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Вучић: Тендер за РТБ у
наредних десет дана
Председник Србије Александар Вучић, обилазећи погон Топле
ваљаонице Железаре "HBIS Group Serbia" у Смедереву, најавио
скоро расписивање тендера за РТБ. - Министар Александар Антић
каже да је досад 11 компанија анализирало "Бор", а премијерка
Ана Брнабић очекује јачи и стабилнији РТБ након избора стратешког партнера
Србије задуженом за РТБ Бор, изјавио
је за ТВ Прва да је до сада за борску
компанију озбиљно интересовање показало 11 компанија.
-У протеклих годину или годину и
по дана 11 компанија радило је „дју
дилиџнс“ процену и потписало уговор
о поверљивости. Највише су се интересовале кинеске, потом руске и канадске
компаније, једна турска, као и један казахстанско-европски конзорцијум. Не
бих о шансама, али очекујем да ћемо
Александар Вучић

Председник Србије Александар
Вучић, обилазећи погон Топле ваљаонице
Железаре "HBIS Group Serbia" у Смедереву, петог јула, рекао је да је једна кинеска компанија заинтересована за учешће
на тендеру за РТБ Бор, који ће бити расписан у наредних десетак дана.
- Кинези су показали интересовање
јер су Србију препознали као гостопримиву земљу и као земљу радних и
марљивих људи - казао је Вучић.
Истичући да је циљ да се посао уради
на најквалитетнији начин и у најбољем
интересу Србије, те да није капитално
питање да ли ће тендер бити расписан
ове или следеће недеље, министар рударства и енергетике Александар Антић,
који председава и радном групом Владе

Александар Антић

имати неколико врло озбиљних понуда.
Кинези су постали гиганти у привредном и индустријском животу и, ако буду
имали озбиљне понуде и препознају
стратешки интерес за РТБ, могу имати

озбиљне шансе – изјавио је министар
Александар Антић гостујући (10. јула) у
Јутарњем програму ТВ Прва.
Спроводе се, како је рекао, последње
припреме и тендер ће, као што је и председник Србије најавио, бити расписан у
наредних неколико дана.

Ана Брнабић

- Доста озбиљних компанија из
рударске бранше је гледало и анализирало РТБ Бор, па се надам да
ћемо добити њихове понуде. РТБ је
стратешка компанија за Србију и
има велики утицај на нашу укупну
економију. Зато стратешко партнерство посматрамо као развојни пројекат
који РТБ-у треба да обезбеди дугорочно стабилно функционисање и већу
производњу, како би и његов утицај на
БДП био већи – закључио је Антић.
Премијерка Србије Ана Брнабић
изјавила је да РТБ у овом тренутку доприноси БДП-у и економији земље 0,8
одсто годишње.
- Ако посао око избора стратешког партнера урадимо како треба и
онако као што се надамо, очекујем да
ће то бити додатних један одсто. Дакле,

укупно 1,8 процената, што је пуно за
економски развој Србије. Очекујем да
тај посао завршимо до краја ове године
и да ћемо имати оно што смо имали
у смедеревској „Железари“, значи
много јачи комплекс који ће на бољи и
ефикаснији начин одговорити на наше
потребе за динамичним економским
развојем. Ово је, поред осталог изјавила
премијерка Србије Ана Брнабић на свечаности (4. јуна) поводом отпочињања истражних радова на изградњи нископа, у
склопу геолошких истраживања залиха
бакра и злата у хидротермалном систему
„Чукару пеки“ код Бора које спроводи
компанија „Ракита“ у власништву канадског „Невсуна“.
Истичући да је то добар дан за Србију
и за њу као председницу Владе, са становишта развоја рударског сектора и
његовом искораку ка, како је рекла, пет
или више одсто удела у БДП-у земље и
српској економији, Брнабић је истакла да
почетак радова на изградњи новог рудника у Бору значи и то да „имамо јачи Бор,
јачу источну Србију и рударство“.
- Очекујем јаку утакмицу, али и
јачи и стабилнији РТБ након избора
стратешког партнера. РТБ Бор данас
запошљава пет хиљада људи директно
и ми ћемо, свакако, задржати свих пет
хиљада радних места. Али, важно је да
се нагласи и то да од рада РТБ-а Бор
индиректно зависи 20.000 породица
у Србији. Очекујем да се посао око
избора стратешког партнера заврши
до краја године и радујем се томе јер
мислим да ће то бити само додатни
импулс и за Бор и за целу околину –
рекла је премијерка Србије Ана Брнабић.
Припремила: Г. Тончев Василић

Шестомесечни пласман басенских производа у иностранству вредан 138 милиона долара

Извоз јачи за петину
РТБ. – За шест месеци ове године
Турци, Хрвати, Немци и Бугари купили
су од Рударско-топионичарског басена
Бор непуних 15 хиљада тона бакра вредности 103,2 милиона долара. Енглези су
за борско сребро купљено од јануара
до јуна платили милион и 372 хиљаде

Произведене 32
хиљаде тона катода
Са два површинска копа – Великог Кривеља и Јужног ревира – рудари су за шест месеци најпре скинули
10,9 милиона тона раскривке, а потом,
заједно са количинама из Јаме, дошли до укупно осам милиона тона руде.
Даљом прерадом руде у флотацијама
добијено је 112,2 хиљаде тона сувог
концентрата, односно 22 хиљаде тона
бакра у концентрату.
За првих шест месеци у новој топионици у Бору је из сопствених, увозних и осталих сировина укупно произведено 32 хиљаде тона катодног бакра.

долара, а додатних 835 хиљада долара
издвојили су за паладијум и платину.
Пољаци су за селен и плави камен који
је у претходних шест месеци отпреман
из Бора платили укупно милион и по
долара. У истом периоду пут Румуније,
Грчке и Бугарске отишла је и сумпорна
киселина вредности 216 хиљада долара,
па је укупан девизни прилив од продаје
робе у иностранству током претходних
шест месеци 107,1 милион долара, што
је 23 одсто више него у истом периоду
прошле године.
С друге стране, домаћим прера
ђивачима - „Ваљаоници бакра“ и „Ист
Поинту“ из Севојна, као и борском „Пометону“ - РТБ Бор је од почетка ове
године испоручио 4.400 тона бакра вредности 30,9 милиона долара. Тај бакар је
у облику лимова, трака, праха и трупаца,
такође завршио у иностранству, па се
може рећи да је укупан извоз РТБ-а Бор
за шест месеци ове године вредан 138
милиона долара.
Приход РТБ-а Бор од продаје бакра у

Од почетка године РТБ Бор је на страном тржишту продао непуних 15
хиљада тона бакра, што му је, заједно са продајом осталих производа,
обезбедило 23 одсто већи извоз него у истом периоду прошле године. –
Девизни прилив од продаје робе у иностранству за шест месеци износи
107,1 милион долара, а додатних 30,9 милиона долара зарадило се само
на бакру испорученом домаћим прерађивачима. – Извоз у јуну вредан
22,6 милиона долара
јуну је 22 милиона долара, а компанија је милиона долара, а ови производи продазарадила и додатних 600 хиљада долара вани су у Пољској, Италији, Румунији,
од продаје сребра, плавог камена и сум- Немачкој, Хрватској и Турској.
порне киселине. Све то је РТБ-у Бор обезбедило укупан извоз у мају вредан 22,6
Г. Тончев Василић
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Турци показали озбиљне намере за стратешко партнерство са РТБ-ом Бор

У игри и „Ченгиз холдинг“
Власник турске компаније „Čengiz holding“ Мехмет Ченгиз, бизнисмен и близак пријатељ турског председника Тајипа Реџепа Ердогана посетио са браћом и сарадницима РТБ Бор и изразио спремност да се надмеће на тендеру за избор стратешког партнера. - Све
државне компаније које смо у Турској приватизовали данас успешно раде, а приватни сектор у нашој земљи је од доласка Ердогана процветао. Рударство је специфична индустрија и сматрам да, чак
и да нека земља има новац да подстиче ту грану, то није њен, већ
посао за приватни сектор – истакао је Мехмет Ченгиз у разговору
са Благојем Спасковским

Мехмет Ченгиз

РТБ. – Мехмет Ченгиз, власник и
први од четворице браће Ченгиз који су
основали и воде истоимени конгломерат
у Турској, посетио је (30. јуна) са браћом
и сарадницима Рударско-топионичарски
басен Бор и изразио спремност „Ченгиз
холдинга“ да учествује на тендеру за
избор његовог стратешког партнера.
Ово је њихова друга посета Басену
у последњих месец дана. Почетком
јуна, када је заинтересованост овог
турског инвеститора за РТБ Бор потврдио и председник Србије Александар Вучић, Бор и Мајданпек је са сарадницима посетио члан Борда директора турске компаније, Сереф Ченгиз,
а овог пута у РТБ Бор дошао је лично
власник Мехмет Ченгиз, бизнисмен и
близак пријатељ турског председника
Тајипа Реџепа Ердогана.
У разговору са менаџментом
борске компаније истакнуто је да је
РТБ Бор и надметање на тендеру предмет интересовања турске компаније
првенствено ради ширења пословања
њиховог огранка који покрива рударску
индустрију. „Ченгиз холдинг“ послује у
области грађевинарства, енергетике, рударства, туризма и медија, а преко својих
фирми „Ети Бакир“ и „Ети Алуминијум“
шире пословање у области рударства.
-Овде смо не само због добрих

односа између наших земаља, већ и
због изузетних односа наших председника - Ердогана и Вучића – рекао је,
поред осталог, Мехмет Ченгиз.
Мехмет Ченгиз је са браћом и
стручњацима у области рударства,
геологије и металургије из ћерке - фирме
„Ети Бакир“ током дводневне посете разгледао лично све погоне у саставу РТБ-а
у Бору и Мајданпеку.
-Државне
компаније
немају
могућност доношења брзих одлука,
док приватне имају и то је наша
велика предност. Све државне
компаније које смо у Турској приватизовали данас успешно раде, а при-

ватни сектор у нашој земљи је од доласка Ердогана - процветао. Рударство је специфична индустрија и сматрам да, чак и да нека земља има
новац да подстиче ту грану, то није
њен, већ посао за приватни сектор –
истакао је Мехемет Ченгиз у разговору
са генералним директором РТБ-а Бор
Благојем Спасковским.
„Ченгиз холдинг“ укључен је у
изградњу бројних инфраструктурних пројеката у Турској. Гради аутопу-

Прва посета РТБ-у и први разговори о стратешком партнерству вођени су петог јуна

теве, мостове, тунеле, бране, железнице,
метрое, цевоводе, електране, аеродроме,
рударске и индустријске објекте. У мају
2013. године „Ченгиз холдниг“ потписао је уговор вредан 22 милијарде евра
за изградњу трећег међународног аеродрома у Истанбулу.
У њиховом власништву је и топионица у Самсуну, једино металуршко
постројење у Турској, али и подземни
рудник бакра „Кјуреј“. Поред бакра
и алуминијума, како се чуло на састанку, ова турска компанија бави се и
производњом кобалта, волфрама, цинка,
антимона и фосфата.
Овај гломазни и изузетно профитабилни конгломерат, кроз четири
компаније
у
четири
различите
индустрије, воде четворица браће –
Мехмет, Сереф, Екрем и Асим. Они
чине Борд директора и свако управља
пословањем у једној индустријској
грани. Компанију у власништву Мехмета Ченгиза чине 35 предузећа која
имају годишњи приход већи од пет
милијарди долара.
Г. Тончев Василић

АПР дао зелено светло за статусну промену и спајање зависних предузећа

Јединствени РТБ

РТБ. – Агенција за привредне
регистре усвојила је (27. јуна)
пријаве за регистрацију статусне
промене у оквиру које су се три зависна друштва – ТИР, РББ и РБМ –
припојила РТБ-у Бор. Овим чином
успешно је окончан поступак статусне промене, а целокупна имовина и обавезе зависних друштава
пренете су на РТБ ДОО Бор.
Зависна друштва престала су
да постоје и обрисана су из регистра АПР-а, без спровођења поступка ликвидације, док РТБ ДОО
Бор, као следбеник друштава која
су му припојена, наставља да ради.
Такође, престале су функције директорима зависних друштава –
Небојши Виденовићу (РББ), Владимиру Јаношевићу (ТИР) и Браниславу Томићу (РБМ). Директор

новог привредног друштва, чији је
пун назив Рударско-топионичарски басен РТБ Бор ДОО Бор, јесте
Благоје Спасковски.
Статусна промена, као једна
од мера коју предвиђа Унапред
припремљени план реорганизације
(УППР) предузећа, извршена је
у циљу повећања ефикасности у
управљању, смањења трошкова
пословања, повећања економичности и унапређења корпоративног
управљања.
Сви запослени, након регистра
ције статусне промене припајања,
настављају да раде у новом,
јединственом РТБ-у Бор и задржавају
услове рада које су имали и пре статусне промене. Променом послодавца не мењају се статус и положај
запослених, њихова права и обавезе,

Зависна предузећа – ТИР,
РББ и РБМ – престала да
постоје и обрисана су из
регистра АПР-а. – Видено
вићу, Јаношевићу и Томи
ћу престале функције директора зависних преду
зећа
као ни важећи уговори о раду. Дакле,
статусна промена не доноси никакве
негативне последице по запослене.
Неће утицати ни на рокове дефинисане уговорима о раду на одређено
време и другим уговорима о радном
ангажовању. На права и обавезе запослених примењиваће се одредбе
важећих колективних уговора.
Г. Тончев Василић

Синдикална
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Синдикати РТБ-а и пословодство потписали нови Колективни уговор

Сигурније у промене
Окончали смо важан посао на обострано задовољство и спремно
можемо чекати стратешког партнера – казао је Благоје Спасковски
и најавио исплату заосталог регреса. – Мирјана Антић: Полазна
цена рада је 126 динара (до сада 116), топли оброк износиће 17 одсто
републичког просека, а регрес 10 одсто просечне зараде, не личне,
већ исплаћене у РТБ-у претходне године. – Синдикалци задовољни
„win-win“ резултатом
одсто), а ЕПС је, рецимо, као државно
предузеће, ту одредбу увео у фебруару
ове године. Успех је што смо први пут јула, то значи да садашња зависна
постигли до у зарез идентичне уговоре предузећа до краја јуна престају да
за сва предузећа, којима је полазна послују под тим именом. Како је у
цена рада дефинисана на 126 динара, претходном периоду померена диа до сада је била 116. То је знатно намика исплате регреса, договорено
повећање зарада, мада нам остаје је – како сте већ чули од генералног
умањење од 10 одсто као индиректном директора – да три заостала регреса
буџетском кориснику (јер више од по- из ове године исплатимо према условине чланова органа управљања ловима из досадашњег Колективног
именује Влада). На нешто другачији уговора, а то је фиксних 6.000 динара
начин регулсан је и обрачун топлог месечно.
оброка.
У своје, а и име колега, Василије
Антићева подсећа да је РТБ неко- Шевченко, председник Синдикалне
лико претходних година имао фиксни организације Топионице, осетио је поизнос топлог оброка од 7.404 динара.
уговора са репрезентативним синдика- Сада је његова висина везана за раст требу да каже да током преговора нико
тима. - Не би било добро да се нисмо зараде у Републици Србији и она ће се никог није надмудрио. У „жару борбе“
можда је неко некоме нешто неоддоговорили јер бисте онда морали да
мерено рекао, али то не треба схвапреговарате са новим послодавцем
тити лично: - Ми смо професионалци,
од кога се, по логици ствари, не може
представници радника и не треба да
очекивати превелика издашност. Посе промовишемо поименице. Тако ја
себно сам задовољан, и поносан, на
овде представљам 840 чланова Синразумевање које нас је довело до овог
диката Топионице, а сви ми, дирекчина. Своје обраћање Спасковски је затно и непосредно, 5.000 запослених!
чинио и вешћу да ће наредног дана бити
Уговор је једна „win-win“ варијанта
исплаћена два регреса, редовни и заои ми као синдикалци морамо да схвастали, најављујући да ће настојати да се
тимо да овом приликом нико није потоком јула и августа исплате и преостала
себно „профитирао“. Договорили смо
два. За ову вест награђен је аплаузом и
документ који важи за цео РТБ, и за
духовитом опаском једног од присутних
оне
који су чланови синдиката, али
„да је најбољи синдикалац“.
Рударско - топионичарски басен месечно мењати како се буде објављивао
Бор практично је завршио колективно тај податак. Износиће 17 одсто тог репреговарање са репрезентативним син- публичког просека. Ни висина регреса
за годишњи одмор неће више бити
фиксна категорија, него се везује за просечну зараду у претходној години код
послодавца. Када буде ступио на снагу
овај Колективни уговор, то ће бити 10
одсто од просечне зараде, не личне,
већ која је на нивоу РТБ-а исплаћена
у 2017. години. Ово су промене које се
тичу материјалног статуса запослених, и за оне који то нису! Коментаришући
иначе су сва друга права задржана на ранију сугестију генералног директора
нивоу досадашњих, која су према оцени да не треба да буду тако тврди прегоМирјане Антић, била „озбиљна, сте- варачи, Шевченко после свега, у шали,
чена и сачувана у односу на све кризе рече да су добрим делом то научили
дикатима Рудника бакра Бор, Топионице у којима је РТБ био имајући у виду да управо од Спасковског.
и рафинације, Рудника бакра Мајданпек је на тржишту директно изложен берИ Драган Алексић, председник
и Матичног предузећа, односно старог занским утицајима, како цене бакра, Синдикалне организације РТБ-а Бор
састава РТБ-а, јер формално још није тако и енергената и свега што троши ДОО (Матично) уверен је да је обављен
завршено припајање зависних предузећа за ту производњу бакра. Дакле, то се велики посао за све запослене. ПотпиМатичном. Мирјана Антић, заменик није одражавало на висину права која сан је веома важан документ и нада се
генералног директора за економска радници имају, изузев, можда, поне- да ће његовом применом, како од стране
питања, појаснила нам је да су дирек- кад на динамику исплате“.
садашњег руководства, тако и будућег,
-С обзиром на то да ће се до краја радници бити задовољни и својим радом
тори са својим реперезентативним синдикатима, у ствари, потписали четири овог месеца завршити статусна про- допринети бољој егзистенцији својих
идентична текста колективног уговора. мена РТБ-а Бор и, вероватно, бити породица. Слаже се са Шевченком да у
Документи важе у наредне три године, регистрована са првим радним даном овом послу нема победника јер компрошто су рокови у складу са законом, тако
да никакав изузетак није могућ.
-И пре овог документа права запослених у РТБ-у била су знатно
повољнија од оног што прописује
Закон о раду – рече нам Мријана Антић.
- Законом је, иначе, дата слобода послодавцу и репрезентативним синдикатима да могу поступити повољније
у односу на оно што је доња граница или репер. Примера ради, РТБ
већ дуго има накнаду за минули рад
Спасковски: Да се нисмо договорили морали бисте да
од 0,5 одсто (Закон о раду каже 0,4
РТБ. - Окончали смо важан посао
на обострано задовољство и спремно
можемо чекати стратешког партнера
– казао је 21. јуна кратко генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски након потписивања Колективног

преговарате са новим послодавцем

мис побеђује у сваком преговарању, па
и овоме.
-После дугих разговора договорили смо се и потписали нови Колективни уговор који је буквално заштита пред најављеним променама.
Не можемо да будемо ни задовољни
ни незадовољни – каже Горан Антић,
председник Самосталног синдиката
Рудника бакра Мајданпек. - Јер, никад
не може човек да добије све, али зато
нисмо ни изгубили. Чак мислим, да
смо на материјалном плану дошли до

неких повољнијих договора него што
смо их имали у претходном уговору.
Било је повремено расправа, али сви
смо били на висини задатка, договорили смо се и мирно дочекујемо статусне промене.
- Као потписник свих досадашњих
колективних уговора у ТИР-у могу да
потврдим да су радници РТБ-а први
пут добили изузетно квалитетан и
важан акт који свима даје иста права
и обавезе – каже Драган Јанкуцић,
председник Синдиката “Независност
ТИР”. - Ово је заједнички резултат пословодства и синдиката, а пре свега генералног директора Благоја Спасковског, који се активно укључио у све
фазе преговора. Важно је истаћи да је
уговор полазна основа и за евентуалног стратешког партнера и гарантује
права радника која могу бити само
иста или већа.

И Горан Јовановић, председник ЈСО РТБ-а Бор СССМ, који није
био директни потписник ниједног од
четири истоветна уговора, поздравио
је овакав исход. - Тај уговор важиће у
јединственом предузећу и желео бих
да честитам свим колегама и пословодству што је потписан. Он је велика
ствар за раднике јер сва сигурност на
коју они рачунају у предстојећим променама потиче управо из данас потписаног.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Рударство РББ
Ремонти умањили откоп руде на
кривељском копу

Фото: Милан Клческо

Видан скок на јаловини

Крај јуна протиче у знаку поправљања биланса на руди који, ипак, неће достићи плански ниво,
али се током ремонта дробилице појачано радило на раскривању – каже управник Милан Делић
КОП “КРИВЕЉ”. - На кривељском
копу јун је протекао у знаку два озбиљна
планска ремонта. Од 20. до 24. јуна ремонтована је примарана дробилица за
руду, али је флотација, чим је и сама
изашла из ремонта од дан и по, несметано радила захваљујући залихама руде,
а тих четири-пет дана – према речима
управника копа Милана Делића појачано се радило на јаловини. Нешто
раније, од 13. до 16. јуна, замењено је
600 метара траке према борском копу и
то на делу који није мењан још од старта
система 1998. године. Најистрошенији
делови траке су, иначе, мењани већ неколико пута и то они где су се већ виделе
носеће сајле и често доводиле до непланских застоја.
-Ова два захвата окрњила су
јунски план, али ће донети више поузданости у раду наредних месеци
– каже Делић. - План је био 870.000
тона руде са средњим садржајем 0,353
одсто метала и његово остварење би
резултирало са 2.978 тона бакра у
руди. Требало је уклонити и 1,45 милиона тона јаловине, што би заједно

са рудом чинило 2,32 милиона тона
Највише јаловине уклања се на исископина. Међутим, ремонти су доста точном делу копа, уз настојање да
умањили домет на руди, али је, у се добију шире етаже како би, кад за
односу на претходни период, видан два-ти месеца крену са рудом из тог
дела, имали бољу припрему. Руда се још
увек допрема из текућег захвата, а реч
је о богатијим партијама са дна копа.
Већ се ушло у серије са 0,4 одсто бакра,
тако да се композит за флотацију прави
са нешто сиромашнијом рудом из ободних делова.
-И неколико јаких пљускова омело
је производњу – додаје Делић - пошто
руду узимамо поред самог водосабирника. Двадесетак литара по метру
квадратном за кратко време не може
Милан Делић
да се ухвати ободним каналима, па
та вода заврши на дну копа и, уз инскок на јаловини. Тако је од планира- тензиван рад пумпи, морамо накраних 870.000 тона руде (за 30 дана) дато тко да повучемо опрему на безбедно
680.700, а од циљаних 1,45 милиона како не би дошло до потапања. Протона јаловине, уклоњено је 1,19 или 82 вера електромреже, уклањање муља
процента. То је један од бољих резул- који су нанеле бујице, сушење трака…
тата на јаловини последњих месеци, све то узима данак на допреми руде
захваљујући побољшању путева, и јаловине, али није било никакраћим релацијама и кампањи током
ремонта дробилице.

вреда на раду и хаварија, чиме су на копу
посебно задовољни, као и коришћењем
радног времена.
Што се тиче петомесечног домета,
од планираних 4,382 милиона тона руде,
дато је 4,187 или 96 одсто плана. Уместо
просечног садржаја од 0,271 одсто бакра
у руди, остварен је просек од 0,280 и поправио биланс бакра у руди. Уместо
11.532 тоне, дато је 11.286 тона (98
одсто плана). Подбачај на јаловини је
већи. Од планираних 8,17 милиона тона,
за пет месеци дато је 4,26 милиона, али
тенденција у јуну даје наду да ће наредних месеци бити боље.
Ивица Ђорђевић, технички руководилац машинског одржавања транспортног система и рудног дробљења,
рече нам да је јун био тежак и да су због
ремонта дробилице најпре морали да
повећају расположивост транспортног
система како производња не би стала.
- Ремонт је – каже он - био планиран
од 19. до 23. јуна, али смо уочили још

Ивица Ђорђевић

неке кварове, па је уследила потпуна демонтажа да би се извукао ексцентар дробилице (тежак скоро шет
тона) и хидросет (исто толико). Они су
најтежи за (де)монтажу, пошто се све
ради у мрачном и скученом бункеру.
Пре пет година такав ремонт је трајао
10 дана, а ми смо овај завршили за пет.
По 12-оро људи радило је у две смене
без иједне повреде. Прву је предводио Мирослав Радовановић, под надзором Душана Цојкића, а ноћну Ми-

Фото: И. Ђорђевић

Замењено још 600 метара траке

Након ремонта дробилица показује миран рад, баш какав је потребан

вих потапања ни пумпи ни опреме.
Влажна руда и јаловина се теже
третирају, међутим, на копу је одувек
било тако.
Што се тиче опреме, дан обично
почиње са 15-ак камиона, али како су неопходни дневни сервиси, текуће оправке
и провере пнеуматика, уља, система за
кочење, њихов број током дана обично
падне на 12-ак. Исправно је свих пет
багера, три велике бушилице и једна
мања, два булдозера, два грејдера и утоваривач који су у служби одржавања
путева. Месец је прошао без тежих по-

ладин Бузејић, под надзором Звонка
Маринковића.
Систем је пуштен 24. јуна око 20
сати, а током теста дробилица је показала миран рад, баш какав је потребан.
Током ремонта замењена је облога њеног
ротора, тзв. крушке, све облоге статора
(или лонца), биконична, као и чауре ексцентра и аксијални лежај тањирастог
зупчаника. Клизне лежајеве је контролисао АТБ ФОД и металостругари из радионице на старом борском копу - екипа
Јована Петровића.
Љ. Алексић

Рударство РББ
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Сигурнији рад постројења
За дан и по кривељски флотери обавили бројне сервисе

Током 36-часовног „пролећног застоја“ у флотацији замењене четири траке на секундарном дробљењу укупне дужине 1,3 км, два редуктора, један пресип, један бубањ и обложена чела два млина са
шипкама тако да се очекује да јул буде исто тако успешан као и мај
лог што је везано за тзв. водени застој.
Због застоја и свега што му је претОчишћени су и базени од наталоженог ходило крај јуна се, према Милићевој
бигра, док је на јаловишту привучен оцени, не може очекивати са тако

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Након одличног маја, када су
прерадили 860.000 тона руде и произвели 2.132 тоне бакра у концентрату са
искоришћењем метала од близу 86 одсто
и искоришћењем млинова од преко
95 процената, те тако укњижили пети

Саша Милић

месец као најуспешнији у овој години,
шести је протекао у знаку темпирања
за редовни, тзв. пролећни (сервисни)
застој и хватање пуног замаха после
њега. Он је требало је да буде у априлу,
али су га флотери, стицајем околности,
извели дан пре почетка лета и то уз врло
малу помоћ са стране.
-Током пет смена, колико је стајао
целокупан погон, урадили смо доста
послова – каже управник Саша Милић.
– Првенствени разлог застоја био је
замена четири траке на секундар-

ном дробљењу руде које су укупне
дужине око 1.300 метара. Колико је
то било неопходно најбоље говори податак да се ми у флотацији не сећамо
када смо последњи пут одједном
мењали четири траке. Од њих су
три косе, што је додатно отежавало
посао, али је организација била добра
и све је одлично обављено за 36 сати.
За то време срвисирана су и два редуктора, један пресип на дробљењу,
још један на транспортном систему
према флотацији који је био у квару и
бубањ на звршној траци (3110). Тиме
су дробљење и транспортни систем
флотације доведени у оптимално
стање и од њих се очекује пун капацитет.
Током овог застоја у самој флотацији
обложена су два чела млина са шипкама
на другој и трећој секцији и замењено
прегршт вентила, цевовода и оста-

стари понтон тако да су флотери, што
се тиче понтона, мирни наредна три
месеца. Прегледан је комплетан канал
за јаловину од флотације до јаловишта
и очишћен од наслага и бетонских плоча
којима је покривен, а упале су унутра.

добрим резултатима као што су мајски,
али следећи месец би требало да му буде
раван. – Одржавамо искоришћење
бакра на 85 до 86 одсто, концентрат је
са много мање влаге, руда је повољна
за флотирање – наводи он и додаје: Стари филтери се избацују и секу јер
правимо простор за филтер-пресу. Са
„Atlas Copcom“ смо одредили место
где ћемо да ставимо њен компресор,
пошто има неко специјално хлађење,
а са „Mecom Minerals“ смо се договорили да неке компоненте пресе
из различитих делова света не иду
у Шведску да се склапају него да то
овде учинимо. Имамо простор, само
ће доћи њихови људи и директно је
уградити.
Љ. Алексић

РТБ Бор наставља геолошка истраживања

Доистраживања и провере
на четири локације
РББ. - Након краткорочног смањења
обима геолошких истраживања током
2016. и 2017. године, она се ове интензивно настављају у оквиру експлоатационих и истражних зона Рударско-топи-

Трајча Тончић

оничарског басена Бор. Како сазнајемо
од Трајче Тончића, руководиоца Сектора за геологију Рудника бакра Бор,
РТБ има пет експлоатационих поља
укупне површине 89,45 км2. Такође, има
три истражна поља и то: Мали КривељБрезаник, Чока куругу и Чока Марин,
укупне површине 55,73 км2 , као и три
резервисана истражна поља укупне

површине 47,32 км2. тако да је површина
свих поља 192,5 квадратних километара.
- Од 2015. до 2018. године завршена су геолошка доистраживања лежишта бакра “Церово примарно” –
каже Тончић. - Избушене су 54 бушотине укупне дужине 18.039 метара.
Последња је завршена 14. априла ове
године и у току је израда Елабората
о рудним резервама, односно његово
иновирање, пошто је последња
овера овог лежишта обављена 2007.
године. Ради се комплетан елаборат са геомехаником и технолошким
испитивањима, а његова израда поверена је борском Институту за рударство и металургију. Рок завршетка
Елабората је крај септембра ове
године, након чега следи његова одбрана пред државном комисијом.
Од Тончића сазнајемо да на локацији
Мали Кривељ тренутно ради једна истражна бушилица (“Mustang 13F Atlas
Copco”). У току је ремонт бушилице
“LF 230”, која треба да стартује крајем
месеца, а после тога следи и ремонт
друге такве. Геолошка истраживања

До краја ове године – каже Трајча
Тончић - планирано 8.000 метара
бушотина на локацијама четири
лежишта и у њиховој околини:
Мали Кривељ, Кривељски камен,
Кривељска косина и Чока Марин.
– Средином априла довршено
истраживање “Церова примарног”
са 54 бушотине укупне дужине
18.039 метара, Елаборат о рудним
резервама крајем септембра
одвијаће се на локалитетима Малог
Кривеља и околине, на Кривељском
камену, у околини лежишта злата
“Кривељска косина” и “Чока Марин”.
-До краја године планирамо да
избушимо око 8.000 дужних метара.
На лежишту бакра “Мали Кривељ”
крећемо у доистраживање за које
је, иначе, потребно више од 30.000
метара бушотина. На “Кривељском
камену” треба да избушимо још 11 бушотина укупне дужине 5.000 метара,

чиме ћемо ово лежиште потпуно истражити. Доистраживаћемо и рудно
тело “Чока Марин 2” са 14 бушотина
укупне дужине 4.500 метара. Код лежишта злата “Кривељска косина”
следи структурно бушење, односно
две истражне бушотине од по 400
и 1.500 метара чији је циљ провера
геохемијских аномалија добијених на
два геохемијска профила.
Љ. Алексић
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РБМ годишњица

Рудник бакра Мајданпек 25. јуна обележио 57 година рада

Рекордно за годишњицу!
технике и технологије у протеклих неколико година, као и нова развојна и технолошка решења снизила су трошкове
млевења и флотацијске концентрације,
а повећала искоришћење бакра. Упоредо са свим тим пословима, у оквиру
планског развојног ширења површинског копа које је радилишта довело уз
саме ободе града, одрађени су бројни
инфраструктурни радови, измештања
која су за то била предуслов и око којих
још има посла.
-За сигуран будући рад РБМ-а
неопходна је пуна ревитализација
постојећих
капацитета,
оптима
лизација нових машина и уређаја,
већа сигурност флотацијског јало
вишта и боља заштита животне средине. Иако је на том плану много

Мајданпечки рудари су до 25. јуна испунили месечни задатак и
несмањеним темпом наставили рад како би јунска производња
била нова рекордна у овом веку са преко 2.100 тона бакра у
концентрату.рудари
- За 57су
година
Северног
и Јужног
ревира
Мајданпечки
до 25.рада
јуна са
испунили
месечни
задатак
и
РБМ-а уклоњено
скоро
милијарду
више од 400
несмањеним
темпом
наставили
радтона
какојаловине,
би јунска дато
производња
милиона
тона руде,упроизведено
два тона
милиона
тона
била
нова рекордна
овом веку са више
прекоод
2.100
бакра
у бакра
у концентрату,
148 тона
и 879 тона
сребра.
концентрату.
- Заскоро
57 година
радазлата
са Северног
и Јужног
ревира
РБМ-а уклоњено скоро милијарду тона јаловине, дато више од
400 милиона тона руде, произведено више од два милиона тона
бакра у концентрату, скоро 148 тона злата и 879 тона сребра
РБМ. – За Мајданпек и његове
рударе сваки 25. јун је посебан дан
на који је далеке 1961. године започет рад у обновљеном Руднику бакра.
Овогодишњи је у знаку настојања да
се оствари нови рекорд у производњи у
овом веку и месечни учинак добаци што
даље од мајских 2.000 тона бакра у концентрату. Будући да је до тог дана плански задатак од 1.823 тоне већ остварен,

Бранислав Томић

преостали дани јуна носе ознаку рада
за нови рекорд и наставак интензивног раста производње какав се у континуитету остварује последњих неколико
година.
Старији памте, а подаци говоре
да је рад обновљеног Рудника бакра
Мајданпек, једног од стубова борског комбината и окоснице живота и
развоја града и општине Мајданпек, за-

почео пре 57 година, 25. јуна, када је
камионима преко Милошеве куле пут
Бора упућен први концентрат бакра.
Од њега су изливене аноде које стоје
на улазу у зграду дирекције РБМ-а са
поруком “Први бакар из Мајданпека,
25. јуна 1961. године”. Јер, тог дана,
Управа инвестиција донела је решење о
укључивању РБМ-а у Рударско-топионичарски басен Бор. Радови су, заправо,
почели раније, отварањем површинског
копа Јужни ревир на брду Швајц, на
коти 620, још крајем 1958. године, затим
изградњом и пробним радом флотације
1961. године. Тако је завршена прва фаза
изградње и почела производња, а са њом
нова историја рудника и града.
За 57 година са копова Северног и
Јужног ревира дато је више од 403 милиона тона руде бакра, велике количине
полиметаличне руде, уклоњено скоро
милијарду (994 милиона) тона јаловине,
произведено више од два милиона тона
бакра у концентрату, скоро 148 тона
злата и више од 879 тона сребра.
Радило се и градило. Сваке године у
складу са могућностима. Највеће успехе
рудник је имао у прве три деценије, посебно од 1970. до 1992. године када се
производило више од 50 хиљада тона
бакра у концентрату годишње (1977. 74.953 т), уз одговарајуће количине
племенитих метала. То је омогућило
да пуно тога буде изграђено широм
тадашње државе и у Мајданпеку: фабрике, хотели, модерне школе, комфорни
станови, болница, спортски објекти…
Град је постао леп и модеран, а станов-

ници су између 1974. и 1990. године
предњачили високим платама и стандардом. У последњој деценији прошлог
века висок ниво откопа руде опада са 6,5
милиона тона, у 1996. години, на 4,3 у
1999. и само 544.200 тона 2001. године.
Увођење економских санкција тадашњој
држави довело је рудник на ивицу опстанка, зауставило развој, паралисало
град. До 2008. године и доласка новог
менаџмента на челу са Благојем Спасковским, генералним директором РТБ
Бор, рудник не само да није напредовао,
већ је доспео у тако тешку ситуацију да
је чак помињано и затварање.

урађено, доста посла нас још чека
– наглашава Бранислав Томић, директор РБМ-а. Задовољан што се већ
дуже време показује стабилност и континуитет у расту производње која је

Ново руководство РТБ-а Бор, са
новим челним људима у РБМ-у, прихватило се тешког и одговорног
посла да ревитализује потенцијално
веома перспективан систем. Основа
ревитализације и профитабилног рада
заснована је на резервама руде у реконструисаном Јужном ревиру које дају
перспективу рударењу у наредних неколико деценија. Техничко-технолошки
напредак и примена капацитативније
опреме утоварних и транспортних
машина у последњих осам година, нова
опрема за бушење која смањује трошкове минирања, ревитализација транспортног система која смањује трошкове
транспорта ископина (иначе највеће у
укупним експлоатационим трошковима)
- дају резултате. Развој капацитета за прераду руде, нове дробилице и флотационе
машине, практично, развој флотацијске

последњих година вишеструко увећана
он додаје: - Ми тако реализујемо
најважније циљеве, стабилизацију
производње у битно измењеним геолошким и рударским условима,
њено унапређење новим техничким
и технолошким решењима, смањење
трошкова у свим фазама производње
и решавање еколошких проблема у
новонасталим радним условима.
Први човек мајданпечког Рудника
бакра наглашава да су највећа вредност
и снага, ипак, људи. Више од хиљаду запослених, својим свакодневним радом
доприноси добрим резултатима и ства
рају услове да се у бољим околностима
ради убудуће. Јер, кажу, ово је само
једна, 57. годишњица на путу до нових,
већих и значајних јубилеја које заједно
дугујемо руднику.
Силвија Вукашиновић

Рударство РБМ
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РБМ: Нови подвиг запослених у ПУС-у и на одржавању

Ремонтована хаварисана
кашика багера
Поправљена кашика од 22,5 кубних метара постављена је на багер
“ПЦ 1”, а дотрајала са њега упућена на ремонт у машинску радионицу ПУС-а, како би, ако и када затреба, могла да се монтира без
већег застоја у раду утоварне машине
РБМ. - На површинском копу Рудника бакра Мајданпек после неколико
дана застоја 14. јуна је (у другој смени)
поново прорадио багер “ПЦ 1”. На
њему је дотрајала кашика замењена ремонтованом. Ремонт су обавили запослени у машинској радионици Производних услуга, а за монтажу се побринуле
њихове колеге у машинском одржавању
(Нови сервис). Заједно, обавили су

велики посао, будући да читав склоп
кошта око 450 хиљада евра, а у сопственој
режији неупоредиво мање. Застој није
дуго потрајао, што је од посебног значаја
за производњу суочену са великим обавезама, а како ће и замењена кашика бити
ремонтована у машинској радионици,
производња добија на сигурности.

Прича је почела када је кашика од
22,5 кубних метара, због екстремних
услова рада, хаварисана. Њено дно
је пукло, одвојило се на обе стране
од страница и остало да се држи тек
десетином укупне везне површине.
Пред запосленима у машинској радионици и Неђељком Чавићем, управником ПУС-а, била је дилема: да
ли допустити да кашика заврши на

отпаду или покушати да се ремонтује
и опет стави у функцију. Ослоњени
на пребогато искуство, у ПУС-у су
изабрали теже решење, упустили
се у велики посао и нашли начин да
кашику ремонтују.
- Највећи проблем било је пуцање
дна кашике. На лиму дебљине 100 мм,

који је чинио целину са страницама,
остало је поуздано само неких 10-ак
одсто - каже управник Чавић: - Дошли
смо на идеју да направимо варену
конструкцију кашике, дно и странице.
Убацили смо лим од шведског челика
– hardox - и у недостатку одговарајуће
дебљине дуплирали га, што је захтевало веће издатке на заваривању.
Лим оштећен абразијом додатно смо
ојачали. Последњих дана радили смо
непрекидно, да би кашику што пре
завршили и монтирали на багер „ПЦ
1“, који је стао, такође, због тотално
оштећене кашике.
И док у шали (а подсећајући да
свака носи дозу истине), значај ПУС-а
за производњу РБМ-а пореде са хитном
помоћи у медицини, у овом погону
кажу да су и за то спремни, али траже
појачања, младу радну снагу металске
струке, браваре, завариваче, стругаре

и да се застареле машине ремонтују,
поједине реконструишу и уведу нови
нумерички програми.
Јер, кашика багера „ПЦ 4000“ је ремонтована комплетно - уста и врата, а
такав нов склоп кошта скоро пола милиона евра. Оштећена кашика, замењена
овом поправљеном, већ је упућена на
ремонт у машинску радионицу. Биће
спремна да се, када и ако затреба, врло
брзо монтира.
- Уштеде су немерљиве, јер се
брзим и квалитетним ремонтом не суочавамо са дужим застојима у раду
багера - каже и Бранислав Томић, директор РБМ-а. Он подвлачи важност
рада утоварних машина пуним капацитетом у овом периоду када се план укупних ископина знатно премашује, као и
предвиђена производња "црвеног" и
племенитих метала.
С. Вукашиновић

Нова опрема за филтражу Рудника бакра Мајданпек

Филтер-преса за смањење
влаге концентрата

РБМ. - У набавци нове опреме
на линији прераде бакра у Руднику
бакра Мајданпек коначно је на ред
стигла и филтража, производна целина
и фаза која је од самог почетка рада

а кључни потез је набавка филтер-пресе
и компресора која би влагу концентрата
бакра из мајданпечког Рудника могли да
смање и испод садашњих девет одсто,
те тако знатно допринесе квалитетном
раду Топионице.
Предвиђени радови ће сачекати
технички пројекат који треба да дефинише услове за смештај пресе (технолошке, машинске, грађевинске и
електро). Замишљено је да се етапно
реализују наредних месеци, са циљем
да се све заврши док не стигне преса,
највероватније у септембру или октобру. Преса и компресор коштају 380
хиљада евра, али је инвестиција знатно
већа пошто су неопходни резервоари,
цевовод и други услови које ће дефибила без одговарајућег инвестици- нисати пројекат, наглашава Светомир
оног одржавања и осавремењавања Мустецић, помоћник директора РБМ-а
опреме. Неке ствари се коначно мењају, за инвестиције, и саопштава детаље: -

Набавка пресе и компресора треба да омогући смањење влаге
у концентрату бакра испод девет одсто што је у функцији
квалитетног рада топионице. - Пре него што почетком јесени
стигне преса треба обавити бројне припреме
Уплаћен је аванс за куповину пресе
и са њом пумпе које је снабдевају
водом и пулпом. Свежа вода се користи да би се испрало платно када се
заврши пресовање, јер оно што остане
на платну мора да се испере свежом
водом. Зато је потребан и резервоар
који има тачно одређен максимум и
минимум, па дефинише када треба
да се допумпа нова вода. За сушење
платна потребан је компресор, а набавка новог уговорена је са “Atlas
Copcom.”
За постављање компресора биће не-

опходна зграда у којој ће бити смештен и сушач. - Направићемо монтажну
зграду и изоловати је, али нас највећи
посао очекује око преправке пода у
делу где се сада налазе филтери са
дисковима. Ту ћемо морати да сечемо
бетон, да ојачамо стопе за пресу која
је тешка више од 30 тона и да додатно
поставимо стубове који ће ојачати под
и носити пресу - каже Мустецић.
У РБМ- у, због обавеза које их
очекују, кажу да ће током лета имати
пуне руке посла.
С. Вукашиновић
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Рударство РБМ

Рудник бакра Мајданпек ове године обара рекорде

За шест месеци више од 10 хиљада
тона бакра у концентрату
2018. године. Са 8,346 милиона тона
укупних ископина, од чега су 2,914
руда, план није испуњен. Јер, требало
је борити се са невременом које је у
сваком од прва четири месеца озбиљно
запретило производњи, наметнуло непланиране обавезе, натерало да се
много укупних капацитета, почев од
људских ресурса до пара, ангажује и

су нам ближе лепе вести о првим количинама руде са “Истока 1”. Упућени и
искусни мајданпечки рудари тврде да на
то нећемо још дуго чекати, да руда већ
помало „мирише“. Зна се, међутим, да
је, објективно, још дуг пут до првих великих количина и да треба уклонити још
милионе тона раскривке да би за бакар,
сребро и злато са радилишта „Исток 1“

утроши за отклањање њихових последица и упоредо са производњом брину
друге, ништа мање важне бриге. Тренутно је то санација клизишта на површинском копу. Али, шестомесечни резултат је далеко повољнији од оствареног у првој половини претходне године
када је дато 6,174 милиона тона укупних
ископина, од чега је 2,79 милиона тона
руда. Подаци говоре да је појачан рад на
раскривању, што указује да се размишља
о будућој производњи, а с тим у вези, све

пристизали резултати слични овима са
“Андезитског прста”. Прилика је да подсетимо да је током 2017. године дато
17.600 тона бакра у концентрату (од
јануарске 1.191 т до октобарских 1.749),
2.400 тона више него у 2016. години, а
да су за шест месеци ове већ произведене 10.183 тоне. У исто време, веома су
повољни и резултати остварени на концентрату сребра и злата.
С.Вукашиновић

Повољни резултати и у производњи племенитих метала. - Укупне
ископине за 2,2 милиона тона веће него у истом периоду прошле
године. - Током читаве 2017. произведено 17,6 хиљада тона
бакра у концентрату, 2.400 тона више него 2016. године
РБМ. - Нови производни подвиг,
највећа месечна производња у овом
веку, од безмало 2.200 тона бакра у концентрату, остварена током јуна у Руднику бакра Мајданпек, круна је шестомесечне више него добре производње. У
поређењу са остварењем у првој половини 2017. године производња бележи
раст од чак 30 одсто, односно за 2.366
тона је већа у апсолутном износу од
лањског шестомесечног биланса.
-Наравно да ништа није случајно.
Месецима интензивирамо свој рад,
пркосимо тешкоћама и неповољним
околностима и успевамо да летвицу рекорда у производњи подижемо знатно изнад планског захтева – коментарише полугодишњи резултат мајданпечких рудара Бранислав Томић, директор РБМ-а, а сада извршни директор “Мајданпека”: - Запосленима желим да честитам
постављен рекорд и поручим оно што
и сами знају: да заједничким снагама
можемо и морамо производњу даље
да повећавамо, а трошкове обуздавамо са циљем да коначан резултат

пословања буде још повољнији.
А, мајданпечки рудари имају чиме да
се похвале. Овог јуна су, опет, као и прошлог (али тада са нешто изнад 1.500 тона)
дали рекордну производњу, само су сада
произвели скоро 700 тона бакра у концентрату више. Опет су, као и маја, производни план премашили на готово свим
позицијама. Достижући 1,739 милиона
тона, план укупних ископина већи је за
5,4 одсто. Притом, посебно добар учинак
имали су на раскривци, како на “Андезитском прсту”, тако и “Истоку 1”, а заједно,
таман довољно да се план премаши за
десетину. Неколико процената и неколико десетина хиљада тона руде мање
од планиране уследиле су као последица
тешкоћа са утоварном механизацијом и
бушаћом гарнитуром, али су надомештене високим садржајем метала у руди.
На све се надовезала и веома добра прерада, искоришћење изнад планираног и
захтевани квалитет рекордне количине
концентрата “црвеног”, са одговарајућим
количинама племенитих метала.
Сасвим солидан резултат обележио је производњу у првој половини

У Руднику бакра Мајданпек се припрема санација клизишта

Пројекат ће одредити активности
Санација ће бити комплексна, захтевна у погледу инвестиција, посла и времена које ће морати да се утроши
РБМ. - Санација клизишта на површинском копу које се у априлу појавило
и отежало рад мајданпечких рудара, у
Руднику бакра Мајданпек је задатак
којем се даје прворазредни значај и покушава да врло темељно реши, иако
предузете мере, интервенција и при-

времена санација дају потребне резултате, а рад се одвија готово без застоја.
Ситуација се, међутим, будно прати,
како из безбедносних разлога, тако и
због чињенице да ће прикупљени подаци
бити драгоцени за израду пројекта, али
и спровођење санације. Она ће, зна се

Геодети два пута недељно снимају клизиште

већ у старту, бити комплексна, захтевна
у погледу инвестиција, посла и времена
које ће морати да се утроши.
-Тло је стабилизовано, дилатација
више није велика, креће се од 3,5
до 5 центиметара, али наша геодетска служба, ипак, два пута седмично
обавља захтевно снимање. Нема потребе да се снимања раде чешће.
Горњи део клизишта који је захватао и асфалтни, јавни пут је миран.
Тамо су постављени инклинометри,
инструменти уз које се одређује статичка стабилност, а одрађене су и истражне бушотине из којих су узорке
преузели стручњаци из Института за

путеве. Њихова лабораторија за геофизику ће ускоро завршити резултате
истраживања састава тла - објашњава
Небојша Стојановић, помоћник директора РБМ-а за инвестиције: - Оно
што следи је расписивање тендера
за израду пројекта санације, а након
тога ће се знати више детаља о послу
који треба обавити за трајно решење.
У међувремену, прати се само
померање тла, вертикална дилатација,
повремено се сама деоница насипава, а
у континуитету препумпава Мали Пек
са две пумпе (било је периода када је за
то било неопходно и свих пет).
С. В.

Meталургија
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Јунски производни биланс металурга у складу са планираним ремонтом

Преко 4.000 тона бакра из
сопствених сировина
У јуну топионичари дали 5.219 тона анодног, електртолизери 5.616
тона катодног бакра и „сумпораши” 18.257 тона киселине. – Планирани годишњи ремонт у Топионици и Сумпорној почео 25. јуна
и завршио се 30. јуна. - В. Јаношевић: Безбедност радника је на
првом месту, па су током ремонта и активности у овој области биле
појачане. - Проценат ретура у Електролизи и даље се „држи” у изузетно добрим границама (11,83%)

ТИР. – Топионица је у јуну примила
укупно 5.714 тона бакра у концентрату,
од чега 4.150 тона из басенских рудника
(273 тоне из Јаме, 1.642 тоне из Рудника
„Велики Кривељ” и 2.233 тоне из Рудника
бакра Мајданпек), као и 1.563 тоне из
увозног концентрата (услужна прерада).
Како је нагласио Владимир Јаношевић,
директор ТИР-а, сав пристигли концен-

Владимир Јаношевић

трат је прерађен и произведено је 5.219
тона анодног бакра (210 тона, у просеку,
дневно) које су испоручене Електролизи.
Очекивано искоришћење „црвеног”
метала из свежих (сопствених) сировина
достигло је 95 процената. И остали параметри били су у предвиђеним границама, будући да је овај месец протекао у
припремама за ремонт.
- Овакви производни резултати су
у складу са планираним годишњим
ремонтом Топионице и Фабрике сумпорне киселине који је почео 25. и
завршио се 30. јуна Овај ремонт је
био обавезан. Као што сваке године

Јунски производни биланс ТИР-а је
„изашао” на оно што смо очекивали.
Планирали смо да застој буде раније,
па је и производња пројектована у
складу са њим. Међутим, нисмо обезбедили све на време и померили смо
га за 25. јун. Посебну пажњу придавали смо поштовању мера заштите на
раду. Безбедност радника је на првом
месту, па су током ремонта и активности у овој области биле појачане, а сви
из ових служби мобилисани на терену
– нагласио је Јаношевић.
Фабрика сумпорне киселине пратила
је производњу у Топионици, „покупила”
и прерадила сав гас и у јуну дала 18.257
тона киселине. Увек се држи 4.000-5.000
тона на залихама (2.000 тона је потребно
за процес). Реч је о неопходним, минималним залихама, што говори да се сва
произведена количина сумпорне киселине испоручи купцима.
Без обзира на ремонт у Топионици
и Сумпорној, Електролиза је наставила
несметано да ради и из ње је прошлог
месеца изашло укупно 5.616 тона катода,
од чега је 4.191 тона „црвеног” метала
„извучена” из сопствених сировина. То,
по речима нашег саговорника, одавно
није забележено у овом металуршком
погону. Ових дана је у електролитичким
ћелијама мобилисано 3.200 тона бакра.
Регенерација је дала 112 тона бакарсулфата (плавог камена), што се овде
оцењује као веома добар домет. РЈ за
производњу племенитих метала прати
катодни бакар – завршена је још једна
кампања из које су „изашле” планиране
количине за овај месец.

Топионица је прерадила сав пристигли концентрат

мање „црвеног” метала. Посебно
је важан податак да се проценат
ретура и даље „држи” у изузетно
добрим границама (11,83%). То је,
првенствено, последица чињенице

обзиром на њен велики капацитет и недостатак тржишта. Тамо тренутно ради
само погон синтер-металургије. Радници из тих фабрика распоређени су у
друге погоне.

Сва произведена количина сумпорне киселине испоручи се купцима

Просечно искоришћење бакра у Електролизи 99,5 процената

радимо већи ремонт, морали смо да
га обавимо и ове и средимо одређене
ствари. Три кључне активности
били су радови на електрофилтеру,
санација котла у Топионици, као и
сејање катализатора у Сумпорној.

- Електролиза бележи добре
параметре (просечно искоришћење
бакра од 99,5 одсто). Овдашњи
примарни задатак јесте да што
више смањимо ретур (повратни
материјал), како би „кружило” што

да из Топионице излазе квалитетније
аноде, уједначене тежине и хемијског
састава, што омогућава Електролизи
да ради са много мањим ретуром –
рекао је директор ТИР-а.
Јаношевић додаје да су прерађивачки
металуршки погони „непромењена
прича”. У Ливници бакра и бакарних
легура ради само Ливница фазонских одливака, и то стандардни програм, првенствено за потребе басенских рудника
РББ-а и РБМ-а (израда чаура, наливање
лежајева). Ситуација је иста и у Фабрици бакарне жице - нема могућности
за пуштање линије дипформинг жице с

Стара Енергана током застоја Топионице обезбеђивала је топлотну
енергију за потребе Електролизе и
осталих погона, као и индустријску и
пијаћу воду. Такође, овде су наставили
припрему старих котлова за наредну
грејну сезону. Транспорт ТИР-а је превезао, допремио и претоварио сав терет.
Опслужио је све погоне ТИР-а и део
РББ-а (домаћим концентратима бакра и
свим неопходним репроматеријалима)
и тако одржао у функцији овакву
производњу.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић
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Ремонт

Завршен планирани годишњи ремонт у Топионици и Сумпорној

Темељна санација за рад без застоја
Најважније активности - радови
на електростатичком филтеру и
котлу-утилизатору у Топионици
и сејање катализатора све четири
зоне контактног котла у Сумпорној.
- Радници одржавања Топионице
прегледали и санирали траке на
припреми, парни сушач, хранилицу,
спиралу, заменили LIW-дозатор,
очистили бункере, гасоводе. – Близу
380 кубика масе извађено из котла,
просејано, котао очишћен и маса
поново враћена у њега
ТОПИОНИЦА и СУМПОРНА. –
У Топионици и Фабрици сумпорне киселине завршен је (30. јуна) шестодневни ремонт агрегата, када је почело
грејање погона (у 15 часова), а унос
концентрата у флеш-пећ следећег дана
у раним поподневним сатима. Ремонт
је, иначе, почео 25. јуна, када су у првој
смени обављене припреме и минирање
„ап-тејка”, што је био предуслов да крену
радови на електростатичком филтеру и
санација котла-утилизатора. На котлу
је
саниран
комплетни део и цеви
око „ап-тејка”. Огроман посао, по речима
Драган
Драгана Николића,
Николић
руководиоца
ремонта, био је и санација компензатора
(прелазни део између флеш-пећи и
котла), док су на редлерима (ланчастим
транспортерима) саниране погонске и
зетезне станице и замењен ланац. На
електростатичком филтеру обновљен
је комплетан плашт (скидање изолације
на ударним местима, варење и поново
враћање изолације).
- Уз београдски „Феромонт”, ATB
FOD је обавио најобимнији посао ремонта. Они су санирали четврту зону
електростатичког филтера која није
била у функцији зато што су оштећене
таложне електроде. Успели су да
врате електроде на филтеру, па сада
раде његове четири зоне. ATB FOD је
урадио и потисни део гасовода од вентилатора ка скруберу – уграђен је нов,
прохромски гасовод и термоизолација.
Радници одржавања Топионице прегледали су, снимили и санирали траке
на припреми, парни сушач, хранилицу, спиралу, променили LIWдозатор, очистили бункере и гасоводе.
Ремонт је добро урађен и обављено
је све што је планирано. Мало нас
је ометала киша, али смо успели да
испоштујемо динамику и све завршимо у року. Два дана после ремонта
параметри (температуре, екологија)
су добри. Идемо
са
нормалним
(прој ектованим)
уносом
концентрата и вучом – наЗоран
гласио је Николић.
Васковић
Зоран Васковић,
руководилац машинског одржавања Топионице и Сумпорне, додао је да су радници Топионице санирали транспортере
(транспортне траке), очистили и контролисали дебљину зида цеви сушача
кроз које пролази врела пара, пнеуматски транспорт шарже и систем за
шаржирање флеш-пећи. - Наши бра-

вари на редлерском систему заменили
су све дотрајале делове. У конверторском делу саниране су расхладне
коморе и задихтован гасни тракт.
Екипа радника из РТБ-а у Сумпорној
је заменила већи део дотрајалих цеви
од ФРП-а, делове скрубера и опрала
плочасте измењиваче, како би се сви
параметри довели у пројектовано
стање. На делу вуче, прања и хлађења
конверторског гаса промењени се
пропали вентили, ревитализована
оба плочаста измењивача, монтиране и поправљене све дизне на
мокром електростатичком филтеру.
На сушном торњу је процурела киселина па је, уз помоћ фирме „Ватростална” Скопље,
саниран озид да се
то спречи. Прегледана је и главна
дуваљка за вучу
гасова, где је
замењено уље за
подмазивање.
Бобан
У енергетском
Њагуловић
делу највећи обим
радова био је на котлу-утилизатору Топионице, а најважнији на цевном систему
у зони котла (прелаз из пећи у котао).
Цеви су снимане и, на основу експертузе, саниране и промењене оштећене,
као и делови на компензатору. - Радило
се и на транспортном систему за прашину, проверавали ланци, мењали
делови ланаца, погонске затезне станице, испусти за прашину, клизни затварач на конвекционој зони котла.
Ту су и послови на систему расхладне
воде, измештање делова цевовода због
потреба противпожарног пута око Топионице. У Енергани су прегледани и

замењени делови арматуре, док је у
Сумпорној на котлу унутрашњи преглед, ремонт пумпи на расхладном
торњу, очишћени, испражњени и санирани испусти на базену - објаснио
нам је Бобан Њагуловић, руководилац
енергетике у ТИР-у.
Светислав Стевић, управник радилишта из „Феромонта”, међу бројним
ремонтима које је ова београдска фирма
изводила у Србији и иностранству,
издвојио је овај у ТИР-у. - Тренутно санирамо котао-утилизатор у Топионици, мењамо цевовод и санирамо
плашт
електрофилтера. У РТБ-у
скоро десет година
учествујем у ремонтима. ФокусиСветислав
рани смо на котСтевић
лове и углавном
радимо исте послове, али примећујем
да је, захваљујући овом кадру,
организација сваке године све боља.
Нека им буде сретан рад после ремонта и да немају застоје до следећег.
Поред „Феромонта”, ATB FOD је
обавио најкомпликованији посао. Иду
са ремонта на ремонт, па су се право из
Фабрике фосфорне киселине у Прахову
преселили у ТИР. – Четрдесет два радника ATB FOD-а, у
све три смене, ангажована су на
замени целог система гасовода од
Топионице до Сумпорне,
санацији
Сретен
електростатичког
Страхинић филтера, спајању
дела
цевовода,
стварању услова за израду противпожарног пута, а у Сумпорној на изради
и монтажи ревизионих котлова, система расхладне воде. Притом, комплетно смо „покривени” службама
БЗНР-а и ППЗ-а – истакао је Сретен
Страхинић, руководилац радова из
ATB FOD-а, коме је ово 30. ремонт у
Топионици (од 1987. године учествовао је у сваком). Додаје да се временом само скраћују рокови због потреба
производње, док квалитет радова остаје
исти.
Из Топионице смо отишли у Сумпорну, где је главни посао био сејање

катализатора све четири зоне у контактном котлу. Ове године обимнији него
претходне, зато што су просејане све
четири етаже (досад две) и очишћене
све четири подетаже и испуне. Прву
(75-80 кубика) и четврту етажу (100
кубика) сејали су радници Сумпорне и
Топионице, а другу и трећу (свака по
100 кубика) Јаме. Близу 380 кубика масе
је извађено из котла, просејано, котао
очишћен и маса поново враћена у њега.
Осим овог најважнијег посла, овде су
се чистили и расхладни торњеви, прегледале и скидале хоризонталне пумпе,
убацивали нови ротори и склапале нове
пумпе. У хали јаке киселине прегледане су све вертикалне пумпе, замењени
оштећени делови и поново враћене.
- Ремонт је почео на време и све је
кренуло по плану. Међутим, ових дана
киша не дозвољава да напредујемо
темпом којим смо намеравали. Тренутно
стварамо
услове да бисмо наставили да радимо
– отварамо и правимо магацин за
катализатор који
вадимо из реактора. Надамо се
да ћемо на време
Кристијан
завршити све што
Вукмировић
смо планирали –
рекао је Кристијан Вукмировић, руководилац производње у Сумпорној.
У пуној „свемирској” опреми
(бела заштитна одела, шлемови, гасмаске и наочаре) затекли смо помешане раднике Сумпорне, Топионице
и Јаме како монтирају скелу. Живослав Љубисављевић, пословођа рударске оперативе Јаме, објаснио нам је да
у једној смени има
29 „јамаца” и он као
надзор, и у следећој,
такође,
тридесет.
Иначе, ради се осам
сати, па осам одмара,
и тако редом. - Послови су кренули
Живослав
одлично, али проЉубисављевић
блем је киша. Монтирамо скелу због квалитета радова.
Где је много људи већа је могућност
повређивања, али се пазимо.
Бобан Божић, ВКВ копач-палилац, додаје да су због кише морали да
прекину избацивање смесе са друге и
треће етаже. Али,
и
велика
прашина их приморава да раде по сат
и по-два, па праве
паузу од пола сата.
Након избацивања
смесе из силоса,
она се сеје (на
четири турбо-сита)
Бобан Божић
и враћа, уз додатак нове одређеног
квалитета. – Избацили смо скоро до
пола. Почели смо јуче у поподневним
сатима, јер није могло раније због
високе температуре у реактору. Било
је 65 степени Целзијусових, а сада
је 45, што није тако страшно. Овде
радимо пети пут, али није нам тешко,
навикли смо. Убацивање смесе је
много лакше, јер је мање физичког
напрезања, деле се послови и нема
прашине и високе температуре као
када се чисти.
Ј. Станојевић

Историја
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Рушење старе топионице и сумпорне иде по плану

Нови погони „отресају се“ крша
пећи. Остали су бункери за прашину и
прженац изнад пећи, па се очекује да
све то буде срушено до 15. јула када би,
практично, и почела изградња противпожарног пута.
-Паралелно са тим – каже Васковић
– настављају се радови на рушењу

посадити дрвеће и тако спојити лепо
са корисним.
Слађана Ћирић Коцић, из стручнг
надзора са Грађевинског факутета, са
колегама прати динамику, оверава
грађевинске књиге и тзв. ситуације
које се односе на рушење. – Свакод-

У току демонтирање зграде реактора и пламене пећи, што
је и најважније за ТИР како би се на том месту изградио
противпожарни пут без којег се не може обавити ни
технички пријем нити добити употребна дозвола за
нову топионицу – каже Зоран Васковић. - Пројекат
противпожарног пута (урађен у борском ИРМ) предат
ресорном министарству и чека се дозвола, а у току израда
пројекта рекултивације терена који се чисти
ТИР. – За рушитељима старе топионице и фабрике сумпорне киселине су
три месеца тешког, опасног и одговорног рада на уклањању старих металуршких постројења. Јер, старе инсталације,
траке и агрегати на многим местима
се укрштају са новим линијама које

Институт за рударство и металургију је
већ урадио његов пројекат, а ФОД приводи крају измештању цеви за секундарну воду која служи за хлађење флешпећи и њихово прикључење обавиће
током предстојећег планског ремонта
топионице. Овим ће противпожарна си-

Од старе сумпорне још само контактни котао

Зоран Васковић и Слађана Ћирић Коцић

раде и подразумевају будност највишег
нивоа. Од Зорана Васковића, директора пројекта рушења, сазнајемо да се
наставља демонтирање зграде реактора
и пламене пећи, што је најважније за
ТИР како би се на месту где је била пламена пећ изградио противпожарни пут.

гурност нове топионице достићи прописани ниво без којег се не може обавити
ни технички пријем нити добити употребна дозвола.
Од опреме у вишеспратној згради
реактора остао је још само реактор, а
демонтиране су и две трећине пламене

старе фабрике сумпорне киселине.
Од крупнијих агрегата тамо је остао
само контактни котао. РТБ је имао
обавезу да из њега извади катализатор који се третира као опасан отпад,
а пошто смо уговорили и збрињавање
тог отпада, јуче је прва тура одвезена
у фирму са којом имамо уговор за тај
посао. Очекујемо да идуће недеље буде
преузета сва количина катализатора.
Радови се и даље изводе уз максимално вођење рачуна о безбедности, а заједно са ТИР-ом надзире их
Грађевински факултет из Београда. С
обзиром на испреплетаност старих и
нових инсталација, по Васковићу, не
иде баш онако како је у почетку планирано, јер штета може да буде веома
велика, пошто су објекти који се руше
у доста лошем стању и у непосредној
близини нове топионице. Отуда се води
рачуна, каже он, о сваком делу челичне
конструкције и опреме који се скида и
до сада није забележена ни најмања повреда. Тим поводом Васковић похваљује
службе безбедности и заштите здравља
на раду и РТБ-а и „Екоуније“ која изводи
радове, и Надзора.
И док је опасан отпад поверен
специјализованој фирми, метални отпад
преузима „Екоунија“ по условима који
су предвиђени уговором, где део прихода од продаје има и РТБ. Што се
тиче армирамог бетона и опеке која се
руши, пошто спадају у отпад који није
опасан, одвозе се на место пројектом
предвиђено за то.
-Комплетно рушење треба да се
оконча у септембру – каже Васковић.
- Паралелно са рашчишћавањем
подручја важног за противпожарни
пут, почеће и рекултивација киселог земљишта на коме су били
објекти. Њега има доста и оно ће бити
уклоњено у мери коју одреди наша
еколошка служба тако што ће претходно испитивање показати до које
дубине треба да га мењамо. На његово
место дотераћемо хумус, пошто планирамо и да улепшамо околину топионице тако што ћемо засејати траву,

невно меримо што челик, што отпадни материјал, односно шут и
онда, у односу на та мерења, водимо
грађевиснке књиге и ситуације. Могу
да кажем да је носећа конструкција
зграде реактора и пламене пећи порушена до коте 30, али је урађено и

Демонтажа зграде реактора и
пламене пећи

више од тога будући да је порушена
и сва помоћна конструкција, носачи,
фасадне облоге... Изузетан је нагласак
на безбедности јер је све труло. Људи
задужени за њу стално су присутни, а
они који раде везани су и под пуном
заштитном опремом.
И Слађана потврђује да је пројекат
за противпожарни пут урађен, предат
ресорном министарству и да се чека
дозвола, а да је у току израда пројекта
за рекултивацију терена као обавеза
„Екоуније“.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Екологија

На Борском језеру одржана 26. „Еколошка истина 2018”

У служби истине
Б. Спасковски: За три године откад ради нова топионица прерађено
је милион и 82 хиљаде тона концентрата, а произведено преко 200.000 тона катодног бакра. И све то под чистим небом, јер
ниједном за то време није се десило да просечне концентрације сумпор-диоксида у ваздуху премаше дозвољену вредност од 50 микрограма. - Представљено 77 радова аутора са универзитета, истраживачких института и привреде из 13 земаља. – С. Шербула: Примарни циљ Eco TER ’18 је да окупља академску заједницу, истраживаче и индустријске инжењере, како би разменили искуства и
стручне идеје
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У хотелу
„Језеро” на Борском језеру одржана је
(од 12. до 15. јуна) 26. Међународна
конференција EcoTER’18 (Ecological
Truth & Environmental Research 2018), односно „Еколошка истина и истраживање
животне средине 2018”. На овогодишњој
конференцији представљено је 77 радова
аутора са универзитета, истраживачких

Спасковски: Са новом топионицом
концентрација SO2 у Бору знатно испод
европских и светских норматива

института и привреде из 13 земаља (Аргентине, Пољске, Белорусије, Турске,
Француске, Италије, Румуније, Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Македоније, Црне Горе и Србије). Ову
научно-стручну манифестацију свечано
је отворио (13. јуна) Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор.
- Истина је да смо 115 година
загађивали околину, испуштали,
пре свега, пулпу у Борску и делимично у Кривељску реку и уништавали најплоднију земљу око Борске
реке и Тимока све до Дунава. Истина
је да су у акцидентним ситуацијама
попут оне из фебруара 2009. године
концентрације сумпор-диоксида у
ваздуху бивале чак 32.000 микрограма по нормалном кубном метру.
Истина је да смо из РТБ-а испуштали
60.000-70.000 кубика киселе воде и да
у рекама око Бора и у Тимоку није
било живих бића. Истина је, нажалост, и то да је децембра 2003. године
на Бор и околину сручено 204 тоне
отрова претапањем концентрата
из „Чока Марина” пуног кадмијума,
живе, арсена, олова, цинка и других
штетних елемената у старој топионици. Још болнија истина је да нико
у Србији није желео да се позабави
овим податком. Зато вас молим да
ову тему прожимате кад год можете,
не да бисмо кажњавали оне који су
то радили, него да бисмо опоменули
све наредне менаџере да им се то не
понови.
Након подсећања на ове болне
истине, челни човек Басена је прешао
на светлије теме којима је, захваљујући
изградњи нове топионице у Бору 2015.
године, драстично побољшана еколошка
слика у граду бакра.
- За три године откад ради нова топионица прерађено је милион и 82
хиљаде тона концентрата, а произведено преко 200.000 тона катодног
бакра. И све то под чистим небом, јер

ниједном за то време није се десило да
просечне концентрације сумпор-диоксида у ваздуху премаше дозвољену
вредност од 50 микрограма. Прошле
године је, на пример, просечна
концентрација SO2 у ваздуху на свим
мерним местима у граду износила
само 33,63 микрограма по нормалном кубном метру ваздуха, што је
знатно испод европских и светских
норматива (675 микрограма). Урадили смо дуплу катализу, доинвестирали и направили светско постројење
што ћу потврдити чињеницом коју су
скоро изрекли представници кинеске
компаније - озбиљног кандидата за
промену власничке структуре РТБ-а.
Свака част да је ваздух овакав, као и
велике честитке за то што вам је цена
производње у Флотацији „Велики
Кривељ” 3,5 долара. Ми још увек
нисмо спустили трошкове на ниво
какав ви имате.
Од
осталих
достигнућа
и
побољшања на пољу екологије Спасковски је истакао и то да се пулпа

Eco IST проширила је свој назив на
истраживање у области животне средине. Примарни циљ Eco TER ’18 је
да окупља академску заједницу, истраживаче и индустријске инжењере,
како би разменили искуства, стручне
идеје и размотрили могућности за
заједничко истраживање. Посебно
смо поносни и захваљујемо се нашим
пленарним предавачима: професорима Sebastianu Bellu који је дошао
из далеке Аргентине и Aleksandri
Nadgorska Socha из Пољске. Мало
је људи који би дошли са друге
стране земаљске кугле да презентују
своје радове, друже се са нама и
раде заједничке пројекте, што нам
је посебно значајно. Сарађујемо са
индустријом, институтима, факултетима. Надам се да свака еколошка
истина са истраживањем животне
средине сваке године поставља нове
границе и нове бенефите – нагласила
је проф. др Шербула.
Михајло Станковић из специјалног
резервата природе „Засавица”, коме је
ово 25. „Еколошка истина”, истакао је и
други јубилеј - прошле године било је
20 година како је „Засавица” стављена
под заштиту. Поклонио је организатору
скупа монографију о овом резервату
природе, уз жељу да да манифестација
траје што дуже, да има више тзв. билошких радова и више младих учесника.
Овогодишња конференција била
је посвећена успомени на преминулог
проф. др Зорана Марковића са ТФ-а
коме је минутом ћутања одата пошта.
Снежана Шербула, Нада Штрбац, Благоје Спасковски и Ладислав Лазић
Будући да је његова жеља била издавање
више не „котрља” Борском реком, а да један од највећих загађивача ваздуха монографије поводом 25. годишњице
се киселе воде у 85 одсто случајева не у Бору градска топлана и сигуран конференције, Организациони одбор је
испуштају него прерађују у постројењу сам да ћемо и то променити у наредза пречишћавање вода.
ном периоду. Веома је важно да Оп- Будућност нам је да, пре свега, штина Бор озбиљно размишља о еконаставимо заштиту радника у радној лошким пројектима када је реч о отоколини и уведемо терцијално падним водама, квалитету земљишта
одимљавање. Морају се створити и ваздуха. После скоро једног века
услови да људи који тамо раде не решићемо и проблем отпадних коосете ниједног тренутка, нарочито муналних вода, али и увести систем
када се испушта шљака или бакре- мерења квалитета земљишта и воде.
нац, концентрацију већу од 50 микро- Сигуран сам да су овакви скупови
грама. Следећи задатак је да морамо на овом нивоу место где се отворено
пречистити преосталих 15 процената разговара о екологији и мора рећи
вода које се излужују са старих копов- да је Бор некада био загађен, а данас
Радоје Пантовић и Магдалена Марковић
ских одлагалишта и флотацијских постаје веома одговорна еколошка
депонија, морамо озеленити све оне средина – поручио је Александар то учинио ове године њему у част и прве
„месечеве површине” које смо почели. Миликић, председник Општине Бор, уз примерке уручио његовој ћерци МагдаОстаје да локална управа и држава жеље да се гости који су данас први пут лени Марковић.
Србија ураде систем за пречишћавање у Бору поново врате у „најлепши град
Организатор EcoTER’18 је Техни
фекалних вода из Бора. Предстоји у Србији”.
чки факултет у Бору, суорганизатори
нам и велика обавеза да развијамо
Добродошлицу и успешан рад учес- Технолошки факултет Универзитета у
рударство и запошљавамо људе. За ницима скупа пожелели су проф. др Бања Луци, Факултет за металургију и
то немамо пара ни РТБ ни држава Нада Штрбац, декан Техничког факул- технологију у Подгорици, Металуршки
Србија и управо због тога је влас- тета у Бору, проф. др Радоје Пантовић, факултет у Сиску и Друштво младих исничка промена и долазак стратеш- председник Научног одбора, и проф. др траживача из Бора, а финансијски је подког партнера неминовност. Партнера Снежана Шербула, председник Орга- ржало Министарство просвете, науке и
кога ћемо обавезати да све оно што низационог одбора.
технолошког развоја Републике Србије.
учини у екологији и врати мајци при- Ове године традиционална
Ј. Станојевић
роди како је било, али обавежемо и конференција Еколошка истина –
РТБ да историјска наслеђа врати на
ниво какав је био пре него што смо
почели да копамо руду. Оверене рудне
резерве од милијарду и 340 милиона
тона траже од нас, од Владе Србије да
развија рударство и повећава учешће
РТБ-а у БДП-у државе Србије. Пратите еколошку црту развоја РТБ-а,
„Чукару Пеки”, мотрите, објављујте и
немојте дозволити да се понове претходних 115 година. Нека вас прати
истина – поручио је генерални директор комбината бакра.
- Општина Бор је постала место
у коме се веома директно и отворено говори о екологији, иако је,
морам признати, у претходном периоду то била забрањена тема за разговор. Отварањем нове топионице
и фабрике сумпорне киселине и
уопште ставом Општине Бор, као и
менаџмента РТБ-а и Владе Републике
Србије о екологији на територији
наше локалне самоуправе, ствари
су се промениле. Данас је, нажалост,

Нови рудници
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Почела изградња нископа до подземног

Канађани прокопавају пут

„Nevsun“ ће до 2022. године у пројекат „Чукару пеки“ уложити 590 милиона америчких долара. „Ракита“ и њени подизвођачи у том
периоду запослиће око 1.150 људи, па ће кроз порезе и рудну ренту наш допринос националном, али и буџету града Бора бити око
450 милиона долара, рекао је председник канадске компаније Петер Кукиелски. – Александар Антић: У Србији имамо преко 200
експлоатационих и 127 истражних поља, где је током прошле године, само у истражне активности, инвестирано 60 милиона евра. –
План Владе Србије је да, због потенцијала које као земља имамо, повећамо учешће сектора рударства у националном бруто друштвеном производу на пет и више процената, изјавила је премијерка Ана Брнабић
БОР. – У друштву председнице
Владе Србије Ане Брнабић, министра рударства и енергетике Александра Антића, канадске амбасадорке
Кати Чаба, представника општине
Бор и компанија „Nevsun“ и „Rakita
Exploration“, четвртог јуна је надомак

„Nevsun Resources“ присуствујем
чину који бих назвао прекретницом
у развоју пројекта „Чукару пеки“.
„Nevsun“ ради у Србији посредством
свог зависног друштва, компаније
„Rakita Exploration“, која развија
пројекат налазишта бакра и злата

и величину инвестиције у развој
будућег рудника у Бору, овај пројекат
бакра и злата спада у ред најбоље
развијених на целом свету. Сматрамо да је ова инвестиција од великог значаја, како за националну тако
и за локалну економију, јер ћемо само

„Чукару пеки“ уложити 590 милиона
америчких долара. „Ракита“ и њени
подизвођачи ће за то време запослити
око 1.150 људи, па ће кроз порезе и
рудну ренту наш допринос националном, али и буџету града Бора бити око
450 милиона долара. „Чукару пеки“ ће

Антић, Брнабић, Кукиелски

Бора и његовог аеродрома означен почетак изградње нископа који у догледно
време канадску компанију треба да
доведе до подземног рудника бакра и
злата на локацији званој „Чукару пеки“.
Свечаном откривању табле која обележава почетак истражних рударских
радова на изградњи нископа, што формално-правно представља последњу
фазу истраживања које је у последњих
неколико година спровела „Ракита“, али
и први корак ка отварању новог рудника
у Бору (пошто ће нископ, односно рударски ходник, бити саставни део инфраструктуре новог рудника), претходио је официјелни церемонијал током
којег су гостима из друштвено-политичког миљеа Бора и околине, као и представницима медија, из прве руке саопштени планови, идеје и циљеви канадског „Невсуна“. О њима је говорио
Петер Кукиелски: "Чукару пеки" ће подржати развој услужног сектора и одабир
председник компаније Петер Кукиелоних српских добављача који испуњавају наше стандарде
ски.
-Част ми је и велико задовољство „Чукару пеки“. Имајући у виду ква- током изградње нископа и рудника,
да са Бордом директора компаније литет наслага, економске показатеље од 2018. до 2022. године, у пројекат

Пред камерама и блицевима бројних новинара

подржати и развој услужног сектора,
ланца набавке и одабир оних српских
добављача који испуњавају наше
комерцијалне и техничко-корпоративне стандарде – казао је председник
канадског „Nevsuna“ Петер Кукиелски.
Он је додао да ће инвестиција у нови
рудник код Бора „Nevsun“ укупно коштати око милијарду и по долара. – Потрошили смо пола милијарде долара
на куповину пројекта од „Reservoir
Mineralsa“, потом смо 100 милиона
долара уложили у његов даљи развој,
а сада, у периоду изградње нископа,
планирамо да инвестирамо 590 милиона долара. Након тога, план је
да уложимо додатних 500 милиона
долара. „Чукару пеки“ је будућност
„Nevsuna“, инвестирали смо себе саме
у тај пројекат – закључио је први човек
канадске компаније.
Кукиелски је подвукао и важност
усклађености канадског ритма рада
на пројекту „Чукару пеки“ са дугорочним плановима Владе Србије и њене
стратегије да повећа учешће сектора рударства у националном бруто друштвеном производу на пет и више процената.
-Захвални смо Министарству рударства и господину Антићу што је
препознао важност овог пројекта за
рударску индустрију Србије, али и
премијерки Ани Брнабић, чије присуство потврђује да је српска влада
препознала привредни потенцијал
пројекта „Чукару пеки“. Велико хвала
и председнику општине Бор Александру Миликићу, што је био конструктиван партнер и што нам помаже да
разумемо потребе локалне заједнице.
Хвала грађанима Бора и мештанима
Брестовца, Слатине и Метовнице за
спремност да са нама ступе у блиску
и отворену сарадњу од које ћемо сви
имати користи када пројекат заживи
– рекао је Кукиелски.
Оцењујући да изградња нископа
де факто представља први корак ка
отварању новог рудника у Бору, мини-
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рудника бакра и злата „Чукару пеки“

Нови рудници

до златне жице у Бору
му је част и задовољство што обавља
ту функцију у једној „малој, лепој општини на истоку Србије“ која има
велики рудник – РТБ и, ускоро, још
један велики рудник – „Чукару пеки“.
-На месту смо где ће се у наредних
неколико година обављати озбиљна
рударска активност, која ће свима

Рударство је у мом експозеу заузело значајно место због потенцијала које Србија има у тој грани, рекла је премијерка

стар рударства и енергетике Александар
Антић изразио је посебно задовољство
што присуствује почетку радова на
једном од највећих налазишта бакра и
злата у свету.
-Данас чинимо велики и важан
корак који нас дефинитивно води ка
новом руднику и то овде, у околини
Бора и у целом овом крају који је у
свету препознат као један од најбољих
региона са становишта депозита
бакра и злата. Влада Србије рудар-

пеки“ представља депозит светске
класе и важно је и за Бор, и за источну
и читаву Србију да се он развија.
Важно је и за наш укупан рударски
сектор то што, поред РТБ-а који је
деценијама био локомотива развоја
читаве источне Србије, добијамо још
један велики пројекат који ће помоћи
да се држава и читав овај крај даље
развијају. Нека је са срећом свима, а
пре свега Боранима јер овај пројекат
представља велику развојну шансу за

Борд директора компаније "Nevsun Resources"

ство ставља у сам врх приоритета и
имамо велику подршку председника
Вучића и читаве владе да представницима рударске индустрије покажемо да нам могу веровати и улагати
озбиљне износе у ову тешку и комплексну привредну грану. Као земља
се налазимо у великој експанзији у
овој области јер имамо преко 200 експлоатационих и 127 истражних поља,
где је током прошле године, само у
истражне активности, инвестирано
60 милиона евра. Пројекат „Чукару

људе из овог краја – рекао је министар
Антић.
Амбасадорка Канаде у Србији Кати
Чаба рекла је да је поносна што баш канадска компанија стоји иза пројекта
„Чукару пеки“ и да јој је драго што је
Србија, за коју сматра да има огроман
потенцијал у рударству, отворила врата
за међународне инвестиције.
-Канада је лидер у рударској
индустрији и предњачи у развоју
нових технологија и иновативних
приступа у рударству. Лидери смо

у области стандарда за заштиту животне средине и друштвено-одговорно пословање и прва земља у свету
која је развила институцију независног омбудсмана. Надлежан за одговорно пословање, омбудсман испитује
тврдње о кршењу људских права
у контексту пословања канадских
компанија у иностранству. Такође,
успоставили смо и саветодавно тело
које помаже омбудсману – рекла је амбасадорка Чаба.
Истичући важност овог догађаја за
Бор и исток Србије, председница Владе
Ана Брнабић захвалила је компанији
„Nevsun“ за поверење да у Србију донесе
велика средства.
-Пројекат „Чукару пеки“ је важан
из два разлога: први је чињеница да је
у питању рударство – сектор који је и
у мом експозеу заузео значајно место
због потенцијала које као земља
имамо у тој грани и плана да рударство узме пет или више одсто удела
у нашем БДП-у и нашој економији.
Други разлог је равномеран регионални развој и јачи Бор, јача источна
Србија. Борски крај, као центар рударства, са овом инвестицијом за неколико година може да изгледа много
боље. Влада Србије ће, зато, остати на
располагању да обезбеди континуитет
и стабилност пројекта вредног скоро
600 милиона долара, захваљујући
којем ће директно и индиректно, у
„Ракити“ или компанијама које су
њени кооперанти, бити запослено
преко хиљаду људи. Апелујем на
грађевинске фирме да буду заинтересоване и проактивне, да се такмиче са
страним компанијама и узму што веће
учешће у овом пројекту – изјавила је
председница Владе Србије Ана Брнабић.
Председник општине Бор Александар Миликић је у обраћању рекао да

Александар Антић

нама отворити нова врата. Иза тих
врата нас чекају нова запошљавања,
нова радна места и нове инвестиције,
а локална самоуправа је ту да брине и
бори се да, приликом отварања новог
рудника, буду задовољени сви неоп-

Кати Чаба

ходни еколошки и економски услови.
Досад смо са људима из „Раките“ који
воде и представљају овај пројекат
имали успешне разговоре, сваки састанак је отворио неку нову тему и
свака та тема решавана је у наредних
10 дана. Битно је да и даље заједно
радимо и да имамо један исти циљ –
да пројекат што пре почне и реализује
се на обострану корист и задовољство
– рекао је Миликић.
Текст: Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Образовање
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Спона науке и потреба привреде
Технички факултет обележио 57. рођендан

Н. Штрбац: Настојаћемо да одржимо највиши квалитет образовања
и обезбедимо свеобухватна, савремена и применљива знања. - Р.
Пантовић: У средишту великих лежишта стратешких сировина као
што су руде бакра и злата ТФ ће остати спона науке, образовања и
потреба привреде. – Проректор Нада Ковачевић: ТФ 57 година промовише наставу у радном окружењу и надам се да ће искористити отварање нових рудника како за сопствени тако и за напредак
својих клијената, а и бољу будућност становништва овог простора
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Технички факултет остаје посвећен
образовању кадрова за будући нучнотехнолошки развој земље. У том циљу
настојаће да одржи највиши квалитет
образовања и обезбеди свеобухватна,
савремена и применљива знања
на основним, мастер и докторским
студијама акредитованих програма

Проректор Нада Ковачевић

рударства, металургије, технологије
и инжењерског менаџмента – поручила је 15. јуна Нада Штрбац, декан
ТФ, отварајући свечану академију поводом 57. година постојања и рада ове
установе.
-Поред образовања – казала је - ТФ
је минулих година развијао и НИР,
међународну и сарадњу са привредом.
Из његовх активности је произашло
преко хиљаду националних пројеката
финансираних од привреде и државе,
15 међународних, бројна технолошкоразвојна решења и патенти. Издато
је 160 уџебеника и монографија,
објављено преко 450 радова у страним, на стотине у домаћим часописма, хиљаде саопштења, велики
број цитата. ТФ је организатор пет научних скупова и издавач четири часописа, а његове дипломе носи око 3.000
инжењера, преко 170 магистара и 130
доктора.
Подсећајући на околности и
време настанка факултета у великим индустријским центрима попут
Тузле, Зенице, Сиска и Бора, председник Савета ТФ проф. др Драгослав

То је сразмерно броју расположивих места – каже Драган Манасијевић, продекан за
наставу - јер на том програму уписујемо 40 студената, а
пријавило се 33. – Упис од 10.
до 13. јула
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. - Ове
године Технички факултет у Бору, који
припада Универзитету у Београду, може
да упише 240 студената (200 буџетских
и 40 самофинансирајућих). Како нам
је рекао Драган Манасијевић, продекан за наставу, у првом уписном року
пријавило се 109 кандидата. На рударском инжењерству 33, на технолошком
19, на инжењерском менаџменту 50 и на
металургији седам.
-После пријављивања уследило
је полагање пријемних испита, формиране су ранг-листе на основу
успеха кандидата у средњој школи

Гусковић рече да је било логично да
се рударски и металуршки инжењери
школују у Бору који је у то време већ
имао полувековно искуство производње
бакра. Набрајајући чиме је све ТФ допринео репутацији Универзитета коме
припада (часописи, 50 година Октобарског саветовања, школовање страних
студената, заједнички Савет РГФ-а и
ТФ-а, Технологијада од 1978.) Гусковић
сматра: - Без обзира што услови нису
тако повољни као при оснивању,
ТФ је и данас спреман да узврати
заједници стварајући врсне инжењере
који одмах налазе посао у домаћим и
страним рудницима, топионицама,
ливницама. Неки још као студенти,
током праксе у тим предузећима.
Знања стечена на ТФ потврђена су
бројним пројектима и разним пословима, подсетио је продекан за финансије
проф. др Радоје Пантовић. - ТФ је лоциран у средишту великих лежишта
стратешких сировина као што су
руде бакра и злата. Другог јуна ове
године свечано су отворени радови

Драгослав Гусковић

и управљање квалитетом, казала је: - ТФ
је специфичан факултет који већ 57.
година промовише оно што се данас
зове настава у радном окружењу. Студенти морају да уче, али и стално подстичу своје професоре да буду бољи и
обезбеде им образовање примерено 21.
веку. Надам се да ће ТФ искористити
нова привредна кретања, најаву
отварања нових рудника, како за
сопствени тако и за напредак својих
клијената, а и бољу будућност становништва овог простора.
Замоливши студенете да марљиво
уче, а професоре да им се посвете,
председник општине Бор Александар
Миликић је казао да је један „увезан“
систем који се односи на рударење, технику и технологију, важан локалној
управи. Он је обавезује да у наредном
периоду говори о новој индустријској
зони према Бакарној жици, о нечему што
ће ићи у сусрет новом руднику, новим

Радоје Пантовић

на изградњи нископа новог рудника
бакра и злата “Чукару Пеки“, једног
од најперспективнијих у свету. У том
смислу, ТФ остаје спона образовања
и достигнућа у науци, са једне стране,
и потреба привреде за усавршавање
процеса, са друге.
Преносећи поздраве ректора Бумба
ширевића и осталих проректора БУ у
чијем је саставу 31 факултет, 11 великих института и 13 центара, проф. др
Нада Ковачевић, проректор за студије

истражним пољима у склопу РТБ-а,
нечему што ће општини, грађанима и
студентима који су дошли са стране дати
прилику да кроз привредни развој, кроз
факултет, добију прилику да раде.
Декан МТФ у Зеници проф. др Илхан
Бушатлић је подсетио на најважније
моменте дуге сарадње и са жељом да се
она шири уручио колегиници Штрбац
урамљену реплику “Повеље Кулина
Бана” из 1189. године, чији се оригинали чувају у РАНУ (Санкт Петербург)

и Дубровачком архиву. - Историја је
забележила - рекао је Бушатлић - да
је народ волео тог босанског владара. И данас у Босни, кад се сећамо
неких добрих времена као што су она

Илхан Бушатлић и Нада Штрбац

у бившој заједничкој држави, народ
каже: “То је било за времена Кулина
Бана и добријех дана”.
Љубиша Петров, извршни директор „Југокаолина“ (највећег произвођача
кварцног песка и кермичких глина у региону, који од 2013. послује у саставу немачке компаније „Кварцверке“), у чије
погоне, као и погоне РТБ-а студенти иду
на праксу, сматра да је “најзначајнија
симбиоза између науке и привреде” па
ће у том правцу ширити сарадњу са ТФ:
“Успех за научно достигнуће и привредни ресурс, спрегнут у заједнички
циљ, доноси бенефите и науци, и
технологији и друштву у целини” –
рече он.
Етно група „Ђурђевак“ (која делује
при борском Центру за културу) извела
је (у три наврата) неколико хорских и
соло песама, а Нада Штрбац је уручила
јубиларне награде запосленима, и сама
је добивши за 30 година рада од председника Савета факултета.
Текст и фото: Љ. Алексић

У јунском року 109 кандидата за студије на Техничком факултету

Највеће интересовање за рударство

Драган Манасијевић

и пријемном и од 10. до 13. јула
биће упис оних који су остварили
право. Важно је рећи – наглашава
Манасијевић - да ће тада моћи да
се упишу и они који су положили
пријемни испит из математике,
физике, хемије или основа економије

на неком другом факултету Београдског универзитета, а нису се тамо
уписали. Јер, очигледно је да код
нас у Бору има још доста слободних
места на буџету.
Према оцени Манасијевића, овакво
интересовање за ТФ је, у односу на
прошлу годину, нешто мање. Лане је
било 30-ак кандидата више у првом
року, али треба узети у обзир да је
сада и мање средњошколаца, што се
види и по упису на другим факултетима. Прошле године ТФ је (у оба рока)
уписао 170 студената. Ове није реално
очекивати ту бројку, али се очекује до
150 бруцоша.
-Ако гледамо број расположивих
места на студијским програмима
онда можемо рећи да је у овом првом

уписном року највеће интересовање
за рударство. Јер, на том студијском
програму примамо 40 студената, а
већ се пријавило 33. На инжењерском
менаџменту можемо да упишемо 120
а јавило се 50, на технолошком 60 а
пријавило се 19, док је за 20 места
на металургији зинтересовано само
седам кандидата.
Од Манасијевића сазнајемо да
је управо расписан и конкурс за
упис на мастер и докторске студије.
Пријављивање је од 17. септембра до 4.
октобра и ТФ у Бору моћи ће да упише
80 студената на мастер (60 буџетских
и 20 самофинасирајућих) и 31 на докторске студије (седам буџет и 24
самофинансирајућих).
Љ. Алексић
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СО Бор

Општинска „каса” тежа за 243
милиона динара
Одборници СО Бор усвојили први ребаланс буџета за ову годину

Највише средстава опредељено за израду пројеката реконструкције Опште болнице у Бору, основних школа „Свети Сава”, „Бранко
Радичевић” и „Видовдан”, реконструкцију „Водовода”, европског вртића у НГЦ-у, затим потраживања за асфалтирања у 2017. години,
као и за субвенције ЈКП „Топлана” и ЈП „Водовод” . - За в. д. директора ЈП за стамбене услуге „Бор” именован Владимир Станковић,
за директора Установе Спортски центар „Бор” Бојана Длбокић Дубочанин, за општинског правобраниоца Општине Бор Боса
Јанаћковић, а за њеног заменика Бојана Буђелан
БОР. – Одборници Скупштине општине Бор усвојили су (19. јуна) 35 од 37
предлога одлука, колико је било на дневном реду треће седнице у новом сазиву,
којом је председавао Драган Жикић,
председник СО Бор. Највећа полемика
водила се о општинској „каси” - више од
четири сата одборници су расправљали
о завршном рачуну Општине Бор за
2017, као и о првом ребалансу буџета за
ову годину.
- Према извештају о завршном
рачуну буџета за 2017, остварен је
консолидовани суфицит од 128 милиона динара, од којих су 40 милиона наменска, а 88 милиона нераспоређена
средства. Први пут у последњих десет
година није било одступања извршених од планираних средстава. Такође,
нема одступања ни код коришћења
пренетих средстава из буџета од
стране директних и индиректних ко-

везу морали да пренесемо у ову годину.
За социјална давања планирано је
увећање буџета за 1,4 милиона динара,
личне пратиоце, персоналне асистенте, уџбенике од првог до четвртог
разреда, културу, спорт, образовање….
Ребалансом је предвиђена израда
пројектно-техничка документација
за радове на санацији целог објекта

Александар Миликић

Данијела Јовановић

рисника. Било је и два ребаланса –
годину смо почели са 2,1 милијардом
динара, а завршили са 2,4 милијарде истакла је Данијела Јовановић, начелник Одељења за финансије Општине
Бор.
Првим ребалансом буџета за ову
годину, којим је предвиђено његово
увећање за 243 милиона динара, највише
средстава је опредељено за израду
пројеката реконструкције Опште болнице у Бору, основних школа „Свети
Сава”, „Бранко Радичевић” и „Видовдан”, реконструкцију „Водовода”,
европског вртића у НГЦ-у, затим
потраживања за асфалтирања у 2017.
години (80 милиона динара), као и за
субвенције ЈКП „Топлана” (60 милиона)
и ЈП „Водовод” (10 милиона).
- Осамдесет милиона динара је
предвиђено да се плати асфалтирање
из 2017. зато што је „Страбаг” закаснио са комплетном документацијом,
није предао на време, па смо ову оба-

и окружења у коме се налазе ОШ
„Бранко Радичевић”, ОШ „Свети
Сава” и „Видовдан”. У питању је
10.000 квадратних метара за које
смо се, са Канцеларијом за јавна
улагања, договорили да по завршетку
нашег пројекта обаве комплетну
реконструкцију школа од темеља до
крова. Предвиђена вредност радова
је око 400 милиона динара. То је
велика инвестиција за Општину Бор,
али велика помоћ и подршка биће од
стране Канцеларије за јавна улагања.
Други велики пројекат, који ћемо
реализовати такође у сарадњи са
Канцеларијом, јесте уређење 13.000
квадрата Опште болнице у Бору. Претходно је потребно урадити пројектнотехничку документацију за санацију,
реконструкцију и адаптацију овог
објекта. За израда документације за
изградњу новог европског вртића
(површине 3.000 квадратних метара)
у НГЦ-у предвиђено је 26,2 милиона динара – рекао је Александар
Миликић, председник Општине Бор.
Одборници опозиције су критиковали овакав ребаланс буџета, пре свега,
због планирања значајних субвенција
комуналним предузећима.
- Све је то добро што се инвестира
у здравство, али ја ћу поновити да
је Бору потребна нова болница, а не
реконструкција.
Реконструкцијом
ћемо доста добити, али ћемо „бацити”
велики новац и после неколико
година поново ћемо морати нешто

да реконструишемо. Неодрживо је и
мало неозбиљно што неколико пута
годишње одвајамо толико новца за
субвенције „Топлани” и „Водоводу”.
Превише је то пара и можда ће „Топлана” у једном тренутку да доведе
цео буџет у велики проблем - рекао је
Горан Голубовић (ДС).
Драган Марковић (НС) је похвалио „респектабилан буџет којим је
предвиђено доста пара, што је добро”.
- Али, имајући у виду извештај о
извршењу буџета и завршном рачуну
за 2017. видимо да није било толико
уједначено као што смо чули. Ако
је 82 одсто извршење прихода, где
су преросталих 18 процената? Када
смо усвајали буџет за прошлу годину
рекли сте да ће бити развојни и да
ће много новца ићи у инфраструктурне пројекте и радове. Много тога
је обећано, а није испуњено.
- Имамо веома комплексан и

Канцеларије за јавна улагања покушати да обезбедимо 1,5 милиона евра
за комплетну реконструкцију „Водовода”, то је суштинско решење у овом
предузећу – смањење губитака, нешто
што није рађено деценијама. Што то
није неко урадио пре? Или што није
раније заменио енергенте у Топлани –
истакао је Миликић.
Један од усвојених предлога је и о
приступању регулисања међусобних
односа поводом започете изградње стамбене зграде у Бору на локацији „Мулен
Руж”, чиме се отвара могућност да овај
објекат после скоро две деценије буде
стављен у функцију. Тиме је дата шанса

Драган Марковић

Горан Голубовић

озбиљан систем грејања. Није решење
непрекидно давање субвенција, и то за
набавку угља. Нисам против помоћи
предузећу и грађанима, али треба да
видимо где су решења и докле ћемо
овако - питао је Срђан Марјановић
(ДС).
Представници локалне самоуправе
одговорили су на већину одборничких
питања.
-Топлана лоше послује од 2002.
године, када се одвојила од РТБ-а,
односно Енергане. Немамо друго
решење осим промене енергента,
јавно-приватног партнерства, али
нигде нисмо рекли да смо решили
него говоримо како можемо да
решимо. Ушли смо у решавање проблема који је дуг две деценије. Мучно
ми је да причам о 60 милиона динара
субвенција које Општина Бор одваја
за „Топлану”, али субвенција је само
кап у мору, где ћемо створити услове
да се наредна грејна сезона обезбеди
на најбољи могући начин. Али, ако
смо рекли да ћемо наредне године од

локалној самоуправи да са власником,
Грађевинском дирекцијом Србије, потпише уговор и откупи објекат за 85 евра
по квадратном метру, са роком отплате
од десет година. Тек након тога утврдиће
се која ће бити његова намена.
Одборници су дали „зелено светло”
плановима пословања ЈП „Зоолошки
врт”, ЈКП „Топлана”, „Водовод” и „3.
октобар”, затим извештајима о раду Општинске управе и Правобранилаштва,
Локалном акционом плану за младе за
2018-2022. године и Програму мера подршке за спровођење пољопривредне и
политике руралног развоја.
За в. д. директора ЈП за стамбене услуге „Бор” именован је Владимир Станковић, за директора Установе Спортски центар „Бор” Бојана
Длбокић Дубочанин (досадашњи в. д.
директора), за општинског правобраниоца Општине Бор Боса Јанаћковић, а
за њеног заменика Бојана Буђелан.
На седници је потврђен и мандат
новом одборнику владајуће коалције
(листа СНС - СПС) Миломиру Мила
новићу. Са дневног реда предлагач је
повукао извештаје о раду јавних установа у Бору за 2017. годину и извештај
о раду Надзорног одбора Установе
„Центар за културу”.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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У мајданпечком Музеју изложба која је изазвала велику пажњу

“Рударски идентитет Фрање Шистека”
Детаље животног пута човека којег су називали “душом
новог српског рударства, његовим организатором и творцем” Мајданпечани ће моћи да виде до краја августа
Мијић, саветница у борском Музеју
рударства и металургије, однедавно је
у мајданпечком Музеју. Становници
града под Старицом и њихови гости
моћи ће да је погледају до краја августа.
Изложбени простор био је мали да на
отварању прими све заинтересоване за
велике рударске приче овог краја, каква
се несумњиво везује за Фрању Шистека, једну од најзначајнијих личности
овдашње историје рударства.
Чињеница да је само тог дана могла
да се види и вредна икона Светог
Прокопија, заштитника рудара, уз којег
су у клечећем положају насликани
Фрањо Шистек, Ђорђе Вајферт, Фердинанд Грамберг и Феликс Хофман,
побудила је додатну пажњу публике.
Отварајући изложбу, Сузана Мијић се
дотакла значаја тих личности за развој
МАЈДАНПЕК. - Изложба “Рудар- си Борани имали прилике да виде крајем рударства, не пропустивши да укаже и
ски идентитет Фрање Шистека”, коју прошле године, а чији је аутор Сузана на занимљиве детаље везане за отварање

рудника у Мајданпеку, првог државног у
тадашњој Кнежевини Србији. Говорећи
о Шистеку, првом директору Борских
рудника и истраживачу бакарне руде
који је свој живот посветио руднику и
рударима, нагласила је да је реч о човеку
кога су савременици назвали “душом
новог српског рударства, његовим организатором и творцем”.
-Овом поставком Мајданпечани
ће моћи да упознају његов животни
пут, али и развој рудника у Бору, све
до Шистекове преране смрти 1907.
године - истакла је ауторка нагласивши
посебне везе и снажни рударски идентитет Бора и Мајданпека. За не мали број
Мајданпечана, увек заинтересованих за
детаље из пребогате историје ове средине, изложба у мајданпечком Музеју је
изузетан и велики догађај.
С. В.

Сезонa купања у Мајданпеку почела са данима распуста

Базени ће радити целог лета

Мајданпек у вестима
Обнова пруге Мајданпек –
Пожаревац
Инфраструктура железнице Србије
је 21. маја у оквиру редовног одржавања
пруга, сопственим кадровима и
механизацијом, започела 30 милиона
динара вредну реконструкцију регионалне пруге Пожаревац – Мајданпек. У
питању је деоница дужине 90,2 километара, на којој се последњих пет година
уопште не одвија путнички саобраћај.
Радови би требало да буду завршени
за 180 дана, а након тога возови ће
саобраћати брзином од 80 километара.
У питању је пруга значајна за овај део
Србије, јер ће помоћи у привлачењу инвеститора којима је железница битна
због повољних трошкова превоза. За
ову пругу су везани велики привредни
системи и компаније, од Прахова, преко
Бора и Мајданпека, до Костолца и Смедерева.

да достигне температуру од 26 степени, очекујући да у исто време
стигну и анализе квалитета, које
је обавио Завод за јавно здравље
„Тимок“ у Зајечару - потврдио нам је
Сава Драгошановић, директор СРЦ
„6.август“. Он је истакао да се, нажалост, већ током припрема показало да
се могу појавити неочекивани кварови,
будући да је базен саграђен пре 27
година, а да у међувремену није било
озбиљнијег инвестиционог одржавања.
То је најбоље потврдило пуцање цеви
на пола трасе између котларнице (у
згради средњих школа) и самог базена
које је, уз додатне проблеме, одложило
почетак рада.
Купаче ће обрадовати непромењене
цене дневних карата од 150 динара, за Запослени у СРЦ „6. август“ учинили су све да прораде већ на
самом почетку лета. - Непромењене цене дневних карата, 150
одрасле, и 80, за малишане.
С. В. динара за одрасле и 80 за малишане
Фото: Милан Клческо

МАЈДАНПЕК. - Градски базен у
Мајданпеку ове године примио је прве
купаче већ на самом почетку лета. За
разлику од претходних година, када су
летњи и дани школског распуста протицали у најавама и ишчекивању, запослени у Руднику бакра Мајданпек, односно у Спортско рекреативном центру
„6. август“, уз помоћ локалне самоуправе која је обезбедила енергенте, побринули су се да сезона почне на време,
са првим летњим и данима школског
распуста.
-Припремајући се да базен, у интересу свих оних који лето проводе у граду, своја врата отвори
на време, благовремено смо обавили припреме у смислу темељног
чишћења и усисавања олимпијског
и два мања базена. Потом смо започели загревање воде са циљем

школе Техничка у Мајданпеку може да
упише 30 ученика за занимање машински техничар моторних возила у оквиру
које ученици имају обуку за возачку дозволу за “Б” категорију, као и исти број
за занимање електротехничар рачунара.
Поред тога, испланирано је и једно комбиновано одељење које би школовало
15 ученика за завариваче и исти број за
браваре. Гимназија “Миле Арсенијевић
Бандера” ће моћи да упише по једно
одељење са по 30 ученика у Мајданпеку
и истуреном одељењу у Доњем Милановцу.

“Минијатуре” из 33 државе

На конкурс за велику Међународну
изложбу „Уметност у минијатури”,
највећу манифестацију визуелне уметности у источној Србији, која ће септембра ове године бити одржана девети пут
у Мајданпеку, стигли су радови аутора
чак из 33 државе. Пријаве су из Канаде,
Финске, Исланда, Новог Зеланда,
Холандије, Швајцарске, Индије, Израела, Литваније, Кореје, ДоминиканДовољно места у школама
ске
Републике, Бугарске, Ирана, Грчке,
Према конкурсу за упис у средње

Турске, Белгије, Португалије, Тајланда,
Аустралије, Аргентине, Јапана, Мексика, Мађарске, Румуније, Црне Горе,
Словеније, Хрватске, Македоније,
Пољске, Немачке, Аустрије, Италије
и наравно, Србије. У четири уметничке категорије више стотрина радова
конкурише за вредне награде организатора, Удружења “МајданАрт”,
али и за учешће на овој престижној
манифестацији.
С. В.
Велика трагедија у Мајданпеку:
Радник пронађен мртав у руднику

Преминуо на радном месту

РТБ. – Тридесетогодишњег
Александра Стојановића, задуженог за одржавање транспортних
трака на дробљењу у мајданпечком
руднику бакра, у ноћи између 5. и 6.
јула, колеге из треће смене пронашле
су мртвог на радном месту. Несрећни
млади човек је, према казивању очевидаца, око 23 сата и 15 минута
пошао у редован обилазак погона и,

пошто се није вратио, колеге су
кренуле за њим. Пронашли су га како
лежи поред траке, без било каквих
видљивих повреда на телу.
-Да ли је у питању природна
смрт, показаће извештај обдуцента из Ниша. Надлежни у Руднику бакра Мајданпек одмах су
о овој трагедији обавестили све
релевантне инстанце, рударску
инспекцију и полицију, тако да
резултате истраге очекујемо врло
брзо. Не можемо дати никакакву
изјаву док надлежни органи не
констатују прави узрок смрти.
Несрећни млади човек је, без трагова повреда, пронађен како лежи
поред уређаја који је опслуживао –
каже Саша Перишић, помоћник генералног директора РТБ-а Бор за безбедност и здравље на раду.
Прерано настрадали Александар Стојановић, како кажу његове
колеге, био је необично вредан и савестан радник, добар супруг и отац
две девојчице.
Г.Т.В

Бор
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Бржи економски развој
Одлуком Скупштине Србије Бор поново добио статус града

Са 136 гласова за, без уздржаних и без гласова против (два нису гласала), од присутних 138 посланика Народна Скупштина Републике
Србије усвојила Предлог измена и допуна Закона о територијалној
организацији Републике Србије, чиме су општине Бор и Прокупље
добиле статус града. – Б. Спасковски: Дугујемо посебну захвалност,
пре свега, свима онима који су градили и развијали РТБ Бор и тако
стварали услове да се развија и град. – Н. Виденовић: Жао ми је
што много раније нисмо добили статус града који ће свим мојим
суграђанима донети само нешто боље. – М. Антић: Овај народ који
овде живи и ради заслужио је овај статусни симбол града

Благоје Спасковски

и Прокупље добиле статус града (ово су
биле једине две општине које су центри
региона и седиште управног округа без
статуса града). Иницијатива да се Бору
врати статус града покретана је више
пута од 2007. године када је усвојен
Закон који је седиште Борског округа и
највећи индустријски центар овог дела
Србије неправедно изоставио са листе
градова. Подсетимо да је иницијатива
за измену и допуну овог закона поднета
трећег новембра 2017. године.
У образложењу одлуке каже се да ће
утврђивање статуса града за општине
Бор и Прокупље помоћи стварању
услова за више инвестиција и бржи економски развој. Унапређење статуса ових
јединица локалне самоуправе допринеће
њиховом развоју и пуном коришћењу
привредних, кадровских и природних
капацитета у стварању услова да постану значајан привредни и економски центар у овим деловима Србије,
узимајући у обзир да постоје економски, демографски и географски разлози
да Бор и Прокупље добију статус града.
Благоје Спасковски, генерални
директор РТБ-а, упутио је честитку
грађанима Бора поводом поновног
добијања статуса града. – Развојем
РТБ-а развијао се и град, та два појма
не можемо одвојити. Њега су градили и Борчани и Борани седамдесет и више година и тако изградили
овако леп град са свим садржајима.
Заједно смо направили све ово што
видите. Бор је редак рударски град
у свету који поседује све ово – почев
од аква-парка, преко хотела, ЗООврта, позоришта. Неко је препознао да поседујемо све садржаје да
бисмо добили статус града. Срећа да
је на власт дошла Српска напредна
странка и њен председник Александар Вучић који су препознали
градске садржаје, предложили и на

Скупштини Србије донели одлуку.
Дугујемо посебну захвалност, пре
свега, свима онима који су градили и
развијали РТБ Бор и тако стварали
услове да се и град развија, који су га
пројектовали и направили право архитектонско решење. Бор је уистину
прави град. Нормално, дугујемо захвалност и свима онима који су се
сетили да ставе на дневни ред Скупштине и донесу одлуку да Бор буде
проглашен градом. Бор је то заслужио.
Небојша Виденовић, директор
РББ-а, као рођени Боранин, истиче
да никада није ни доживљавао своје
родно место другачије него као град. Данас је велики тренутак када смо
то и званично коначно добили кроз
статус града. Бор је град који је и
у претходној Југославији, мислим
да је био други, имао завршен урбанистички план. Место је изузетно
урбано, има најразвијенију привреду у целом овом округу и источној

Небојша Виденовић

Србији. Жао ми је што претходне политичке опције нису препознале све
ово и што много раније нисмо добили
статус града који ће свим мојим
суграђанима донети само нешто
боље, мало веће плате у локалној самоуправи које су, морам признати,
заиста мале. И поред свега тога, коначно ћемо и достојанствено добити
оно што су неки други, уз много мање
муке, много раније и добили.

Мирјана Антић, заменик гене- Ми смо сада сигурно модерна фирма.
ралног директора РТБ-а за економска Захвалан сам свима онима који су запитања, најпре је честитала „свима нама служни за изградњу овог града, како
инфраструктуре тако и свега осталог.
Као грађанин Бора и радник РТБ-а,
изузетно сам задовољан и почаствован тиме што је награђен труд свих

Мирјана Антић

овај велики догађај”. - Ја сам из оне
генерације педесет и неке, када је Бор
мењао своје организационе облике и
сада у 2000. и некој години доживео
је да званично постане град. Бор је
одувек био град за нас који смо овде
рођени, расли, развијали се, доказивали се и стекли пензије. Оно што је
Бор то је РТБ, то је чисто небо и сада
дефинитивно град. Овај народ који
овде живи и ради заслужио је овај статусни симбол града, али то не значи
да смо ми били мање вредни до јуче.
Остајемо увек у срцу прави Борани
или, боље рећи, Борчани. Памтимо и
она времена када смо били Борчани,
када смо се много више дружили као
људи и као суграђани много више
међусобно уважавали.
И Драган Алексић, председник
Синдикалне организације ДОО РТБ
Бор, такође, с поносом истиче „да је
овде рођен, одрастао, све своје има
овде”. - Као мали ишао сам у то место
тзв. Бор село. Сада је, захваљујући
изградњи нове топионице и свега
онога што РТБ Бор ставља на гране
на којима је био и раније, поново град.

Драган Алексић

оних који су допринели да ово што се
некада звало Бор село данас буде град
Бор.
За Сашу Перишића, помоћника генералног директора РТБ-а за екологију,
БЗНР и ППЗ, „то што је Бор добио
статус града објективно није вест,
већ нешто што је требало да се деси
одавно.” - Захваљујући свом импозантном инвестиционом циклусу,
РТБ је већ скоро деценију можда и
био највеће градилиште у овом делу
Европе. Менаџмент РТБ-а је то искористио и постао је главни замајац,
покретач и креатор низа пројеката
и активности који су подразумевали реализацију низа побољшања у
подизања нивоа ефикасности у сфери

Саша Перишић

Фото: Љ. А.

РТБ. – Бор је поново град! Посланици Народне Скупштине Републике
Србије усвојили су 20. јуна (са 136 гласова за, без уздржаних и без гласова
против, два нису гласала, од присутних
138 посланика) Предлог измена и допуна
Закона о територијалној организацији
Републике Србије, чиме су општине Бор

јавно-комуналне
инфраструктуре,
друштвеног и културног живота. Наравно, прокламујући своје усвојене
циљеве и принципе, у првом реду
принцип човек и друштвена одговорност, РТБ је уложио и значајна своја
средства у повећање нивоа квалитета
живота грађана, што, морамо признати, да су у значајној мери осетили
и грађани Бора и сеоских МЗ. С обзиром на број грађана и друге економске
и социјалне аспекте, нигде у Србији
није урађено толико као што је у протеклом периоду урађено, сада могу да
кажем, у граду Бору.
Ј. Станојевић

Прича
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Прича
Колекшива
Што даље гледамо у прошлост
она нам је све идиличнија. „Од колевке па до гроба најлепше је ђачко
доба“, поручивао нам је песник из
Сремских Карловаца. Ову красоту
на првој позицији угрожава само
време пре школе, те га вреди складиштити на папиру.
У борској породици Марјана
Ристића покварила се машина за
прање веша. Позвали су сервисера
и оштећење је отклоњено. Исте
седмице дефектовала се и машина
за прање судова. Поступање је
поновљено, позван је мајстор и
машина је оспособљена. За неколико дана сведок ових догађања,
петогодишња Марта, била је у
предсобљу када се мама-Гаги згрушало млеко на самом почетку
загревања, те је прокоментарисала: „Млеко се покварило.“ Марта
је из предсобља донела телефон до
мајке и пружајући апарат ставила до знања да хоће да допринесе превазилажењу проблема:

Ум предшколара ца

како то често бива, чували су баба
и деда. Током више месеци неколико
пута су похвалили његово (не)очекивано правилно и интелигентно
поступање са: „ти си, Вељко, баш
добар дечaк“.
Онда му је деда Љуба једном
приликом поклонио играчку која је
баш била по вољи малишану. Овај
је проценио да доброчинство не би
смело да буде прећутано и узбодрио је оца свог оца: „Деда, ти си
добар дечaк!“

са мајком. Тамо су се налазила
четири споменика, радозналост
је стигла до питања: „Шта је то?“
„То су бисте народних хероја“ – од–
говорила је мама Агнеза. „А где су
бисте забавних хероја?“ – следило
је ново питање.

*
Исти овај Вељко, са годиницом више, на путу од Бора ка Београду, изморен дугим седењем под
појасом дечјег седишта, смислио је
ово решење да се брже стигне:
Пошто је на своја све чешћа
питања: „кад ћемо да стигнемо
код маме, кад ће Београд“ (која је
почео да поставља још од брестовачког моста), већ безброј пута
добио исти одговор: „још мало,

*
Јово Ћирилица остварио је јак
утицај на своје кћерке, придобио
их за антиалкохолизам у коме је
видео само преимућства у односу
на заударајуће „корисности“ пива,
вина и ракија и да у тој пракси
не треба да учествују. Како је и
родољубље било важна ставка
код Драгане и Вере, пре него што
су пошле у школу, знале су где је
рођен Карађорђе (у Вишевцу код
Раче Крагујевачке), ко је Марко
Краљевић...
А онда је Вера, као основка
код учитељице, ненаучена да
клечи пред идолима, па ни пред
јунацима епских песама, дошла

стрпи се, сад ћемо“, он се негде код
Велике Плане узврпољи у седишту,
окрену истом овом већ поменутом
деди задуженом за његову зaбаву и
љутито показујући ручицом, рече:
„Ти, деда, седи ту! Ти, тата, дај
гас, а мени отворите врата да
трчим!“

из школе и енергично саопштила:
„Марко Краљевић није добар!“
„Како није добар, Вера, откуд ти
то?“ – забезекнуто је упитао
отац. Остала је непоколебљива:
„Наравно да није добар. Не само
да пије вино него још и свом коњу
Шарцу даје!“

*
У односу на данашње доба, пре
четрдесет година, границе између
народне и забавне музике биле су
јасније повучене. О томе се често
причало, једни су слушали народну
музику, други забавну, а трећи
готово да нису примећивали
поделу.
*
Петогодишња Јелена Ђорђевић
Двоипогодишњег Вељка Алексића, изишла је у парк да се прошета

*
Петогодишња Драгана је са
родитељима, 1980. године, посетила Кулу војводе Пријезде
код Сталаћа. Пре успињања, у
подножју бастиона, отац је поновио познате стихове: „Морава нас
вода одранила / нек Морава вода и
сарани / па скочише у воду Мораву.“
Када су се успели на највишу
платформу одакле се види да је

Илустрација: Игор Крстић

„Ево телефон, зови чику да поправи“.
Исте године, лети, враћао се
део породице са мора, пролазили
су колима кроз златиборске шуме
и ливаде. На пропланку поред
пута било је крдо волова, крава
и, уочљиво, знатан број телади.
Већ иза прве непрегледне кривине
деда Јока је био принуђен нагло да
кочи јер је насред коловозне траке
стајала крава.
„Свашта. Нико је не чува“
– прокоментарисала је Гага
ситуацију.
Марта се није сложила: „Она је
велика, сама се чува“.

упориште удаљено више стотина метара од реке, тај детаљ
није преживео логичку контролу.
Гага је протрљала очи као у некој
циркуској представи, убеђена да
је открила девијације у песми:
„А како су могли да скоче у реку
толико далеко?!“
*
Мала Бранислава је са мајком,
Невеном Благојевић, била на базену
до пред крај радног времена. Након
што их је дежурни по други пут
подсетио да је време за паковање,
Невена је пожуривала кћер: „Бранислава, пожури, затварају базен.“
Дете се успротивило: „Затвара се базен! Затвара се базен!
А где ти је поклопац?!“
*
Пракса је да се близанци, због
снажне емотивне везаности не
одвајају током школовања, а и
касније се то чини са посебним
опрезом. Правник Гаврило Костић
је близанце Илију и Милију, када
су навршили шест година и узели
половину од седме, одвео код школског психолога ради разговора и
припреме за полазак у школу. За
то време читао је новине у ход–
нику.
Након получасовног ишче
кивања отворила су се врата
канцеларије психолога, отац и
деца заменили су места. Сада су
Илија и Милија остали у ходнику.
Правник је с нестрпљењем очекивао „налаз“. Психолог је одмах, да
одагна бреме неизвесности, кренуо
са суштином. „Све је у реду, деца
су Вам виспрена, брзо размишљају.
Само када сам са логичних упита
прешао на упућеност ту су ме изненадили. Чак збунили. Питао
сам Илију колико крава има ногу,
а он ми је одговорио 'Пет'! На
поновљено питање, уз напомену
да добро размисли, поновио је одговор да мисли да има пет. Онда сам
исто питање поставио Милији, а
он самоуверено, готово славодобитнички нагласи: „И ја мислим
да има пет“. Немам објашњење
за ову њихову унифицираност погрешних одговора, али, све у свему,
одлично – видимо се првог септембра.“
Чим је тата Гаврило сместио децу у ауто и везао им
појасеве, почео је са прекорним
ишчуђавањем, повишеним тоном:
„Па како сте, децо, могли да кажете
да крава има пет ногу, колико
пута сте били код деде у Вражог–
рнцу, улазили сте у шталу?“
На ову грдњу Милија процени
да је потребно да изнесе нешто од
асортимана аргумената за брат–
ско поступање. Глас му ослаби и
уздрхта а очи се заводнише:
„Ма, тата, знамо ми да
бројимо, него ако кажемо да крава
има четири ноге, тераће нас да
идемо у школу!“
Јован Г. Стојадиновић

Мозаик
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Нове законске одредбе о националним мањинама

Већа права и слободе

БОР. – Поводом предстојећих
избора за националне савете националних мањина и наставка рада Владине
мешовите комисије за сарадњу са националним мањинама Србије и Румуније,
у просторијама Борског управног округа
одржан је (28. јуна) састанак коме су
присуствовали представници надлежног

Иван Бошњак

министарства, Оливер Дилоф, генерални конзул Републике Румуније, представници локалних самоуправа Борског
округа и националних савета влашке и
румунске националне мањине.
- Данашњи састанак организован је на иницијативу државног секретара у Министарству државне
управе и локалне самоуправе Ивана
Бошњака који је и копредседавајући
Владине мешовите комисије. Желимо
да, пре свега, отворено разговарамо
са представницима националних
мањина о теми, а то су предстојећи
избори за националне савете националних мањина који треба да се одрже
у Србији. Циљ нам је да данас на још

један начин унапредимо сарадњу
између наших државних, органа
јединица локалних самоуправа и
представника националних мањина
Браничевског, Борског и Зајечарског
управног округа - рекао је Мирослав
Кнежевић, начелник Борског округа.
- Са великим задовољством и максималним консензусом дошли смо до
измена и допуна Закона о националним саветима националних мањина
и Закона о матичним књигама које
је Скупштина Србије усвојила у јуну.
После дугог низа деценија у Србији,
национална припадност се уноси у
званичне регистре и тај се податак, као
посебно заштићен, користи како код
афирмативних мера тако и код других
поступака и политика које држава намерава да доноси и спроводи. Трећи
који смо мењали је Закон о заштити
права и слобода припадника националних мањина. Као један технички
закон који ће сигурно имати добре резултате јесте Закон о службеној употреби језика и писма којим смо ово
омогућили како од највишег представничког тела (без обзира на то

М. Кнежевић: Циљ нам је да на још један начин унапредимо
сарадњу између наших државних, органа јединица локалних
самоуправа и представника националних мањина Браничевског,
Борског и Зајечарског округа. – И. Бошњак: После дугог низа
деценија у Србији се национална припадност уноси у званичне
регистре и тај се податак, као посебно заштићен, користи како
код афирмативних мера тако и код других поступака
колики број припадника мањина
представља у Народној Скупштини,
народни посланик, уколико жели,
моћи ће да се обрати на свом језику)
тако до нивоа месних заједница, где,
у договору са локалним становништвом и локалном самоуправом, може
да се уведе мањински језик уколико
за то постоје потреба и воља – иста-

као је Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и
локалне самоуправе.
Нове законске одредбе део су
плана Републике Србије за унапређење
положаја националних мањина који је
саставни део преговарачког поглавља
23 (односи се на правосуђе и основна
права) отвореног у склопу преговора
са Европском унијом. Њима се додатно
повећавају права националних мањина
и националних савета. После неколико
деценија поново ће бити могуће званично изјашњавање у државним регистрима о томе којој националној мањини
неко припада, а мењају се овлашћења
националних савета чија првенствена
улога и даље остаје очување културе
и традиције националних мањина у
Србији.
Ј. Станојевић

Даваоци крви из РТБ-а допринели да Бор понесе ласкаву титулу најхуманијег града

Изузетно омасовљење
давалаштва

У претходне две године 70 одсто укупне
количине крви прикупљене у граду бакра
дали радници РТБ-а Бор
РТБ. – Црвени крст Србије доделио
је плакету „Најхуманији град Бор” свим
добровољним даваоцима на територији
општине Бор у знак признања за постигнуте изузетне резултате на омасовљењу
добровољног давалаштва крви у 2017.
години. Она се додељује свим срединама које прикупе више од четири одсто
јединица драгоцене течности у односу
на укупан број становника (у борској
општини 4,3 процента, чиме је заузела
трећу позицију у Србији после Пожаревца и Крагујевца). Даваоцима из града
бакра ово није прво овакво признање почев од 2003. године ово је седма плакета по реду коју су заслужили својом
хуманошћу.
- Нема прецизне евиденције, па
процењујемо да у Бору има око 2.500

добровољних давалаца (1.500 активних и око хиљаду оних који су давали
крв и престали из здравствених разлога). Изражавам велику захвалност
свим даваоцима, посебно запосленима
у РТБ-у (из Бора и Мајданпека) који
су у великој мери допринели да се ова
плакета нађе у нашим рукама. У претходне две године 70 одсто укупне количине крви прикупљене у Бору дали
су управо басенски радници, јер смо
захваљујући активима добровољних
давалаца који су некада радили у
РТБ-у организовали масовне акције
(активи сада више не постоје осим у
Топионици и РББ-у). Пошто се оснива
јединствено предузеће покушавамо да
направимо заједничку организацију
свих тих давалаца – рекао је Горан

Јовановић, председник Комисије за месецу, могли да се информишу, опредобровољно давалаштво крви борске деле и то ураде током та два дана, када
нишка Служба долази у Бор.
општине.
- Комисија обухвата све активе из
РТБ-а, сада „покрива” и градске и
сеоске месне заједнице, школе, Технички факултет, јавна предузећа,
приватне организације. Комисија је
састављена од представника свих тих
средина, управо да би информација
дошла до давалаца на најадекватнији
начин. Некада смо у Бору имали
такву комисију која је функционисала и давала добре резултате. Драго
ми је да се давалаштво негује и сада
је више усмерено на средње школе,
млађе генерације, па смо из тог разлога у комисију укључили још два
професора, како бисмо децу што више
едуковали путем семинара и летњих
школа које организује Црвени крст,
Горан Јовановић
а које ћемо сада моћи да користимо –
поручио је Јовановић.
Наш саговорник подсећа да је ова
Од првог маја у Бору су организокомисија формирана почетком маја. ване три акције (последња је била 11.
Будући да је првог маја ступио на снагу јуна) у којима је, захваљујући поново
нови Закон о добровољном давању крви, даваоцима из РТБ-а, забележен одпо коме борска Служба трансфузије пре- личан одзив. Следећа је заказана 25.
лази у банку крви, а драгоцену течност јуна, па 16. и 30. јула. Акције се, иначе,
прикупља Служба из Ниша, форми- организују два пута месечно у Дому кулрана је ова комисија, засад једина такве туре (просторија ОВ СССС Бора).
врсте у Србији, да би сви даваоци, који
Ј. Станојевић
су досад могли да дају крв сваког дана у
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Пчелињи отров
уноснији од меда

Овај најдрагоценији и најскупљи
пчелињи продукт од наших пчелара
откупљују фармацеутске и козметичке компаније из САД и користе га
за скупе креме против бора и ботокс,
у производњи лекова за кардиоваскуларне, реуматске и више од 40
најтежих аутоимуних болести. Пре
три године пчелињи отров почео је
да сакупља и Топлица Ђорђевић
из Сврљига, председник тамошњег
Удружења пчелара које има 10.000
кошница, највише у Србији.
- Веома мали број пчелара у
Србији ово ради. Нас у Сврљигу има највише, десетак. Законски нису
регулисани ни производња ни промет пчелињег отрова, због чега смо
принуђени да преко Босне шаљемо пакете отрова у Америку. За 100 грама
отрова добије се око 7.000 долара - указује Ђорђевић.
Производња пчелињег отрова траје 45 минута. Да би се добио један грам,
неопходно је 15 пчелињих друштава, које морају 1.000 пута да убоду. Рачуница је једноставна, али цела процедура није нимало лака. Руси и Кинези,
каже, у овоме предњаче. „Када би се то законски регулисало, много би
лакше за све нас пчеларе ишла продаја, јер је отров доста тражен. Ово
је развојна шанса овог краја због саме цене пчелињег отрова. Цена меда
варира и некада га буде, некада не, а производња отрова зависи од самог
пчелара, колико ће он да сакупи“, наводи Ђорђевић.
Уређај за сакупљање пчелињег отрова, каже он, састоји се од рама са
жицама испод којих се налази стаклена плоча. У почетку се намаже медом
како би привлачио пчеле и постави испред кошница. Кроз жице се, пет
до шест секунди, пропушта струја напона 9-12 вати, затим се прави исто
толика пауза и све то понови пет до шест пута. Чим прва пчела избаци отров,
она избацује и феромон узбуне који узнемирава и привлачи остатак друштва.
Капљице падају на стаклену плочу, одакле се отров касније сакупља. - Са
плоча се скидају кристали отрова и чувају на минус 80 до 115 степени.
Нажалост, Србија нема велике потребе за пчелињим отровом, или је то
за нашу индустрију скупо, па нас зато досад нико из наше земље није контактирао - каже Ђорђевић...
Извори: Блиц, Спутњик

Матурским плесом
у живот

БОР. – Завршавајући школовање око 400 борских матураната овдашњих
средњих школа последњег мајског поподнева продефиловало је, заједно са професорима, градским корзоом покупивши све симпатије суграђана, узбуђених
родитеља, дека, бака, млађе браће и сестара. Севали су блицеви апарата и телефона, зујали су дронови бележећи важан животни искорак ових младих људи који
су, како сликовито рече црвенокоса водитељка програма у амфитеатру Дома кул-

туре Ања Станојковић, сви различити и, баш као гране на дрвету, свако ће расти на
своју страну, али ће им корен остати овде, у Бору.
Била је ово прилика (опет цитирамо Ању) да и званично гурну у заборав оцењивања и изостанке, задатке и лектире, Њутнове законе и гласовне промене, свађе и помирења, гласине и трачарења, и да њихово место за цео живот

Тридесет три године Дома здравља

БОР. - У част Дана младости (25. маја) 1985. године на Четвртом километру у Бору свечано је отворен, а трећег јуна и започео рад, нови Дом здравља
изграђен средствима самодоприноса. Врпцу објекта са око 800 просторија
пресекао је председник Радничког савета Топионице Благоје Стојановић, а
на свечаности су говорили др Славко Газикаловић, директор Медицинског
центра, и Жарко Бутковић, председник Скупштине Самодоприноса. Како
бележи „Колектив“ (бр. 21 од 31. маја) пером новинарке Љиљане Голубовић,
Дом здравља је изграђен за мање од две и по године и за то је утрошено око 502
милиона динара, од чега око 150 милиона за набавку опреме. Његово отварање
поклапа се са 80-годишњицом организоване здравствене заштите у Бору у
којој је др Газикаловић 1968. означио као важну јер су се тада све здравствене
установе интегрисале у Медицински центар. Центар је 1985. имао 778 радника, од којих су 166 били лекари специјалисти, лекари опште медицине, стоматолози и фармацеути. Изградњом Дома здравља омогућено је и проширење
службе хитне помоћи, кућне неге, а посебно Завода за медицину рада, што је
подразумевало још тешњу сарадњу са службама заштите на раду и Институтом
за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“ из Београда, као и функционисање
токсиколошке лабораторије.
Припремио: Љ. Алексић

уступе оном лепом што им се десило тих година: добрим оценама, успесима на
такмичењима, екскурзијама, првим љубавима, правим пријатељствима, великим
одморима, авантурама...
У амфитеатру је најпре запевала Нађа Грујић (ЕТШ), уследио је наступ групе
из Гимназије, па песма Александра Милијића (МТШ) и виолина Кристијана
Јенића. Главна тачка – матурски плес – био је прилика да младе борске наде покажу
како су савладале енглески валцер и чачача, а онда да се размахну у тзв. пингвин
и традиционалном колу. Шлаг на торту био је наступ темпераментне поп-звезде

Гоце Тржан, која им лепо поручи: “Будите бољи од нас, немојте да се кајете
ни због чега, али ни да радите нешто због чега бисте се кајали!” Са њом су, уз
песму, игру и вриску, провели лепо мајско вече и матуранти и Борани, захваљујући
Центру за културу.
Текст и фото: Љ. Алексић

