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Скупштина РТБ-а Бор донела одлуку о формирању јединствене компаније

Б. Спасковски: Ништа се не губи и ништа не отписује, већ се само анулирају 
међусобна потраживања. РББ више неће дуговати ТИР-у ништа, нити ће, рецимо, 
РБМ нешто дуговати РББ-у. Све ће бити заједничко! Спајањем зависних предузећа 
изгубиће се и унутрашњи ПДВ, што ће значајно утицати на ликвидност компаније
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Извоз РТБ-а Бор у прва четири месеца бољи за трећину

Брнабић: У јуну тендер за РТБ
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ЗАЈЕЧАР. – Премијерка Србије Ана 
Брнабић посетила је 22. маја Зајечарску пивару 
у власништву холандског „Хајнекена“ и том при-
ликом рекла новинарима да већ следећег месеца 
поново долази у Тимочку Крајину.

-Бићу у Бору већ почетком јуна јер канад-
ска компанија, која истражује налазишта 
бакра и злата у том граду, почиње припреме 
за отварање рудника и тај посао ће званично 
почети следећег месеца. Поред тога, најкасније 
у јуну биће објављен и тендер за избор стра-
тешког партнера за Рударско-топионичарски 
басен Бор, што ће, надамо се, додатно допри-
нети развоју овог краја – изјавила је премијерка 
у Зајечару, након обиласка пиваре у том граду.

Како је додала, очекује се да, ако тендер буде 
успешан, то може најмање један процентни поен 
да утиче на раст и запошљавање. Брнабић је ис-
такла да је веома важан равномеран регионални 
развој, као и да је чињеница да исток Србије 
заостаје за просечним БДП-ом и стандардом, што 
мора да се промени.

-Надам се да ће налажење стратешког пар-
тнера за РТБ Бор бити добар замајац, али и 
подршка компанијама попут „Хајнекена“ 
да годину за годином инвестирају, отварају 
нове погоне и запошљавају раднике – рекла је 
Брнабић. 

Председница Владе Србије поручила је да 
је пословна клима у Србији добра, за шта су 
најбољи доказ, како је рекла, инвеститори који 
су, попут холандског произвођача пива, у земљу 
дошли пре десет година. Брнабић је пивару у 
Зајечару посетила поводом деценије пословања 
компаније „Хајнекен“ у Србији. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

 РТБ. – Рударско-топионичарски басен 
Бор је у прва четири месеца ове године 
извезао у иностранство 9.435 тона 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, сребра, 
платине, паладијума, селена, сумпорне 
киселине и плавог камена у прва четири 
месеца износио је 80,2 милиона долара. 

Од јануара до априла РТБ Бор је, 
поред свог основног производа – бакра, 
на страном тржишту продао и шест 
хиљада тона сумпорне киселине, тону и 
по сребра, 430 тона плавог камена, 11,7 
тона селена, 13,2 килограма паладијума 
и килограм и по платине. Енглези су от-
купили све количине сребра, платине и 
паладијума, док је у Пољску отпремљен 
сав селен и плави камен.

О пословању борске компаније нај боље 
говоре индекси из биланса који показују 
да је 66,4% укупне производње и продаје 
коју бележи РТБ Бор - извозног карактера. 
РТБ значајно учествује у извозном би-
лансу Србије и због тога се налази међу 
највећим српским извозницима. 

Домаћим прерађивачима, „Севојну“ и 
„Пометону“, РТБ Бор је од почетка године 
испоручио бакар у вредности 12,4 мили-

она долара. Тај бакар је у облику жице, 
лимова, трака, праха или трупаца, такође 
завршио у иностранству.

Приход од продаје бакра у априлу из-
носио је 13,1 милион долара, а продајом 
паладијума, селена, сумпорне киселине 
и плавог камена компанија је зарадила 
додатне 723 хиљаде долара и оства-
рила укупан извоз у износу 13,8 мили-
она долара. Производи РТБ-а Бор про-
давани су априла у Пољској, Немачкој, 
Турској, Хрватској, Италији, Бугарској и 
Румунији. 

Г. Тончев Василић

Премијерка Србије следећег месеца долази у Бор

Председница Владе Србије Ана Брнабић 
изјавила је да ће у јуну бити расписан тен-
дер за стратешког партнера за РТБ и да ће 
то бити један од разлога њеног поновног 
доласка у Тимочку Крајину

Од почетка године РТБ Бор у иностранство 
извезао 9.435 тона бакра, што му је, заједно 
са продајом осталих производа, обезбеди-
ло 34% већи извоз у односу на исти пери-
од прошле године. - Енглези откупили све 
количине сребра, платине и паладијума, 
док је у Пољску отпремљен сав селен и 
плави камен. Бакар из Бора продаван је у 
Немачкој, Турској, Хрватској и Бугарској

Ана Брнабић

РТБ зарадио 80 милиона долара
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Скупштина РТБ-а Бор донела одлуку о формирању јединствене компаније

 РТБ. – Осмог маја Скуп-
штина РТБ-а Бор донела је 
одлуку о статусној промени, 
којом се зависна предузећа – 
Рудници бакра Бор, Рудник 
бакра Мајданпек и Топионица 
и рафинација – припајају Ма-
тичном и са њим формирају 
заједничку, јединствену 
компанију. Одлука о спајању 
четири у једно предузеће 
ступиће на снагу даном 
регистрације у Агенцији за 
привредне регистре, најдуже 
за 60 дана.

Статусна промена произи-
лази из Унапред припремљеног 
плана реорганизације РТБ-а, 
правно-економског документа 
поткрепљеног пре годину и по 
дана судском одлуком. Дакле, 
реч је о једној од обавезујућих 
мера из УППР-а која претходи 
промени власничке структуре, 
односно проналажењу стра-
тешког партнера за РТБ Бор. 

-РТБ постаје јединствена 

компанија, а капитал и имо-
вина пребацују се у једну 
фирму. Ништа се не губи и 
ништа не отписује, већ се 
само анулирају међусобна 
потраживања. Тако, на 
пример, РББ више неће ду-

говати ТИР-у ништа, нити 
ће, рецимо, РБМ нешто ду-
говати РББ-у. Све ће бити 
заједничко! Спајањем за-
висних предузећа изгубиће 
се и унутрашњи ПДВ, што 
ће значајно утицати на лик-

видност компаније. Неће 
више бити продаје концен-
трата, већ његове предаје 
и прераде у Топионици. Са 
једног места ће се водити 
технологија у рударству 
и металургији, са једног 
места ће се управљати ка-
дровима и са једног места 
биће набављани сви инпути. 
Све то треба да допри-
несе и бољим производно-
финансијским резулта-
тима и бољем пословању 
компаније. Радници не губе 

никаква права, сви остају 
на послу и нико неће бити 
оштећен – изјавио је након 
седнице Скупштине РТБ-а Бор 
генерални директор Благоје 
Спасковски. 

Скупштинска одлука о 
спајању зависних предузећа у 
јединствену компанију донета 
је једногласно, а за њу су гла-
сали представници предузећа 
која имају уделе у капи-
талу РТБ-а Бор. Одлуком о 
статусној промени одобрава 
се и ступа на снагу Уговор о 
статусној промени припајања, 
чији је нацрт објављен на сајту 
Агенције за привредне реги-
стре.

Г. Тончев Василић 

Једногласно за једно предузеће
Б. Спасковски: Ништа се не 
губи и ништа не отписује, већ 
се само анулирају међусобна 
потраживања. РББ више неће 
дуговати ТИР-у ништа, нити ће, 
рецимо, РБМ нешто дуговати 
РББ-у. Све ће бити заједничко! 
Спајањем зависних предузећа 
изгубиће се и унутрашњи ПДВ, 
што ће значајно утицати на 
ликвидност компаније

И Управни одбор РТБ-а „ЗА”

Пре него што ће се Скупштина РТБ-а изјаснити о формирању јединствене компаније, овај предлог морао је 
да прође лупу Управног одбора. На седници одржаној 4. маја овај орган управљања РТБ-ом Бор једногласно је 
подржао иницијативу да се четири зависна басенска предузећа споје и формирају једно јединствено правно лице.

-Суштина је да, поштујући мере из УППР-а, спајање зависних са Матичним предузећем представља за нас неми-
новност. Морамо се повезати у једну фирму и обезбедити извор финансирања како би се РТБ развијао до годишње 
продукције 120-150 хиљада тона бакра. Значи, на то нас обавезује и судска пресуда (УППР), али и ове добре ства-
ри које за собом доноси промена власништва којој претходи статусна промена. Статусном променом радници не 
губе никаква права, нити им се она умањују. Не губи се ни минули рад, како су поједини синдикати мислили - ре-
као је генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
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Стручњаци за површинску експлоатацију из Словеније посетили површински коп РБМ-а и „Велики Кривељ”

Посете

РТБ. - Група од 35 рударских и 
геолошких техничара, инжењера и 
директора фирми из Словеније који 
се баве експлоатацијом минерал-
них сировина на површинским ко-
повима посетили су 10. маја Рудник 
бакра Мајданпек и површински коп. 
До посете чланова Друштва ДТВ 
ПО је дошло на предлог проф. др 
Владимира Симића са Рударско-
геолошког факултета у Београду. 
Друштво ДТВ ПО, које удружује 
око 95 одсто свих предузећа која 
се баве експлоатацијом минерал-
них сировина, углавном, неметала у 
Словенији, традиционално и циљно 
организује стручне екскурзије, па на 

тај начин обрађује одређене теме од 
значаја за даљи рад у струци.

- Сврха ових стручних 
екскурзија је да на терену сагле-
дамо како посао обављају други, 
али и да са колегама из струке у 
вишедневном дружењу разменимо 
искуства - каже Јоже Держек, тех-
нички руководилац површинског 
копа из Кочевја. - Утисци су фас-
цинантни. Знао сам донекле шта 
се овде ради, али ако неко жели 
да види колико је све то велико, 

мислим да је Мајданпек право 
место.

Једина дама у овој групи Да-
ринка Шмерц, инжењер у каме-

нолому “Гратеx” Лашко, истиче да 
импресионира прво величина овако 
великог копа, па додаје да је о овом 

руднику мало знала, а срећна због 
прилике да све види изблиза.

Историјат рударења у 
Мајданпеку и карактеристике ле-
жишта стручњацима за површинску 
експлоатацију из Словеније пред-
ставио је геолог Бобан Голубовић, 

а о производњи РБМ-а говорио је 
Пеко Минић, технички руководи-
лац Површинског копа.

Гости из Словеније су потом по-
сетили и површински коп „Велики 
Кривељ”. Са историјатом рударења 
у Бору упознао их је рударски 
инжењер Саша Србуловић, а са 

највећим басенским рудокопом 
његов технички руководилац Дејан 
Матић. 

Др Жељко Погачник, пред-
седник ДТВ ПО, такође први пут 
у Мајданпеку и Бору, био је, као 
геолог, фасциниран, „јер досад смо 
ово могли да видимо само у књигама 
и на гуглу, али овако уживо стварно 
је импресивно”. – Жеља да се све 
ово види постоји још од факултета. 
Када смо имали истраживање 
руда, имали смо доста узорака 
баш из Бора. И то је увек била 
драж да видимо какав је то рудник. 

Сада када смо старији и зрелији 
за праксу више од 20 година, од-
лучили смо – идемо да видимо то 

чудо Европе уживо. Данас нам је 
први дан стручне екскурзије, а у 
суботу идемо у Лозницу да посе-
тимо регију јадарита. Три основе 
су нам битне - прво да видимо 
како се изводи истраживање и 
какав је капацитет истраживања 
потребан за такву експлоатацију, 
јер по Закону о рударству у 
Словенији морамо да обављамо 
истраживања, а њихове резултате 
дајемо Геолошком заводу. Пошто 
нам је то законска обавеза, зашто 
не бисмо спојили лепо и корисно. 
Друга ствар је да видимо какав је 
утицај експлоатације на околину, 
јер перцепција истраживања и 

коришћења минералних сиро-
вина у Словенији је да се све 
загађује, али није то баш тако. 
Трећа је да видимо каква су ис-
куства фирми као што је ваша са 
животном средином и каква је па-
ралела са нашим искуствима у 
Словенији. То су три чињенице 
које желимо да постигнемо овом 
екскурзијом и драго нам је што 
сте нам то омогућили. Два циља – 
истраживање и брига за околину – 
смо успели да постигнемо. 

С. Вукашиновић 
Ј. Станојевић

Импресивни утисци о 
коповима басена

Стручна екскурзија са циљем да се види како површинску 
експлоатацију обављају други, да се размене искуства и дође до 
нових сазнања

Јоже Держек

Даринка Шмерц

Жељко Погачник
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Амбасадор Белорусије Валериј Бриљов посетио РТБ Бор

Посете

РТБ. - Валериј Бриљов, изван-
редни и опуномоћени амбасадор 
Белорусије у Србији, посетио је 15. 
маја Рударско-топионичарски басен 
Бор у пратњи представника познате 

белоруске компаније „Белаз“, одно-
сно „Премар Сервиса“ као „Белазо-

вог“ заступника за овај део Европе. 
Након разговора са генералним дирек-
тором РТБ-а Благојем Спасковским 
и челним људима овдашњег рударског 
сектора, гости су разгледали површин-
ски коп „Велики Кривељ“ и командну 
салу нове топионице, где су дали и 
изјаве за медије. Сумирајући утиске 
амбасадор Белорусије је изјавио:

- Имам 58 година, међутим, први 
пут у животу, и то у Бору, видим 
шта је рудник. Више од пола 
дана сам овде, али мислим да су 
људи који су све ово направили 
и изузетно опремили ова чиста 
предузећа - врхунски стручњаци. 
Отуда верујем да оно што замис-
лите обавезно и остварите. Добро 
је што овде ради наш „Белаз“ и ја 
нећу да га рекламирам, али ћу пре-
нети руководству да се мора радити 
још боље и квалитетније. А, кад 
вам наша белоруска техника одго-

вара - ви је купите, ако не - купите 
другу, квалитетнију. Још једном се 
захваљујем директору, веома ми 
се допада ваш колектив и Бор, па 
ћу га погледати још мало. Кад до-
лазите у Београд увек сам вам на 
располагању и надам се још бољој 
сарадњи. 

Изражавајући посебно задово-
љство што је у посети РТБ-у дошао 
амбасадор пријатељске Белорусије, 
државе нама знане по рударској 
опрему коју РТБ користи, Спасков-
ски је нагласио: - У одлучивању које 
ћемо камионе купити, својевремено 
смо се определили за белоруске, 
искључиво због тога што је ква-
литет раван конкуренцији, а цена 
знатно нижа. То се и потврдило 
током низа година колико је кори-

стимо. Унифицирали смо опрему, 
тако да данас имамо 42 ками-
она белоруске производње, фирма 
„Белаз”. Надам се да ће управо због 
унификације и следећи камиони 
бити куповани из исте компаније. 

Јер, богатство је радити са квали-
тетним камионима какве „Белаз” 
има. Ово не износим као рекламу, 
већ као крајње реално мишљење – 
камиони два пута јефтинији, истог 
квалитета, са истом потрошњом 

горива. Значи, „капекс“ два пута 
мањи, оперативни трошкови или 

„опекс“ исти, што реално, даје 
бољу добит. А, циљ компаније је 
да ствара већу добит, да повећава 
производњу, да повећава приход и 
учешће у БДП-у државе Србије. 

Још једном захваљујући амба-
садору Белорусије што је одвојио 
време да се нађе у граду где се ко-
ристи водећа опрема из земље коју 
представља, Спасковски је додао: 

- Компанија „Белаз“ нам је у 
сваком случају помогла. Људи су 
задовољни оним што возе, квали-
тетом, амортизацијом и климом у 
кабини, а менаџмент учинцима, јер 
резултати показују да су камиони 
равни конкуренцији. Понављам, 
није ми намера да рекламирам 
компанију, већ да прикажем реално 
стање.

Валериј Бриљов: Први пут у животу видим рудник, мислим да 
су људи који су све ово направили изузетни стручњаци, да је до-
бро што овде ради наш „Белаз“ и пренећу руководству да то буде 
још боље и квалитетније. – Благоје Спасковски: За белоруске ка-
мионе определили смо се искључиво због тога што је квалитет 
био раван конкуренцији, а цена знатно нижа. Људи су задовољни 
оним што возе, менаџмент учинком, па се надам да ће управо због 
унификације и следећи камиони бити куповани из исте компаније

Квалитетном опремом ка 
чвршћим везама

Текст и фото: Љ. АлексићУ Бору и Мајданпеку РТБ данас има 42 камиона белоруске производње

У командној сали нове топионицеНа кривељском копу Видоје Адамовић, Бриљов и Перо Томић

Валериј Бриљов

Бриљов са представницима „Премар сервиса” који заступа „Белаз”

Разговор са руководећим људима РТБ-а и рударског сектора
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По бољем времену расту домети борских рудара

Рударство РББ

РУДНИЦИ БАКРА БОР. – Борски 
рудари су јануара дали 2.019 тона бакра 
у концентрату, фебруара 1.735, марта 
1.714, априла 2.036, а у мају очекују 
преко 2.300 тона (највећим делом са 
кривељског копа и до десетак проце-
ната из Јаме). Према речима Видоја 
Адамовића, техничког директора РББ-а, 

пети месец ће бити прекретница ка 
толикој, па и већој производњи наред-
них месеци, јер се за то стварају услови. 
На копу је руда све бољег садржаја, а 
и Јама је на путу да са новом опремом 
повећа количину и руде и метала. 

-За 22 дана маја на нивоу РББ-а от-
копано је преко 800.000 тона јаловине 
и близу 700.000 тона руде, што је 
око 1,5 милиона тона укупних иско-
пина. Из те руде је произведено 1.600 
тона бакра у концентрату – рече нам 
Адамовић. - Највећи део ових коли-
чина (преко 90 процената) је из руд-
ника “Велики Кривељ” а и про-

ценат остварења у односу на план 
(када је реч о бакру) износи око 90%. 
Пошто нам сада производња добро 
иде, дневно дајемо преко 80 тона овог 
метала у концентрату (јуче, 22. маја, 
смо имали 91 тону), па очекујем да до 
краја месеца будемо преко 95 проце-
ната. Дакле, рудник „Велики Кривељ“ 

добро ради, садржај бакра у руди је со-
лидан – преко 0,3 одсто, количине руде 
су по плану – око 30.000 тона дневно, 
а флотација готово све то прерађује – 
око 28.000 тона дневно.

Од нашег саговорника сазнајемо да 
на копу раде три бушилице (на четвртој 
се отклањају ситни кварови), пет багера, 
а „на точковима“ је 15 тешких камиона. 
Њихова расположивост је добра, на-
равно и искоришћење, тако да се по томе 
види да ће мај надмашити претходне 
месеце. – Биће близу 900.000 тона руде 
и преко 1,2 милиона тона јаловине 
– каже Адамовић – а то је у претход-
ним месецима било мање. Очекујемо 
преко 2.300 тона бакра у концентрату. 
На кривељском копу се стварају и 
добри услови за будућу производњу. 
Радови се развијају према плану тако 
да наредних година не очекујемо про-
блеме у количинама руде. Раскривање 
иде како у текућим захватима тако и у 
проширењу на истоку копа (“Фаза 3”, 
како је названа у студији урађеној пре 
неколико месеци). Тамо ради један 
багер, за месец дана пребацићемо још 
један тако да ће се уклањати знатно 
више јаловине.

Адамовић очекује и стабилан рад 
транспортног система који је жила ку-
цавица кривељског рудокопа зато што је 
скучен простор за одлагање око самог 
копа, а посебно што су много мањи 
трошкови транспорта јаловине. Мање се 

троше нафта, гуме и делови за камионе, 
пошто су релације до ТС кратке и без 
успона. Очекује се да ових дана проради 
и друга, управо ремонтована дробилица 
за јаловину која ће омогућити макси-
мални капацитет транспортног система. 
Будући да иде лето, на копу спремају 
још једну цистерну за обарање прашине 
да не би угрожавала људе, машине и 
оближње село Велики Кривељ.

-Кривељска флотација, такође, 
бележи одличне резултате јер 
остварује све што је планирано у 
преради руде – додаје Адамовић. - 
Искоришћење бакра је изнад 86 про-
цената, даје квалитетан концен-
трат прописане влажности за нову 
технологију топљења (око 10 одсто). 

Уредно је снабдевање реагенсима, 
кречом и осталим нормативима, тако 
да и на основу тога могу похвалити 
читав рудник у очекивању да оства-
римо годишњи план. Надвишењем 
брана “поља 1” флотацијског 
јаловишта стварамо услове да оно 
издржи док не завршимо “нулто 
поље” на коме радови добро напредују. 
Изградња колектора Кривељске реке 

је одмакла, а граде се бочни колек-
тори за Борску реку и Сарака поток. 
Врло брзо ћемо започети и радове на 

“нултој” брани, узводно према копу, 
будући да је активирање “нултог” 
поља важно за даљи живот рудника и 
ту немамо никаквих бојазни. 

Пошто је недавно добила нову 
бушаћу машину Јама би у наредном пе-
риоду требало да подигне производњу. 
До пристизања те (“симба”) бушилице 
руда је давана из припремних ходника, 
а сада су се стекли услови да се буше 
коморе и више откопава у “Борској 
реци”. Кад се ремонтује дробилица и 
замени део траке, из Јаме очекују 1.800 
до 2.000 тона руде и преко 10 тона бакра 
у концентрату дневно. 

Багер у Заграђу стабилно ради, бу-
шилица и транспорт такође, тако да се 
раскривање копа одвија нормално, а 
две пећи у Кречани задовољавају по-
требе басенских флотација. Једна се 
управо ремонтује тако да се, имајући у 
виду стање на копу, у Јами и Кречани 
наредних месеци очекује стабилнија 
производња домаћих концентрата бакра.

Текст и фото: Љ. Алексић

Четири милиона 
тона руде

Од јануара до 22. маја у Рудници-
ма бакра Бор откопано је преко чети-
ри милиона тона руде и исто толико 
јаловине, односно преко осам милио-
на тона ископина. Из руде је произве-
дено преко 9.000 тона бакра у концен-
трату. У РББ-у нису задовољни овим 
бројкама тако да ће настојати – нагла-
шава Видоје Адамовић – да мај буде 
месец преокрета, пре свега у Кривељу, 
а и Јами, имајући у виду да још не 
почињу радови на раскривању “Це-
рова 2”. – Наредних месеци очекујем 
преко 2.000 тона бакра у концентра-
ту из “Кривеља” и преко 300 тона из 
Јаме, тако да ћемо месечно испоручи-
вати топионици око 2.400 тона – каже 
он.

Мај надмашио претходне
 месеце

И наредних се очекује преко 2.000 тона бакра у концентрату из “Кривеља” и преко 300 тона из Јаме. – Пети месец најбољи 
захваљујући већој расположивости опреме и њеном искоришћењу – каже Видоје Адамовић, технички директор Рудника бакра 
Бор. - „Кривељ“ ових дана даје око 30.000 тона руде дневно са преко 0,3 одсто бакра, флотација нешто мање преради, а на копу се, 
раскривањем источног дела, стварају услови за будућу производњу

Видоје Адамовић: „Мај ће бити прекретница ка већој производњи наредних месеци”

Кривељска флотација дневно преда 28.000 тона руде

Транспортни систем за јаловину опслуживаће две дробилице
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Мајска производња РБМ-а на нивоу планом захтеване

У РБМ-у настављени радови на новој траси цевовода за измештање пловеће пумпне станице

Рударство РБМ

РБМ. - Мајска производња у Руднику 
бакра Мајданпек на свим позицијама 
показује да плански захтеви нису недо-
стижни када се за то створе елементарни 
услови. На основу остварења за 24 дана 
процењено је да ће овај месец бити 
један од оних које ће, поред рекордне 
производње “црвеног” и одговарајућих 
количина племенитих метала, обеле-
жити и планирани учинак на раскривци.

-Производња у мају је изузетно 
добра у свим сегментима, а још је и 
боља када се има у виду са каквим смо 
се проблемима суочавали прошлог 
месеца. Искористили смо повољно 
време, поправљене су саобраћајнице 
на копу, повећан је и на 12 до 15 ста-
билизован број возила у раду, па смо 
током читавог месеца остварење 
држали на нивоу планског. У више 
наврата дневни биланс био је већи 
од 70 хиљада тона ископина - каже 
Синиша Филиповић, управник повр-
шинског копа. Учинком од 1,31 милиона 

тона, план укупних ископина за 24 дана 
остварен је уз пребачај од 5,7 одсто, што 
је одличан показатељ да ће бити пре-

машени за мај планирани 1,6 милиона 
тона. И план раскривања пребачен је за 
9,1 одсто, а на руди је у датим оквирима: 

- Није овај месец протекао без про-
блема - напомиње. - Имали смо повре-
мено тешкоће и кратке застоје у раду 
утоварних машина, транспортног си-
стема, у снабдевању електричном 
енергијом, али смо то брзо решавали 
и настављали несмањеним темпом.

Флотацијска прерада ишла је у корак 
са коповском производњом. Као и прет-
ходних месеци, све количине испо-
ручене руде прерађене су, уз одлично 
искоришћење и захтевани квалитет кон-
центрата. 

-Како нам је испоручена плани-
рана количина руде, а садржај је за 
пет одсто изнад планираног, ми смо 
за 24 дана маја дали 1.477 тона бакра 

у концентрату са искоришћењем 
већим од 84 одсто. Тако смо седам 
дана пре истека месеца били сасвим 
близу планском задатку од скоро 1.800 
тона - каже Јелена Ђурић, управница 
Флотације. Она додаје да ће овакав темпо 

довести мајданпечке рударе до највеће 
месечне производње у последњих 15-ак 
година. До сада је тај епитет носио ок-
тобар прошле године са 1.739 тона бакра 
у концентрату.

 -Чека нас још пуно посла. 
Повољне трендове морамо наста-
вити уз несмањено залагање и пуну 
одговорност на сваком радном месту. 
Циљ је да што пре допремо до нових 
рудних лежишта и веће производње 
која ће омогућити бољи рад и ре-
зултате пословања - каже Бранис-
лав Томић, директор РБМ-а. Притом 
наводи низ непосредних задатака чијом 
реализацијом треба да се створе услови 
за квалитетнији рад и већу сигурност.

Силвија Вукашиновић

РБМ. - Крајем априла у Руднику 
бакра Мајданпек настављени су радови 
на траси новог цевовода дугог 1.940 
метара. Реч је о важном делу великог, 
дуго одлаганог пројекта пресељења 
пловеће пумпне станице, постројења 
које има изузетан значај за снабдевање 
флотације техничком водом. Како се 
њеним измештањем обезбеђује си-
гурно водоснабдевање у наредних 10 
до 15 година и отклања зависност од 
временских прилика, разумљиво је 
што се ангажовано ради на најбржем и 
најефикаснијем решењу да се станица 
пресели у средњу увалу флотацијског 
језера. Укупна вредност инвестиције 
која је добрим делом већ реализована 
јесте 1,3 милиона евра,

Светомир Мустецић, помоћник ди-
ректора РБМ-а за инвестиције подсећа 
да су се прошле године до сезоне киша, 

а потом и зиме, кроз шуму и уз саму 
обалу језера, у глиновитим деловима 
приобалног појаса, одвијали радови на 
новом цевоводу: - До тада је урађено 
770 метара цевовода, дограђен је 
канал на пешчаној брани дужине 
550 метара, положене су цеви, из-
вршена провера варова, али даља 
монтажа није могла да се настави због 
неуређене трасе. Мустецић додаје да 
су су у РБМ-у били незадовољни брзи-
ном радова по лепом времену, а било је, 
каже, проблема и са „Србијашумама“ 
јер се чекала дозвола да би се од коте 
576 до самог језера, најпре обавила сеча, 
потом уредила траса и поставио цево-
вод: - Ситуација се драстично проме-
нила увођењем другог подизвођача. 
Они су одмах кренули и уредили трасу 
од дела изнад пешчане бране до моста 
ради прилаза механизације за мон-

тажу моста. Монтажа је завршена као 
и приступни пут, па је извођач радова 
приступио довожењу и спајању цеви 
од вододерине до коте 576. Отпочела 
је и монтажа цевовода од завршетка 
бетонског канала на пешчаној брани 
до места убода у постојећи цевовод. 
Траса за цевовод од коте 576 према 
језеру је грубо урађена тако што је 
шума посечена, а земљани радови 
изведени толико да тек треба да се 
обави коначно нивелисање - наводи 
Мустецић. 

Крајем маја је процењено да би 
траса релативно брзо могла да се заврши, 
а тако и цевовод. Предстоје, међутим, 
обимни електрорадови који тек треба да 
се уговоре. - За превоз понтона у току је 

израда приступног пута од коте 576 до 
места монтаже, као и израда платоа за 
монтажу у нивоу језера, ради лакшег 
поринућа. Његове димензије су 40x40 
метара, због смештаја механизације 
за укрупњавање понтона, а тај 
плато би могао да буде драгоцен за 
будуће одржавање постројења, додаје 
Мустецић. Од њега смо сазнали да 
се (због у међувремену сниженог 
водостаја) одустало од превоза понтона 
језером.

Јелена Ђурић, управница мајдан-
печке Флотације, каже да је ово сложен 
и веома битан пројекат за РБМ, јер је 
без пловеће пумпне станице незамис-
лив рад флотације. Она наглашава да 
је станица, изузетно важно постројење 
за производњу у РБМ-у и требало је да 
буде измештена још пре две деценије о 
чему говори пројекат из 1994. којим је 
предвиђено њено пресељење у средњи 
или далеки залив. И Бранислав Томић, 
директор РБМ-а, истиче да се овим 
пројектом, осим производног про-
цеса у флотацији, подиже безбедност 
флотацијског језера и јаловишта, јер 
ће се вода одбити са превоја Шашка и 
једине бране која је у контакту са водом 
и тако најугроженија у сектору V. 

С.Вукашиновић

За 24 дана маја производни резултати 
су на свим позицијама равни 

планским или изнад њих.- План 
укупних ископина премашен за 5,7 

одсто, бакра у концентрату за више 
од 5,9 одсто, па је процењено да би 
плански захтев од скоро 1.800 тона 
бакра у концентрату могао да буде 

остварен рекордном производњом у 
последњих 15-ак година

На овај начин рад флотације 
у наредних 10 до 15 година 
не би требало да зависи од 
временских прилика. - Реч је о 
послу који је требало да буде 
обављен још пре две деценије. 

- Овим пројектом подиже се 
и безбедност флотацијског 
језера и јаловишта

И план и рекорд

За сигурније водоснабдевање 
      флотације

Синиша Филиповић
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Рудник бакра Мајданпек пред великом обавезом

Рудник бакра Мајданпек и овог пролећа чисти корито Малог Пека

Рударство РБМ

РБМ. - Другог априла, у другој 
смени, у Мајданпеку је дошло до појаве 
већег клизишта у северозападном делу 
површинског копа, на транспортном 
путу за јаловину (кота 350) дуж корита 
Малог Пека. Одронио се пут, чиме је 
заустављен рад на јаловини, а материјал 
прекрио ниже рудне етаже и извозни пут 
за руду. Према речима геолога Бобана 
Голубовића, реаговало се брзо, па су 
људи и сва механизација померени на 
безбедно место, а саобраћај обустављен. 
Одмах се кренуло са насипавањем 
материјала у покушају да се направи ста-
билна косина и клизиште заустави. Пут 
је одржаван насипавањем јаловине и 
исушивањем, односно, премошћавањем 
воде из корита реке у делу појаве кли-
зишта.

На том послу била је ангажо-
вана сва расположива механизација и 
људство јер су запослени из свих погона 
РБМ-а, свесни сложености ситуације, 
желели да помогну, а прискочила је у 
помоћ и екипа одводњавања из Бора. 
Постављањем бране испред дела који 
је угрожен клизиштем, нормализован је 
ток Малог Пека, а вода из корита пре-
пумпава се уз помоћ чак шест пумпи 
и цевовода пречника 150-350 милиме-
тара, дужине 370 метара. У делу који је 

непосредно угрожен слегањем, корито 
реке је обложено пластичном фолијом 
за прихват и задржавање површин-
ских вода, а настављено је насипавање 
и проширење пута у зони клизишта 
у циљу стабилизације. Такође, у делу 
изнад магистралног пута канал је об-
ложен пластичном фолијом и ток регу-
лисан цевима, док је на етажи +395, где 
су смештени далеководи, урађен канал 
за прихват и одвод површинских вода 
са виших етажа. Из косина у делу кли-
зишта прихваћени су и каналисани у во-
досабирник сви видљиви пробоји воде 
одакле се препумпавају у неугрожени 
део корита Малог Пека.

-У самом руднику формирана је 
комисија која је сачинила детаљан 
извештај и будно пратила предузете 
мере и санацију, а одмах су ангажо-
вани и професори са Грађевинског и 
Рударско геолошког факултета који 
имају искуства са таквим појавама. 
Они су изашли на терен, заједно са 
нама обишли све позиције и предло-
жили прве потезе - каже Голубовић: - 
Са уваженим професорима Петром 
Локином и Веселином Драгишићем 
закључили смо да је потребно што пре 
урадити пројекат детаљних хидрогео-
лошких и геотехничких истраживања. 

Институт за путеве Београд је прихва-
тио посао, па је елаборат, који би био 
увод у главни грађевински пројекат 
и трајно решење корита Пека, у фази 
израде.

Рок за израду је 40 дана, истражно 
дубинско бушење је већ завршено, тако 
да се чекају резултати тих истраживања. 
Геолошка служба РБМ-а је у томе уче-
ствовала, а ради се мониторинг са 
циљем да се утврди стварно стање на 
клизишту, и битни геоструктурни и ге-
омеханички елементи клизишта, те 
тако добију подаци, валидни за главни 
пројекат.

-Та деоница је веома важна, то је 
главни транспортни пут, од чијег 
функционисања зависи динамика 
радова од значаја за даљи развој 
рудника на истоку и проширење 
копа - истиче Бранислав Томић, први 
човек РБМ-а. - У међувремену, пут је 
оспособљен. Без руде били смо само 
недељу дана током којих смо, упоредо 
са радовима на његовој санацији, на-

правили алтернативни за руду. Јер, 
појава клизишта је, поред затварања 
пута за раскривку за последицу имала 
и обрушавање око 300 хиљада тона 
материјала на рудне етаже и главни 
пут за руду, тако да је главно ради-
лиште било засуто - каже Томић о про-
блему који је само у одређеној мери са-
ниран. 

О озбиљности ситуације говори и по-
датак да је укупна количина материјала 
који је депонован на део копа који је 
угрожен клизањем, са циљем да дође 
до стабилизације терена и проширења 
рудничког пута, око 400.000 тона. Осим 
тога, важно је истаћи да је направљен и 
програм мониторинга клизишта, тако 
што је геодетска служба поставила 
репере на свих 20-ак критичних тачака, 
које се свакодневно мере, посматрају и 
тако прати шта се дешава са том зоном, 
а што ће, вероватно, бити драгоцено за 
израду елабората и пројекта.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - Мало је градова 
попут Мајданпека који имају реку у самом 
центру и имену. Како она заузима посебно 
место и у животу становника града под 
Старицом, у Руднику бакра Мајданпек су 
и овог пролећа, како су то чинили и неких 
претходних, предузели мере за чишћење и 
уређење корита Малог Пека, да би његове 
обале поново биле омиљено шеталиште, а 
не простор који се заобилази...

-Истина је да за чишћење корита 
Малог Пека имамо и сопствене раз-
логе јер стицајем околности део вода 
препумпавамо. Међутим, знајући 
колико ће нам град бити лепши и 
уређенији са чистијим коритом, ове 
године тај посао обављамо са више 
континуитета и резултати су видљиви 

- каже Синиша Филиповић, управник 
површинског копа РБМ-а. - Како у 

граду још увек није решен проблем 
испуштања непречишћених фекал-
них вода у корито, за време ниског 
водостаја и успореног отицања река 
постаје место које се избегава због 
непријатних мириса. Да се то не би до-
годило током предстојећег лета, бла-
говремено смо предузели све мере са 
циљем да се корито добро чисти, а 
онда и обале могу да се уреде. 

Пошто је РБМ, решавајући проблем 
клизишта на копу, принуђен да опет пре-
пумпава део реке, постављена је брана 
испред самог пункта и пумпи. Ту се 
заустављају велике количине отпада 
и наноса, сакупљају и одвозе како у 

“зацевљеном” делу Малог Пека не би 
долазило до запушавања ни успоравања 
тока. 

Након појаве клизишта путеви су 
санирани, производња настављена, 
али се ситуација будно прати и 
трајно решење очекује након израде 
елабората и главног грађевинског 
пројекта за санацију корита Пека и 
стабилизацију терена

Санација клизишта приоритет

Да Пек буде украс Мајданпека

С. Вукашиновић
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Радионица у организацији ОВ СССС за општине Мајданпек, Кладово и Неготин

После скоро четврт века сервисиран згушњивач у филтражи РБМ-а

РБМ

МАЈДАНПЕК. - У оквиру другог 
циклуса пројекта усмереног на обуку 
запослених и синдикалних активиста 
о здрављу и безбедности на раду, који 
заједнички реализују Савез самостал-
них синдиката Србије и УГС “Независ-
ност” уз подршку Америчког центра за 
радничку солидарност, у Мајданпеку је 
крајем маја - у организацији ОВ СССС 
за општине Мајданпек, Кладово и Не-
готин - одржана је радионица за синди-
калне представнике из Борског округа. 

-После седам радионица које су од 
2016. одржане у Београду, даља обука 
у оквиру БЗНР организована је у још 
шест градова. Међу њима се, поред 
Ниша, Новог Сада, Панчева, Субо-
тице и Шапца, нашао, не случајно, 
и Мајданпек – истакла је Дра-
гана Петковић Гајић, из МО ВССС. 

“Здравље и безбедност на раду и меди-

цина рада, интегрисање медицине рада 
у систем безбедности и здравља на раду, 
листе професионалних обољења и про-
блеми са којима се медицина рада су-
очава”, била је тема о којој је говорио 
проф др Јовица Јовановић, са Меди-
цинског факултета у Нишу.

 У модерираној дискусији о пробле-
мима здравља радника и улози медицине 
рада са циљем да се смање негативне 
последице по здравље и безбедност на 
радним местима и смањи могућност 
повреде, закључено је да је потребан 
већи ниво сарадње свих субјеката. И 
синдикати, послодавци, запослени и 
инспекције рада, кроз сталну сарадњу, 
размену искустава, низ превентивних 
активности и, наравно, континуирано 
образовање, морају радити на том плану. 

Наглашена је потреба да се 
ревитализује и “врати запосленима” 

служба медицине рада која више није 
на буџету. Европско искуство говори 
да те службе финансирају послодавци, 
али у Србији, нажалост, нису заинтере-
совани, односно, економски снажни за 
такве подухвате. Општина Мајданпек 
би, међутим, кроз програм примарне 
здравствене заштите можда могла део 
средстава да усмери за службу медицине 
рада, предложено је овом приликом.

О јавном здрављу и здрављу радника 
у региону, најчешћим професионалним 
обољењима у Мајданпеку, говорио је 
др Драган Фудуловић, дугогодишњи 
директор Здравствене установе који је 
низ година радио у СМР. Тему је обра-
дио на основу занимљиве анализе пода-
така везано за Рудник бакра Мајданпек 
и радно место возача тешких возила. 
Истакао је да код њих нису најчешћа 
обољења органа за дисање, већ кош-
тано-зглобног система. Говорио је о фак-
торима ризика и обољевања, превенцији, 
статистици повреда на раду, изво-
рима повреда, учесталости, њиховој 
локализацији по органским системима, 
узроцима, средствима заштите. 

С.Вукашиновић

РБМ. - У филтражи Рудника 
бакра Мајданпек, производној целини 
у којој је најмање тога обновљено 
последњих година и све некако одла-
гано за “касније”, у последњој декади 
маја, замењен је аксијални лежај и тако 
продужен век згушњивачу пречника 
28 метара. То је, практично, био његов 
трећи сервис, пошто је други обављен 
1994. године.

Подсетимо да се крајњи производ 
РБМ-а, бакар у концентрату, добија 
након филтрирања, а пројектом је 
предвиђено да, уз два згушњивача истог 
пречника који су одмах испод флотације, 
ради и трећи у Дебелом лугу, у погону 
филтраже. Прва два су сервисирана пре 
неколико година и у функцији су. Трећи 
је био стално у раду, тако да је за његово 
сервисирање било крајње време.

Концентрат бакра, иначе, у фил-
тражу стиже гравитацијски, цевово-
дом из флотације, у сабирни резер-
воар одакле се пумпама допрема на 
раздељивач, на 25 метара висине и усме-
рава на филтере који извлаче материјал 
и суше га. Вишак гравитацијски иде у 
згушњивач, па пумпама у резервоар, 
да би се, у кружном процесу из њега 
поново извлачио материјал. Познато је 
да је 1972. године у РБМ-у, због прела-
ска са друмског на транспорт концен-
трата железницом, и филтража (која је 

постојала при флотацији) премештена у 
Дебели луг. Згушњивач бакра пречника 
28 метара пуштен је у рад те године. 
Његов први сервис, замена аксијалног 
лежаја, обављена је после 12 година, а 
други после још десет, 1994. године. За 
трећи, након скоро четврт века непре-
кидног рада, било је крајње време. 

-Иако су прва два сервиса 
обављена уз застоје у производњи 
који су потрајали 10, односно 15 дана, 
овај смо обавили без тога. Додуше, 
пуним капацитетом радила су оба 
згушњивача код флотације, па смо 
само смањили производњу, будући да 
је функцију овог трећег у филтражи 
преузео згушњивач пречника 10 
метара - каже Јелена Ђурић и, уз по-
хвале свим учесницима у послу, додаје 
да је згушњивач за непуну недељу 
дана оспособљен за своју улогу. Запо-
слени у РБМ-у, а били су укључени и 
бројни радници из других организаци-
оних целина, користећи своју опрему и 
механизацију, нештедимице су радили 
на овој замени. Аксијални лежај је 
убачен, глава згушњивача постављена, 
као и приступни мост, па је постројење 
чија је улога да додатно згусне материјал 
и што мање масе оде према филтерима, 
поново у функцији. 

-Практично, обављен је велики, 
дуго одлаган посао - потврђује Бранис-

лав Томић, директор РБМ-а, додајући 
да филтража сада има веће могућности 
да прими материјал са флотирања, а тако 

и директно повећа производњу концен-
трата.

С.Вукашиновић

Негативне последице се могу смањити у координираној акцији син-
диката, послодаваца, запослених и инспекције рада. – Службу ме-
дицине рада, која није на буџетском финансирању, а у Европи је 
финансирају послодавци, треба “вратити запосленима”

Овај сервис обављен је без застоја у производњи, будући да су оба 
згушњивача пречника 28 метара у непосредној близини флотације 
радила пуним капацитетом, а улогу трећег у филтражи преузео 
згушњивач пречника 10 метара. - Скоро недељу дана производња 
је била само смањена, али ће након успешно обављеног по-
сла у сопственој режији, филтража моћи да прими материјал са 
флотирања и директно повећа производњу концентрата

Замењен лежај - продужен век

О здрављу, безбедности и медицини рада
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Рушење старе топионице и сумпорне ушло у други месец реализације

ТОПИОНИЦА. – Активности на 
уклањању и рушењу производне лини-
је број један у Топионици и контак-
тне два у Фабрици сумпорне киселине 
одмичу и ових дана ушле су у други 
месец. Најважнији посао у Топионици, 
како нам је детаљно објаснио Зоран 
Васковић, главни машински инжењер 
за Топионицу и Сумпорну, досад је 
био „скидање” комплетног система за 
вучу реакторских гасова (гасовод који 
је ишао према Сумпорној, дуваљке за 

вучу гасова, два електростатичка фил-
тера, спреј-кула и део самоносећег га-
совода). То је све завршено, као и тра-
касти транспортери за шаржирање ре-

актора, а остао је да се уклони још 
само део за концентрате (његов горњи 
део је на висини од 50 метара). Друга 
занимљивост је да ће већ сутра пламена 
пећ број један нестати са лица земље и 
отићи у историју. Наиме, до данас је сру-
шено пола пећи, ти радови се завршавају 
до краја дана (копање и извожење ком-
плетног материјала) и већ сутра ујутру 
на то место стиже дизалица.

- Дизалица има доста, а дошла је 
и та највећа која ће да обави главну 
демонтажу зграде реактора. Место 

где се руши пламена пећ ће се порав-
нати и ту ће бити стационирана диза-
лица одакле ће ићи рушење реактора 
(висине 50 метара). Не само што је 
највиши, него је то и најопаснији део 
за рушење, јер је у непосредној бли-
зини нове топионице. Мора да се ради 
изузетно пажљиво, како не бисмо ош-
тетили ниједан агрегат. Паралелно са 
тим „скида” се део гасовода конвер-
торских гасова, тако да смо ту дошли 
од бетонског димњака. Све је сру-
шено до битнер-дуваљке и тај део је 
чист, а остала је само кула 208 из које 
смо извадили бакроносну прашину 
коју ћемо вратити у процес. И кула 
је спремна и биће срушена ових дана - 
нагласио је Васковић. 

Наш саговорник додаје да је у Фа-
брици сумпорне киселине припремна 
контактна секција већ скинута. Сада 
је обавеза ТИР-а да испразни контак-
тни котао у коме се налази катализа-
тор. - Пошто се он третира као опасан 
отпад, наша је обавеза да га изва-
димо и складирамо. Ових дана треба 
да потпишемо уговор са акредитова-
ном фирмом која се бави третирањем 
опасног отпада. Након потписивања, 
они ће одмах да преузму и третирају 
тај катализатор. Почела је демонтажа 

и магистралног гасовода који је пове-
зивао Топионицу и Сумпорну - првих 
60 метара је скинуто и тај посао се 
наставља паралелно са рушењем то-
пионице. Иако то није најважније 
(приоритет је зграда реактора и 
пламене пећи због противпожар-
ног пута који ту треба да прође), кад 
год има слободних дизалица и људи 
пребацујемо их овамо и „скидамо” тај 
гасовод пошто је и он уплетен у нове 
инсталације (цевоводе и гасоводе). 
Захват је врло комплексан, тако да 

и њега морамо веома пажљиво и са 
најмање две, а понегде и са три диза-
лице, да дижемо, не због тежине него 
зато што је труо, па мора да се ухвати 
на више места. 

Како се не би затрпали отпадним 
материјалом, упоредо са свим рушењима 

извози се отпадно гвожђе, опека, арми-
рани и неармирани бетон, што се све 
будно прати, мери и води рачуна да буде 
по уговору. Неопасан отпад завршава 
на планиру, па иде на стари коп, док 
за опасан отпад постоји посебно скла-
диште. Отпадно гвожђе извођач радова 
припрема и продаје купцу тамо где је 
најисплативије, а део зараде, у завис-
ности од врсте материјала, сходно уго-
вору припада и ТИР-у. Осим главног 
извођача радова „Екоуније”, у рушењу 
учествује екипа из ТИР-а, а ту је и 
радна група из овог предузећа која ди-
ректно прати и контролише све радове и 
не дозвољава да дође до ситуација које 
нису повољне за Топионицу. Надзор је 
поверен Грађвинском факултету из Бе-
ограда који, осим тога што прати коли-
чине отпадног материјала, брине и о си-
гурности при извођењу радова. 

У разговору са Мишом Уљаре ви-
ћем, шефом градилишта из „Екоуније”, 

најпре нас је збунило то што ово, по 
нама „рушилиште”, ипак, називају ра-
дилиштем. - Пре првог априла када 

су званично почели радови, дошли 
смо да припремимо терен и овде смо 
већ други месец. Досад смо испош-
товали динамику извођења радова. 
Ја сам пред пензијом и прошао сам 
доста оваквих градилишта. Међутим, 
ово је највећи изазов у мом радном 

веку. Све је овде специфично - велика 
висина на којој се изводе радови, бли-
зина објеката који су у функцији, то је 
ретко досад било тако. Обично тамо 

где се руши нема нових објеката и 
онда је то лакше извести. Овде је све 
другачије - има нових објеката, стаза 

које не смеју да се оштете, висина је 
велика. 

Текст и фото: Јасмина Станојевић

Пламена пећ отишла у историју
Место где је срушена пећ ће се поравнати и ту ће бити стационира-
на дизалица одакле ће ићи рушење реактора (висине 50 метара). – 
З. Васковић: Не само што је највиши, него је то и најопаснији део  
за рушење, јер је у непосредној близини нове топионице. Мора да 
се ради изузетно пажљиво, како не бисмо оштетили ниједан агре-
гат. – М. Уљаревић: Овде је све другачије и специфично - има нових 
објеката, стаза које не смеју да се оштете, висина је велика

Миша Уљаревић

Зоран Васковић
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РТБ. – У заједничкој акцији припадника Управе 
криминалистичке полиције и Полицијске управе у 
Бору, у којој је активно учествовао и Рударско-топи-
оничарски басен Бор пружајући сву неопходну ло-

гистичку помоћ, 10. маја је ухапшено седам особа 
због постојања основа сумње да су у периоду 2014-
2017. године из погона „Златара“ у саставу РТБ-а Бор 
украли већу количину злата.

Рударско-топионичарски басен Бор је овој 
опсежној полицијској акцији, која је трајала 
годину дана, припадницима МУП-а све време 
пружао подршку, логистичку и сваку другу помоћ 
која је била потребна. Све сумње пријављиване 
су редовно органима реда јер је РТБ Бор, као 
оштећена страна, заинтересован да случај ефи-
касно буде истражен до краја. Након резултата ис-
траге, компанија ће упутити одштетни захтев. 

Због сумње да су извршили кривично дело тешка 
крађа десетог маја ухапшена су четири радника РТБ-а 
Бор - И.С. (1976), З.П. (1967), Г.П. (1975), Д.М. (1974) 
– запослена у Радној јединици за производњу племе-
нитих метала. По налогу надлежног тужилаштва, у 

оквиру исте акције МУП-а, уз кривичну пријаву тужи-
оцу су приведени и С.С. (1977), који је бивши радник 
овог погона у саставу ТИР-а, али и Д.М. (1975) и З.И. 
(1970), бивши радници предузећа „Заштита“, које је 
раније обезбеђивало РТБ Бор.

Како је саопштено из МУП-а, сумња се да су сви 
они, по претходном договору, више пута из произво-
дног процеса присвојили веће количине неафиниса-
ног и афинисаног злата које су продавали.

Г.Т.В.

ТИР у знаку припрема за плански ремонт топионице

Подршка РТБ-а Бор опсежној полицијској акцији хватања крадљиваца злата

Посебна пажња хладним 
материјалима

ТИР. - За 23 дана маја Топионица и рафинација 
примила је из рудника „Велики Кривељ“ 1.557 тона 
бакра у концентрату, из Јаме 158 и из РБМ-а 1.433, 
што је укупно 3.148 тона и све то је претопљено. За 
исто време на услужну прераду стигла је 991 тона 
бакра у увозним концентратима тако да је ТИР до 24. 
маја „задужио“ 4.133 тоне „црвеног“ метала. Дирек-
тор Владимир Јаношевић напомиње да Топионица 
управо улази у миран период по питању влажности 
концентрата и сушења шарже. Захваљујући томе нова 

флеш-смелтинг технологија, иначе врло захтевна 
на том плану, може узети пун замах током летњих 
месеци, а већ уговорене филтер-пресе за флотације 
наговештавају зиму са мање тешкоћа. За 23 дана то-
пионица је прерадила 21.873 тоне суве шарже и про-
извела 4.545 тона анодног бакра, а до краја месеца се 
очекује око 6.600 тона анода. Фабрика сумпорне кисе-
лине прати рад топионице и у наведеном периоду дала 
је 16.332 тоне монохидрата, а истек месеца очекује са 
24.000 тона. 

-ТИР се ових дана посебно усредсредио на 
извлачење бакра из секундарних и хладних 
материјала који се стварају током рада, а реч је 
о сопственом металу „заробљеном“ у недовршеној 
производњи – наглашава Јаношевић. – Њега је 
драстично мање него док је уходавана нова 
технологија, али је потребно више пажње дело-
вима процеса где они настају као што су, на пример, 
конвертори. Овог и наредног месеца настојаћемо 
да претапањем хладног материјала извучемо што 
више бакра и те како важног за билансе РТБ-а Бор.

По речима Јаношевића, искоришћења бакра у То-
пионици су врло близу пројектованих 98 одсто. По-
времена одступања због разних околности треба да 
елиминише ремонт чији се почетак планира за поче-
так јуна. Већина делова је већ обезбеђена и за неко-
лико дана тог обимног посла подићи ће се погонска 
спремност и ефикасност свих агрегата. 

- Овакви ремонти су пракса у свим топиони-
цама, а посебно ће бити важан за Фабрику сум-
порне киселине где у неким зонама контактног 
котла планирамо потпуну замену, а у неким само 
просејавање катализатора. Да би се просејале све 
зоне, кроз сита морају проћи 180 тона катализа-
тора или 360 до 380 кубика ванадијум-пентоксида. 
Планирамо и да све проверимо, очистимо, за-
менимо у зони електрофилтера, јер његов рад 
веома утиче на рад контактног котла (пошто пра-
шина умањује ефикасност катализатора) и не 
вреди сејати катализатор, а да се не регулише рад 
филтера. Док се изводе ова два највећа захвата, 
проверићемо све остало у делу сушача, конвер-
тора, анодне рафинације, ливних машина, скру-
бера, пумпи... Како имамо обавезу да током године 
омогућимо ремонт и „Месеру“, који нас снабдева 
кисеоником, обавестили смо их да крајем јуна ула-
зимо у седмодневни застој који могу искористити 
за проверу опреме своје нове фабрике.

Што се тиче Електролизе она је за наведено време 
произвела 4.429 тона катода од којих је скоро 2.500 
тона сопствени бакар, а око 1.700 тона услужна пре-
рада. До краја маја се очекује укупно 5.300 тона. 

Попуњено је 600 ћелија, с тим што ће се „мобили-
сати“ још бакра како би се до ремонта производња 
максимално подигла и застој што мање одразио на ре-
зултате овог дела ТИР-а.

 – Важно је рећи – наглашава Јаношевић - да је 
за ово време Електролиза забележила 12,14 одсто 
ретура, што је добро са технолошког становишта 
јер мања количина кружи у процесу. Просек 
ретура од почетка године је 12,34 % и могу рећи 
да га Електролиза држи у границама чак нижим 

него што је у свету где се користе савременије 
технологије. Електролиза добро ради и очекујемо 
да ћемо до краја месеца изаћи на 3.100 тона соп-
ственог бакра. И њени погони  за производњу ба-
кар-сулфата и племенитих метала солидно послују 
будући да имају довољно сировине – отпадног елек-
тролита – пошто је већи број ћелија у раду. За 23 
дана већ су произведене 74 тоне плавог камена. На 
месечном нивоу то иде и преко 100 тона, тако да се 
у мају може очекивати између 110 и 120 тона изу-
зетно траженог бакар-сулфата. 

Љ. Алексић

Рударско-топионичарски басен Бор је, 
пријављујући редовно све сумње, ак-
тивно учествовао у полицијској акцији 
пружајући сву неопходну логистичку 
помоћ. – Компанија је, као оштећена стра-
на, заинтересована да случај ефикасно 
буде истражен до краја и пружиће сву под-
ршку органима МУП-а у истражном про-
цесу. Након резултата истраге, РТБ Бор ће 
упутити одштетни захтев

Металургија

Настојаћемо да извучемо што више бакра 
претапањем хладног материјала и дођемо 
до додатних количина и те како важних 
за пословање РТБ-а – каже директор Вла-
димир Јаношевић. – Крај маја се очекује 
са око 6.600 тона анода, 5.300 тона катода, 
24.000 тона сумпорне киселине и преко 100 
тона плавог камена. – Почетак ремонта за-
казан за почетак јуна

Главни посао у Сумпорној биће замена катализатора

У новој топионици највише 
посла у зони електрофилтера

Компанија ће пружити логистичку 
помоћ и у истрази која следи
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Топионичари и сумпораши обележили крсну славу Свети Василије Острошки

ТОПИОНИЦА и СУМПОРНА. 
– Запослени у Топионици и Фа-
брици сумпорне киселине обеле-
жили су данас своју крсну славу 
у част Светог Василија Острош-

ког, једног од најпоштованијих 
светитеља у нашем народу, можда 
одмах после Светог Саве. Обред и 
резање славског колача, у присуству 
великог броја топионичара, сумпо-
раша, као и гостију, обавили су отац 
Миленко Бајић, старешина борске 
цркве „Свети Ђорђе”, и отац Радоје 
Мијовић. Уз најлепше жеље да про-
веду славу са најближима у здрављу, 
весељу, слози и сваком напретку, 
отац Бајић је казао: - Данас се са-
брасмо да прославимо име вели-
ког, уваженог из рода српскога – 
Светог Василија Острошког и За-
хумског, чудотворца, светитеља 
који, како чусмо у тропару, од мла-
дости своје целога себе Господу 
предаде и нама остави образац 
како ми, његови потомци, треба 
да се понашамо и владамо, како 
треба да идемо кроз овај живот 
да бисмо дошли до самог његовог 
краја и до обећане награде коју 
нам Господ рече, а то је да уђемо 
у обећано небеско царство и да 
седнемо са десне стране Бога оца. 

Данас се сабрасмо и да учинимо 
продужетак свете литургије којој 
ви, силом прилика нисте могли 
да присуствујете због својих оба-
веза, али ми дођосмо до вас овде, 

донесосмо и молитве и благослов 
Господњи и заједно се помолисмо 
Господу и угоднику његовом 
Светом Василију. Нека би Господ 
подарио свима вама живота, 
здравља, успеха, и на приватном и 
на пословном плану, и да још дуго 
година РТБ буде гарант стабилно-
сти и лепог живота у овом нашем 
Бору. Нека сте живи и здрави и да 
вам Бог подари свако добро. 

Бобан Тодоровић, помоћник 
генералног директора РТБ-а за 
металургију, свим радницима То-
пионице и ФСК-а пожелео је срећну 
славу и успеха у даљем раду и 
развоју. - Ове године имамо веома 
велике разлоге за славље зато што 
су нам резултати много бољи него 
прошле и претпрошле. Дошли 

смо до пројектованих капацитета, 
до пројектованог искоришћења, 
тако да ћемо наставити у наред-
ном периоду да радимо само са 
још већим побољшањима. 

- Данас смо се окупили овде да 
прославимо славу Топионице и 
Сумпорне коју смо први пут обе-

лежили 2016, када смо ми били 
домаћини. Отада је то постало 
традиционално да сваке године 
буде по један домаћин. Нама је 
припала част да будемо први, 
лани је била Топионица, сада ми 
поново. Захваљујем се свим при-
сутнима и свим радницима желим 
срећну славу, са надом и вером у 
Бога да ћемо постићи што боље 
резултате током ове и наредних 
година, за много бољи рад и То-
пионице и Сумпорне, али и целог 
РТБ-а – поручио је Зоран Алексов, 
управник Фабрике сумпорне кисе-
лине.

Као овогодишњи домаћин, Алек-
сов је предао колач домаћину славе 
идуће године Сашки Тасић, управ-
ници Топионице.
Текст и фото: Јасмина Станојевић

М. Бајић: Нека би Господ подарио свима вама живота, здравља, 
успеха, и на приватном и на пословном плану, и да још дуго година 
РТБ буде гарант стабилности и лепог живота у овом нашем Бору. 
– Б. Тодоровић: Ове године имамо веома велике разлоге за славље 
зато што су нам резултати много бољи него прошле и претпрош-
ле - дошли смо до пројектованих капацитета и до пројектованог 
искоришћења. - З. Алексов: Са надом и вером у Бога да ћемо 
постићи што боље резултате током ове и наредних година, за много 
бољи рад и Топионице и Сумпорне, али и целог РТБ-а

Заштитник нових постројења

Бобан Тодоровић

Сашка Тасић и Зоран Алексов
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Одржана друга седница Скупштине општине Бор новог сазива

БОР. - У Бору је 21. маја одржана 
друга седница Скупштине општине 
Бор у новом сазиву којој је председа-
вао Драган Жикић. Од 27 предлога 
одлука, одборници су прихватили 23 
међу којима су најважнији програми 
рада јавних установа (Библиотеке, 
Музеја, Центара: за културу, спортског 
и за социјални рад, Претшкоске уста-
нове „Бамби“, Туристичке организације 
и Дома здравља). Прихваћено је и 
преузимање државних акција “Центро-
истока”, ангажовање екстерног ревизора 
завршног рачуна општине за 2017. и 
коришћење буџетксог фонда за заштиту 
средине. Председник Општине Алек-
сандар Миликић повукао је четири 
тачке које се односе пословање Стам-
беног, разрешење и постављење пра-
вобраниоца и расписивање огласа за 
давање у закуп 18 локација за киоске. За 
в.д. директора Туристичке организације 
изабрана је Маја Бакоч, уместо раз-
решене Мирјане Марић, која је под-
нела оставку, и усвојена оставка одбор-
ника СНС-а Владимира Станковића. 
Потврђени су и мандати четири нова 
одборника: Са листе СНС-СПС то су 
Жељко Јоцић, Јасна Ћирић и Зуди 
Јакупоски, а са листе „Доста је било“ и 
Двери српске“ Југослав Јовановић.

Највише се расправљало о програ-
ми ма рада јавних установа. Замерајући 
што се обимна тема “угурава” у 
обједињену (у чему су га подржали го-
тово сви говорници) Миливоје Ја-
ношевић је рад свих установа, изузев 
ТО, оценио са четири плус, јер увек може 
боље. Заложио се за понешто у свакој од 

установа, а посебно за сталног лекара у 
селима. Драган Марковић сматра да 
је јавни сектор талац актулених закона 
о забрани запошљавања и тражи да се 
изврши притисак на Владу по том и 
питању зарада. Предраг Балашевић 
је указао да се мањак стручног кадра 
одражава на квалитет рада, у здравству 
поготово, и да борском Дому здравља, 
који има 23 лекара и само 26 сестара, у 
свакој служби недостају и једни и други. 

Светлана Анђелковић је похвалила 
рад Музеја и Библиотке и указала да у 
Спортском центру на 62 систематизо-
вана места ради 96 особа! 

Владимир Станковић је похва-
лио почетак овакве праксе општинског 
врха и сматра да је добро што се најзад 
расправља и о плановима установа, а 
не само о Топлани. Према Срђану 

Марјановићу из сваког програма про-
блеми вапе за решавањем, па је затражио 
да се престане само са констатовањем, 
већ и да се стање мења на боље. Подсе-
тио је и на предизборну причу о новом 
вртићу кога још нема. Владан Нововић 
је изненађен што у плановима нема ни 
приходне ни расходне стране, а ни ка-
дровске структуре. Поводом одборнич-
ког питања због чега ТВ Бор не прати 
рад Библиотеке, он је објаснио како је 
и зашто до тога дошло након чега је ус-

ледило јавно извињење директоривце 
Весне Тешовић, па се ваља надати 
бољим односима двеју кућа. Саша 
Станковић сматра да програми морају 
да имају динамику и да су “шарени” зато 
што директорима није објашњено шта 
треба да ураде.

Председник општине Бор Алек-
сандар Миликић је казао да су про-
грами пред одборницима први пут, да 
ће се њихов образац побољшати, а да 

разлоге њихове израде треба потра-
жити у Законима о локалној самоу-
прави. Финансијски планови, које су 
неке установе дале а неке нису, усвојени 
су са буџетом, а о програмима се разго-
вара управо због јавности рада, да може 
и позиција и опозиција да их комента-
рише. “Овом приликом је било и по-
хвала и критика рада општине, што 

је демократски” – нагласио је Миликић, 
додавши да ће вртић бити завршен ове 
године. И од Добрице Ђурића, члана 
ОВ, чуло се да ће Бор, са 400 деце на 
листи чекања, после 40 година, добити 
нов вртић. Проблем вишка запослених 
у јавном сектору, сматра он, настајао 
је годинама (Топлана је по изласку из 
РТБ-а 2002. имала 85 запослених, а за 
неколико година стигла до 170). И Сла-
виша Фришковић, такође члан ОВ, је 
казао да су средства за рад установа 

предвиђена буџетом сваког двадесетог у 
месецу стижу извештаји за шта су утро-
шена. Најавио је да на нивоу Републике 
ускоро следи расправа о недостатку ме-
дицинског кадра, што је касније пот-
врдила и Весна Радосављевић, дирек-
торица Дома здравља (упркос свему 
једног од бољих у Србији), уз захвал-
ност Општини за пријем четири лекара 
и осам сестара за рад у хитној служби. 
Председник СО Бор Драган Жикић је 

упозорио да многе околности утичу на 
реализацију програма, али да она, ипак, 
највише зависи од свих у локалној са-
моуправи који планирају шта треба да 
се ради. 

Из расправе о Програму коришћења 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине (85 милиона динара) издвојимо 
да М. Јаношевић сматра да то није мало 
за оно што је планирано, и то у целој оп-
штини, али не види конкретне пројекте. 
Тим поводом А. Миликић износи да, за 
разлику од других општина, Бор има 
најмање написаних пројекта како да се 
реше неки проблеми и повуку средства 
из фондова и државе. С.Фришковић је 
најавио почетак израда врло озбиљног 
пројекта пречишћавања Борске реке која 
ће трајати најмање годину како би се на-
редних аплицирало код фондова. Наво-
димо и “изузетну забринутост” одбор-
ника П.Балашевића поводом отварања 
новог рудника, који сматра да мештани 
села у чијем ће атару почети радови 
нису довољно упознати шта их све чека 
и пита шта општина чини на њиховој за-
штити. Након што је А. Миликић изнео 
да је на притисак општине подигнута 
цена земљишта, да су позвани да га не 
продају по цени која им се нуди, већ да 
преговарају, да је Општина поднела 16 
примедби на “рани предувид” у пројекат 
и набројио обавезе рудника као услов 
да се уђе у даљу израду документације, 
Балашевић је казао да је то у реду, али 
мисли да грађани нису довољно инфор-
мисани о свему томе.

Поводом преноса акција у држав-
ном власништву АД „Центроисток“ 
без накнаде Општини Бор, Миликић је 
објаснио да се тиме “добија све оно што 
је, на жалост, свих ових година пропа-
дало. Након ових одлука постаћемо 
већински власници акција “Центро-
стока”, а касније се уписати и као влас-
ници капитала...Градску пијацу нисмо 
могли да средимо зато што није била 
наша, имали смо лепе хладњаче, а данас 
не…” Најавио је екстерну ревизију 
пословања и стања имовине “Центро-
истока”, сређивање градске пијаце, 
стављање у функцију управне зграде, 

бројних локала… Ј. Јовановић је, као 
бивши радник ове некад моћне фирме са 
много хиљада квадрата пословног про-
стора и хладњачама трећим по величини 
у бившој Југославији (не раде од 2006.) 
упозорио на опасност од изливања 
амонијака из њих. Затражио је да се 
оформи комисија која ће се позабавити 
тиме, као и да се направи студија која ће 
покушати да постави “Центроисток” на 
здраве ноге. 

Рад установа под одборничком лупом

Текст и фото: Љ.Алексић
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У Мајданпеку 11. маја одржана седница Скупштине општине

Мајданпек

Све за дечји осмех - потез о којем се прича у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК. - Мајско заседање 
Скупштине општине Мајданпек (веро-
ватно једно од најкраћих) протекло је у 
знаку усвајања Програма мера подршке 
пољопривредној и политици руралног 
развоја општине за ову годину, као и не-
колико одлука од значаја за пословање 
појединих јавних предузећа. Подршка 
пољопривредној и политици руралног 
развоја општине Мајданпек представља 
наставак пре неколико година започете 
политике све већих улагања у ову област. 
Она предвиђа инвестиционе подстицаје 
са циљем унапређења конкурентности, 
повећања продуктивности и ефикас-
ности производње, те модернизације и 

примене стандарда квалитетне и без-
бедне хране. 

Укупно опредељена 23 милиона 
динара из буџета Општина ће ове године 
уложити у средства пољопривредних 
газдинстава, успостављати и јачати 
удружења у области пољопривреде и 
инвестирати у унапређење и развој ру-
ралне инфраструктуре, а посебним 
подстицајима финансирати одгајивачке 
програме у интересу развоја сточарства. 
Тако ће, поред осталог, бити уложено и 
у санацију некатегорисаних путева, у 
субвенције и подстицаје, регресе за веш-
тачко осемењавање, али и инвестиције 
у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, набавку нове и половне 
опреме, матична стада и друго.

Одборници су одлучили да (изме-
нама оснивачких аката) Јавно предузеће 
за грађевинско земљиште и путеве 

“Мајданпек” сведе делокруг свог рада на 
део општине до Рудне главе и Црнајке, 
док ће послови везани за Доњи Мила-
новац и околину бити у надлежности ис-
тоименог Јавно-комуналног предузећа. 
Одборник Драшко Ћетковић је поста-
вио питање да ли су сагледани капаци-
тети и могућности ЈКП „Доњи Мила-
новац“ за квалитетно обављање свих 
придодатих послова које ће морати да 
обављају у делу општине од Клокочевца 
до Бољетина. 

Усвајање измена и допуна Програма 
пословања Јавног предузећа за стамбене 
услуге “Мајданпек” биле су повод да 
се упуте оштре критике на досадашњи 
рад, али и чују одговори друге стране из 
којих се могло закључити да су резул-
тати, опремљеност, па и оспособљеност 

знатно бољи него у претходном периоду. 
Предлог одлуке о општем кућном реду у 
стамбеним и стамбено-пословним згра-
дама усвојен је уз опаску, да је поред 
добрих одлука, потребно и стварање 
услова за њихову примену. 

У том контексту истакнуто је да 
треба применити одлуку о условима за 
држање и заштиту домаћих животиња 
коју је ова скупштина донела на 
претходној седници, на шта је подсе-
тио одборник Драган Манојловић. Он 
је у оквиру одборничких питања затра-
жио преиспитивање одлуке по којој се за 
локале који нису у функцији наплаћују 
услуге воде и изношења смећа. Драшко 
Ћетковић је поставио више питања: 
почев од тога шта је са изградњом зграде 
административне управе у Доњем Ми-
лановцу, шта је са Завичајним музејом, 
па до тога зашто пропада марина у коју 
је уложен велики новац. 

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК.- Јелена Јовановић, 
заваривач у Производним услугама 
мајданпечког Рудника бакра, особа је 
о којој се у граду под Старицом ових 
дана прича као жени златних руку и ве-
ликог срца. Пошто је прелепим фигу-
рама ликова из цртаних филмова укра-
сила собу својих унука, она је далеко 
већи број израдила и поклонила Дечјем 
одељењу мајданпечке Опште болнице. 
Подржана од колега, претпостављених 
и свих који су имали прилику да виде 
њене радове, Јелена се на овоме није за-
уставлила, већ сличне дарове припрема 
и за друге установе у којима бораве 
деца, али најпре за дечје болнице и 
дечја онколошка одељења. 

-Прича је крајње једноставна. 
Апликацијама, фигурицама или 
играчкама израђеним од стиродула 
које сам после осликавања и више 
пута лакирала како би се лако од-
ржавале, украсила сам собу својих 
унука. Пошто се то свима допало, 
дошла сам на идеју да на исти начин 
украсим и зидове Дечјег одељења 
Опште болнице у Мајданпеку и тако 
покушам да обрадујем малишане 

који су принуђени да ту бораве док 
не оздраве - прича ова жена, мајка 
и бака, знајући да болесној деци тако 
нешто може да прија: - Мишљења сам 
да и болница за децу неће бити тако 
страшна ако бар подсећа на неке 
веселе просторе, попут играоница.

Јеленини радови су све одушевили. 
Фигурице су лепе, деци драги и познати 
ликови из цртаћа, лагани су, лако пре-
носиви и лаки за одржавање. Беле бол-
ничке зидове боје ведрином и оптимиз-
мом. За разлику од осликаних зидова, 
не нестају са кречењем. Др Марија 
Стефановић, педијатар у мајданпечкој 
Болници, подвлачи да су радови Јелене 
Јовановић баш све обрадовали, а да јој 
је драго што је тај потез подстакао и 
друге на слично размишљање и жељу 
да нешто учине за малишане.

-Волела бих да ово буде мали под-
стрек свима да бринемо и пазимо 
једни на друге, а највише на децу 
која окружена таквим примерима 
могу да израстају у боље људе - каже 
Јелена, жена на прагу педесете године 
са три и по деценије стажа. У РБМ-у 
је сви знају као правог мајстора свог 

заната, жену чији “вар личи на вез”: - 
Фигурице нису савршене, јер ми вид 
није као пре 20 година, али је моја 
жеља огромна да се покренемо и оно 
што можемо учинимо за друге, олак-
шамо и улепшамо живот, посебно 
најмлађима.

Подршку за прву победу Јелена 
је добила из најближег окружења, од 
колега из ПУС-а, Небојше Благојевића, 
супруга Гојка, Владана Божиновића, 
али и других у руднику, болници, оп-
штини.

-Чувши за намеру да сличним 

радовима оплемени простор Дечје 
клинике у Тиршовој, неких других 
здравствених установа, па и пред-
школских, желели смо да похвалимо 
рад и идеју своје колегинице, али да 
се и сами укључимо, пружимо помоћ 
и подршку, а тако отворимо пут 
сличним акцијама у заједничком, а 
пре свега, интересу деце - рекао нам 
је Влада Божиновић, Јеленин колега, 
подсетивши да запослени у РБМ-у радо 
учествују у свим акцијама у окружењу 
и да су посебно осетљиви када су у 
питању деца.

Усвојен Програм мера подршке пољопривредној и политици ру-
ралног развоја у овој години за који је из буџета опредељено 23 ми-
лиона динара. - Измене оснивачких аката и програма пословања 
појединих јавних предузећа

Улагања у развој пољопривреде

Израдом од стиродула, осликавањем и лакирањем фигурица са 
ликовима јунака цртаних филмова Јелена Јовановић, заваривач 
у ПУС-у РБМ-а, припремила дар Дечјем одељењу мајданпечке 
Опште болнице. – На исти начин жели да дарује и друге установе 
у којима се лече деца, а све са циљем да олакша малишанима 
боравак у болници. Нада се да ће то бити подстрек и другима да 
нешто учине за најмлађе, али и да окружење буде лепше и боље

У Јелене златне руке и велико срце

С.Вукашиновић
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Борски ливци представили суграђанима своје радове у бронзи

МУЗЕЈ РиМ. – Аташе за културу 
америчке амабасаде у Београду Ерика 
Кин, у присуству саветнице америчке 
амбасаде Марије Белопетровић и 
представника овдашње локалне власти, 
отворила је 22. маја (тачно у подне) из-
ложбу под називом „Сједињене Аме-
ричке Државе и Србија од 1918. до 
2018. године, дипломатски и културни 
односи“. Изложба траје до четвртог јуна, 
а њени аутори су Бора Димитријевић 
и Миладин Милошевић. На 24 паноа 
изложена су ретка и важна доку-
мента и фотографије, а њеном бољем 

разумевању веома је допринела диги-
тална презентација коју је објашњењима 
пропратио Димитријевић. 

Отварајући изложбу Ерика Кин 
је казала: - Ова изложба је прича о 
пријатељству између две земље, о 
храбрости, о љубави, о хуманости. 
Веома је важно што нас подсећа на 
заједничку историју коју у савреме-
ном животу сви заборављају. Ми смо 
били веома добри партнери и тада и 
сада и то је поента приче! Ерика Кин је 
на каснијем пријему код заменика пред-
седника општине Бор Бранка Перића, 
казала и да је изложба први, добар, али 
не и једини корак у обнови сарадње двеју 
мултикултуралних земаља. Најавила 

је нове програме и позвала младе ис-
точне Србије да конкуришу за студент-
ске стипендије. 

Истичући изузетно разумевање Аме-
ричке амабасаде која је подржала овај 
пројекат двојице аутора, Димитријевић 
је, уз напомену да су наши дипломат-
ски односи много дужи од култур-
них, казао: - Не треба заборавити да 
се завршава један век од „Великог 
рата”, а ја ћу рећи један век од вели-
ког пријатељства САД и Србије. Били 
смо савезници у два светска рата, при-
мили неограничену помоћ свакојаке 
врсте од Америке и био је ред да се то 
резимира кроз једну овакву изложбу. 
Колега и ја смо одабрали преко 500 
докумената и 200 фотографија и су-
очили се са великом тријажом, али 
надам се да смо успели да дочарамо 
једновековно пријатељство две пот-
пуно различите земље које су дуго биле 
са различитим системима, друштве-
ним уређењем, различитом привредом, 
људским правима и да још једном пот-
врдимо да Србија, ма шта ко мислио, 
ипак, у Америци има пријатеља. 

„Век којим се изложба бави – каже 
се у њеном каталогу - умногоме су обе-
лежила два светска рата током којих су 
владали јаки савезнички односи Србије 
и САД и братство по оружју међу 
војницим с обе стране. То је зближило 

две земље, али и два различита друшт-
вена уређења и још различитије погледе 
на стремљење бољем и праведнијем 
свету, посебно људским правима и де-
мократским слободама савременог 
света.“ А, период током којег су односи 
САД и Србије дотакли дно, у каталогу 
је овако описан: „Са деведесетим годи-
нама 20. века, након рушења Берлин-
ског зида, Хладног рата, а потом рас-
пада СССР-а и Немачке, долази до рас-
пада Југославије, иако су се од свих за-
падних земаља САД најдуже залагале 
за очување њеног територијалног ин-
тегритета. Наступа време о којем ва-

лидна историјска документа још нису 
доступна, па ће тај период – од 1988. 
до 2018. године – тек у времену које 
долази добити интерпретације и наићи 
на разумевање, или неразумевање, оних 
истраживача којима буде била доступна 
архивска грађа о догађајима који су се 
тада одигравали“.

Подаци који говоре “где смо данас” 
у међусобним односима кажу: САД и 
Србија имају добре, пријатељске, све-
обухватне и партнерске односе. САД 
подржавају Србију у придруживању ЕУ 
и помажу у борби за испуњавање стан-
дарда владавине права и борбе против 
корупције. Од 2001. до данас САД су 
инвестирале у Србију четири милијарде 
долара, пружиле помоћ од милијарду 
долара, а Америчке фирме данас у 
Србији запошљавају 20.000 радника. 
Недавно је у Београду основан Конгрес 
српско-америчког пријатељства. Сматра 
се да у Америци данас живи и ради више 
од милион Срба од којих се 300 хиљада 
изјашњавају као Југословени, а у Чикагу 
је српски језик на четвртом месту по 
броју говорника. 

МУЗЕЈ РиМ. – Као домаћини умет-
ничке колоније “Бакар” борски ливци 
су четврт века посредно, путем радова 
еминентних уметника, показивали не 
само своје професионалне, већ и умет-
ничке домете, а недавном изложбом по-
казали су и сопствене радове Љубиша 
Миленковић, Бата Илић, Драган 
Филиповић... Реч је о педесетак одли-
вака у бронзи и месингу које су својим 
вештим рукама, како рече управница 
Ливнице Вера Пантовић, израдили ка-
лупари и ливци Ливнице фазонских од-

ливака. Дугогодишња сарадња Рудар-
ско-топионичарског Басена и Музеја ру-
дарства и металургије успела је и овога 
пута и јединствена изложба, какоје 
назва директорица Музеја Драгана 
Игњатовић, отворенаје 14. маја као по-
четак манифестације “Музеји Србије од 
10 до 10”.

-Ливница бакра и бакарних легура 
дуго сарађује са Музејом и раније смо 
имали прилике да се организује умет-
ничка колонија “Бакар”. Међутим, 
последње деценије за то није било 

услова, па смо се ове године одлучили 
за заједничку изложбу – рече Вера 
Пантовић. – Борани могу да виде пе-
десетак експоната, и то не само одли-
вака који су дело радника Ливнице, 
са рударском и металуршком темати-
ком, него и неколико радова познатих 
уметника са колоније.

Отварајући изложбу Данијела 
Матовић, историчар уметности, 
најпре је поздравила људе из Лив-
нице који су и те како допринели раду 
колоније “Бакар” на основу које је 
Музеј формирао значајну колекцију 
савремене скулптуре у бронзи, а онда 
казала: - Када смо размишљали о 
овој изложби идеја је била да је, 
осим савремених скулптура, обо-
гатимо и делима аутора који су 
радили или данас раде у Ливници 
фазонских одливака. Тако је из-
ложен велики број минијатурних 
фигура, неке стилизоване форме, 
неки модели хришћанских храмова, 
предмети својствени црквеној риз-
ници... По бројности остварења 
свакако бих издвојила Љубишу 
Миленковића, који је доста дуго 
присутан на ликовној сцени Бора, и 
његово интересовање за тему првог 
светског рата, потом за портрете, 
за неговање културне и књижевне 
баштине. На једном постаменту ћете 
видети и његов допринос неговању 

нашег писма ћирилце и портрете 
Вука Караџића. 

Матовићева је посебно истакла да је 
- захваљујући подршци Рударко-топио-
ничарског басена, Општине Бор и Ми-
нистарства културе ликовној колонији 

“Бакар”, која је трајала скоро 30 година 

- створена завидна колекција дела еми-
нентних српских уметника, аутора са 
простора бивше Југославије и Европе 
(Грчка, Немачка, Украјина...) - Посебно 
бих се захвалила мајсторима како 
бившим, тако и садашњим који су 
улагали велику труд у израду скул-
птура сваког појединачног сазива 
колоније “Бакар”. Хвала им на 
разумевању, поготово када смо успе-
вали да све те скулптуре доведемо 
до крајњих форми, а надам се да су 
њихови резултати и те као видљиви 
и данас.

Уметност ливења

Док се одржавала ликовна колонија “Бакар” ливци су посредно 
показивали своје умеће, а овог пута су се осмелили да директно 
представе своје мајсторство низом минијатурних фигура, 
стилизованих форми и предмета у материјалу који сваки 
уметник прижељкује

Подсећање на дуго и 
заборављено партнерство

Ерика Кин: Ово је прича о пријатељству између две земље, о 
храбрости, о љубави, о хуманости, о томе да смо дуго били веома 
добри партнери

Љ. Алексић

Ерика Кин

Радови Љубише Миленковића

Љ. Алексић
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Сн а г а  р е ч иПрича 
Колекшива

Прича

 Током средњих година седме деценије двадесе-
тог века Лепосава Козић потрагу за леполиким жи-
вотом почела је паковањем кофера у лужничком селу 
Стрелац, а докрајчила у Бору. Брзо се показало да бег 
из сеоске бесперспективности ни на асфалтираним 
улицама града бакра није био без трња. 

 Радећи као кућна помоћница код даље фамилије, 
детаљно је, већ после неколико месеци, и без изласка 
пред матичара, упознала електричара Виту. Није 
јој сметало што изабраник њеног срца није невин: 
иза себе је имао искуство једног брака. Разумела је 
да као момак у адресару кандидаткиња за животну 
сапутницу није начинио ваљaн избор. И да са триде-
сет година није касно за поправни ако се гледа само 
у будућност. У стартном браку, како је Вита из-
вестио, није имао деце те је чинио све што му је у 
моћи да у наредном буде креативно продуктиван. И, 
успео је. 

 Није минула ни година од детаљног упознавања, 
добили су ортачког сина и лепо му име наденули. 
Ненад. 

 Преселили су се у приземну собу куће Градимира 
Стојанова, Лепосавиног земљака који је две деценије 
раније постао Боранин те су му тегобна искуства 
придошлице у град била у свежем сећању. Лепосава 
и Вита полако су трошили заједничку срећу, поне-
кад је крунећи непријатним сазнањима о неискрено-
сти. Та дозирања била су постепена. Најпре је Лепа 
дознала да је Вита и пре Ненада прошао искуство 
очинства и да из првог брака има дете које његови 
родитељи чувају као да им је род. 

 Невенчани супруг није ни покушавао да порекне 
налаз. Наводно, понашање му је одређивала велика 
љубав према Лепи, престрашен и од помисли да је 
изгуби допустио је да му искреност закржља. Ло-
гично.

 Пробудивши код Лепе радозналост за своју про-
шлост, брзо се суочио са њеним новим проналасцима.

 Дете код родитеља није било у једном примерку. 
Бата је имао брацу.

Постало је очигледно да Вити лагање иде од руке. 
И да се обилато, или бар колико прилике захтевају, 
користи тим талентом. 

 Процене нас, породичних посматрача, да је 
тиме листа непријатних сазнања исцрпљена брзо 
су се показале наивним. Ново откриће било је да 
бивша Витина супруга није запоставила децу (свака 
част!) коју је добила уз његову свесрдну помоћ и да 
их брижно чува у кући свекра и свекрве. Ниво наших 
информација порастао је када је стигао хабер да се 
бивша супруга и није развела од Вите. Тај нови тор-
педо на Лепосавину позицију доживели смо и као 
ублажење силних нокаута, да одахнемо у уверењу да 
је цео садржај његових лажи просут по столу и да 
нема шта више непријатно да се чује. Али, могло је 
да се деси. 

 Вита је почео све чешће да избива из куће, касно 
у поноћ враћао се уморан и, што је Лепосаву посебно 
забрињавало – трезан. Значи, није био са друшт–
вом, ишао је у кућу свог оца. Било му је непријатно да 
две породице пате због његових одлазака па је један 
такав полудневни излет постао река без повратка 

– напредовао је у пресељење. Проценио је (правилно!) 
да, ако треба да му недостаје неко од синова, боље 
да то буде један него двојица. А и прва љубав забо-
рава нема. 

 У глави напуштене рођаке дошло је до 
расветљења, завршила је своје лоше процене и не-
достатак информација када је Виту прогласила 
за центар света. Остала је на истој адреси. Газда 
Граде је, по узору на Марка Краљевића (детаљније 
видети у песми „Марко Краљевић укида свадба-
рину“), самохраној мајци без сталних прихода 
укинуо станарину. Помагао је и на друге начине, по-
кушавао да Лепи пронађе посао...

 Минуло је месец до два након што је Вита из-
вршио свој коначни избор, ћаскали смо у дворишту 
када је ненајављен стигао трактор са бројном по-
садом. Тракториста за управљачем трактора, 
што је и његово природно место, а у приколици 
лидер групе Вита са четворицом другара. Док се 
пристигла петорка постројила поред трактора, 
Вита се хитро, као да жури на воз, а одлучно, као 

да хоће да рапортира, упутио ка Градету који је 
седео на клупи:

 „Добар дан, чика Градо, ми смо дошли по 
ствари“. Стојанов, који је био у сталном трагању 
за човеком у човеку, људе је посматрао са боље 
стране. Често је успевао да је нађе, осветли и на-
гласи. Сада смирен до лежерности, није се успроти-
вио што дојучерашњи комшија љуља чамац који му 
је био обитавалиште:

 „Ако, Вито, ако. Само, Вито, ти те ствари 
узимаш од свог сина. Ако си и тако решио, шта ће 
ти ови људи? Они нека буду за истовар. Ми ћемо да 

натоваримо све што кажеш. Донећу ти проб-лампу 
да скинеш лустер, сећам се, ти си га купио када си 
примио форшус.“ 

 Витина решеност се у тренутку распала, очи су 
му се овлажиле, лице се грчило, оборио је главу и хип–
нотизерски гледао у врхове својих ципела. Стајао је 
тако неколико секунди, као грешник пред Божјим из-
аслаником. 

 Окренуо се без речи и тајфунски упутио ка при-
колици. Точак му је заменио степеник за ногу, другом 
се дочекао у приколици. Сео је на импровизовану 
клупу, и даље не подижући поглед, скупио је снагу за 
дрхтав баритон: „Пењите се људи. Идемо!“

 Из дворишта су се одвезли: тракториста, 
четири снагатора и једна сфинга. 

 Ујна Јелица Стаменковић, болничарка на хи-
руршком одељењу борске Болнице, покушавајући да 
допринесе Лепином запослењу, успешно је убедила 
управницу болнице да самохрану мајку прими „на 
десет минута“. 

 Мада је пријем заказан „у шест“, на самом 

почетку радног времена, Јелицина директива 
није остављала могућност за алтернативе:  
„Лепосава, сутра у пет до шест да си у Болници. 
Обавезно поведи и Ненада.“

Тако је и било, трочлана делегација, Јелица, Лепа 
и четворогодишњи Ненад, ушла је код управнице 
болнице. 

 Докторка их је обавестила да од септембра 
једна радница иде у пензију па ће се потрудити да 
види шта може да учини. Али, нагласила је, „ништа 
не гарантујем, питају се и други“. 

 Потом је са стола узела наполитанке и њиме 

понудила Ненада. Суздржљиво детенце се стидљиво 
и упорно удаљавало од њене истрајно испружене 
руке.

 Јелица је проценила да је ова сценографија позива 
на наступ који не сме да пропусти: „Добра докторка, 
немојте узалуд да се трудите, неће Неша да узме... 
не зна он шта је то.“

 „Добра докторка“ се нашла у римејк улози Вите 
пред Градетом Стојановим. Док јој је у глави као са 
покварене плоче звонило „не зна он шта је то“, спу-
стила је поглед и бирајући слободан пролаз упутила 
до витрине. Тражила је било шта што јој не треба, 
дохватила је једну кутију, ставила је на свој радни 
сто и, без седања, са повраћеном присебношћу, саоп–
штила одлучно:

 „Другарице, примљена си на пробни рад три 
месеца у вешерају, а шта ће после бити не зависи од 
мене... нити од било кога другог. Само од тебе.“

 Лепа је у пензију отишла из Болнице.

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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И у Бору обележен Дан победе над фашизмом

Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2293 – ВОДОРАВНО: кумство, Први мај, обори, Дан 

победе, ромб, Елке, Каран, ада, трио, Тар, ма, коров, талас, ЛО, рис, Орли, тим, 
албум, Исак, Баку, Ђурђевдан, торањ, актерка, Суматра.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Правни заступник, 7. Жестина, жестокост, 14. Главни град 

Египта, 15. Вршилац контроле, 17. Град у Белорусији, 18. Галама, граја, 19. Виши 
чиновник у старом Риму (мн.), 20. Део дрвета у земљи после сече, 21. Индоне-
жанско острво, 22. Коњски прекривач, 23. Изборна комисија (скр.), 24. Грчка муза 
песнишва, 26. Место код Врњачке бање, 28. Кошаркашки клуб (скр.), 30. Турски 
достојанственик, 31. Име бившег финског возача Формуле 1 Росберга, 32. Биљка из 
које се добија опијум, 35. Руски аутомобил, тип Москвича, 37. Канадски певач, Пол, 
38. Ситан новац у Румунији, 39. Подневак, 41. Врста жестоког пића, 42. Пратња, 43. 
Врста вишње.

УСПРАВНО: 1. Име јерменског песника Акопјана, 2. Име глумице Чаленић, 3. 
Воћно дрво (мн.), 4. Омладинска радна акција (скр.), 5. Ауто-ознака за Ковин, 6. 
Скуп сродних ћелија, 7. Лична заменица, 8. Штаб (скр.), 9. Воћно дрво (мн.), 10. 
Мужјак роде, 11. Оливер одмила, 12. Једињења која настају дејством киселина на 
базе, 13. Вешта превара, опсена, 16. Стара мера за тежину, 18. Хигијеннски памук, 
21. Врста воћа (мн.), 22. Нојева барка, 25. Наш песник, Милан, 26. Хлеб дугуљастог 
облика, 27. Иметак, посед, 28. Шаторско насеље, 29. Француски режисер, Рене, 31. 
Боја за косу, 33. Летопис, годишњак, 34. Плетеница, 36. Ужичанин, 37. Ноћна птица, 
сова (мн.), 38. Наш град бакра, 40. 10. и 17. слово азбуке, 41. Према. 
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БОР. – Поводом деветог маја, Дана 
победе над фашизмом, у Општини Бор 
организован је пријем за представнике 
борачких организација, резервних војних 
старешина, Амбасаде Руске Федерације 
и Војске Србије. Поздрављајући госте, 

Саша Младеновић, помоћник председ-
ника Општине Бор, рекао је да је Србија, 
иако мала, стала на страну земаља које 

су пружиле отпор фашизму и дала 
велики допринос.

- И ове године обележавамо Дан 
победе над фашизмом, дан када смо 
успели да се заједно са осталим светом 
изборимо за бољу и лепшу будућност. 
Нажалост, жртве које смо поднели 
јесу велике и не смемо дозволити да 
се забораве историјске чињенице. То 
морамо неговати, а, наравно, мис-
лити и на будућност. Захваљујем се 
на посети аташеу руске амбасаде и 
почаствовани смо његовим доласком. 
То је братски народ који је, заједно са 
нашим борцима, помогао и допринео 
ослобађању од окупатора – додао је 
Младеновић.

Михаил Силантјев, аташе Амба-
саде Руске Федерације у Србији, иста-
као је да је „нама Русима, као вашим ве-
ликим пријатељима, веома драго да ви 
исто славите овај велики дан, велики 
по свом историјском значају”. - Ово је 
историјски, заједнички празник, праз-
ник наших предака, дан сећања на по-

гинуле борце и, посебно у данашњим 
условима када се заборавља и када се 
мењају вредности, историјска памет 
је веома важна. И, хвала Богу, да ми 
то очувамо. 

Након пријема, представни ци ло-
кал не самоуправе, борачких органи-
зација, Амбасаде Руске Феде рације, 
Центра Министарства одбране Бор и по-
литичких странака, положили су венце и 
цвеће на спомен-обележје жртвама фа-
шистичког терора у Другом светском 
рату на Тргу ослобођења.

- Данас је дан када је пре 73 године 
нацистичка Немачка потписала 
капитулацију, побеђен је фашизам 

и тиме завршен Други светски рат. 
У рату који је трајао нешто мање од 
шест година учествовала је 61 држава, 
две милијарде људи и око 110 мили-
она војника, а погинуло је између 55 
и 60 милиона људи, од тога 45 мили-

она у Совјетском Савезу, шест ми-
лиона Пољака, 1,7 милиона на тлу 
бивше југословенске државе, од 

тога 700.000 Срба, Јевреја, Цигана и 
бораца је уморено у Јасеновцу. Те по-
датке не смемо заборавити. Требало 
би да се подсетимо да је Бор 1941. 
године три пута бомбардован – за-
право села Танда, Лука и Злот. Тада 
је стрељано 27 сељака који су ухап-
шени. Требало би да подсетимо и све 
професоре историје да на овај дан 
доведу бар једно одељење и да се деца 
упознају да је овде стрељано 50 пар-
тизана заробљених од стране четника 
Косте Пећанца - рекао је Светислав 
Ђурић из Удружења потомака ратника 
1912-1918. године.

Ј. Станојевић              

Једанаест чланова борског Спорт-
ског друштва Сокол, предвођени 
агилним председником Чедомиром 
Марковићем, настављајући бројне ак-
тивности боравили су маја у Мајданпеку. 
Представницима тамошње општине 
представили су своје друштво и позвали 
их на спортске сусрете који ће се почет-
ком октобра одржати у Бору.

 Као дар домаћинима, симболизујући 
дугорочност будуће сарадње, у про-
страном дворишту Обданишта Марија 
Мунћан, гости су засадили десетак воћaka. 
На питање да ли ће се помало окас-
нели расад прихватити, или ће и будуће 
генерације из обданишта за сировине по-
требне за израду џема морати на тржиште, 
одговориће време, најкасније јун месец. 

Иначе, делатност дружине из Бора 
умногоме је отежана недостатком икак-
вог простора тако да и за састанке кори-
сте просторије других правних лица. А 
није одувек тако било. 

 До почетка Другог светског рата и 
окупације, соколи из Бора имали су свој 
Дом у самом центру града. Окупатори 
су променили намену Дому, а ослобо-
диоци 1944. су га вратили првобитној 
сврси, али прекрштеног у ДТВ Парти-
зан. Дом је устукнуо пред трговином – 
срушен је 1968. године да би се направио 
простор за изградњу робне куће. 

 У штампи је недавно објављена 
вест да је суд у престоници донео пре-
суду којом се утврђује посед наслед-
ника предратног власника земљишта 

на коме је сада велика болница. 
Борски соколи-бескућници били би 

задовољни да талас реституције и њих 
покваси.

Времешнији Борани са сетом се сећају зграде са ове разгледнице

Историју морамо памтити

С. Младеновић: Не смемо дозволити да се забораве историјске 
чињенице. То морамо неговати, а, наравно, мислити и на 
будућност. – М. Силантјев: Посебно у данашњим условима, када се 
заборавља и мењају вредности, историјска памет је веома важна. 
И, хвала Богу, да ми то очувамо

 Јован Г. Стојадиновић
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Ученици Средње Рударске школе у Бору отпочеће нову школску годину 
у својој новој згради – објављено је у „Колективу” бр. 22 из 1949. године. 

„Путницима који долазе у Бор пада у очи лепо насеље Иве Лоле Рибара, до 
сада познато као Четврти километар. Данас у овом привлачном месту пажњу 
пролазника и излетника привлачи огромна грађевина која ће ускоро бити 
довршена за потребе Средње рударске школе у Бору. Са њеним подизањем 
почело се пре десет месеци. Прошло се у раду кроз много тешкоћа, савладане 
су многе препреке. Искусни омладинци са пруге, ђаци ове школе, поставили 
су за најкраће време колосек. Упоредо са сметњама расла је и упорност да се 
исте савладају.

Школа је отворена пре две године. Она се развија по примеру познатих 
рударских Т е х н и к у м а у Совјетском Савезу. У њој се ученици спремају 
за будуће рударске, машинске и металуршке кадрове – средње техничаре. У 
изгледу је да се при овој школи отвори и електротехнички отсек. Тако Четврти 
километар, сада насеље Иве Лоле Рибара, током школске године ври од елана, 
младости и полета. Ту се вредно неуморно ради на стицању знања и овлађивању 
техником. Ту се кроз опште образовне предмете, омладинску организацију, 
дилетанску секцију, литературну дружину, читаоницу и фискултуру уздижу и 
васпитавају кадрови Петољетки.”

На снимку из старог албума – новоизграђена школска зграда Рударско-
металуршке техничке школе (1949).

Ј. С. 

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Осам година било је потребно 
кинеским компанијама да направе 
најдужи мост на свету од 55 кило-
метара, који спаја две администра-
тивне регије - Хонг Конг и Макао - са 
Чухаијем. Време путовања скратиће 60 
одсто за више од 60 милиона људи, а 
према проценама стручњака, дневно ће 
преко њега прећи 40.000 возила.

Мост је ремек-дело архитеку-
тре, али и технологије. Градитељи су 
морали да смисле како да реше проблем меког и дубоког океанског тла, а то 
су на крају учинили тако што су усадили сто огромних челичних цилиндара у 
пешчано дно, чиме су поставили темеље вештачким острвима. Конструкција 
подводног тунела дуга је 6,7 километара, а коштала је градитеље много бе-
саних ноћи.

„Било је ноћи када нисам могао да заспим јер је било превише из-
азова, рекао бих чак и проблема, током градње. То ме је излуђивало. 
Повезивање цеви тешких 80.000 тона испод површине океана непропус-
ном технологијом било је невероватан изазов“, рекао је Гао Сихлинг који 
је био задужен за електроинсталације.

На мосту и тунелу радило је више од 
14.000 радника, а било је укључено и 300 
бродова како би се направио мост који, 
како кажу стручњаци, не могу срушити ни 
земљотреси ни тајфуни.

„У пројекту је коришћено 420.000 тона 
челика, што је 60 пута више од Ајфеловог 
торња у Паризу. Цена изградње износи 
више од 15 милијарди долара. Мост може 
да траје 120 година без већих радова на 

одржавању“, објаснио је пројектант моста Лу Ји.
Међународни аеродром у Хонгконгу налази се у близини моста, што 

значи да су инжењери морали да поштују висинске рестрикције. Овакав 
мост највећи је грађевински подухват на свету, а пратили су га и скандали са 
корупцијом, па је рок од осам година пробијен неколико месеци.

Извор: РТС, Al Jazeera

Најдужи мост на свету!

Камером и пером

“Мајска изложба” Удружења уметника Мајданпек

Нова зграда Рударске 
школе

ТИР. – Није монтажа, није фотошоп. Ове трешње зру на једва стотинак метара 
од старог борског димњака и потврђују оно што су Борани чекали читав век. 
Потврђују да је Бор добио небо какво је изгубио 1903. године. Донела га је нова 
топионица, нова технологија топљења и димњаци су од њеног пуштања остали 

само као симболи, као споменици једне епохе спокојног живљења, али “зачињене“ 
љутим сумпорним димом. Трешње са фотографије показују да је он заиста про-
шлост, а 1.560 садница (1.050 бреза, 430 воћака и 80 борова), засађених у јесен 2014. 
упоредо са завршетком нове топионице, од којих је нажлост доста настрадало на-
редног сушног лета, расту на новим травњацима као чиста еколошка потврда, као 
природне “мерне станице” ефеката једног великог подухавата у тешким временима. 
Истовремено и оплемењују доскора суморну радну средину из које полако нестају 
стари погони, дотрајала постројења и зграде, гомиле шута…

Текст и фото: Љ.Алексић

 МАЈДАНПЕК. - Удружење уметника Мајданпек, основано 2010. године, са 
својих 15 чланова, сликара и вајара, приредило је још један изузетан догађај и 
улепшало најлепши месец љубитељима ликовне уметности у граду под Старицом. 
У Градској галерији Центра за културу, готово сви чланови овог удружења 
представили су 40-так нових радова на традиционалној “Мајској изложби”. 
Нове слике, нове технике, нови млади уметници, али и мајданпечкој публици 
познати ствараоци изграђеног стила и технике, учинили су ову изложбу једном од 
најквалитетнијих у овој сезони.

Трешње крај 
димњака

Нове слике, технике и 
млади уметници

С.В.


