовем, филмског туризма.
Лепа прилика за нас коју треба да искористимо и свакако да ћемо то учинити на најбољи могући начин да се
промовишемо, да се за хотел чује још
даље и да гости пожеле да поново дођу.
Ј. Станојевић

Мајданпек

Понедељак, 30. април 2018. Број 2293, страна 14
На мартовском заседању одборници СО Мајданпек усвојили нову обавезу грађана

Накнада за заштиту животне средине
Еко такса је прописана по основу коришћења стамбених и пословних зграда и просторија, обављања пословне делатности које утичу на животну средине и транспорта опасних материја. - За кориснике непокретности то је мало више од симболичног износа месечно, а неколико стотина динара годишње, док је за правне субјекте
нова и значајна обавеза

МАЈДАНПЕК. - На мартовском
заседању одборници Скупштине општине Мајданпек су, у складу са прописима и уз претходно прибављену сагласност Министарства животне средине, донели одлуку о накнади за за-

штиту и унапређивање животне средине. Накнада је прописана по основу
коришћења стамбених и пословних
зграда и просторија, обављања пословне
делатности које утичу на животну средине и транспорта опасних материја.

Откуп станова поново актуелан у РБМ-у
Раније откупљено више од
900 станова, до 20. априла
закључено још 87 уговора а
преосталих 65 закупаца може
да се пријави за откуп
РБМ. - Током првог “таласа” откупа
станова у Мајданпеку, почев од 1993.
године, више од 900 станова из власништва Рудника бакра је откупљено. Од
2006. у РТБ Бор, Група, Рудник бакра
Мајданпек, закључена су 174 уговора
о закупу станова на неодређено време,
до ових дана 87 закупаца закључило је

Како кажу у Општинској управи,
одлука ће се примењивати од наредне године, а предвиђа да имаоци
права својине на непокретности, односно закупци и привредни субјекти
који обављају пословне делатности
које утичу на животну средину или
превозе опасне материје плаћају накнаду у износу од 0,50 динара по метру
квадратном за коришћење стамбених зграда и станова за становање, три
динара за коришћење пословних зграда
и пословних просторија, 0,50 динара за
коришћење земљишта за обављање пословне делатности, 0,2 одсто од оства-

Остало још 65 станова

о закупу на неодређено време и ти закупци су у прилици да трајно реше
питање “крова над главом”.
- Обавестили смо закупце станова
на неодређено време да имају право
да поднесу захтев за откуп стана
на 40 или мање година, по договору.
Објаснили смо да када се поднесе
захтев потребном документацијом,
РБМ утврђује откупну цену стана у
складу
са прописима који регулишу
Снежана Зечевић
ту област, након чега се закључује
уговоре о откупу стана. Пошто до 20. уговор о откупу стана и оверава пред
априла има још 65 закључених уговора судом - објаснила нам је Снежана

Ново ватрогасно возило

Мајданпек у вестима

“Јоргованфест” на Мирочу

реног прихода годишње по основу
обављања одређених активности које
утичу на животну средину и 100 динара
по тони терета за транспорт горива и
опасних материја из индустрије. Ова
накнада ће бити утврђена посебним
решењем надлежног одељења Општинске управе.
И док је за грађане, кориснике непокретности то, углавном, мало више
од симболичног износа месечно, а неколико стотина динара годишње, за
правне субјекте, односно предузећа, па
и Рудник бакра Мајданпек, то би могла
да буде нова и значајна обавеза.
С. В.

У циљу смањења ризика у ванредним
ситуацијама и укључивања становништва кроз
волонтерски рад за заједничко спровођење превентивног рада у таквим приликама, Општина
Мајданпек (МЗ Мосна), са румунском општином Шишешти реализује 844 хиљаде евра вредан
пројекат из програма ИПА-2 прекограничне
сарадње Србија – Румунија. Кроз пројекат “Ефикасност управљања у ванредним ситуацијама”
Мосна добија објекат Центра за управљање у ванредним ситуацијама и вредну опрему, а ново ватрогасно возило вредно 154 хиљаде евра је већ стигло.
То је цистерна са бацачем пене до 50 метара и резервоарима од три и 3,3 хиљаде литара за воду,
односно пену, а намењена је за гашење шумских
пожара и електричних водова.

“Јоргованфест”, који се јубиларни 25. пут одржава на Мирочу, планини Краљевића Марка и
виле Равијојле, празник и фестивал цвећа, туризма, угоститељства и народних обичаја, као и
сајам хране, домаће радиности, лова, лековитог
биља, ове године ће окупити бројна културно уметничка-друштва и туристе из свих крајева земље. И
док ће се први надметати у дисциплинама народног вишебоја, натпевавању и надигравању, сви
они који део првомајских празника буду провели
на овој планинској лепотици уживаће у нетакнутој
природи и специјалитетима овог поднебља.
После “Ускршњих дана фолклора” ово је друга
овогодишња манифестација која се организује под
покровитељством Општине Мајданпек, а наредних
Упловио први крузер
дана и месеци оне ће се низати и селити из места у
У Доњем Милановцу је 8. априла
место, на задовољство заљубљеника у традицију и
упловљавањем брод-хотела “S.S.Beatrice” отвофолклор овога краја.

Зечевић, помоћник директора РБМ-а
за кадровске, правне, опште послове и
сарадњу са локалном заједницом.
На реакцију се није дуго чекало,
јер се правној служби РБМ-а врло брзо
јавило више закупаца заинтересованих да поднесу захтев за откуп стана,
добију информације и сазнају све
појединости о документацији коју треба
поднети. Међутим, било је и случајева
да су појединци изјавили да немају
материјалних могућности за плаћање
откупне рате.
С. Вукашиновић

рена нова сезона пристајања крузера који туристе са свих континената доводе у ову малу
ђердапску варош. Велики страни путнички бродови овог пролећа пристају и у Голупцу, па
новину представља то што када се искрцају на
пристаниште голубачке тврђаве, туристи имају
прилику да посете ђердапске бисере, Голубачки
град, па Лепенски вир, а успут уживају у лепотама којим обилује Национални парк „Ђердап”,
да би се за наставак пловидбе укрцали на пристаништу у Доњем Милановцу и обрнуто. На
пловидбу Дунавом “S.S.Beatrice” је из Будимпеште кренуло 160 туриста из Америке, Мексика,
Малезије, а са њима и 60 чланова посаде који су
уз поменуте, обишли град, упознали његове знаменитости и погледали продајну изложбу ручних
радова.
Најављено је да ће ове године пристати више
од стотине бродова и у Доњи Милановац и на
Лепенски вир довести 20-ак хиљада туриста.
С. Вукашиновић

Запослени у РБМ-у у акцији пошумљавања

Нове брезе за лепши прилаз граду

Саднице бреза уз магистрални
пут као нови покушај да се
формира дрворед и учини
лепшим простор нарушен
градњом нове деонице пута,
рударским и другим радовима

РБМ. - Покушавајући да екологији
и очувању животне средине дају лични
допринос, запослени у Руднику бакра
Мајданпек, група од 10-ак радника са
Површинског копа у којој је, уз минере
било и еколога, почетком априла поново
је покушала да уз магистрални пут на
самом улазу у град из правца Кучева,
садњом 30 бреза улепша тај простор. Истовремено, да предео надомак града, нарушен градњом нове деонице пута, рударским и другим радовима покуша да
озелени и учини питомијим.
- Као друштвено одговорно
предузеће, имамо обавезу да у мери

у којој нам услови дозвољавају учинимо нешто и на плану заштите животне средине. Нова, овогодишња
акција пошумљавања је само један
од малих потеза које на том плану повлачимо, уверени да ће се наставити
и другим који ће нашем окружењу
много значити – каже Јагодинка
Богдановић која је у РБМ-у задужена
за област екологије. - Најмање што
можемо да урадимо за лепши прилаз
граду уз саме ободе површинског копа
је садња дрвећа које ће, поред естетског момента, у перспективи значити
пролазницима, јер ће омогућити и

хладовину и заштиту од ветра.
Рудари, учесници ове акције, истичу
да им када имају времена и могућности
ништа није тешко да ураде у овој области и подсећају да је Мајданпек специфичан град у којем нема јасно повучених линија између града и рудника.
Верују да ће овогодишња акција имати
више резултата од неких претходних, јер
су се боље припремили и корен садница
покрили хумусом, а од надлежних у ЈКП
“Водовод” Мајданпек добили помоћ у
механизацији за ископ рупа на неприступачном терену и за заливање.
С. Вукашиновић

Бор
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Конституисана Скупштина општине Бор у новом сазиву

Ново руководство Општине Бор
да се нађе и постоји начин да се они и од вас. Очекујем поштовање ове
реше. Хитно морамо урадити озбиљне институције у којој се налазимо, Ста-

За председника Општине Бор изабран је Александар Миликић,
који је и досад обављао ту функцију, за председника СО Бор
Драган Жикић, за секретара СО Слободан Баџа, као и деветочлано
Општинско веће. – А. Миликић: Општина Бор у наредном
периоду мора да створи озбиљан привредни амбијент. У 2018.
предвидели смо да развијемо нову и стару индустријску зону. – Д.
Жикић: Очекујем поштовање ове институције у којој се налазимо,
Статута, Пословника и Закона о локалној самоуправи
мора да створи озбиљан привредни
амбијент - на вратима нам је отварање
новог рудника „Чукару Пеки”. У 2018.
години предвидели смо да развијемо
нову и стару индустријску зону и
уђемо у правац развоја комплетне
привреде. Наш велики циљ и задатак је да у наредне четири године,
поред постојеће, развијемо нову
индустријску зону. Хвала Влади Републике Србије и држави која је разумела битност РТБ-а Бор, јер и данас
скоро 50 процената наших суграђана,
ако не и више, директно зависи од
РТБ-а. Ми, као локална самоуправа,
морамо развити и секундарне привреде и то је нешто што морамо урадити сви заједно у овом дому, као законодавна и извршна власт која ће
се тиме бавити. Мора се наставити
развој села и града, говорим о инфраструктури, потпуно једнако. НаАлександар Миликић
жалост, у претходним годинама мање
дар Вучић – „Зато што волимо Бор” - смо форсирали инфраструктурне
Српска напредна странка – Ивица пројекте, па смо сада у ситуацији
Дачић - Социјалистичка партија
Србије, седам из коалиције „Ми или
они – Уједињени за Бор” – Драган
Марковић, три из коалиције Двери
српске и Доста је било – „Да ови оду, а
да се они не врате” и један из Влашке
странке Мост - „Бор у срцу” – Мики
Јаношевић. Након усвајања извештаја
изборне комисије општине Бор о спроведеним изборима за одборнике СО
Бор 4. марта 2018. године, одборницима
ових политичких опција на почетку седнице званично су потврђени мандати,
Бранко Перић
после чега су положили и потписали
свечану заклетву.
да се 2018, 2019. и 2020. године врло
Тајним гласањем (са 25 гласова
озбиљно бавимо развојем најпре воза), дипл. инж. металургије Драган
доводних мрежа на територији села и
Жикић изабран је за председника Скупнаставимо процесе које смо почели у
штине општине Бор, а за његовог замепретходном периоду, али заједно, конника проф. разредне наставе Милан
сензусом са нашим грађанима који
Стојановић. За председника Општине
живе на тим локацијама – рекао је
Бор, такође тајним гласањем, изабран је
Миликић и додао:
дипл. инж. индустријске информатике
- Оно што је вишедеценијски проАлександар Миликић, који је и до сада
блем или изазов јесу јавна предузећа.
обављао ту функцију, а за његовог замеКада се погледа уназад пресек стања,
ника дипл. економиста Бранко Перић.
види се да има проблема, али мора
- Општина Бор у наредном периоду
БОР. – Општина Бор је на
конститутивној, првој у новом сазиву
седници (10. априла) добила ново руководство. На основу резултата редовних локалних избора одржаних четвртог марта, од 35 одборника, колико броји Скупштина општине Бор, 24 је из коалиције Алексан-

резове и у „Топлани” и у „Водоводу” тута, Пословника и Закона о локалној
и у осталим ЈП. Да ли „3. октобар” самоуправи.
има капацитет да чисти град на овај
Изабрано је и девет чланова Општинначин? Нема, и то морамо променити, ског већа, у коме ће од сада бити: Сла-

Драган Жикић

али сви заједно. Морамо прихватити
критике, сугестије и савете који су добронамерни. Ја сам такве савете прихватао с циљем да оставимо општину
не политичким странкама него
нашим суграђанима да они овде живе
боље. Ту су и здравство, социјална заштита, школство, брига о старима,
спорт... Лане смо издвојили 147 милиона динара за социјално угрожене
групе, почели смо да спроводимо популациону политику, односно мере
за финансијска средства намењена
деци. Успели смо да решимо питање
старачаког дома, подигнемо ниво
смештајних капацитета, ускоро отварамо нови вртић за 120 деце, а ту је
и задатак да одмаралиште на Савачи
ставимо у функцију.
Драган Жикић, председник СО Бор,
најпре је честитао одборницима овог
сазива на избору и верификацији мандата. - Надам се да ћемо заједно учинити све у интересу грађана, у интересу развоја општине Бор. Обећаван
да ће са моје стране бити коректан
однос према вама, јер смо сви овде
исти и једнаки, однос који ја очекујем

Одборници полажу свечану заклетву

Слободан Баџа

виша Фришковић, Бобан Јаношевић,
Љубиша Репеџић, Данијел Алексић,
Добрица Ђурић, Тамара Пауновић,

Милан Стојановић

Милена Станојковић, Игор Јанковић
и Срећко Здравковић. За секретара СО
Бор једногласно је изабран дипл. правник Слободан Баџа.
На крају седнице одборница
Биљана Сулејман из коалције Доста је
било и Двери српске поднела је оставку
из здравствених разлога, а одборницима коалиције СНС-СПС који су изабрани у извршне органе власти престао
је мандат.
Ј. Станојевић

Култура
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Марија Јовановић говорила о својим романима

Топле урбане приче
Човек је врло самилостан према себи – рече ауторка веома тиражних романа - па даје себи разне алибије или некада себе превише
оцрни кривећи се и за оно за шта није крив. – Весна Тешовић: Данас редак таленат – добар осећај за меру – одбранио је садржај пет
романа Марије Јовановић како од патетике тако и критизерског
политикантства
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
Љубитељи писане речи, међу којима су
озбиљно преовладавале даме, имали су
прилику 13. априла да упознају Марију
Јовановић, ауторку пет романа који од
свог појављивања бележе бројна издања
и то искључиво ауторских! Тако их
„Сплеткарење са сопственом душом“,
које се појавило 2000. године, већ има 17,
роман из 2003. „Као да се ништа није
догодило“ 14, „Иди, време је“ (из 2006)
12 издања, „Довољан разлог“ (2008) и
„Звуци из подморнице“ (2013) доживели су по три.
-Пред вама је ауторка топлих урбаних прича са данас ретком особином
која се зове добар осећај за меру– рече
Весна Тешовић, директорка Библиотеке.
- Тај добар осећај успешно је искомбиновао приче о различитим љубавима
у контексту савремених смутних и
често трагичних догађаја. Тај ретки
таленат одбранио је садржај њених
романа, како од патетике тако и критизерског политикантства и подарио
читаоцима топле приче о различитим
љубавима. Ту има родитељске, затим
оне специфичне између брата и сестре
или двеју сестара, затим оне која се
ствара у кругу искрених пријатеља и
оне партнерске, љубавничке, супружничке...
Напомињући да је први пут у Бору
и да су јој овакви сусрети са читаоцима драгоцено напајање енергијом,
Марија Јовановић се осврнула на сва
своја дела. Уз претходну напомену да

су једно намере, друго оно у шта вас
поведе књига, треће шта се од ваших
намера и тежњи заиста утка у њу, а
потпуно четврто шта, у ствари, читаоци прочитају, она је најпре говорила о
„Сплеткарењу“, најчитанијој књизи 2003.
године. - Реч је о свођењу рачуна са
самим собом у неким кртичним или
граничним ситуацијама. Онда човек
почне да преиспитује свој живот и
тада долази до тога што сам ја назвала сплеткарењем са сопственом
душом. Значи ви сами, миц по миц,
прекрајате догађаје јер ретко када
они успеју да ускрсну у нама онако
како су се заједно одиграли. Човек је
врло самилостан према себи, па даје
себи разне алибије или некада себе
превише оцрни кривећи се и за оно
за шта није крив – синдром Јозефа
К. Тако јунакиња „Сплеткарења“ у
неких својих 40 година доживљава
велики рез у животу, враћа се и проналази своју велику љубав из младости и креће њено преиспитивање

целог живота...
Књига „Иди, време је“ посебно
је драга ауторки као „најогољенија“
и посвећена духу и енергији Зорана
Ђинђића, Данила Киша и Џонија
Штулића, људима са којима осећа духовну сродност. Ђинђићево убиство за
њу је била највећа социјална траума
коју мери са индивидуалним губитком „зато што се просто једном у сто,
двеста година, родио неко ко је заиста
способан да покрене ствари са мртве
тачке. Али, тај човек на штакама
бива убијен с леђа, метком за медведе!“ Ипак, нагласила је, то су „позадински мотиви, тек видљиве кулисе
овог романа“, јер јој никад не би пало
на памет да књижевност меша са политиком. Маријини романи, посебно
„Иди, време је“, доносе и приче о
пријатељству, где често долази до неке
издаје. - Често код врло блиских људи,
на врло невероватан начин, око неких
глупости или око неких ствари које су
тињале, дође до експлозије, разлаза,
до издајстава - рече она. - А, ја сматрам да су пријатељи страшно важни
зато што их ми бирамо. Мислим да је

то издајство, то изневеравање, тај губитак пријатељства ужасно болан и
тежак, раван смрти неког из фамилије,
баш тешко пада људима.
Роман „Довољан разлог“ је
представљен као врло емотивна исповедна проза девојке која болује од
поремећаја званог опсесивно-компулзивне радње, док су „Звуци из подморнице“ књига о огромној љубави
која почива на погрешној комуникацији
јер тек онда када главни јунак Ђорђе
више не може да дође до ње, схвата
да су све време постојали ти звуци из
подморнице (асоцијација на загонетно
потонуће „Курска“ 2000. године), њени
покушаји да некако допре до њега. То је
књига о патолошкој, врло прикривеној,
перфидној љубомори којом је прогонио
ту жену никада то не исказавши, која је
то осећала, која, наравно, није давала
никаквог повода...То је једна врло комплексна прича о породици која није биолошка, у којој постоји јако пуно љубави,
али вам се једноставно комуникациони таласи из разноразних комплекса,
оптерећености и глупости - мимоиђу.
Љ. Алексић

Пета самостална изложба Ненада Васиљевића Нешкија

Сликар лепог у природи

Вељко Ђурђевић и Ненад Васиљевић Нешки

МУЗЕЈ РиМ. – Петог априла
Галерија борског Музеја рударства и
металургије била је крцата Боранима
који су дошли на отварање пете самосталне - дакле јубиларне и ретроспективне - изложбе нашег суграђанина
Ненада Васиљевиће Нешкија (1959).
Представљена су 44 уља на платну
аутора који је за четири деценије урадио
преко 500 слика у реалистичком маниру.
Говорећи о његовом раду музејски саветник Слађана Ђуђекановић Мирић је
нагласила да Ненада интересује лепота
природе и „божјих створења“ као што
су птице, коњи као омиљени сликар-

ски мотив ,,с тим што не слика читаву
фигуру него само главе коња. Ненад
је, рече она, заљубљеник у Бор и природу, у боје и сликање. Први пут је самостално излагао 1982. године, следи
пауза све до 2008. када се појављује
са другом изложбом, 2011. са трећом,
2015. са четвртом, а ево и пете“.
Нагласивши да је Васиљевић вредан
човек који зна да промовише своје сликарство, она је подсетила да је 2008.
постао члан специфичног уметничког
удружења „Барти“ са седиштем у Београду. Оно је запазило његов особен реалистички израз и примило га у своје

редове, а да се све не своди само на
чланство потврдила је и Захвалница
за вишегодишњи рад на промоцији ликовног стваралаштва у Србији које
је Васиљевићу уручио заменик председника удружења „Барти“ Вељко
Ђурђевић. Дела овог младог и даровитог академског сликара из Београда,
чији су узори познати српске реалисти Ђорђе Крстић, Урош Предић и Паја
Јовановић и чувени Руси Шишкин и
Рјепнин, својим перфекционизмом већ
красе приватне колекције широм света
мотивима живописних предела Србије.
Напомињући да је претходног дана,
обилазећи тврђаву Голубац и Лепенски
вир, на керамици, на остацима предмета старим седам до десет хиљада
година видео украсе, што говори да је
уметност људима одувек била неопходна, Ђурђевић је казао. – И пре десет
хиљада година ти људи који су живели
у јамама осећали су потребу да доживе
нешто лепо, нешто што је изван кратког људског века. Видим данас да је

уметност у Бору врло жива и радује
ме што подржавате уметнике.
Захваљујући Боранима на сталном
бодрењу, као и Ђурђевићу као „младом
српском Шишкину који је далеко догурао“, на признању које му је уручио,
Васиљевић се захвалио и својој породици на одрицању да приреди изложбу:
- Само својим радом и трудом можете
нешто да постигнете – рече он. - Заиста
волим овај град, све вас, и желим да
нам буде што боље у њему. Пошто
се доста мојих слика већ налази у
Хотелу „Језеро“, а највише у ресторану „Језерце“ који припада хотелу,
одлучио сам да поклоним директорици хотела Милици Миловановић
две слике којима ће попунити простор у том ресторану и тако се захвалим за настојање да опстане туризам
на језеру, а са туризмом и ми уметници имамо шансу.
Изложба је била прилика да директорка Драгана Игњатовић саопшти бројним љубитељима уметности
да је Музеј РиМ тога дана пустио нови
сајт-поклон аутора Дејана Тодоровића.
Прва изложба која је предствљена
на новом сајту управо је била ова
Васиљевићева. Адреса сајта је: www.
muzejrudarstvaimetalurgije.rs
Љ. Алексић

Наука
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“Дан отворених врата” на Техничком факултету у Бору

Инжењерство као понуда
борским матурантима
Конкурс је најављен за почетак маја, али
се зна да је на располагању 200 буџетских
и 40 самофинансирајућих места на рударству, металургији, неорганској технологији
и менаџменту
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Дан студената, четврти април, био је прилика да Технички факултет у
Бору организује “Дан отворених врата” за ученике завршних разреда средњих школа и представи своје акредитоване програме, као и могућности усавршавања.
Поздрављајући потенцијалне студенте Нада Штрбац,
декан Факултета, рече да је ово прилика да упознају
и руководство, професоре, лабораторије одсека
који их највише привлаче, минералошку збирку, библиотеку, учионице. Пошто је званични конкурс за
упис најавио за почетак маја, продекан за наставу
Драган Манасијевић изнео је основне информације
о пријемном испиту. Зна се да је на четири студијска
програма – рударству, металургији, неорганској
технологији и менаџементу - расположиво 240 места,
од тога чак 200 буџетских и 40 самофинансирајућих.
При рангирању успех из средње школи доноси
највише 40 поена, а пријемни 60. Могу да полажу
један од четири предмета: математику, физику, хемију
и основе економије. Они који се одлуче за инжењерски
менџмент могу да полажу пријемни из основа
економије или математике, док се за остале студијске
програме полаже било који од наведена четири предмета, по жељи и више, а при рангирању се рачуна онај
са највише поена.
Представљајући Одсек металургије редовни про-

фесор Мирјана Рајчић је, између осталог, нагласила
да је само привид да су пластика и нови материјали
почели да потискују метале. Јер, подаци о производњи
и потрошњи било ког метала у свету показују - раст!
Чак и нови мтеријали какви су суперпроводници у
себе укључују нпр. нама врло близак бакар. Стално ће
бити нове и нове металургије која је стигла и у Бор,
где смо до пре две године осећали и њене последице, а
сада много мање. На одсеку за металургију се изучава
добијање и прерада метала, обично уписује најмањи
број студената, али се увек упишу сви који су заинтересовани.
Редовни професор Грозданка Богдановић, шеф
Рударског одсека, обавестила је матуранте да програми овог одсека прате захтеве привреде тако да се
данас изучава експлоатација лежишта минералних
сировина (подземна и површинска), припрема минералних сировина (металичних и немталичних), а
на “најмлађем” смеру рециклажне технологије и одрживи развој. Односно, како смањити и искорситити
комунални и индустријски отпад, уштедети знатне количине природних минералних ресурса и омогућити
рекултивисање површина. Најбољи одговор на евентуалне дилеме да ли да упишу рударство јесу актуелни
трендови и цене метала на светском тржишту. Студије
рударства су акредитоване на сва три новоа – основне,
мастер, докторске – омогућавају запошљавање у пивреди, институтима, установама, иностранству.
Ванредни
професор
Марија
Петровић
Михајловић представила је Технолошки одсек који
има два модула: за неорганску хемијску технологију
и инжењерство заштите животне средине. На њима се
стичу знања из области хемије, а затим како та знања
да примене у решавању различитих проблема, као и

за добијање разних производа (киселина, база, соли,
ђубрива...) На другој страни је оно што свакодневно
користимо - пијаћа вода, али и велике количине отпадних вода. У третману и једних и других треба применити различита знања, а знања која ће стећи ако упишу
овај одсек применљива су у бројним областима, па и
нових материјала.
Редовни професор Иван Михајловић, шеф Одесека за инжењерски менаџемент, поручио је да ће, ако
се овде упишу, уписати један од 31 факултета Универзитета у Београду. Одсек за инжењерски менаџмент је
најмлађи на факултету (има 15 година) и прати савремене трендове у индустрији и пословању, па сходно
томе постоје два образовна модула: за пословни
менаџемент и за информационе технологије, данас
потребне и привреди и другима. “Сазнања која ћете
стећи на овом одсеку адекватна су онима која се
изучавају на водећим европским, па и светским
универзитетима – казао је Михајловић. - На нашем
одсеку интегришемо познавање савремених информационо-комуникационих технологија којима
ће студенти решавати проблеме у инжењерској
пракси. Осим тога што ће бити обучени да раде у
компанијама и предузећима разне величине, студенти менаџемента стичу и адекватна знања за
покретање сопственог бизниса (“старт уп” и малих
предузећа).
Љ. Алексић

Изложба о животу и делу научног горостаса Милутуна Миланковића

„Путник кроз васиону и векове“

Слободан Стојановић отвара изложбу

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. - У холу амфитеатра на Техничком факултету четвртог априла је отворена документарна изложба „Милутин Миланковић живот и дело“. Отворио ју је Слободан Стојановић
из удружења које носи име овог до скора заборављеног
научног горостаса. Чини је 35 експоната на којима је,
хронолошки, представљен Миланковићев животни
пут, генијалност, ерудиција и свестраност. У тексту
уз изложбу детаљније се објашњава ко је Миланковић,
шта је открио, по чему је његов допринос науци толико
велик да се установљава медаља за врхунске домете с
његовим именом, а Месец и Марс га уписују на својим
атласима? Чиме се његово дело опире забораву и зашто
се о њему све више говори?
Миланковић је рођен 28. маја 1879. у Даљу, месту
на Дунаву узводно од Вуковара. Ту је завршио основно
образовање, а у 17-ој години, по наговору својих професора, као изразити математички таленат, одлази у
Беч на Високу техничку школу. Студије грађевине
успешно је окончао 1902. године, а са непуних 26
година (17. децембра 1904.) бриљантно брани докторат и постаје први Србин доктор техничких наука.
Иако се својим радом у Бечу афирмисао као
грађевински стручњак и проналазач, Миланковић

„осећа да је наука његов животни циљ“. Он напушта
уносан посао, удобан живот и 1909. долази у Београд
за професора на Катедри за примењену математику и
постаје научник од формата. „Тежио сам увек вишим
циљевима, каже он, али сам водио рачуна о својим
способностима и нисам почињао ништа чему се нисам
осећао дораслим. Зато у свом раду скоро никад нисам
имао неуспеха“. Пошто је одабрао климу далеке прошлости као научну стазу којом се нико пре њега није
кретао, пажљиво је испланирао своје „путовање кроз
васиону и векове“ за које је била потребна огромна
енергија, упорност и систематичност младог научника. Тај пут који је трајао 30 година овако објашњава:
„Мене чудном снагом бесконачност привлачи и желим
да дограбим целу васиону и да светлост њену распрострем, те да осветли сваки кутак. Каткад, на крилима
своје уобразиље, предузимао сам далека путовања
у бескрајну васиону или у древну прошлост да бих
својим рођеним очима сагледао изблиза оно што је
наука опазила издалека”.
Применом сферне астрономије, небеске механике
и математичке физике Миланковић је први доказао да
астрономски утицаји (промена оријентације земљине
ротације) управљају механизмом термичких појава на
земљи. Успоставивши спону наука о васиони и наука
о земљи отпочео је проучавање климе на начин који
пре њега није постојао и први објаснио периодизацију
настанка, развоја и смене ледених и међуледених
доба током протеклих 600.000 година. Тиме и формално заснива своју чувену астрономску теорију промене климе, а обједињене прорачуне и резултате свог
дугогодишњег рада објавио је у капиталном делу
„Канон осунчавања и његова примена на проблем
ледених доба“. Оно одражава сву његову темељитост,
систематичност, упорност и тачност математичких
прорачуна, испарвност научног приступа и увереност
да ће доћи дан када ће стићи опште признање да су
у његовом канону записане универзалне законитости.
Три године пред смрт Миланковић објављује и
рад “Вавилонски торањ модерне технике” у коме
је уложио одсудни напор да и “свом грађевинском
раду да димензију коју је већ постигао у научном

Талентом и упорношћу Миланковић се
исказао у математици, климатологији,
метеорологији, астрономији, геологији, геофизици, географији и грађевинарству. Творац је најтачнијег Јулијанског календара,
хроничар научних збивања свога доба, али
је у свету најпознатији као аутор астрономске теорије климатских промена којом је
објаснио мистерију ледених доба
изучавајући проблем ледених доба”. Његов одговор на
питање “до које највеће висине и којим савременим
средствима бисмо се могли попети увис грађевином
која би надмашила све дотадашње” јесте да статика
дозвољава грађевину од бетона полупречника основе
112,84 км и висине 21,646 км. Своју градитељску делатност у овом делу Србије Миланковић је крунисао (бесплатним) пројектовањем армирано-бетоснког
моста на основу којег је урађено још 18 таквих преко
Тимока, на изузетно тешким теренима, којима и данас
пролази пруга Ниш-Књажевац.
Стваралаштво академика Миланковића чине
научна дела и расправе, универзитетски уџбеници,
научно-популарна и књижевна дела (“Успомене,
доживљји и сазнања”, “Кроз васиону и векове”, “Кроз
царство науке”). Изванредно познавање грађе о којој
је писао омогућило му је да на кратак и сликовит
начин прикаже најсложеније научне проблеме који су
решили врхунски умови, што је наилазило на изузетан пријем код читалаца. Миланковић је током самог
трајања Свеправославног конгреса у Цариграду 1923.
године урадио предлог реформе Јулијанског каледнара који је усвојен, а у основи су му била најновија
достигнућа астрономије онога времена, као и тачнији
математички рачун. Господар тајни осунчавања земље,
путник кроз васиону и векове, умро је у 80-ој години
живота, 12. децембра 1958. у Београду, а сахрањен у
родном Даљу, на обали Дунава крај којег је протекао
цео његов живот, крај Дунава који му је давао сигурност и стваралачко надахнуће.
Љ.Алексић
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Прича
Колекшива
Како који припадник генерација
првих година након Другог свет–
ског рата оде из живота, придода
општем забораву у који су се упутила сећања на Радета Балабана.
Да би се видео крај, далековидост је
непотребна, за две деценије биће –
потпун заборав.
Неће бити заинтересованих за
стражарење поред успомена.
Одрастао је у Бору, у локалитету Болничке улице. Док смо сви
ми, дерани, имали родитеље, Радету
(1946) су на укључење у живот асистирали само баба и деда. Никада
га нисмо питали за родитеље,
осећали смо да пристојна деца
таква занимања не говоре. Баба и
деда били су стари како и доликује
њиховим функцијама. То је пред
Радета стављало задатке које
његови врсници и рођени околних
година нису имали. Родитељи његове
мајке, преминуле након порођаја, с
унуком су делили родитељске обавезе.
Старији део породице био је задужен
за егзистенцијалне заврзламе, а он
је мењао родитеље на родитељским
састанцима у школи јер у кући није
било старијег кадрог да тамо оде.
Разредне старешине сугерисале су
му које слабости треба да отклони
ученик Балабан.
Списак за поправку често није
имао ставке: није се истицао у несташлуцима, био је посвећен
освајању школског градива, учење
му је ишло од руке и главе. Себи је
био и чувар од порока, који су у пубертетским годинама многобројни.
Прилике су од детета начиниле
самостаратеља. Цигарете је само
пробао, није се у њих заљубио, а у то
време у средњим школама уживање у
алкохолу није било обавезно.
Препуштала му се мањина ученика, у којој Раде није имао распоред.
Нисмо се дружили, дугачка је
Болничка, пресецало ју је много попречних улица тако да је успех што
је уопште остала цела. Били смо
подељени на три „секције“. Дешавало се и да заварничи међу нама.
Након једне туче са два учесника
наши односи били су у изузетно
лошем стању. Детант је наступио
у Водицама где сам први пут видео
море, 1963. На излету, на слаповима
Крке, стигли смо да заједно станемо
испред фотографа.
У сезони 1964/65. наступао је за
Други тим Бора, који се такмичио у
Зајечарском фудбалском подсавезу.
Био је у широкој орбити првотимаца борског друголигаша, не без наде
да заигра и за прву момчад. Имао је
најважнију сорту талента: упорност. Она је дала највише успешних
спортиста.
У лето 1965, са дипломом техничара и индексом, посвећен фудбалу
и учењу, дечко који обећава дефинисао је циљеве и путеве. Изградио је
репутацију човека без колебања.
У једном дуелу на терену добио

Радетова судбина

је ударац у ногу. Повреда је личила на
честе у том спoрту. Ова је, пак, кренула најлошијим путем: неке ћелије
побуниле су се против сопственог
организма. Када је нова 1966. година
сменила стару, истрошену претход–
ницу, Раде није пренео дане спокоја.
Сестра са хирургије обавестила ме
је да су борски доктори пронашли
код Радета злокобну болест кратког
назива у народу.
Спасење живота тражило је да
се нога ампутира.

цама“. Поготову што је ова дата
брзо. Може бити, надали су се – и
пребрзо.
Први пут у животу путовао је
авионом, до клинике у Паризу.
Наредни прегледи, редом, гасили
су наду, показало се да жељене
грешке нема. Ампутација ноге била
је нужна. Контроле након тога биле
су охрабрујуће, почео је с вишемесечним рехабилитацијама.
У Бору је, за то време, Раде
замењен новим темама. Све док

Илустрација: Игор Крстић

Раде више није могао да буде и свој
старалац. Ту, из болнице, омогућили
су му да позове оца у даљини. И чују,
први пут с његове стране: „Тата...“
Отац са дистанце дошао је по
сина, приговоривши гласно лекарима
зато што су грозовиту дијагнозу саопштили деветнаестогодишњаку.
Тата и син кренули су пут боље
опремљених института, с надом да
свака дијагноза четрдесетогодишњег
борског хирурга не мора да буде
потврђена и на „вишим инстан-

се једне вечери није појавио на
штрафти. Шетао је с протезом и
штапом. Расположен, добро се припремио за промоцију новог живота.
Био је с другаром, његова велика
средњошколска љубав завршила се с
матуром.
Задржавала су га бројна познанства, често је застајкивао ради размене реченица.
Било је и оних који су га
поздрављали у пролазу, као да су га
видели и претходне вечери. Нису

налазили сналажљивости и снаге
да прозборе с њиме, или су разговор
остављали за време када се гужва од
пажње разиђе.
Осећао се као на позорници.
Пажњу су му поклонили и изашли на
корзо намерни да виде да ли њихове
симпатије „трзају“ на њих онако
како су (не)поуздано пренеле најбоље
им другарице.
Потоња посета Градском стадиону имала је карактер обреда:
мирио је спортске амбиције с новом
реалношћу. Изоштрио је сећања на
месту где је пре само једне године
јуришао, с позиције десног крила, на
гол боговинског БСК-а, доприносећи
победи од чак 10:0. Вероватно, и да
се опрости од саиграча: Стеве, Мише,
Харија...
Одлазио је из Бора, отац је
надокнађивао што је живот учинио
да на време не пригрли синово
одрастање. Постао је Зеничанин.
У то време, наш комшија
са заједничком верандом био је
хирург др Марко Пушеља. Бледела
су сећања на његове оцене у време
дијагностиковања Балабанове бољке.
Хирург је, речником прилагођеним
лаицима, тада упозоравао да се са
операцијом све зебње не могу склонити: „Биће добро, ако се није пренело кроз крв“.
Разумели смо да само време
може да одговори да ли се болест
задовољила ногом једног фудбалера
или ће наставити да корача до главе.
Дошла је 1967. година, узео сам у
руке стару, добру „Политику“. От–
ворио сам страницу на којој нема
фотографија живих људи. Они су
били само у потписима, такве су
читуље. Са средине странице „посматрале“ су ме очи Радета Балабана.
Почео сам читање:
„Поводом смрти мог сина Радета
Балабана, студента Економског факултета у Сарајеву, захваљујем се...“
Тако је завршио наш другар чији
је цео живот стао у само две деценије.
Младић саткан од врлина, с паклом
се упознао још током последњих
година живота. Малаксало тело
више није било спремно за посете, изузетак је наступио када су из Бора у
сарајевску болницу стигли родитељи
његове мајке.
„Дошли сте“ – с олакшањем их је
дочекао Раде. Сусрет га је спремио за
растанак.
Старац и старица, који су сахранили две генерације својих потомака,
нису имали сврхе даљег опстанка на
свету који за њих није приређивао
радости.
Убрзо се и над њима склопила
земља.
У лавиринтима живота остали
су да трагају за лепим местима Радетови другари и да свако понаособ
чека судбину за коју и не зна како изгледа.
Јован Г. Стојадиновић
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Отворен 13. Мајски ликовни салон

Шаролики ликовни рукописи
хватили мој избор и критику, тако да
се надам да је општи утисак позитиван. Посебно ми је драго што у Бору
и даље постоји и ради Удружење ликовних уметника, што није случај са
другим срединама, где се, нажалост,
удружења уметника гасе – истакао је
Стокић отварајући 13. Мајски ликовни
салон.

- Оно што Удружење ради то се и
сада овде види, препознатљиво је на
неки начин. Различити су мотиви,
почев од портрета до пејзажа, а сваки
од уметника већ је формирао неки
свој ликовни рукопис, тако да су
заступљене готово све технике: акварели, акрили, колажи, уља на платну,
витражи, односно оно што наши чла-

Драгана Игњатовић, директорица
Музеја РиМ, подсетила је присутне
посетиоце да Удружење постоји од
1994. године, да је више десетина људи
прошло кроз њега и да је велики број изложби, што групних што самосталних,
организовано у и ван Бора.

нови раде годинама – рекао је Ратко
Јанковић, председник Удружења. - За
шест месеци нас очекује традиционална, 25. Октобарска изложба. То је
смотра удружења ликовних уметника,
када позивамо и остале грађане Бора
да конкуришу својим радовима који,
уколико прођу оцену уметничког
савета, постају чланови Удружења,
док на Мајском ликовном салону, као
и овог пута, учествују само наши чланови.
Љубитељи уметности дела изложена
на 13. Мајском ликовном салону моћи ће
да погледају до 10. маја.
Ј. Станојевић

Овогодишњи селектор изложбе Драган Стокић Рајачки одабрао
је 28 радова 15 аутора, чланова Удружења ликовних уметника
„Ване Живадиновић Бор”. – Д. Стокић: Знајући како је тежак пут од
идеје до слике, био сам веома коректан, поштен и добронамеран
и направио сам добар избор. – Р. Јанковић: Заступљене су готово
све технике: акварели, акрили, колажи, уља на платну, витражи
БОР. – У борском Музеју рударства
и металургије, 24. априла, отворен је 13.
Мајски ликовни салон. За овогодишњу
изложбу селектор Драган Стокић
Рајачки, сликар из Зајечара, одабрао је
28 радова 15 аутора, чланова Удружења
ликовних уметника „Ване Живадиновић
Бор”.
- Ово је први пут да сам селектор
изложбе. Четрдесет година егзистирам као сликар и претпостављам да је
овај позив уследио захваљујући мом
минулом раду и годинама. Знајући
како је тежак пут од идеје до слике,
био сам веома коректан, поштен и добронамеран и направио сам, тек сада

видим, добар избор. Другачији дојам
имате када је то скучен простор који
није изложбеног типа, а другачији
када је то професионални простор, односно галерија. Изузетно сам срећан
и већу одговорност осећам за ову изложбу него за неку своју. Драго ми је
што су и сами уметници, аутори при-

XVI Међународна изложба слика

„Жене сликари Мајданпек 2018”
МАЈДАНПЕК. - Велика XVI
међународна изложба слика “Жене сликари Мајданпек 2018”, осмишљена
у “Удружењу за Мајданпек” (у
организацији Центра за културу), отворена је 14. априла и трајаће до 14. маја.
Изложена су 174 рада 106 уметница из
Мексика, Холандије, Хрватске, Републике Српске, Босне и Херцеговине и
Србије.
Једногласном одлуком стручног
жирија изложбе “Grand prix”, односно велика награда није додељена, већ
само прве награде у пет категорија и
три похвале. Прву награду за сликарство добила је Јосипа Крижановић из
Суботице, за цртеж Снежана Премовић
из Рашке, за графику Анита Јовановић
Радосављевић из Велике Плане, за

скулптуру Дарија Стипанић из Ријеке,
а у категорији дигитал арт Миљана
Раденковић из Беле Паланке. Похвале су припале Румијани Јотовој из
Холандије, Весни Милановић из Београда и Јелени Костић из Новог Сада.
Дејан Вагнер, председник Општине
Мајданпек, отварајући манифестацију
која представља бренд ове средине,
истакао је да је изузетан успех организовати изложбу са толиким бројем
радова и уметница. Захвалио је свима
који су је осмислили и побринули
се да траје. Учеснице су посетиле
Музеј у Мајданпеку, Рајкову пећину и
Изложба “Жене сликари”, као
Рудник бакра Мајданпек. Захваљујући
Удружењу жена “Вредне Влајне” из јединствена манифестација ликовне
Рудне Главе упознале су богатство и уметности у овом делу Европе и света,
успела је да до сада окупи око две и по
специфичности овдашње кухиње.

хиљаде уметница, најразличитијих профила и стручности из 20 земаља света
које су њеном одржавању и расту дале
и лични печат.
С. Вукашиновић
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ВОДОРАВНО: 1. Кумовање, 7. Међународни празник рада, 14. Тор (мн.), 15.
Празник који се слави 9. маја, 17. Закошени квадрат, 18. Име немачке глумице Зомер,
19. Наша глумица, Марија, 20. Речно острво, 21. Друштво од три особе, 22. Пустиња
у Индији, 23. Милиампер (скр.), 24. Шетно биље, 26. Појава на усталасаној води, 28.
Ауто-ознка за Лозницу, 30. Дивља мачка, 31. Аеродром у Паризу, 32. Екипа, 35. Књига
за чување фотографија, 37. Име енглеског физичара Њитна, 38. Главни град Азербејџана,
39. Празник посвећен св. Ђурђу, 41. Кула, звоник, 42. Учесница догађаја, 43. Острво
у Индонезији.
УСПРАВНО: 1. Спољни омотач дрвета, 2. Рањавање врхом оштрице, 3. Млад човек,
младић, 4. Ауто-ознка за Србију, 5. Симбол титана, 6. Опадање, смањење, 7. Пре нове
ере (скр.), 8. Радио-пријемник (скр.), 9. Самогласници (лат.), 10. Град у Еквадору, 11.
Амерички смучари, Стив и Фил, 12. Праотац људског рода, 13. Град у Немачкој, 16. Погодбени везмик, 18. Бог љубави код старих Грка, 21. Чешаљ за скраћивање и дотеривање
косе, 22. Најмекши минерал, миловка, 25. Направа, алатка, 26. Занос, усхићење, 27. Почетак трке, 28. Већи пловни објекат, 29. Кровни сливник, 31. Врста инсекта, зоља, 33.
Први митски летач, 34. Електрично пражњење између два облака, 36. Бруто-регистарска тона (скр.(, 37. Планина на Криту, 38. Змијски цар, удав, 40. Ватерполо клуб (скр.),
41. Симбол тулијума.

Крста Иванов

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2290 – ВОДОРАВНО: : Евертон, Деда мраз, јелка, Ерато,
Одра, ати, савана, Аполо, Ата, лес, оке, в, Срећна Нова Гопина, п, Иос, ала, Ида,
арома, Кутињо, ООС, раса, Божић, Рилке, клацкање, Италиот.
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Изложба наоружања и војне опреме зајечарског Гарнизона

новости

Војни позив све привлачнији
младима

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Највећи крузер на свету кренуо!

Након три године градње, највећи крузер на свету, чији је капацитет девет
хиљада људи, испловио је из Барселоне и кренуо на своје прво званично
путовање – Медитераном (преноси РТС 12. априла).
Крузер „Симфонија мора“ (Symphony of the Seas) не носи само титулу
највећег на свету, него поседује и највиши тобоган на мору, најбржи интернет
на мору, више уметничких дела него што „Лувр“ има слика!
Брод је нешто дужи од 362 метра, има депласман од 228.081 тону, а
поседује чак 22 ресторана, 24 базена и 2.759 кабина. Може да прими око 6.680
гостију уз око 2.200 чланова посаде, тако да његов капацитет износи око 9.000
људи.
Осам од десет највећих бродова на свету припада компанији „Ројал
Карибијан“, али овај заиста помера границе.„На крузеру се не осећате као
да сте у гужви, јер има 18 палуба. Он је као зграда. Постоје 24 лифта и седам
различитих делова крузера, тако да се путници природно поделе, било да
се ради о соларијуму за одрасле, „Централ парку’ или воденом парку. ‘Централ парк’ је мирно окружење, садржи 20.000 тропских биљака, као и бар с
вином“, рекао је за CNN travel Bolvin Jeung, директор продаје и маркетинга
„Ројал Карибијана“.
Крузер нуди бројне активности, тако да путницима, како тврде, не може
бити досадно. Могу се бавити пењањем, уживати у симулацији сурфовања,
изласку из лавиринта.
Ове године ће пловити Медитераном, а наредне године ће његова база
бити Мајами на Флориди. Потом ће уследити серија крстарења Карибима,
преносе агенције.
Извр: РТС, ФОНЕТ

БОР. – Поводом 23. априла, Дана Војске Србије, Команда за развој Тимочке
бригаде, у сарадњи са Општином Бор и борачким организацијама, организовала
је (19. априла), у парку испред зграде СО Бор, тактичко-технички збор. Циљ је
био да се грађанима представи део наоружања и војне опреме којим су наоружане
јединице у Гарнизону Зајечар, али и да се промовише и младима приближи војни
позив.

- За ову прилику издвојили смо да прикажемо наоружано моторно возило
„Хамер”, хаубицу 122 мм, минобацаче 120 мм и 82 мм, бацач граната и
остало стрељачко наоружање (аутоматску пушку, снајпер, пушкомитраљез) –
најсавеменије чиме располажемо у Гарнизону. Имате прилику да видите и потпуно нову опрему по моделу 21 за војника. На тај начин Војска Србије постаје
изузетно убојита и може да одговори свим мисијама и задацима који су пред
њом – рекао је потпуковник Владица Вучковић, командант Гарнизона Зајечар.

Примопредаја рудника
бакра у Бурми

Артиљеријско и пешадијско наоружање, као и моторна возила, привукли су
велику пажњу старијих Борана, а посебно ученика основних школа. Њихова заинтересованост да се ближе упознају са карактеристикама оружја и војне опреме и,
пре свега, са професијом војника показали су да је постигнут циљ изложбе. Наиме,
и дечаци, али и девојчице тврде да је војни позив све привлачније занимање.

Првомајски двоброј „Колектива“ (16-17, од 27. априла 1984. године) доноси
најаву примопредаје рудника бакра Монива у Бурми где је вредност послова
који су били поверени Басену Бор износила 54 милиона долара. На основу разговора са Мирком Грчићем, тадашњим руководиоцем за инвестиције и развој
Фабрике опреме и делова, новинар Славиша Петровић је написао да је у току
десетодневни тест опреме свих постројења и ако резултати буду добри у року
од осам дана обавиће се примопредаја свих објеката између Бурманске рударске корпорације и Басена Бор. Од дана примопредаје почеће једногодишње
уходавање технологије добијања бакра и доказивање гаранција уграђене
опреме. За то време, у присуству басенских стручњака, треба да се оспособе
и бурмански радници за комплетно вођење процеса, а онда престају, у складу
са уговором, обавезе Басена Бор према Бурманској рударској корпорацији.
Опрему вредну око 44 милиона долара произвела је Фабрика опреме и делова
у кооперацији са стотинак колектива југословенске електро и машиноградње.
У Мониви ће се годишње прерађивати око 2,4 милиона тона руде (просечан
садржај 0,7 до 0,8 одсто бакра) и добијати око 16.000 тона бакра у концентрату.
Припремио. Љ.А.

- Драго ми је што је посећеност овог нашег приказа изузетно велика,
очекујемо још долазак и деце средњошколског узраста. Тренутно је у Гарнизону Зајечар расписан конкурс за пријем професионалних војника, па се
надам да ће ово дружење са нама искористити сви заинтересовани да заснују
радни однос у Војсци Србије да из разговора са старешинама и војницима
који су данас овде присутни прикупе потребне информације, виде чиме располажемо, које су наше дужности и обавезе – поручио је потпуковник Вучковић.
Ј. Станојевић

