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Централна свечаност поводом Дана рудара Србије и Дана РТБ-а одржана у Бору

А. Антић: РТБ је данас стабилна
компанија и, управо из тог
разлога, сада када се налазимо у
фази одабира стратешког партнера,
имамо интересовање великих,
значајних светских компанија. Оне долазе
овде зато што су препознале тај велики
напор који смо сви заједно спровели да
спасимо РТБ, али и његову развојну компоненту
која захтева нове инвестиције и свеж капитал.
– Б. Спасковски: Очекујемо интензиван развој
РТБ-а. Сигурно ће будућност Басена бити боља, ако се
производња са садашњих 45.000-46.000 тона подигне на
120.000 или 150.000 тона. – Бојан Милановић, Ратко Пејчић,
Ивица Јакша, Велибор Барбуловић, Дубравка Станковић,
Василије Шевченко и Дејан Милинковић – овогодишњи
добитници награде „Инжењер Шистек”

Стране 2 и 3

„Рударство у Србији
има сигурну будућност”

Дан рудара
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Централна свечаност поводом Дана рудара

„Рударство у Србији
посао на свету хране своје породице,
пожелео им да раде у добрим и сигурним условима и да се сваког дана безбедно враћају својим кућама и породицама.” - Рударство представља
један од кључних приоритета ВРС.
Уз велику подршку председника Ре-

Немања Стевановић, председник УО
РТБ-а Бор, и министар Александар Антић
стижу на прославу у пратњи генералног
директора Благоја Спасковског

БОР. – Централна свечаност поводом 6. августа, Дана рудара Србије и
Дана Рударско-топионичарског басена
Бор, ове године одржана је у Бору. После
традиционалне рударске будилице која
је у раним јутарњим сатима прошла улицама града, у Клубу РТБ-а у Брестовачкој
Бањи организован је свечани пријем који
је почео интонирањем „Рударске химне”
у извођењу Градског хора при Центру
за културу. Свечаности су присуствовали Александар Антић, министар рударства и енергетике у Влади Републике
Србије, Немања Стевановић, државни
секретар у Министарству спољних послова и председник Управног одбора
РТБ-а, делегације високих званичника,
синдикални лидери Љубисав Орбовић,
председник Савеза самосталних синдиката Србије, Зоран Стоиљковић, председник Уједињеног гранског синдиката „Независност”, њихови сарадници
Зоран Вујовић и Милорад Пановић,
представници Самосталног синдиката
радника енергетике Србије, друштвенополитичког живота Тимочке Крајине и
Републике Србије, пословни партнери и
пријатељи компаније, овогодишњи добитници награде „Инжењер Шистек”,
борски, мајданпечки и рудари РМХК

„Трепча”, рудника „Рудник”, „Црнац” и Министар рударства Александар Антић
„Бело брдо”.
Министар Антић је најпре свим ру- публике Србије развијамо изузетно
дарима у Србији честитао њихов праз- значајне пројекте који у наредним годинама и деценијама треба да ставе
рударство на једно од најзначајнијих
места у нашој укупној економији.
Србија има ту привилегију да располаже значајним природним, минералним богатствима које покушавамо на апсолутно одговоран начин
да ставимо у функцију развоја Србије
и, дубоко верујем, да то радимо изузетно успешно. Идеја нам је и потпуно реалистичан план да у наредним годинама отварањем нових рудника значајно поправимо улогу, место
и значај рударства. У завршној фази
(пре саме одлуке отварања рудника)
налазе се велики пројекти: у западној
Србији „Јадар” – једно од светски
најзначајнијих лежишта литијума,
у источној Србији много значајних
Благоје Спасковски
пројеката – поменућу „Чукару Пеки”
као вероватно један од светски приник који се прославља у више од 200 знатих пројекта када су у питању
активних рудника у Србији, где близу бакар и злато, и, наравно, све оно
25.000 породица живи од рударства. што радимо у РТБ-у, ЕлектропривУ име Владе Републике Србије, иска- реди Србије, „Колубари”, „Костолцу”,
зао је „огромно поштовање према тим „Ресавици” и широм Србије. То
сјајним људима који радећи најтежи представља сигурност да ће рударски сектор да се развија и да ће рударски посао у Србији имати сигурну
будућност. Све се то ради у складу са
највишим светским стандардима, без
икакве дилеме, и унапредиће положај

запослених. Још једном кажем рударима да верују у свој посао, у ВРС и
Републику Србију да ћемо им обезбедити да њихов посао буде све више
цењен, све сигурнији и још боље
плаћен.
Министар је, такође, свим запосленима у РТБ-у честитао Дан компаније
„коју сматра изузетно великом, значајном
и стратешком за Србију, компанијом која
ради и послује успешно на понос свих
нас и има велики утицај на нашу укупну
економију, и од које суштински зависи
живот у читавом овом региону, источној
Србији.” – Захваљујем се свима који
раде у РТБ-у на огромном напору
у протеклим годинама да се РТБ
стабилизује, чврсто, са обе ноге стане
на земљу и буде оно што треба да буде
- један од најважнијих стубова наше
економије. Осим огромног доприноса свих запослених, морам да похвалим и менаџмент компаније који
је у ових неколико година, у доброј

Немања Стевановић и Бојан Милановић

сарадњи са ВРС, успео да учини много
значајних ствари. Желим да истакнем
изузетно велики значај финансијске
консолидације коју смо спровели,
усвајање УППР-а и, у складу са њим,
измиривање свих обавеза, регулисање
низа историјских проблема и дугова
које смо сада довели у ред. РТБ је
данас стабилна компанија и, управо
из тог разлога, сада када се налазимо у фази одабира стратешког партнера имамо интересовање великих, значајних светских компанија
које долазе овде зато што су препознали тај велики напор који смо сви
заједно спровели да спасимо РТБ, али
и његову развојну компоненту која
захтева нове инвестиције и свежи капитал – нагласио је министар Антић и
додао:

Дан рудара у Мајданпеку

Генерални директор РТБ-а у разговору са „Шистековцима”

Поред изложби, турнира у малом фудбалу, концерта “Министарки” и Кије
Коцкар и великог ватромета који је одушевио најмлађе, Мајданпечани су на Дан
рудара, после пуне три деценије на Тактичко-техничком збору у центру града могли
да виде део наоружања Војске Србије и сазнају важне детаље војног позива. Велики
број људи и деце застајао је поред војних возила “хамер”, загледао минобацаче и
најмодерније стрељачко наоружање које је изложила Тимочка бригада из Зајечара.
Удружење за Мајданпек је и ове године у Галерији Центра за културу приредило
изложбу старих фотографија које сведоче о богатој историји града под Старицом,
а у фоајеу Галерије отворена је нова изложба фотографија Милана Клческа,
талентованог Мајданпечанина који је публику обрадовао новим избором сјајних
фотографија Рудника бакра Мајданпек. У градском парку приказани су и радови
учесника тек завршене VI уметничке колоније “Камени град у дрвету и боји”.
С. В.
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Србије и Дана РТБ-а одржана у Бору

Дан рудара

има сигурну будућност”
- Веома одговорно ћемо изабрати
стратешког партнера (крајем августа треба да нам доставе понуде), пре
свега, ценећи ту визију коју је дужан
да дели са ВРС, а то је развојна компонента, снажан инвестициони циклус
у коме ћемо повећати производњу, са-

пуно здравља и среће и видимо се догодине у још бољем расположењу и
још успешнијој компанији коју сви
заједно стварамо.
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, пожелео је свима добродошлицу „у најлепши рударски град
света – Бор који је пре месец и по дана,
захваљујући садашњој власти, поново
постао град.” – Некада варошица, онда
град. Пре само десет година 15 камиона а данас 55 (некада 120 тона, а сада
250 тона носивости), некада два багера
сада девет великих, некада стара топионица и концентрација сумпор-диоксида 32.000 микрограма по нормалном кубном метру, а у јулу само 14
микрограма, што је 10-15 пута мање
него у Београду, Лазаревцу, Костолцу.
Све ово је резултат рада нове топио-

Министар Антић уручује награду
Дубравки Станковић

чувати сва радна места. Надам се,
након неколико година и створити
услове да отварамо нова радна места
и да развијамо ову компанију, како
би била гигант у овом региону и у том
бизнису. Све ово што смо заједно урадили – сви запослени, руководство
„Бора”, ВРС је гарант да ћемо имати
снажног партнера са којим ћемо у периоду од три до четири године достићи
пун капацитет топионичке прераде из
сопствене руде и концентрата, а после Благоје Спасковски и Василије Шевченко

Мирјана Антић и Ратко Пејчић

шест година, што је инвестициони
циклус који тражимо од стратешког
партнера, „изаћи” на 100.000, можда
150.000 тона. То је велики циљ, напор
који очекујемо од стратешког партнера и то је та визија коју са њим
желимо да поделимо и да имамо такву
компанију која ће бити на понос
читаве Србије, читавог овог краја и
имати огроман утицај на нашу укупну
економију. Желим вам све најбоље,

нице. Пре једну деценију бележена
је негатива у финансијским резултатима РТБ-а од 20, па и 30 милиона
долара, а за седам месеци ове године
55 милиона долара позитиве. РТБ је
достигао максимум и изнад овога не
може ићи. Басен више не може отварати руднике, а држава као и ми
нема новца, а није ни пракса нигде
у свету да држава отвара руднике. И,
ето, дође време да се потражи стратешки партнер. Посебно ме радује да
има заинтересованих пет-шест великих компанија из изузетно великих
држава какве су Кина, Русија, Канада.
Очекујемо интензиван развој РТБ-а.
Сигурно ће будућност РТБ-а бити
боља, ако се производња са садашњих
45.000-46.000 тона подигне на 120.000
или 150.000 тона. Хвала што сте се
одазвали у овако великом броју и
поздрављам вас рударским поздравом – Срећно!
Потом је уследило уручивање

Величанствен ватромет уочи Дана рудара (Бор)

Љ. Орбовић, А. Антић, Б. Спасковски и Н. Стевановић

награде „Инжењер Шистек”, као
највећег признања које Басен додељује
најзаслужнијим
појединцима
и
институцијама за истакнуте заслуге
за развоја РТБ-а и посебно залагање
на послу, установљеног далеке 1968.
године. Досадашњој плејади 359 „Шистековаца” ове године се придружило још седморо. Министар Антић
уручио је ово најпрестижније басенско признање најмлађем „Шистековцу”
до сада - Дубравки Станковић, руководиоцу хемијске лабораторије у Топионици. Бојану Милановићу, возачу
дампера на површинском копу „Велики
Кривељ”, награду је уручио Немања
Стевановић, председник УО РТБ-а.
Ратко Пејчић, пословођа машинске

Владе Републике Србије, честитке поводом Дана РТБ-а пословодству компаније,
генералном директору Благоју Спасковском и свим запосленима, упутили су
Александар Миликић, градоначелник,
и Драган Жикић, председник Скуп-

Небојша Виденовић и Дејан Милинковић

штине Града Бора („Рударски хлеб са
седам кора изградио је и гради наш
град Бор за који с поносом можемо да
кажемо да је један од најсавременијих
и најлепших у Србији. Желимо да
успешно спроведете посао који је започела ВРС процесом изналажења стратешког партнера, како би РТБ наставио са успешним пословањем”), Бошко

Владимир Јаношевић и Ивица Јакша

службе секундарног дробљења погона
Флотације „Велики Кривељ”, примио
је награду из руку Мирјане Антић, заменице генералног директора РТБ-а за
економију. Дејану Милинковићу, заменику главног пословође машинског
одржавања Топионице и Фабрике сумпорне киселине, признање је уручио
Небојша Виденовић, извршни директор РББ-а, Ивици Јакши, водећем
електроинжењеру у РБМ-у, Владимир Јаношевић, извршни директор
ТИР-а, Велибору Барбуловићу из РББ-а
Сашка Тасић, управница Топионице,
а Василију Шевченку, председнику
Синдикалне организације Топионица,
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а. У име награђених захвалила
се Дубравка Станковић. Уз честитку
коју је рударима поводом њиховог празника упутила Ана Брнабић, председник

Сашка Тасић и Велибор Барбуловић

Ничић, градоначелник Зајечара, као и
бројни пословни партнери и пријатељи
комбината бакра.
Програм обележавања Дана рудара
Србије и Дана РТБ-а почео је петог августа концертом бенда „Министарке
и Кија” у препуном амфитеатру Дома
културе, који је завршен величанственим ватрометом, а пратило га је неколико хиљада Борана.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић

Тендер
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Објављен јавни позив за избор стратешког инвеститора РТБ-а Бор

Тражи се докапитализација
од 350 милиона долара

Пријаве се подносе Министарству привреде до 20. августа у затвореној коверти, заједно са понудом, а предуслов за њихово разматрање је уплата депозита или
достављање првокласне банкарске гаранције од милион долара. – За стратешко партнерство могу се надметати правна лица која су прошле године остварила пословни приход од најмање пола милијарде долара, а којима је експлоатација и производња бакра, осталих обојених и племенитих метала претежна делатност у последњих 10 година

РТБ. – Министарство привреде Републике Србије позвало је 18. јула све заинтересоване
за учешће у поступку приватизације РТБ-а Бор да поднесу пријаве за избор стратешког инвеститора. Реч је о моделу стратешког партнерства докапитализацијом компаније и методи
јавног прикупљања понуда.
Стратешки партнер који новчаном докапитализацијом од 350 милиона долара постаје
власник удела у РТБ-у Бор, према условима наведеним у јавном позиву за прикупљање
понуда, може бити домаће или страно правно лице, али и конзорцијум настао удруживањем
домаћих и/или страних лица ради стратешког партнерства.
Право да поднесу пријаву и квалификују се за закључење уговора о стратешком партнерству са Републиком Србијом имају сви потенцијални инвеститори који се експлоатацијом и
производњом бакра и/или осталих обојених и племенитих метала, као претежном делатношћу,
баве најмање 10 година у континуитету, а у 2017. години су остварили пословни приход од
минимум пола милијарде долара. Право учешћа у поступку може имати и конзорцијум, под
условом да се уговором о конзорцијуму одреди његов носилац. Он мора да има најмање 51%

учешћа у конзорцијуму и да испуњава горе наведене квалификационе услове.
Пријаве се подносе Министарству привреде до 20. августа у затвореној коверти, заједно
са понудом, а предуслов за њихово разматрање је уплата депозита или достављање првокласне банкарске гаранције од милион долара.
Приватизациона документација, која подразумева Информациони меморандум, Упутство
за понуђаче и Нацрт уговора о стратешком партнерству, биће доступна свим заинтересованим лицима након потписивања Уговора о чувању поверљивих података и уплате 10 хиљада
долара на име накнаде за њен откуп.
Комисија образована одлуком Владе Србије спроводи поступак јавног прикупљања
понуда, али и оцењује достављене понуде на основу финансијских и техничких критеријума
који су ближе дефинисани Упутством за понуђаче.
Јавни позив за избор стратешког инвеститора за РТБ Бор објављен је 18. јула на сајту
РТБ-а Бор и у дневном листу „Политика“ а енглеска верзија позива у „Фајненшл Тајмсу“ 20.
јула.
Г. Тончев Василић

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС“, бр. 129/14, 75/15, 16/16 и 108/16) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-6896/2018 од 17. јула 2018. године, Министарство привреде дана 18. јула 2018. године (у даљем
тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор стратешког инвеститора за
РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР
матични број: 07130562
(у даљем тексту: Јавни позив)
ЈП 2/18

Министарство позива сва заинтересована домаћа и/или страна правна лица за учешће у поступку
приватизације моделом стратешког партнерства докапитализацијом привредног друштва РУДАРСКОТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР, матични број: 07130562 (у даљем тексту: Субјект
приватизације), методом јавног прикупљања понуда, да поднесу своје пријаве за избор стратешког инвеститора (у даљем тексту: Пријава).
1. Предмет Јавног позива
Предмет Јавног позива је избор стратешког инвеститора који новчаном докапитализацијом Субјекта
приватизације у износу од 350.000.000,00 УСД постаје власник удела у Субјекту приватизације.
2. Подаци о Субјекту приватизације:
Према подацима из регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре:
Пословно име:

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Матични број:

07130562

Структура капитала:










Вредност капитала:

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 99,99998942%
АКЦИОНАРСКИ ФОНД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
(СТАРИ ГРАД): 0,00000705%
ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАЈДАНПЕК- У СТЕЧАЈУ:
0,00000012%
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧОКОЛАДЕ,
БОМБОНА И ПЕЦИВА ПИОНИР ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА):
0,00000004%
РУДАРСКО ТОПИОНИЧАРКИ БАСЕН БОР ГРУПА ФАБРИКА
ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА ДОО БОР – У СТЕЧАЈУ: 0,00000008%
РУДАРСКО ТОПИОНИЧАРКИ БАСЕН БОР-ГРУПА,
ИНСТИТУТ ЗА БАКАР БОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БОР, ЗEЛЕНИ БУЛЕВАР 35: 0,00000007%
РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БОР: 0,00000313%
РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР-ГРУПА ФАБРИКА
ЛАК ЖИЦЕ БОР ДОО БОР – У СТЕЧАЈУ: 0,00000011%



уписани новчани капитал:



уплаћени новчани капитал:

2.333.863.136,32 РСД
100,00 РСД
147,00 РСД
2.333.863.136,32 РСД 25.10.2017.
100,00 РСД 31.12.1997.
147,00 РСД 27.6.2018.

Информациони меморандум, Упутство за понуђаче и Нацрт уговора о стратешком партнерству (у
даљем тексту: Приватизациона документација) биће доступни свим заинтересованим лицима након
потписивања Уговора о чувању поверљивих података и уплате накнаде за Приватизациону документацију.
Накнада за Приватизациону документацију износи 10.000,00 УСД (у даљем тексту: Накнада).
Приватизациона документација ће бити доступна почев од дана објаве овог Јавног позива.
3. Право на подношење пријава
Стратешки инвеститор може бити домаће или страно правно лице. Домаћа и/или страна правна лица
могу да се удруже ради стратешког партнерства (у даљем тексту: Конзорцијум) и да овласте једно лице
за заступање.
Стратешки инвеститор, заинтересован за закључење уговора о стратешком партнерству са Републиком
Србијом, мора задовољавати следеће квалификационе услове:
·Да се као претежном делатношћу бави експлоатацијом бакра и/или осталих обојених и племенитих
метала и/или производњом бакра и/или осталих обојених и племенитих метала, у последњих 10 година
у континуитету;
·Да је самостално или на консолидованом нивоу, из претежне делатности наведене у претходној тачки,
остварио пословни приход од најмање 500.000.000,00 УСД у последњој пословној години која претходи
години објаве јавног позива за избор стратешког инвеститора.
Испуњеност квалификационих услова се може доказивати и преко правног лица које спроводи, директно
или индиректно, контролу над учесником у поступку.
Право на учешће у поступку може имати и Конзорцијум под условом да се уговором о конзорцијуму одреди
члан (тј. носилац) Конзорцијума који има најмање 51% учешћа у Конзорцијуму и који мора испуњавати
све горе наведене квалификационе услове.
Члан (тј. носилац) Конзорцијума који испуњава квалификационе услове или лице преко кога се доказује

испуњеност квалификационих услова, не може иступити из Конзорцијума за све време трајања контроле
испуњења уговорних обавеза које су предвиђене уговором о стратешком партнерству.
4. Откуп Приватизационе документације
Писани захтев за откуп Приватизационе документације (у даљем тексту: Захтев), доставља се
Министарству привреде у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република
Србија или електронском поштом (e-mail) на адресу dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и jelena.arsic@privreda.
gov.rs, са јасном назнаком “Захтев за откуп Приватизационе документације – шифра поступка: JP 2/18“.
Захтев, између осталог, мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични
број и ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон), а у противном се има сматрати неуредним и Министарство
на исти неће одговорити.
По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском
поштом инструкција за уплату накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.
Након уплате Накнаде, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих
података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података,
заинтересована лица могу преузети Приватизациону документацију у просторијама Министарства, на
адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова (канцеларија
130) или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси
одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.
5. Подношење Пријава
Крајњи рок за подношење Пријава је 20. август 2018. године, до 12.00 часова (по локалном времену у
Републици Србији).
Пријава се подноси Министарству у оквиру затвореног коверта заједно са понудом све у складу и на начин
дефинисан Упутством за понуђаче.
Пријаве које не садрже доказе о испуњености услова из тачке 3. овог Јавног позива неће бити разматране.
Форма и садржина Пријаве, укључујући и форму и садржину изјава подносица Пријаве којим се доказује
испуњеност квалификационих критеријума за стицање статуса Стратешког инвеститора, као и начин
достављања пријава и друго, ближе је дефинисано Упутством за понуђаче.
6. Депозит или Банкарска гаранција
Предуслов за разматрање Пријава је уплата депозита или достављање гаранције издате од првокласне
банке за озбиљност понуде (у тексту: Депозит) у износу од 1.000.000,00 УСД.
На уплаћени депозит се не обрачунава камата.
7. Критеријуми за рангирање понуда
Комисија образована одлуком Владе Републике Србије која спроводи поступак јавног прикупљања
понуда спроводи оцену достављених понуда на основу финансијских и техничких критеријума, ближе
дефинисаних Упутством за понуђаче.
8. Измене Јавног позива
У случају потребе Министарство задржава право да измени све или поједине елементе из овог Јавног позива
и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.
9. Питања и додатна појашњења
За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица,
на српском или енглеском језику.

Министарство привреде
Републике Србије
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Република Србија

Приватизациони саветник
BDO Business Advisory doo
Кнез Михаилова 10
11000 Београд
РепубликаСрбија

Јелена Арсић
тел: +381 11 36 42 832
факс: +381 11 36 18 914
E-mail: jelena.arsic@privreda.gov.rs

Марта Косановић
Tel: +381 11 32 81 367
Fax: +381 11 32 81 808
E-mail: rtbbor@bdo.co.rs

Душан Шутановац
тел: +381 11 36 42 781
факс: +381 11 36 18 914
E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

Урош Ћамиловић
Tel: +381 11 32 81 288
Fax: +381 11 32 81 808
E-mail: rtbbor@bdo.co.rs

Овај Јавни позив за избор стратешког инвеститора за РТБ Бор
објављен је у „Политици” 18.07.2018. године (среда)

Тендер

Четвртак, 9. август 2018. Број 2296, страна 5
За десет дана пет компанија откупило тендерску документацију, а две поднеле захтев

Антић: „Од стратешког
партнера очекујемо амбициозне
пословне планове“

БЕОГРАД. – Поводом јавног позива
за избор стратешког инвеститора за Рударско-топионичарски басен Бор, расписаног 18. јула, министар рударства
и енергетике Александар Антић гостовао је наредног дана у јутарњем
„Дневнику“ РТС-а. Одговарајући на
питање новинарке Ружице Врањковић
зашто се Влада одлучила за модел

идејом да се обезбеди да РТБ дугорочно пуни своју топионицу сопственим рудама, сопственим концентратом, и да већ у наредних неколико
година, можда, унапреди и топионицу
и повећа њен капацитет.
Подсећајући да је већ више пута
речено како је услов државе да се очува
свих 5.000 радних места, новинарка је

Очекују се далеко већа улагања у модернизацију рудника

докапитализације и да од стратешког партнера за РТБ Бор, уз остале
услове, тражи инвестиције од 350
милиона америчких долара, односно
зашто су нам важне те инвестиције,
министар Антић је образложио:
- РТБ је, пре свега, значајна
компанија са изузетним утицајем
на нашу укупну економију, капитално важан за читаву источну
Србију и нама је изузетно важно да
настави да се развија, да буде стабилан, са одрживим дугорочним
пословањем. Због тога, пре свега, инсистирамо на инвестицијама. Триста
педесет милиона долара је обавезна
докапитализација. Очекујемо од
стратешког партнера снажнији пословни план и далеко више улагања

казала да се претходног дана из Министарства привреде, које је расписало
тендер, чуло да ће се о власничком
уделу разговарати са најзначајнијим
потенцијалним
инвеститорима.
Неки економисти сматрају да је
важно да држава сачува контролну
или надзорну улогу, а да онај ко дође
управља РТБ-ом. Какав је план – било
је њено следеће питање министру
Антићу.
- Пре свега, обавезе будућег стратешког партнера ће бити да у периоду
док ми контролишемо читав тај приватизациони процес, а то је три, односно шест година, сачува постојећи
број радних места. Ми очекујемо,
узимајући у обзир да је бизнис-план
део ове тендерске процедуре, попри-

Борске катоде високог квалитета

и у модернизацију рудника, пре свега
мислим на „Мајданпек“, „Кривељ“
и борску „Јаму“, и у отварање новог
рудника „Церово“. Све са циљем да
мултипликујемо производњу и руде,
и концентрата бакра и тако учинимо
комплекс успешним и дугорочно одрживим. Значи, инсистираћемо на
снажном инвестиционом циклусу,
пре свега, и највише, у рударству са

лично амбициозне пословне планове нашег стратешког партнера.
Очекујемо да ће, по завршетку овог
инвестиционог циклуса, тамо бити
неопходан додатни број радника, тако
да верујемо да ће дугорочно бити сачувано ових, тренутно 5.000 радних
места, плус додатно запошљвање
услед појачаних инвестиција - одговорио је Антић и нагласио:

Желећи да „Бор“ настави развој и дугорочно, стабилно и одрживо
послује, инсистирамо на инвестицијама - казао је министар рударства Александар Антић, гостујући у „Дневнику“ Радио-телевизије
Србије 19. јула. – У очекивању далеко већих улагања у постојеће
и нове руднике рачуна се, не само на очување садашњих 5.000 радних места, већ и додатно запошљавање. - Проценат власништва
биће једно од кључних питања на тендеру: „Питаћемо заинтересоване колико процената траже за 350 милиона долара, они ће нудити проценте и то ће бити један од кључних критеријума за наше
одлучивање“
-Такође, обавеза стратешког партнера је и да преузме све обавезе
везано за историјска дуговања у
складу са УППР-ом. Везано за проценте власништва између стратешког
партнера и Републике Србије то ће
бити једно од кључних питања на тендеру. Ми питамо на тендеру стратешког партнера колико процената власништва тражи за 350 милиона долара,
тако да ће они нудити проценте и то
ће бити предмет по коме ћемо их бодовати и један од кључних критеријума
за наше одлучивање.
У протекле две године рекли сте
да је интересовање показало 11
потенцијалних инвеститора. Неки
су и више пута били у Бору, анализирали стање, 20. августа истиче рок,
када реално можемо очекивати да
добијемо жељеног инвеститора – било
је последње питање новинарке РТС-а
министру рударства.
-Па, пре свега, ми смо врло прецизни и врло транспарентно комуницирамо са јавношћу по том

Александар Антић

складу са законом) уговарања и до
краја године - када уплате 100 милиона долара - што је према тенедеру
услов за закључење, да закључимо
тај уговор.
Десет дана касније (29. јула) РТС
је у другом “Дневнику” објавио нови
прилог (исте ауторке) са податком да
се у међувемену за РТБ Бор интересо-

Идеја је да се обезбеди да РТБ дугорочно пуни своју топионицу
сопственим концентратима

питању. Једанаест светских рударских компанија је у протекле две године са РТБ-ом потписало уговор о поверљивости података и радило анализе РТБ-а. Седамосам тих компанија су заиста врло
озбиљно урадиле „дју дилиџенс“ и
финансијски, и правни, и рударски,
и металуршки, и заиста више пута
биле у посети Бору. Ми очекујемо да
ће оне узети активно учешће на овом
тендеру. Наравно, он је потпуно отворен, ми смо га јавно објавили,
сутра (20. јула) излази оглас и у
„Financial times“-у, то је један озбиљан
међунродни тендер. Као доказ да
постоји интересовање мислим да
може да послужи чињеница да се само
у првом дану (ми смо јуче објавили
тендер у средствима информисања),
већ јавиле четири компаније за откуп
документације која, узгред, није ни
тако јефтина. Очекујемо понуде до 20.
августа, верујем да ћемо у септембру
извршити оцену тих понуда, да ћемо
изабрати најповољнијег понуђача
са којим онда прелазимо у фазу (у

вало седам инвеститора – пет је већ откупило документацију, а два су поднела
захтев.” Речено је и да Кинези не крију
да желе стратешко партерство са борским гигантом. - Та компанија се зове
‘Зиђин’ из провинције Фуђен, то је
јужна провинција - навео је амбасадор
НР Кине у Србији Ли Манчанг. - Она је
једна од најуспешнијих у тој области
у нашој земљи, има и своју фабрику
и представништво у другим земљама.
Професор Економског факултета у
Београду Љубодраг Савић ту кинеску
компанију види као најозбиљнијег партнера. И остали су озбиљни, али питање
је њихове рачунице, рекао је нагласивши:
-Иза компанија из тржишне привреде не стоји држава, док иза великих кинеских компанија увек стоји
држава, тако да кажемо да су њихове
маневарске могућности знатно
веће и они могу да послују на дужи
рок чак и ако не бележе значајан
профит”, објаснио је Савић у истом
ТВ-прилогу.
Припремио: Љ.А.

Шистековци РТБ
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Василије Шевченко, председник Синдикалне организације Топионица

Признање синдикалном раду
В. Шевченко: Није важно да ли ћу ја или неки други синдикалац да добије награду - важно је да се препозна да је и то озбиљан рад. - У
протеклој години посебан допринос дао је креирању многобројних одредби Колективног уговора у циљу што бољег радно-правног статуса запослених код садашњег и будућег послодавца по окончању поступка улагања стратешког партнера у РТБ. – Већ годину и по чланови Синдикалне организације Топионице имају бесплатну правну помоћ приликом заступања на суду из области рада и радних односа
ТИР. – У полувековној историји Награде „Инжењер
Шистек” (установљена одлуком Радничког савета
РТБ-а далеке 1968. године), као највећег признања
које Басен Бор додељује најзаслужнијим појединцима
и институцијама за истакнуте заслуге и посебно
залагање на послу појединцима и групама радника,
не памти се да ју је добио неки „синдикалац”. Један
од седморо овогодишњих лауреата је Василије Шевченко Васа, председник Синдикалне организације Топионице. Јер, замисао оснивача била је да се „овим надасве цењеним и престижним признањем покрену сви
прегаоци, радници, стручњаци на изузетна залагања
и доприносе и најбољима ода дужно, и материјално и
јавно признање”.
Василије је рођен 26. јуна 1955. године у Београду. По занимању КВ електромеханичар, запослио
се 1975. и цео радни век („чисте” 42 године стажа без
бенефиција) провео у Топионици, као организатор послова набавке резервних делова за електрослужбу и
техничку документацију. Од првог дана запослења
Шевченко је стално био укључен у рад многобројних
друштвено-почитичких организација, и то са изузетним успехом. Тако је годину дана „одсуствовао” са
посла када је био председник омладине општине
Бор. Био је и најмлађи председник Радничког савета
РТБ-а (осамдесетих година прошлог века, и то само
после пет-шест година стажа). Од 2006. постаје „први
међу једнаким синдикалцима Топионице”. „Током
дугогодишњег обављања функције председника Синдикалне организације Топионица Шевченко се активно
залагао за побољшање материјалног и социјалног
положаја запослених, поштовање законских прописа
у области рада. У протеклој години посебан допринос дао је креирању многобројних одредби Колективног уговора у циљу што бољег радно-правног статуса запослених код садашњег и будућег послодавца
по окончању поступка улагања стратешког партнера у
РТБ” – пише, између осталог, у образложењу за доделу
„Шистекове награде”.
- Подесило се да сам у избор за председника Синдиката Топионице ушао на половини преговора Колективног уговора и завршавам каријеру са новим
Колективним уговором. И у приватном животу сам
такав – или нешто радим или не. Није важно да ли
ћу ја или неки други синдикалац да добије награду
- важно је да се препозна да је и то озбиљан рад. И
то је посао као сваки други, важно је само како га
доживиш и колико се ангажујеш. Ја сам се упрегао,
јер код мене је спецификум што запнем, ништа не
радим рутински и увек на тежи начин. Једини сам
председник синдиката у РТБ-у, али и шире који је
биран непосредно, тајним гласањем свих чланова.
То има посебну тежину када те људи изаберу, али

имаш и већу обавезу. Са друге стране, имам своје
принципе и нисам једноставан за трговину – наглашава Шевченко.
Наш саговорник сматра да је најважнији посао
било ког синдикалца који озбиљно хоће да ради тај
посао („у претходних осам месеци научио сам Закон о
раду напамет”) управо колективни уговор. „КУ регулише неке будуће односе, тако да је он списак разно-

Василије Шевченко

разних жеља и захтева обеју страна, и то је трговина,
погодба, баланс између жеља и могућности”. - Сада
је питање са којих позиција стартујеш. Улазимо у
преговор, седнемо и изађемо са нашим предлозима.
Ја стварано тако функционишем и нема разлога да
тако само причам, није демагогија. Сазовем седницу одбора, то проанализирамо и од њих тражим
да кажу шта је мој минимум, неке ствари „закуцаш”, негде остављаш могућности да преговараш.
Имам добру особину, све напишем, оверим службеним печатом, а да ли ће супротна страна да чита то је њен проблем. Али, ја себи отварам све законске могућности како ћу сутра да реагујем.
Својим највећим изазовом и успехом сматра то
што је, захваљујући свом озбиљном приступу, створио дисциплиновану синдикалну организацију, са 850
чланова, где се зна како шта функционише. - Код нас
постоји дисциплина у свему, па и у Статуту. Председника не можеш да изабереш другачије него по
процедури. Зарекао сам се да рачун у кафани нећу
да потпишем, и то се није десило од 2006. И кафу

коју пијем у својој канцеларији пијем из свог
џепа, јер желим личним примером да покажем и
финансијску дисциплину. Зато имамо паре - синдикат који их нема не може да функционише. Отуда
Синдикална организација Топионице нема у префиксу ништа друго (нема РТБ, ТИР, СССМ), јер не
желим да паре од чланарине одлазе било коме. Поразговарам са сваким ко се учлани да видим какав
је човек, шта га све интересује, кажем му како
функционише наш синдикат, шта може да очекује,
која су његова права, обавезе, све му објасним. Наследио сам Фонд „Друг другу”, где се сви посебно
учлањују и ту се издваја 0,5 одсто од плате (из њега
делимо неповратна средства). Завршни рачун
организације је на огласној табли, код мене нема
никакве тајне. Много лошије располажем личним
него синдикалним парама, јер ми је јасно колико је
тај синдикални динар четвртаст. Приватно могу да
будем ко желим, али немам права да то радим у име
чланова синдиката у коме има доктора наука, магистара, инжењера – каже Василије.
Чланови Синдикалне организације Топионице
имају бесплатну правну помоћ приликом заступања на
суду из области рада и радних односа већ годину и по
дана. Шевченко наглашава да је уштедео огромне паре
ангажујући два адвоката. - Било би погубно да дође
стратешки партнер, а ти немаш потписан КУ. Онда
имаш права која ти даје Закон о раду – сменски
рад плаћен 120 одсто, а ми по КУ имамо државни
празник 150 одсто. Имали смо добру ствар да пет
година нема отпуштања, али за то нисмо имали
потпору у Закону о раду. Онда смо то „на мишиће
избоксовали” у једном КУ и сада смо се договорили на три године, што опет „пије воду”. Битно је
да, ако дође нови стратешки партнер можеш да се
наместиш у неким позицијама, имаш неку основу,
нешто док се не упознате. Генерално, ја нисам за
овакву ситуацију, али дефинитивно нашим снагама не можемо да је решимо, јер предузеће нема
пара. Једина срећа ће бити ако за стратешког партнера дође неко ко је из ове приче, ко има и концентрате. Држава већ прича о заштитном, мањинском,
пакету акција. У овом тендеру је добро то што се
задржава свих 5.000 радника.
Шевченко на крају разговора поручује да не мисли
да је незаменљив, нити најпаметнији, нити сујетан и,
уз осмех, додаје да је успех бити синдикалац у Топионици, а да ниси смењен. – Међутим, радим са 110
одсто снаге, поштено и најчасније што умем. Ову
награду доживљавам као признање синдикалном
раду, не мени лично него мојим члановима.
Ј. Станојевић

Поводом Дана рудара Србије

Сатови најбољим рударима
Б Р Е С Т О ВАЧ К А
БАЊА. -Други део централне свечаности поводом 6. августа, Дана
рудара Србије и Дана
РТБ-а, припао је СССС,
који у сарадњи са СССМ
Србије и Самосталним
синдикатом радника ене
ргетике Србије, традиционално на овај дан
награђује ручним сато
вима најбоље рударе
Љубисав Орбовић
и раднике у области
енергетике. Љубисав Орбовић, председник ССССа, најпре је честитао рударима њихов празник,
установљен у знак сећања на 6. август 1903, када је у
Сењском руднику почео велики штрајк.
– И данас имамо исту борбу - за боље услове рада

и већи стандард. Просечне плате рудара у
Србији су различите – од 40.000 до 80.000
динара. Али, то не значи да се не боримо
да у наредном периоду не буду још веће
и боље, као и услови рада. Значајно је да
„Бор” добија стратешког партнера. Нисмо
баш увек вољни да неко дође, али очито
да је то неопходно. Мора да верујемо
директору Спасковском, првенствено
ВРС да ће стратешки партнер бити
добар, али мора бити добар и за раднике –
истакао је Орбовић.
Зоран Вујовић, председник, СССМ-а
Србије, уручио је ручне сатове Станиши
Риђићу и Славиши Илићу из РББ-а, Слободану Јовановићу и Зорану Јовићу из
(„Бело брдо”), Љиљи Асанковић Јовић и Горану
РБМ-а, Момиру Живковићу и Богољубу Радановићу Благојевић из Самосталног синдиката радника енериз рудника „Рудник”, рударима РМХК „Трепча” - Дра- гетике Србије.
гославу Вучковићу („Црнац”) и Игору Михајловићу
Ј. С.
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Шистековци РББ

Бојан Милановић, возач тешких камиона на кривељском копу

Са дамперима од детињства
КОП ,,КРИВЕЉ”. - Бојан Мила
новић је, настављајући традицију свога
оца и таста, возач тешких камиона на
кривељском копу већ 16 година. Раног
26. јулског јутра пословођа га је позвао
и казао: - Треба да частиш, један си
од добитника награде „Инжењер
Шистек” за ову годину! Колико је био
изненађен, толико му је и годило, али
каже: Радећи нисам размишљао о на-

Бојан Милановић

гради. Радио сам савесно од првог
дана, што се каже – срцем! Био сам редован на послу и драго ми је да је неко
све то уочио. Ипак, свестан сам да је
заслуга, у крајњем, колективна и да
ћу је понети у име још много добрих
возача, не само моје ,,Д”- смене, већ и
осталих са кривељског копа, који се
такмиче да превезу што више руде и
јаловине.
Упарвник копа Милан Делић рече
да није било лако од 80-ак добрих

возача изабрати једног, али да је Бојан
њихов избор ове године и сигуран је да
нису погрешили. Издвојио се по више
основа, заслужује ову награду и сасвим
је довољно да и даље буде какав је био
до сада – тих, поуздан, са добрим учинком и домаћинским односом према
возилу. Реч је о возачу чији се глас ретко
чује на радио-станици којом се комуницира на копу. - Као да није ту, а ту је –
каже Делић - и увек међу онима који
су највише превезли. Када су на коп
стигла два “камацу”-дампера, иначе
мало другачија од “белаза”, ушао је у
ужи избор возача којима ће бити поверени.
Бојан је рођен је 1969. у Књажевцу,
али је већ 1972. са родитељима дошао
у Бор где му је отац био возач дампера на Борском копу. - Живели смо
поред копа - каже Бојан. - Одмах испод
старе школе “Трећи октобар”. Чим се
заврше часови ето мене на рубу копа
да гледам како багери товаре камионе. Неколико пута сам силазио код
оца да се возим у дамперу, чак сам
водио и другаре. Причао сам им како
је то, али доживљај сам пренео тек
кад су сели у кабину. Мада су ти камиони били трипут мање носивости од садашњих - 70-ак наспрам 220
тона - за нас у тим годинама били су
огромни!
Таква блискост са дамперима
од малих ногу није могла да одведе
Милановића у другом правцу него
ка школи за руковаоце рударском
механизацијом. Међутим, први посао му
није био на копу. Најпре је кратко радио
у Фабрици вентила, па на приватном
стоваришту и у Кланици, док се није,
како рече, „пронашао“ на кривељском
копу. - Овде сам дошао 2002. године

Настављајући традицију свога оца и таста, који су такође били
возачи тешких камиона, Милановић се издвојио по више
основа. На копу сматрају да заслужује награду и сасвим је
довољно да и даље буде као и до сада – тих, поуздан, вредан и
са домаћинским односом према возилу
ради обуке за потребе „Церова“, али је
план промењен и остао сам до данас.
Нема камиона који нисам возио, од
„унутрига“ и „еуклида“ (популарне
„јулке“) до малих и великих „белаза“.
Најдуже возим „камацу“, и данас сам
за његовим воланом.
Одговарајући на питање има ли
“рецепт” за успешност, Бојан каже: Суштина је у томе што сам до детаља
упознао камион који возим тако да
брзо „дефинишем“ проблем и не
дозвољавам да стане негде на терену.
Чим приметим да се нешто дешава
са њим настојим да предухитрим
квар или да га сам отклоним. Сва
„мудрост“ је у томе да увек имам исправно возило јер само тако могу
највише и најбрже да превезем, да избегнем хаварију, застој, трошкове, нервозу. Тако сам и најпре ја заштићен,
а онда и сви око мене.
За Бојаном је деценија и по вожње
лети, зими, дању, ноћу. Њему више од-

говара рад ноћу, а сада се ради по шест
ноћних смена. - Некако ми је боље,
нема врућина, мирно је, рано уочиш
друго возило – каже он. - Наравно,
највише се уради лети, а број „тура“
зависи од више разлога, пре свега од
близине багера. На питање како господари толиком тежином, јер код највећих
“белаза” то је око 370 тона, рачунајући
терет и возило, Милановић каже: - Ја
сам од малена био у тим камионима
и изгубио сам страх од њихове величине. Њима се лако управља, као
аутом, само мораш увек да имаш у
виду ту величину осредње куће. Кад
су под теретом треба да будеш сигурани да нигде ништа не цури из хидраулике, јер ако откаже неко црево
за висок притисак, губиш команде,
кочење, готово све. Отуда је моја
порука онима који ће једног дана
бити возачи, багеристи, да поштују
машину са којом раде, а она ће им вишеструко вратити.
Љ. Алексић

Ратко Пејчић, пословођа машинске службе секундарног дробљења флотације „Велики Кривељ”

Превентивом против застоја
Ратко потпуно разуме значај превентивног одржавања, ревносно
га спроводи и један је од најзаслужнијих што је погон секундарног
дробљења постао најбољи део флотације “Велики Кривељ” – каже
њен управник Саша Милић. – Пејчић поседује велики ауторитет
код радника стечен искључиво радом, знањем и прихаватањем свеког предлога, ако води бржем, али и добром, обављању посла
РББ. – Машински техничар Ратко
Пејчић 37 година ради у погону секундарног дробљења кривељске флотације
где прашине има свуда. И споља, и
унутра, па и његовој канцеларији у
којој га можете срести само ујутру. Није
онда ни чудо што га управник Саша
Милић сматра једним од најбољих
од свих пословођа са којима је радио
поседњих десет година у борској и
кривељској флотацији. - Ратко потпуно разуме значај превентивног
одржавања и ревносно га спроводи –
каже Милић. - Перфектан је у знању и
организацији посла и поседује велики
ауторитет код радника који је стекао
искључиво радом и знањем. Један је
од најзаслужнијих што је погон секундарног дробљења постао најбољи
део флотације “Велики Кривељ”,
упркос веома тешким условима рада.
Много сам научио од њега и даље
ме одушевљава његова стручност и
посвећеност послу, иако је превалио
42 године радног стажа.

Ратко је рођен 1956. године у Студени (општина Бабушница) и са четири
године 1960. дошао у Бор. Ту је завршио
основну и Средњу машинску школу и
први посао нашао у ФОД-у. Новембра
1982. прелази у кривељску флотацију
и 15 година је сменски пословођа у рударском делу, да би 1997. био пребачен
у машинску службу где је сада главни
пословођа. Његов посао је да са колегама брине о раду погона са две секундарне дробилице, четири терцијалне,
два примарна и пет секундарних сита,
као и десетак транспортних трака. Ту је
много буке и прашине, али му је Ратко
остао веран толике године, водећи
рачуна о свим агрегатима, подмазивању,
замени делова.
У машинској служби, уз Ратка ради и
његов помоћник, десет бравара, пет варилаца и четири вулканизера. Њихове
интервенције су увек орочене. - Послове
морамо да обавимо што пре и што боље
– каже Пејчић. – Сваког јутра се састанемо и одредимо шта је приоритет, јер

ретко који посао може да се обави а
да погон не стане. Компромиса нема,
јер ако задатак не урадимо на време и
како треба, флотација остаје без руде.
Превентивом настојимо да спречимо
хаварије које по последицама могу

Ратко Пејчић

бити непредвидиве, а најризичније су
транспортне траке јер се лако оштете
и цепају. Код машинских склопова
нешто је и предвидиво.
Ефикасност своје службе Пејчић
темељи на добром односу са радницима, на узајамном поверењу. – Пошто
не могу да будем на сваком месту, са

сваким радником у сваком послу,
морам да имам поверење у њега да
ће, кад му нешто дам да уради, то и
урадити како треба. Много пута смо
остајали дуго на послу, нарочито при
хаваријама трака, где нема шансе да
се проблем реши за мање од 24 часа.
Али, издржимо, помажмо једни другима, не гледајући ни да ли ће нам се
платити свака интервенција. Колико
смо само пута отишли да нешто
решимо за пола сата. Такав је то
посао. Радим осам сати, али 24 имам
неку обавезу према том погону – поподне, ноћу, викендом, стално сам у
некој приправности.
Највеће басенско признање изненадило је Пејчића. Није, каже, никад
размишљао о тој награди, међутим,
задовољан је што је неко, ипак, запазио његов рад. До пензије има још
две године, али и о њој не размишља.
У погону нема много младих људи, а
његова порука онима који су закорачили, или ће тек, у овако велике погоне
јесте да се посвете послу, да уче од њих
старијих, јер из књиге не може баш све
да се сазна, нпр. како неки посао лакше
и брже да се обави. – Ту ја прихватам
сваки предлог радника. Ако је њему
лакше, или мисли да ће тако брже,
али и добро, да га уради - ја се увек
сложим.
Љ. Алексић

Шистековци РБМ
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Ивица Јакша, главни електроинжењер РБМ-а

Кад награда изненади
РБМ. - На вест да је предложен, а
потом и постао један од добитника
овогодишње награде “Инжењер Шистек”
која се за изузетне резултате у раду, као
највише признање, додељује у Рударско топионичарском басену Бор, Ивица

Ивица Јакша

Јакша (41), главни електроинжењер
у Руднику бакра Мајданпек, био је искрено изненађен и затечен, помало и забринут.
-Сам предлог мојих колега и
претпостављених да баш ја будем
овогодишњи добитник тог највишег
признања изненадио ме је. На награду

нисам ни помишљао, будући да у
РБМ-у радим тек пет година - скромно
признаје Ивица, рођени Боранин са дипломом Електронског факултета у Нишу.
Рад у РБМ-у започео је са искуством
стеченим у Фабрици бакарних цеви и
Немачкој: - Брине ме, међутим, то што
ова, као и свака награда, обавезује да
се убудуће ради и више, а ја сам већ
давао свој максимум на баш сваком
послу и задатку.
У Руднику бакра Мајданпек, пре него
што је постао главни електроинжењер,
био је ангажован на електрорадовима
у новој флотацији. Потом су његова
стручност и рад били неопходни и у
другим производним целинама, не само
флотације, већ читавог РБМ-а, па су обавезе постале бројније.
-Када је реч о мом послу
најкомпликованије, најзахтевније је
одржавање опреме у новој флотацији
и њено очување у пројектованом
стању. Како је то истовремено и
највећи изазов, јер у питању су, не
само нова опрема, већ и технологија,
технолошка и иновативна решења,
ипак није тешко - објашњава овај
млади стручњак. Он додаје да стара
опрема, која је такође у великој мери
ангажована у производњи, представља
проблем у погледу одржавања и поуз-

Са више од 10 година релевантног радног искуства у тешкој
индустрији, најпре је ангажован на електрорадовима нове
флотације, а потом су његова стручност, рад и знање били
неопходни и у другим производним целинама мајданпечког
рудника. - Одличан тимски радник и доказани стручњак у више
пројеката
даности: - Њу полако модернизујемо,
пошто је претходно добро упознамо,
а тимским радом “утегнемо” на свим
линијама производње.
Са више од 10 година релевантног
радног искуства у тешкој индустрији,
укључујући металургију, прераду руда
и тестирање нових постројења, те
њихово пуштање у рад, Ивици Јакши
се из дана у дан поверавају нови задаци
на одржавању опреме како у флотацији,
тако и на површинском копу. У Руднику
бакра Мајданпек, где лаких послова
нема, важи за стручњака и човека којем

ни један посао није тежак. Одличан је
тимски радник и доказан стручњак на
више инвестиционих пројеката у оквиру
постројења за концентрацију бакра
и племенитих метала са повећањем
производње од 3,5 на шест милиона
тона влажне руде годишње, као и њеним
будућим растом. Такав досадашњи рад,
стручност и резултати препоручили су
га за највише инжењерско признање у
Рударско топионичарском басену Бор,
за награду „Инжењер Шистек“.
С. Вукашиновић

Велибор Барбуловић, пословођа одржавања кранова у РБМ-у

“Успех је добити признање које
је сан свих запослених”
Велибор захваљује на сарадњи колегама и претпостављенима,
без којих, како каже, награду не би добио. - Он није само
пословођа, већ и човек укључен у све послове бравара и
електричара, он је возач у свом тиму, брине о камиону којим
управља, опробао се као аутолимар и лакирер, није му страно
ни заваривање ни лемљење, остварио је велике уштеде
предузећу

РБМ. - И сама вест да сам предложен за тако значајну награду
каква је “Инжењер Шистек”, која
представља сан сваког запосленог у
руднику, пријатно ме је изненадила.
Доживљавам је као признање за мој
досадашњи рад, надам се да то и јесте,
баш као и подстрек да убудуће радим
као до сада не штедећи труд, одговорно
и квалитетно – био је први коментар
Велибора Барбуловића, електротехничара, пословође групе Одржавање

кранова у Радној целини Одржавање
опреме у РБМ-у.
Велибор (38) као електротехничар 18 година ради на одржавању кранова у Руднику бакра Мајданпек: - Почетак је био најтежи, јер сам се тада
срео са радом на висини. То је оно
што овај, иначе, одговоран посао
чини захтевнијим - каже Веља којег
колеге описују као вредног, интелигентног, мирног, сталоженог, тихог и
ненаметљивог. Он, са своје стране,

истиче да баш њима и непосредно
претпостављенима дугује захвалност на
разумевању, сарадњи и колегијалности
у свакодневном раду: - Поносан сам
што све ово време никада није доведена у питање безбедност иједног
члана тима, иако је посао сам по себи
високоризичан, јер су и висине на
којима се обавља велике, а безбедност је најважнија - речи су Велибора
Барбуловића.
Будући да рудник располаже са 65
кранова носивости од три до 80 тона,
распоређених у свим погонима, као
безусловно незамењивих у производном процесу, четворочлана група радника за одржавање кранова на челу са
Велибором има велику обавезу да сви
они у сваком тренутку буду у функцији.
Својим добрим познавањем машинства
и електротехнике, изузетним залагањем
и марљивим радом у свако доба дана и
ноћи, па и неустрашивошћу коју подразумева рад на висини, Велибор са својим
тимом успева да квалитетно обави посао
одржавања на којем је некада у руднику
било ангажовано 36 радника. Укључен
је у све послове, и бравара и електричара, па и возача, за свој тим, брине о камиону којим управља. Опробао се и као
добар аутолимар и аутолакирер, а није
му страно ни заваривање и лемљење. С
разлогом важи за универзалног мајстора
високог калибра.
Направио је велике уштеде. Није му
заборављено да је оспособио кранове заменом комплетних електроинсталација
на пресипним станицама Б и Ц, на

транспортеру “Фазе I” која је 2000.
године изгорела. Зна се његов допринос
у дислоцирању крана од 10 тона из бункера флотације у нови објекат пумпне
станице “Калуђерица” на јаловишту,

Велибор Барбуловић

као и приликом ремонта највећег крана
у РБМ-у, носивости 80 тона, на примарном бункеру јаловишног транспортера
“Фазе I”.
Овај скроман човек који са породицом живи на Кршу, у Рудној Глави,
истиче да ће награда “Инжењер Шистек”
бити нешто чиме ће моћи да се похвали
синовима, са жељом да и њима она буде
мотив и инспирација, да га у свему надмаше.
С. Вукашиновић
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Шистековци ТИР

Дубравка Станковић, руководилац хемијске лабораторије у Топионици

„Од наших анализа зависи
квалитет бакра”
ТИР. – Једина дама међу овогодиш
њим добитницима Награде „Инжењер
Шистек” Дубравка Станковић, руководилац хемијске лабораторије у Топионици, била је видно изненађена,
збуњена, али и пресрећна када је сазнала за ову лепу вест. „Шистековци”
су, како је дотад веровала, углавном
људи са дужим радним стажом – две,
три деценије, а она је тек толико стара
(тачније млада). Зато је ова крхка
тридесетједногодишња Боранка прави
пример да се снови остварују када нешто
много желиш, али се и много трудиш да
то постигнеш. Дубравка је рођена 26.
октобра 1986. године у Бору, у родном
граду је завршила основну, у Зајечару
средњу медицинску школу, а у Београду
(2008.) Хемијски факултет. Запослила се
првог марта 2014. године у Електролизи,
где је радила као приправник у РЈ Електролитичка рафинација бакра. После
непуну годину дана прешла је у Топионицу на место руководиоца хемијске
лабораторије.
Као дипломираном хемичару Дубравки су се у потпуности поклопила
очекивања која је имала пре запослења
и посао који сада обавља. За некога ко је
заљубљеник у хемију и сматра је једном
од најлепших наука њено радно место
и миље који је свакодневно окружује
су остварење жељеног сна („хемијске
анализе су сан сваког хемичара”). Сва-

кодневни посао аналитичара своди се
на сменске анализе хемијског састава
шљаке, бакренца, влаге у шаржи и концентрату. Оне су од пресудног значаја
зато што од њих зависи цео технолошки
процес Топионице. Дубравкин посао руководиоца јесте да организује рад, уводи
нове методе за анализу шарже, концентрата и свега што је потребно за нову
топионицу. Са новим технолошким поступком веома се повећао и обим посла
који она обавља, и то, како истичу њени
претпостављени, веома стручно, квалитетно и савесно. Иако ради само у првој
смени, увек је ту када затреба.
Нимало не чуди што Дубравка свој
посао сматра лепим и интересантним. –
Као и у свакој хемијској лабораторији,
посао је истовремено и веома одговоран, јер гарантујете за резултате по
којима се „креира” и прави бакар, као
и за његов квалитет. На основу тих
анализа води се производни процес
– од сушења шарже, управљања у
командној соби односом бакренаца и
шљака, шљаке на конверторима, као
и на рафинацији. Нова технологија
захтева брзе хемијске анализе, а ми
смо ту да тај захтев испунимо и са
новом опремом то и чинимо – наглашава Станковићева.
Пре две године остварила јој се
још једна жеља, јер су се уселили у
новосаграђену лабораторију, а стигли су

Свакодневни посао аналитичара чине сменске анализе хемијског
састава шљаке, бакренца, влаге у шаржи и концентрату. - Са
новим технолошким поступком веома се повећао и обим посла
који Дубравка обавља веома стручно, квалитетно и савесно. –
У мом случају је очигледно да године не морају бити пресудан
фактор, него су залагање и ангажовање
и нови инструменти. – Када је реч о процесним хемијским анализама, сада у
потпуности пратимо и „покривамо”
производни процес Топионице. Нове
су анализа воде за потребе Енергане,
сумпорне киселине за ФСК, електролита за Електролизу, котловске и прашине електрофилтера и остало што
захтевају колеге металурзи. Даљим
развојем Топионице и зависно од захтева за новим хемијским анализама,
надам се да ћемо и убудуће развијати
нашу лабораторију.
У лабораторији је, иначе, запослено
њих 13 и за Дубравку је „то мала група
добро организованих људи где свако
вредно и савесно обавља свој посао, јер
другачије и не може да функционише.”
Каже да са свим колегама има одличну
сарадњу, и са металурзима и са Службом

одржавања који су им више пута притекли у помоћ и зато за њих има само
речи хвале.
- Награду сам првенствено заслужила својим трудом. Хвала мојим руководиоцима који су то препознали и
препоручили ме за овако престижно
признање које ми представља велику
част, подстицај, али и обавезу за још
већи труд. У мом случају је очигледно да године не морају бити пресудан фактор, него су то залагање и
ангажовање. Захваљујем се и свим колегама на коректној сарадњи – поручила је Дубравка.
Дубравка је удата, па пошто за сада
нема деце, каже да увек нађе слободно
време и погледа неки добар филм или
серију.
Ј. Станојевић

Дејан Милинковић, заменик главног пословође машинског
одржавања Топионице и Сумпорне

Увек тамо где је „густо”

Нисам класични пословођа у плавом мантилу и са хемијском
оловком у џепу да само стојим и гледам, већ са браварима
активно учествујем. - Захваљујући Дејановом, али и знању
и искуству његових колега, остварене знатне финансијске
уштеде. - Ово престижно признање ми је подстицај за даљи рад,
напредовање и нове изазове
ТИР. – На вест да је машински техничар Дејан Милинковић један од
овогодишњих „Шистековаца”, већина
запослених у ТИР-у се питала ко је то.
Откривши да је реч о Кубанцу, свима је
све било јасно, јер у Топионици се чешће
познају по надимцима. И Дејан је један
од примера да се са релативно мало
година и живота и стажа може много
постићи и заслужити најпрестижније
признање које РТБ додељује за допринос развоју. Рођен је деветог јула 1974.
године у Бору, где је завршио основну
и Машинско-електротехничку школу и
стекао пети степен стручности (браварспецијалиста).
Радни век је почео 1995. у ФОД-у као
бравар-монтер челичних конструкција,
напредовао је и постао најмлађи бригадир у Монтажи ФОД-а. Седамна-

ест година је одржавао све важне агрегате по целом РТБ-у (на копу, у Јами,
Топионици) и одлично испекао занат
одржавања опреме. Потом се 2012. запослио у Служби машинског одржавања
Топионице, где је почео да ради као бригадир на одржавању конвертора. Будући
да је још у време када је био „ФОДовац” упознао Топионицу као свој џеп,
и као бригадир конвертора радио је у
свим топионичким одељењима. Маја
прошле године постао је заменик главног пословође Службе машинског
одржавања Топионице и Фабрике сумпорне киселине. Али у свим пословима
он је ту – ради барабар са колегама браварима, чиме је заслужио поштовање и
претпостављених и својих сарадника.
- Мој посао тренутно се састоји
од организације одговорних послова

(отклањање кварова, преглед и контрола агрегата који раде, набавка
резервних делова). Међутим, нисам
класични пословођа у плавом мантилу и са хемијском оловком у џепу
да само стојим и гледам, већ са браварима на конверторима, флеш-пећи,
електрофилтеру, гасоводу, скеларима
активно учествујем у свим тим радовима. Увек сам тамо где затреба и „загусти”. Ту смо нас тројица мускетара Драган Николић, Дејан Несторовић и
ја – конструишемо, меримо, правимо
цртеже из главе. . . Узмем шублер и,
да бих дошао до једне мере, морам да
обавим четири мерења, па онда још
једно, потом преконтролишем и визуелно и математички на папиру – казује
Дејан.
Наш виспрени саговорник очигледно је непресушни извор идеја и
за њега не важи оно - не могу. Његово
гесло је да има милион разлога да се
нешто не уради и милион начина да се
нешто уради. - Моја упорност, труд,
интелигенција да користим знање
које имам, доводе ме до тога да сви послови могу да се ураде – неки за два,
неки за 22 сата, али решење постоји.
Да иза ових Дејанових тврдњи стоје
и чврсти докази показују рачунице да
су, захваљујући његовом, али и знању
и искуству његових колега, остварене
знатне финансијске уштеде, јер се углавном избегавало ангажовање тзв. трећих
лица. Набројао је само неке од уштеда
које је постигао - при замени ролне на
конвертору број један, носећег стуба на
пламеној пећи, санацији пумпи за јаку

киселину у Сумпорној, котла у новој топионици, као и неким ситнијим пословима. Када се рушила стара пламена
пећ, са екипом коју је одабрао, очистио
је кранску стазу, иако су сви говорили
да је то неизводљиво из безбедносних
разлога.
- Драго ми је што сам могао да покажем колико вреди мој рад, да сам достигао Награду „Инжењер Шистек”,
што се моје даноноћно долажење на
посао „исплатило” кроз ту награду.
Драго ми је што су моји шефови препознали да заслужујем ово престижно
признање које ми значи подстицај за
даљи рад, напредовање, нове изазове
и налажење нових начина да се проблеми решавају. Посебно ми је све
ово драго, пошто имам 44 године и
мислим да сам један од млађих „Шистековаца”. Али, драго ми је и због
моје породице која је, такође, веома
почаствована. Захвалио бих се мојим
непосредним сарадницима – Зорану
Илијевском, Влади Игову, Зорану
Павловићу, Дејану Несторовићу, Де
нису Петровићу Чику и похвалио
бих и њихово залагање. Ова награда
делом је и њихова.
Иако на крају, што не значи да је по
редоследу важности, Дејан се захвалио и супрузи Ирени, старијој кћерки
Катарини која је на трећој години Факултета безбедности, млађој Наталији,
првотимцу ЖКК „Бор”, изразивши наду
да им је ова награда бар делимична
сатисфакција што понекад можда није
био са њима када је требало.
Ј. Станојевић

Рударство РББ
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Главна метеоролошка станица на Црном врху измерила историјске падавине

Пало 132 литра кише по
квадратном метру, „Кривељ“
био на мукама и у мраку

Невреме праћено грмљавином и обилним пљусковима, које је у ноћи између првог и другог августа захватило Бор, изазвало је велике проблеме у руднику РТБ-а „Велики Кривељ“. Рад на најнижим етажама овог површинског копа био је привремено заустављен
због бујичних потока који су муњевитом брзином потопили електромрежу, па су рударске машине и пумпе у неколико наврата на
кратко остајале без струје. - Водосабирник је, на срећу, прихватио сву количину воде, струју смо добили, очистили рудничке путеве,
пустили пумпе и стабилизовали рад у јутарњим часовима, каже управник кривељског копа
„ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. - Према
подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије и Главне метеоролошке станице на Црном врху у
ноћи између првог и другог августа,
за само 12 сати, у Бору је пало 132 и
по литра кише по квадратном метру,
што је највише у историји мерења!
Претходни апсолутни максимум за
Бор и мерења на Црном врху био је
2014. године, када су падавине обухватиле цео Балкан и проузроковале
поплаве у Обреновцу, а тада је на
Црном врху измерено 100,7 литара
кише по квадратном метру.

Невреме праћено грмљавином
и обилним пљусковима које је уочи
Светог Илије захватило Бор изазвало
је велике проблеме у руднику РТБ-а
„Велики Кривељ“. Рад на најнижим
етажама овог површинског копа
био је привремено заустављен због
бујичних потока који су муњевитом
брзином потопили електромрежу, па
су рударске машине и пумпе у неколико наврата на кратко остајале без
струје.
-Морали смо да редукујемо
производњу са најнижих делова
копа и механизацију превен-

тивно преселимо на сигурно. На
горњим етажама нисмо прекидали
рад, али је степен приправности у
целом руднику био на највишем
нивоу целе ноћи. Водосабирник је,
на срећу, прихватио сву количину
воде, струју смо добили, очистили
рудничке путеве, пустили пумпе и
стабилизовали рад у јутарњим часовима. С обзиром на то колико је
кише пало и то за кратко време,
мислим да смо сви заједно успели
да је победимо и постарамо се да не
нанесе велику штету - каже управник кривељског копа Милан Делић.

Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски потврђује
да је било краткотрајних прекида
производње, али да је захваљујући
присебности и доброј организованости радних људи и, посебно,
руководства на копу „Велики
Кривељ“, где је било најтеже, спречена катастрофа у најави. – Овај
водени колапс неће узети данак
„на бакру“, реаговали смо на
време и производњу стабилизовали врло брзо – рекао је Спасковски.
Г.Т.В.

Много тешкоћа, али висока

Кривељским флотерима јул један од тежих месеци ове године

Иако по количини прерађене руде нису много испод плана, управник Саша Милић жали што је један од летњих месеци, када се
иначе најбоље ради, „испуштен“ за боље домете, поготово на бакру у руди, односно у концентрату. Август ће сигурно бити бољи –
поручује Милић

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Флотери су јула прерадили
825.500 тона руде, што је 92 одсто плана,
односно не тако велики подбачај, али је
управник Саша Милић незадовољан
јер јуна, јула и августа рудари, а са њима
и флотери, традиционално најбоље раде.
Штета је, каже, што је један летњи месец
“испуштен“ за бољи резулат, али у овако
великим погонима није све предвидиво.
Најпре не овако кишан месец који је „саплитао“ коп, а онда ни испадање важне
опреме.
-Нисмо се баш прославили прошлог месеца – каже Милић. - Уз
тешкоће које је имао коп, и флотација
је имала своје проблеме. Прегорела
су три мотора на траци од дробљења

до флотације, па још један на другој
важној траци и то је смањило капацитет дробљења који је ионако био мали
због недостатка руде са копа. Осим
што руда није била најповољнија за
флотирање, крајем месеца поломило
се и погонско вратило на терцијалној
дробилици, за чију санацију су нам
била потребна два дана.
Ипак, флотери су током јула произвели 11.700 тона влажног концентрата са 1.885 тона бакра у њему, што
је 85 одсто плана. Као разлог управник
наводи мањи улаз овог метала са рудом,
али истиче: - Проблеми са дробилицом и мања испорука руде са копа
обележиле су јул. Међутим, добро
је што смо имали високо временско

Саша Милић у командној соби кривељске флотације

искоришћење млинских секција. Руда
није била баш флотабилна тако да је
искоришћење метала 84 одсто, што је
нешто мање него прошлих месеци. У
њој је било доста сумпора и алумината, што се одразило на концентрат.
Био је влажнији него иначе. Пошто
су се алуминати пребацили у концентрат, дошло је до проблема у његовом
филтрирању, па смо све време покушавали да подесимо технологију

флотирања да бисмо добили што
сувљи. Због свега наведеног јул је био
један од тежих месеци ове године, али
изашли смо из тих проблема. Управо
сервисирамо трећи пар млинова, а
монтажом мотора оспособљавамо
транспортни систем очекујући да и
коп појача производњу.
Што се тиче јаловишта, експлоа
тација „поља 1“ иде по плану. Пумпна
станица, тзв. ДОС, стабилно је радила,
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Рударство РББ

На копу “Кривељ” јул у знаку борбе са кишом и исправношћу возила

Одводњавање на великом испиту
Две линије пумпи даноноћно раде јер се богатија руда вади из
усека који је испод нивоа водосабирника, па не сме бити пропуста
– каже управник копа Милан Делић. – Благ подбачај у количинама
руде, нешто озбиљнији на садржају, а највећи у раскривању,
али охрабрује податак да је јул трећи узастопни месец у коме се
уклања преко милион тона јаловине

КОП “КРИВЕЉ”. - За 31 дан јула
било је планирано 900.000 тона руде, а
остварено је 830.500. То је негде око 93
процента плана. Уместо 1,45 милиона
тона раскривке, уклоњено је 1,02 милиона тона, што је 71 одсто плана. Заједно
чине 1,85 милиона тона укупних ископина или 79 одсто од планираних 2,35 милиона. Остварен је и нешто нижи садржај
бакра од 0,282 одсто у односу на планска 0,353 процента који је требало да резултира са 3.084 тоне бакра у руди. – Ми
копамо богатију руду са најниже тачке
која је испод нивоа водосабирника објашњава управник копа Милан Делић.
- Кад су кишни дани, а таквих је јула
било чак двадесетак, тешко је остварити одређене количине богатије руде
за мешање са сиромашнијом из горњих
етажа. Тако смо подбацили на садржају,

прилика, а у неколико наврата пало је
преко 40 литара по квадратном метру,
долазило је до испадања не само наше
локалне мреже, већ и далековода – образлаже Делић. - Да би се поново све
нормализовало потребно је неко
време да очистимо путеве од муља са
косина, да обновимо затрпане канале,
поравнамо плацеве за бушење, оцедимо минске серије… Међутим, гле-

издржали смо ових кишних дана и
надамо се да улазимо у бољи период.
Ипак, одводњавање ће бити приоритет и наредних месеци јер ће се наставити вађење богатије руде са најниже
коте. Настојимо да све ове наше проблеме објективне природе што више
“пегламо” максималним коришћењем
радног времена, па се примопредаја
обавља не само на камионима и ба-

док је мањак у количинама благ (пет
процената) због замене траке на
транспортеру рудне депоније (када су
изгубљене две смене).
-Пошто је готово читав процес на
копу (елипса шест пута четири километра, плус вода са околних брда) под
директним утицајем временских (не)
Богатија руда копа се са најниже тачке која је испод водосабирника

Милан Делић

искоришћења млинова

дали смо да током санације копа све
време један од булдозера дозира резерву руде са депоније како не би
стала и флотација. Осим те борбе са
кишом, у другој половини јула имали
смо и нешто мањи број камиона због
непредвиђених кварова, тако да је и
то допринело наведеном месечном билансу.
На кривељском копу управо очекују
пристизање новог контингента делова
којим ће своју флоту расположивих камиона у августу учинити бројнијом и,
уз повољније време, ићи ка бољим резултатима. У раскривању источног дела
копа добро напредују и надају се да за
два месеца стигну до руде. То су, кажу,
могли и пре, али су желели да шире уђу
у захват како би касније имали веће количине.

герима, него и у сектору њиховог
одржавања.
Управника Делића замолили смо
и за полугодишњи биланс копа, а он
је следећи: Од планираних 5,25 милиона тона руде, откопано је 4,85 милиона
тона или 93 одсто. Планиран је средњи
садржај бакра 0,279 процената, а остварен нешто већи (0,283 одсто) тако да је
дата 13.221 тона бакра у руди или преко
93 одсто од планиране 14.223 тоне. На
јаловини је стање доста неповољније јер
бројке кажу да је уместо 10,49 милиона
тона остварено тек 5,453 милиона тона.
- Охрабрује једино чињеница
– каже управник - што већ трећи
месец узастопно - у мају, јуну и
јулу - уклањамо преко милион тона
јаловине. Дакле, и даље смо испод
плана, али је евидентан раст коли-

Солидан напредак у раскривању источног дела копа

више од 60 одсто материјала ишло
је на „брану 2“ где има више места и
где је читавог месеца радило најмање
11 батерија циклона. У том пољу има
места за одлагање јаловине још око
годину дана до када мора да се заврши
тзв. нулто поље да би се наставило даље.
-Август ће сигурно бити бољи
него јул – верује Милић. – Сада смо
имали много мука, али је времен-

ско искоришћење млинских секција
било високо - чак 96 одсто! Проблеми су почињали од копа, преко
дробљења, па све до разних сектора
овде у фотацији, али некако смо “преживели” и сада монтирамо пумпе за
четврто пречишћавање. Августа нас
чека и облагање млина са шипкама
треће секције.
Љ. Алексић

- Одводњавање површинског
копа “Велики Кривељ” је било на
великом испиту у јулу – наглашава
Делић. - Похвалио бих то одељење
које даноноћно дежура, а две линије
пумпи непрекидно раде. Јер, копамо
у усеку где потапајућа пумпа препумпава воду до стабилних пумпи. Ту не
сме бити пропуста јер багер је испод
нивоа водосабирника и свака грешка
би довела до потапања машине. Али,

чина. У јуну смо били око 62 одсто,
а сада преко 70 процената. Уколико
нам у наредном периоду, поред утоварне механизације, камиона и
транспортног система, наруку иде и
фактор време, који смо мало занемарили рачунајући да је лето, можемо
се надати даљем напредовању у
раскривању.
Љ.Алексић

Рударство РБМ
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Упркос обилним падавинама које су у јулу угрожавале производњу у РБМ-у

План на бакру премашен
					за десетину
Дато 1.900 тона бакра у концентрату, уз одговарајуће количине
племенитих метала. - Укупне ископине остварене са 94 одсто. Озбиљни проблеми због обилних падавина после којих је сваки
пут требало санирати саобраћајнице, а за то је недостајало помоћне
механизације
требне за остварење веће производње.
У уклањању јаловине са радилишта
Андезитски прст учинак је безмало 300
хиљада тона и за петину изнад плана,
док је на „Истоку 1“, уместо милион, поРБМ. - Производњом преко 1.900
тона бакра у концентрату јулски план
производње у Руднику бакра Мајданпек
премашен је за десетину, али нажалост, циљани задатак није у потпуности
остварен. Богат садржај руде (за петину
већи од предвиђеног) утицао је да коначан резултат на бакру и племенитим металима буде изнад плана, иако су укупне
ископине достигнуте са 94 одсто (око 1,7
милиона тона).

би више добили на искоришћењу. Непланираних застоја није било, а рад са
мањим бројем секција омогућио је да
се на онима које нису биле у функцији
обаве сви предвиђени послови и тако

шинском копу. - Неуобичајено за
јул, обилне кише су на рударским
саобраћајницама условљавале таква
оштећења да су наметала обавезу брзе
санације. Ту не би био тако велики
проблем да смо на располагању имали
више помоћне механизације. Овако,
са само једним булдозером који је требало да послужи и за одржавање рударских путева на површинском копу
и за функционисање Фазе 1, то је било

Жељко Михајловић

дигнуто око 883 хиљаде тона. И на руди,
која је стизала са Андезитског прста
план од 550 хиљада тона није остварен
будући да је ископано 511 хиљада тона.
Међутим, садржај метала у руди је био
изнад планираног и омогућио пребачај
производње.
- Прерадом 92,5 одсто предвиђене
количине влажне руде, колико је испоручено са копа, захваљујући добром,

избегну застоји када је у погону свих
шест секција.
Јулска производња је, по оцени
најодговорнијих људи у мајданпечком
Руднику бакра, солидна: - Због
значаја који за будући рад рудника
има раскривање нових лежишта, за
овај летњи месец наша очекивања
су била и већа. Међутим, временске
прилике су нам максимално отежале

за 18,5 већем од планираног, садржају
бакра успели смо да остваримо
производњу већу од 1.900 тона бакра
у концентрату. Притом, искоришћење
је за 0,2 веће од планираних 85 одсто,
а и квалитет концентрата знатно
изнад захтеваног - коментар је Жељка
Михајловића, техничког руководиоца за производњу Флотације. - Због
прераде богатије руде повремено смо
смањивали број секција у раду како

рад, па се, имајући у виду све околности и обавезе, није могло више - каже
Бранислав Томић, први човек РБМ-а.
Додаје да би већ овог месеца морало да
уследи максимално ангажовање свих
запослених и покушај да се изгубљено
током претходних месеци у пуној
мери надокнади, те плански захтеви
у свим сегментима “покрију” бољим
остварењем.
С. Вукашиновић

Пеко Минић

Обилне, готово свакодневне падавине прошлог месеца озбиљно су
угрожавале саобраћајнице, а тако
и производњу, посебно на Повр-

тешко - објашњава Пеко Минић, технички руководилац производње Површинског копа РБМ-а. Додаје да је и расположивост возила била мања од по-
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Металургија

Јулски производни домет металурга очекиван с обзиром на планирани ремонт

Побољшани сви технолошки
параметри
У јулу топионичари дали 7.050 тона анодног, електртолизери 4.737
тона катодног бакра и „сумпораши” 28.011 тона киселине. – В.
Јаношевић: И Топионица и Сумпорна су после ремонта радиле
врло добро, па можемо бити задовољни како је обављен. - У јулу
поново „подигнута” количина мобилисаног бакра на близу 4.000
тона, тако да се стварају предуслови да августовска продукција
буде боља од јулске

ТИР. – Топионица је у јулу примила
укупно 5.631 тону бакра у концентрату,
од чега 4.038 тона из басенских рудника
(225 тона из Јаме, 1.882 тоне из Рудника „Велики Кривељ” и 1.930 тона из
Рудника бакра Мајданпек), као и 1.593
тоне из увозног концентрата (услужна
прерада). Како је нагласио Владимир
Јаношевић, извршни директор за ТИР,
прерађено је 25.833 тоне сувог концентрата и произведено је 7.050 тона анодног бакра (227 тона, у просеку, дневно)
који је испоручен Електролизи. Очекивано искоришћење „црвеног” метала из
свежих (сопствених) сировина достигло

Владимир Јаношевић

је 98,2 процента (пројектовано 98,5%),
чиме су овде, такође, веома задовољни
и спремни да га у августу поправе.
- Другог јула је почела прва
производња у овом месецу, јер
смо тада „изашли” из планираног
годишњег ремонта Топионице и Фабрике сумпорне киселине. Проблем
су била та два дана док смо напунили
флеш-пећ, а остало време после ремонта смо ефективно радили. Прерада је била врло коректна, пошто је
ремонт добро обављен (три кључне
активности били су радови на електрофилтеру, санација котла у Топионици, као и сејање катализатора
у Сумпорној). Јулски производни
биланс ТИР-а је одличан, с обзиром
на то да прва два дана после ремонта
није било продукције. Да је било,
„изашли” бисмо на 7.500 тона анода,
колико је и било планирано. Топионица је после ремонта радила врло
добро, па можемо бити задовољни
како је обављен. Иста ситуација је и
са Сумпорном где су, такође, завршене
све предвиђене активности. Резултат
тога је да су у јулу сви технолошки параметри били у пројектованим границама, а неки и побољшани. Сва-

кодневно пратимо и сатне извештаје –
који од технолошких параметара, поготово на флеш-пећи, одступа. Сада
су сви у дозвољеним границама. Ту,
првенствено, мислим на температуре
које су критичне у филтерима, котлу,
пећи, раслојавање. Прогноза је да ће
август бити добар месец када је реч о
производним дометима, јер имамо све
предуслове, а први је добро обављен
ремонт – нагласио је Јаношевић.
Фабрика сумпорне киселине пратила
је производњу у Топионици, „покупила”
и прерадила сав гас и у јулу дала 28.011
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.
Из Електролизе је у јулу изашло
укупно 4.737 тона катодног бакра, од
чега је 3.350 тона „црвеног” метала „извучено” из сопствених сировина. Наш
саговорник наглашава да генерално
могу бити задовољни овим резултатима имајући у виду да је овај погон
остао шест дана без анода, да је дошло
до наглог пражњења електролитичких ћелија, тако да се смањио мобилисани бакар, а производња зато била
нешто мања. Међутим, све је ово било
очекивано, с обзиром на планирани
ремонт. Параметри се држе у добрим
границама, почев од ретура који је у

јулу био 16 одсто (12,57% од почетка
године). У јулу је поново „подигнута”
количина мобилисаног бакра на близу
4.000 тона (за комерцијалну употребу),
тако да се стварају предуслови да августовска продукција буде боља од јулске.
Регенерација је забележила изванредну

них 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 дипфор-

производњу - 120 тона бакар-сулфата
(плавог камена). РЈ за производњу племенитих метала, такође, прати катодни
бакар.
Јаношевић додаје да су прерађивачки
металуршки погони „непромењена
прича”. У Ливници бакра и бакар-

минг жице с обзиром на њен велики капацитет и недостатак тржишта. Тамо
тренутно ради само погон синтерметалургије. У прерађивачким погонима остао је минимални број радника,
док су остали распоређени у Топионицу,
Сумпорну и Електролизу.
После ремонта и нова енергана веома
добро ради, будући да су поправљени параметри на котлу-утилизатору у Топионици. Бележи се изванредна продукција
паре, па је после дужег времена и
производња електричне енергије близу
пројектоване (25 мегават часова). Стара
Енергана је током застоја Топионице
обезбеђивала топлотну енергију за потребе Електролизе и осталих погона, као
и индустријску и пијаћу воду. Такође,
овде су наставили припрему старих котлова за предстојећу грејну сезону, када
је потребно догревање за рад агрегата
у предузећу. Транспорт ТИР-а је и овог
месеца био на висини задатка. Превезао
је, допремио и претоварио сав терет. Опслужио је све погоне ТИР-а и део РББ-а
(домаћим концентратима бакра, хладним материјалом, кварцом и свим неопходним репроматеријалима) .
- Успешно смо пребродили сезону
годишњих одмора, јер се у јулу
обично осећа недостатак радне снаге.
То се овог пута није одраазило на
производњу у ТИР-у, већ смо са радницима који су остали завршили
ремонт и пребродили све остало –
закључује Јаношевић.
Ј. Станојевић

Металургија
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Ваздух у Бору више него доброг квалитета

М. Јовановић: Нова
топионица је очигледно
велики квантитативни скок у
позитивном смислу, као права
мера државних органа у циљу
заштите здравља људи

Позитиван утицај нове
топионице

ТИР. – Просечна месечна вредност
сумпор-диоксида на аутоматској мерној
станици квалитета ваздуха (АМСКВ)
„Градски парк” у јулу ове године износила је 14,90 микрограма по нормалном кубном метру, са тенденцијом

даљег опадања. Истовремено, ни на
једном мерном месту у Бору није прекорачена дневна гранична вредност (125
микрограма по кубном метру) – пише у
извештају о квалитету ваздуха у Бору за
период од првог до 31. јула ове године.

Миленко Јовановић, начелник
Одељења за контролу квалитета ваздуха
(СЕПА) Агенције за заштиту животне
средине Републике Србије, сматра да
резултати са три АМСКВ („Брезоник”,
„Градски парк” и „Институт”), које су у
надлежности Агенције, у јулу показују
да је ваздух у Бору више него доброг
квалитета. – То и јесте уобичајено за
летње месеце, када су метеоролошки
услови повољни (правац и брзина
ветра у односу на топионицу, повремене падавине и одсуство стабилне
стратификације атмосфере). Нова топионица је очигледно велики квантитативни скок у позитивном смислу,
као права мера државних органа у
циљу заштите здравља људи. Наравно
да је потребно и даље контролисање
емисија SO2 и квалитетан монито-

ринг ради праћења концентрација у
амбијенталном ваздуху. Агенција ће и
даље на томе предано радити, уз пуну
сарадњу са стручњацима из ТИР-а задужених за животну средину.
– Из приказаних графика и
установљених мерења очигледан
је и значајан тренд смањења просечне концентрације сумпор-диоксида на АМСКВ „Градски парк”, као
најнеповољнијој локацији са аспекта
угрожености емисијом гасова из топионичких агрегата. Потпуно је јасно
да је реч о позитивном утицају нове
технологије за прераду бакра, односно нове топионице и фабрике сумпорне киселине – истакла је Душанка
Миљковић, помоћник директора ТИР-а
за заштиту животне средине.
Ј. Станојевић

Постављен противпожарни пут за нову топионицу

Технички пријем све ближи
ТОПИОНИЦА и СУМПОРНА. –
Да рушење старе топионице и фабрике
сумпорне киселине напредује и тече
планираном динамиком уверила нас је

На све стране бректала је механизација
која је рашчишћавала то подручје. Како
нам је рекао Младен Живковић, руководилац грађевинског одржавања у То-

М. Живковић: На месту где је срушена зграда старе пламене пећи
и реактора прошао је противпожарни пут за нову топионицу,
што је био кључни услов, јер се на тај начин отклања примедба
комисије за технички преглед
звола. Ово је било кључно, јер на тај
начин отклањамо примедбе комисије
за технички преглед и све смо ближи
окончању техничког пријема нове топионице – истакао је Живковић.
На овом „градилишту”, како га сви
и скорашња слика коју смо затекли на пионици, то је завршено крајем јула и
терену. Наиме, хала пламене пећи број за пет дана постављен је противпожарни
један и вишеспратна зграда реактора пут од туцаника предвиђеном трасом
између нове топионице.
- Рушење зграде пламене пећи и
реактора (50 метара) не само што
је био посао који се изводио на
највећој висини, него и најопаснији,
јер се горњи део реактора налазио у непосредној близини нове топионице. Морало је да се ради изузетно пажљиво, како не бисмо оштетили ниједан агрегат у новој топионици. Измештање и прикључење
цеви за секундарну воду која служи
за хлађење флеш-пећи обављено је
током недавног планског ремонта
Топионице и Сумпорне. Направљен
је пролаз између ових цеви и, након
рашчишћавања терена, постављен
је противпожарни пут. Овим ће противпожарна сигурност нове тописа пратећом машинском опремом – не- онице достићи прописани ниво без
стале су са лица земље. Дошло се, како којег се не може обавити ни технички
грађевинци воле да кажу, до коте нула. пријем нити добити употребна до-

зову, нема одмора. Радници „Екоуније”
настављају да руше халу котла,
пламенопећне електрофилтере, а у
Сумпорној контактни котао. Комплетно
рушење треба да се оконча у септембру.
Ј. С.

Синдикати
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Изабран Одбор повереника Синдиката „РТБ Бор ДОО Независност Бор”

Три организације спојене у једну
За главног повереника Одбора изабран Часлав Гаврић, за
његовог заменика Нинослав Вукашиновић, а за секретара Драган
Јанковић. - Басенски „независни” сада јединствено окупљају
1.800 чланова
РТБ. – Двадесетшестог јула одржана
је конститутивна Скупштина Синдиката „Независност РТБ Бор”, а на овој
седници изабран је Одбор повереника
Синдиката „РТБ Бор ДОО Независност
Бор” који чини 15 чланова. За главног
повереника Одбора изабран је Часлав
Гаврић, за његовог заменика Нинослав

Вукашиновић, а за секретара Драган
Јанковић. У некадашњим зависним
предузећима формирани су одбори делатности – у РББ-у Одбор за делатност рударства Бор (председник Дејан
Дуловић), у ТИР-у Одбор за делатност металургије (Милан Павловић)
и у РБМ-у Одбор за делатност рудар-

Овакав вид војно-цивилне сарадње се неће
прекидати. - Циљ је непромењен - обезбедити
довољно крви и продуката од крви за хемотерапију и
оперативни програм који се реализује у овој угледној
медицинској установи у којој се лече и пацијенти из
Бора и Мајданпека

БЕОГРАД. – Као и пре 10 месеци
када су у сличној акцији своју хуманост
показали заједно са колегама из Бора,
смедеревског „Хестила“ и Приједора, 19.
јула је група од 27 људи великог срца,
добровољних давалаца крви из Бора и
Мајданпека, у организацији Самосталног синдиката Рудника бакра Мајданпек,
уз велико разумевање и помоћ посло-

ства Мајданпек (Братица Филиповић).
Одбор повереника предложио је Извршном одбору ГС ИЕР „Независност” да се
Драган Јанкуцић изабере за потпредседника ГС ИЕР „Независност”.
- Спојили смо три синдикалне
организације у једну и реорганизовали се као што је то учинила и наша
фирма. Практично, пратимо оно што
је урадило предузеће. Наш синдикат се први реорганизовао у РТБ-у
и сада јединствено броји 1.800 чланова. Након обављене регистрације,
позваћемо послодавца и поднети
захтев за утврђивање репрезентативности у новоформираном привредном
друштву РТБ Бор ДОО Бор – истакао
је Гаврић.
Изборној Скупштини су присуствовали Зоран Стојиљковић, председник УГС „Независност”, Милорад
Пановић, председник ГС Индустрије,
енергетике и рударства „Независност”
и Драгица Мишљеновић из Правне

службе УГС „Независност”. Иначе, басенски „независни” су први који су се

Часлав Гаврић

реорганизовали и у Србији када је реч
о привредним друштавима, где је било
више синдикалних организација које су
се успешно спојиле у једну.
Ј. Станојевић

Самостални синдикат РБМ-а обезбедио 27 јединица крви за ВМА

Хуманост без граница!

водства борског басена, дало крв у
служби трансфузије Војно - медицинске
академије у Београду.
Сарадња успостављена пре пет
година, а започета тако што је након повреде колеге 10-ак борских рудара похитало да за његово лечење да крв, из
године у годину се развија и унапређује.
Добровољни даваоци крви из Бора и

Мајданпека, дочекани су у Институту
за трансфузиологију и хемобиологију
ВМА као стари пријатељи. Поздравио их
је професор др сц. мед. Душан Вучетић,
начелник Одељења за хемотерапију, и
потпуковник др мед. Немања Боровчанин, начелник Одељења за продукте од
крви са контролом квалитета.
Сви учесници ове лепе акције која
траје потврдили су да је заједнички интерес да се обезбеди довољно крви и
крвних продуката за све болеснике који
се лече у овој реномираној установи.
-Као и обично, добра дела и
пријатељства не заборављамо. Није
нам било тешко да поново покажемо хуманост и солидарност. Ово
је гест којим помажемо не својим
пријатељима, већ свима којима је
помоћ неопходна, кроз течност која
живот значи и која нема замене – каже
Горан Антић из Самосталног синди-

ката РБМ-а. Притом наводи да уопште
није било тешко организовати овакву
акцију: - Као и увек у сличним приликама, код људи “проради” велико рударско срце, па је одзив добар.
Ова сарадња одвија се под геслом
“да крв чека пацијента, а не обрнуто” и
због тога има изузетно велики број присталица. Јер, циљ је непромењен - обезбедити довољно крви и продуката од
крви за хемотерапију и оперативни програм који се реализује у овој угледној
медицинској установи у којој се лече и
пацијенти из Бора и Мајданпека
С. Вукашиновић

Синдикална радионица о заштићености здравља радника

Значај акта о процени ризика
МАЈДАНПЕК. - “Акт о процени
ризика” била је тема друге радионице за
коју је ОВ СССС за општине Мајданпек,
Неготин и Кладово окупило синдикалне
представнике и активисте из Борског
округа. Реч је о другом циклусу пројекта
усмереног на обуку запослених и синдикалних активиста о здрављу и безбедности на раду који спроводе Савез самосталних синдиката Србије и УГС “Независност”, уз подршку Америчког центра
за радничку солидарност.
Организована са циљем да оснажи
учеснике за будуће ангажовање у области здравља и безбедности на раду,
радионица је била прилика да се рашчлани процес и укаже на значај израде
Акта о процени ризика, као теме која се
неоправдано запоставља са веровањем
да ће је акти типа колективног уговора
третирати у довољној мери. Чуло се да
се израда најчешће поверава институтима и другим установама које понекад
недовољно познају и сам процес рада, а
посебно његове специфичности, док се
све мање укључује медицина рада, која

као служба слаби, а као специјалност
“изумире”. У таквој ситуацији, с разлогом се поставља питање заштићености
радника, иако се истиче и зна да је само
здрав радник, у здравом окружењу, способан за веће резултате.
Овом приликом о процени ризика
говорило се у циљу сагледавања
могућности за развој и унапређење
сарадње између синдиката и Инспектората за рад у надзору безбедности и здравља на раду. Предавачи,
Маја Илић, начелница Одељења за
студијско-аналитичке послове Инспектората за рад, и др Драган Фудуловић,
некадашњи директор Дома здравља „Др
Верољуб Цакић” у Мајданпеку, понудили су низ података од значаја за израду
и примену овог акта. Тему је, са аспекта
рада у флотацији РБМ-а, уз фокус на
утицај буке обрадио др Фудуловић,
објашњавајући значај дефинисања
појединости за здравље и безбедност
радника.
У дискусији се могао чути низ
занимљивих ставова, па и то да се нео-

Реч је о области која се неоправдано запоставља у
очекивању да је довољно и адекватно уреде акта типа
колективног уговора. – Скуп показао оправданост
овакве едукације и све мање укључење медицине
рада која као служба слаби, а као специјалност
“изумире”

правдано жури са усвајањем појединих
законских решења који запослене
доводе у незавидну ситуацију будући
да нису створени неки предуслови које
имају државе чијим решењима стремимо. Наведен је пример положаја радника којима се утврди инвалидност због
које не могу задржати претходно радно
место, а који иако нарушеног здравља,

немају могућност да буду материјално
обезбеђени.
Радионичарски рад након предавања
потврдио је оправданост овакве обуке,
а сама радионица да су могућности за
развој сарадње између Инспектората за
рад и синдиката у надзору безбедности
и здравља на раду изузетно велике.
С.В.

Бор - град
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Свечано обележено добијање

„Без Рударско - топионичарског

Б. Ружић: Ово је исправљање историјске неправде, нешто што Бор
одавно заслужује, не само као седиште управног округа него и као
центар у коме се друштвени живот одвијао на много вишем нивоу
него у многим другим срединама у Србији. - А. Миликић: Добијање
статуса града није само пука формалност, него да мештани у сваком делу града и селу добију боље услове за живот. - Б. Спасковски: Убеђен сам да ће нам сутра бити боље зато што ће бити отворено још толико рудника, још толика производња већ за три године, а дупла за шест – 80.000 тона бакра. И учешће РТБ-а у БДП-у
државе Србије ће се, од садашњих 0,8, за шест година „попети” на
3,2 процента

БОР. – У сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић” 27. јула одржана
је свечана академија поводом поновног враћања статуса града Бору (одлуком Народне Скупштине Републике
Србије од 20. јуна ове године). Свечаности уприличеној у част доношења ове
историјске одлуке за град бакра присуствовали су Бранко Ружић, министар
државне управе и локалне самоуправе,
Лука Радовановић, представник Министарства иностраних послова, представници министарстава саобраћаја и
инфраструктуре и омладине и спорта,
амбасадор Македоније у Србији, народна посланица Студенка Ковачевић,
директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски, председници суседних општина
Мајданпек, Неготин, Кладово, Жагубица, Бољевац и Соко Бања и града

Честитке
-Желим да вам честитам на овом
важном дану за све грађане Бора
којима ће засигурно убудуће бити отворене нове могућности за постизање
квалитетнијег живота. Наше Министарство ће наставити да пружа подршку улагању и очувању природних
ресурса Бора. Развој јединица локалне самоуправе зависиће само од наших способности и спремности да
реализујемо започето и остваримо
планирано – каже се у честитки министра заштите животне средине Горана Тривана.
- Примите моје најискреније честитке поводом добијања статуса града. Свим грађанима Бора желим много успеха и свако добро – поручио је
председник ИО СНС-а Дарко Глишић.

зато што их је економија окупила на
једном месту, рудник спајао и што су
сви заједно имали један циљ - да живе
боље и својим поколењима оставе
боље место за живот. Хвала и бившим
Зајечар, свештенство, представници председницима општине, јер свако
Војске и МУП-а Србије, начелник Бор- од нас ће оставити свој печат, нашој
ског управног округа, председници општине Бор у прошлим сазивима, одборници градске Скупштине, градски
Честитка Ане
већници, начелници градске управе, диБрнабић
ректори јавних предузећа и установа,
председници савета месних заједница и
Поштовани господине Миликићу,
савета националних мањина.
Данас када, са задовољством, могу

Александар Миликић

Након интонирања химне „Боже
правде” у извођењу Градског хора,
присутне је поздравио Александар Миликић, први градоначелник
у новијој историји Бора, који је истакао да, „поред тога што смо формално постали град, данас смо преузели и обавезу да наставимо оно што
смо почели пре много година, а то је да
развијамо Бор као што су рудари свих
ових скоро век и по радили.” - Као локална самоуправа, заједно са рудником, са свима вама, настојаћемо да
подигнемо начин живота свих нас. На
територији општине Бор живе припадници 27 нација и нико никада
никога није питао које је припадности,
вере, нације - сви се држе као један

да Вас ословим са „градоначелниче” желим да, у име Владе Републике
Србије, упутим Вама, Вашим сарадницима и, пре свега, грађанима Бора честитке поводом стицања статуса града.
Очекујемо сви од Вас да наставите да улажете напоре у развој Бора, а
сада са стицањем статуса града, имате обавезу, као административни, географски и културни центар региона
да предводите локалне самоуправе у
развојним и другим програмима који
су од значаја за све грађане.
Историја Бора коју је стварало рударство све до данашњег модерног металуршког центра Србије, оправдава добијени статус и надам се да ћете
у будућности то потврдити – каже се у
честитки председника Владе Републике Србије Ане Брнабић.

дедови који су знојем и крвљу градили овај и све друге објекте и допринели да град буде управо овакав какав
јесте. Добијање статуса града није
само пука формалност, него да мештани у сваком делу града и сваком
селу добију боље услове за живот.
Министар
Ружић
је
најпре
најискреније честитао свим Боранима на
овом великом дану и захвалио се народним посланицима Студенки Ковачевић
и Милетићу Михајловићу који су формално били иницијатори измена и допуна
Закона о територијалној организацији
Републике Србије. Искористио је прилику да поздрави и присутног Николу
Шаиновића, „свог пријатеља који је,
такође, доста урадио за Бор и дао печат
овом граду”. – Оно што сваки град
собом носи то је да представља регионални, индустријски, привредни, економски, образовни, спортски и културни центар. Бор је то био и у оним
временима када му је неоправдано
одузет статус града. Оно што је веома
значајно јесте да инфраструктурно
подобимо нашу терирорију, општине
и градове, регионе са потребама ин-

деци, нашој будућности. Морам да се
захвалим председнику Србије Александру Вучићу, председници Владе
Ани Брнабић, заједно са министром
Бранком Ружићем, посебно посланицима у Народној скупштини који су
видели и разумели да је Бор један од
најлепших и најурбанијих градова у
Србији. Хвала и вама грађани што
Драгољуб Фируловић
верујете и радите за свој град. Не
може град без рудника, сви смо овде веститора и новим инвестицијама,
на неки начин везани за њега – наши следствено томе и новим радним меи ваши родитељи, очеви, дедови, пра-

Амбасадор Македоније посетио Бор

Националне мањине – мост сарадње
БОР. – Амбасадор Републике
Македоније у Србији Васко Грков и
Борче Величковски, председник Националног савета Македонца у Србији,
посетили су 24. јула Општину Бор и на
пријему код председника Александра
Миликића разговарали о начинима за
побољшање положаја македонске националне заједнице у овом региону.
- Има много тога што нас повезује,
а то су, пре свега, припадници македонске националне заједнице која је
прилично бројна у Бору (600) и која
се труди да својим активностима константно допринесе развоју града. Разговарали смо о осталим могућим
аспектима сарадње - регионалних привредних комора, у култури, спорту….
У догледно време можда бисмо разговарали о братимљењу Бора са неким

од градова у Македонији у коме је доминантно рударство. Надамо се да
ћемо ускоро све ове теме конкретизовати и преко македонске заједнице
у Бору, која је својеврсни мост наше
сарадње – нагласио је Њ. Е. Грков.
- Као припадници македон-

ске националне заједнице специфични смо по томе што смо једна
од најравномерније распоређених
(од 178 општина у Србији има нас
у 174). Имамо неколико квалитетних центара, а међу њима је свакако и Бор. Србија заиста предњачи

у омогућивању остваривања права
припадника националних заједница –
рекао је Величковски.
Миликић је истакао да је Бор мултикултурални град са 27 националних
мањина које живе у складу, међусобној
толеранцији и поштовању. - Оно што
веже наше суграђане је однос према
економији, према руднику, јер управо
је рудник омогућио да данас сви
ови народи и народности живе на
територији општине Бор. Као локална самоуправа (једна смо од
ретких општина која има национални
савет који се бави свим националним мањинама), у наредном периоду
одвојићемо средства за финансирање,
поред два највећа (Влаха и Рома), и
свих осталих националних савета.
Ј. Станојевић

статуса града
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басена нема Бора”

стима. Такође, да поведемо рачуна
о ономе што је, практично, највећи
непријатељ државе Србије, а то је
пад наталитета, да спроводимо популациону и пронаталитетну политику. Министарство на чијем сам
челу омогућило је скромна средстава
од десетак милиона динара, како би
се адаптирале предшколске установе
и 120 деце од септембра кренуло у обданиште, као и отварање 25 нових
радних места.
Министар државне управе и локалне
самоуправе је сматрао веома важним
„спомињање и одабир стратешког партнера за РТБ који је драгуљ не само
Борског округа, источне Србије, Републике Србије него читавог овог региона.”
- Коњуктура нам у великој мери иде
на руку, цена бакра је на нивоу који
заиста доводи до великог профита и
то стратешко партнерство ћемо „затворити” до краја ове или почетком
идуће године на начин који ће управо
кореспондирати и са потребама обичних грађана и грађанки Бора. Тако
ћемо и овде развијати источну Србију,
али морамо да имамо неке предуслове
и добијање статуса града није само

Благоје Спасковски

формални услов. Ово је исправљање
историјске неправде, нешто што Бор
одавно заслужује, не само као седиште
управног округа него и као центар у
коме се друштвени живот одвијао на
много вишем нивоу него у многим
другим срединама у Србији.
Благоје Спасковски је најпре поздравио човека који је пре 35-40 година
стварао и озелењавао овај град, а то је
бивши председник општине Бор Марко
Платиша. Први човек комбината
бакра је подсетио „и на то да су овај

град стварали и Митићи, Ђорђевићи,
Хајдуковићи из света спорта, и Бобана
Величковић, Зоран Радмиловић,
млади режисер Никола Лежаић...
- Нема страха када говоримо
о стратешком партнеру. Да ли ће
власник бити из Кине, Турске,
Канаде, Русије - најмање је важно.
Важно је да РТБ нема пара да
инвестира у проширење рударства,
да их Србија, такође, нема, а није ни
пракса у свету да држава инвестира
у отварање рудника. Убеђен сам да
ће нам сутра бити боље зато што ће
бити отворено још толико рудника,

без њега нема града. Хвала свима
из Владе, председнику Републике,
грађанима, деци овог града – поручио
је Спасковски.
У уметничком делу програма наступили су првак београдског Народног позоришта Лепомир Ивковић,
прослављени борски џез-пијаниста
Бојан Чукић, Драгољуб Фируловић
из Неготина и Стефан Радовановић,
млади виртуоз на фрули.
Бранко Ружић
У преподневним сатима одржана је
четврта седница СО Бор на којој су одјош толика производња већ за три борници усвојили измене Статута опгодине, а дупла за шест – значи 80.000
тона бакра, а одмах после тога два
пута више - 150.000 тона. И учешће
РТБ-а у БДП-у државе Србије ће
бити два, а онда три, четири пута
веће (од садашњих 0,8 за шест година
„попећемо се” на 3,2 процента). И отуд
је овако ужурбана припрема да се
дође до стратешког партнера, отуд
и оваква заинтересованост Владе
и председника Србије Александра
Вучића да се крајње транспарентно,
на најбољи начин оконча и дође до
брзог развоја РТБ-а.
- Нема зеленијег рударског града
у Србији од Бора, као што нема ни
града са толико аутомобила - 22.350
на 45.000 становника. Све је то створила привреда Бора, РТБ - , као и све
у граду. Свака зграда је рађена тако
што је заједнички зидана средствима
Басена (11 милијарди долара је уложено у стамбени фонд Бора). Захвалио бих се свима вама који сте учествовали у изградњи града, свима
који учествујете у развоју РТБ-а, јер

штине Бор, одлуку о утврђивању органа
града Бора и одлуку о платама и другим
примањима за изабрана и постављена
лица у органима града Бора. На платоу
Дома културе отварене су промотивнопродајна изложбе ТО Бор „Доживите
Бор на другачији начин” и изложба
фотографија Завичајног одељења НБ Бор
„Ризница града”. У вечерњим сатима
одржан је концерт Иване Павковић и
„New Deal” бенда у амфитеатру Дома
културе, као и ватромет.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић

Представници Амбасаде Канаде боравили у Бору

Добра сарадња са канадским компанијама
БОР. – Филип Петровић, директор
Одељења за економске односе Амбасаде
Канаде у Србији, са сарадницима, посетио је (30. јула) Бор, где је разговарао са
представницима локалне самоуправе.
- Разговарали смо о канадским
компанијама које већ дуже време
овде развијају пројекте, на челу са
„Ракитом”, односно „Невсуном”, који
има светски познат пројекат „Чукару
Пеки”, о његовим предностима које
ће донети свим заинтересованим
странама – канадској компанији,
локалној заједници и локалној самоуправи. Дошли смо да, као Амбасада Канаде, јасно кажемо да смо
спремни да будемо посредници у
комуникацији између свих партнера
у пројекту. Сложили смо се да се до
краја године организује састанак
представника „Раките”, државних

органа и локалне самоуправе са мештанима Слатине, Брестовца и Метовнице, на коме би се разговарало
о свим проблемима. Канада је светски лидер у рударству, има највише
стандарде у заштити животне средине, поштовању интереса становништва региона у којој се рудници
отварају. Њене компаније које широм
света развијају своје пројекте имају

обавезу да поштују све законе као и
у Канади, и то се врло чврсто и ефикасно спроводи, али и надзире – нагласио је Петровић, уз честитке Бору за
добијање статуса града.
Александар Миликић, градоначелник Бора, истакао је да је сарадња локалне
самоуправе са овим компанијама добра,
али постоје и проблеми који још нису
решени. - Поново треба размотрити

могућности тржишног повећања откупне цене земљишта у наше три
месне заједнице, где се обављају истражни радови, о измештању аеродрома, као и о другим потребама где
мора и треба да се укључи Амбасада
Канаде. Цена земљишта од пре две
године (пре него што се кренуло у истражне радове) драстично се променила: пронађено је богато налазиште
и то аутоматски обавезује „Ракиту”
да размотри подизање цене. Као локална самоуправа нећемо дозволити
да наши суграђани буду оштећени.
Било је речи и о плану посебне
намене подручја рудника који треба
да се отвори. Мој захтев је био да се
зона утицаја максимално прошири,
да грађани не буду угрожени како се
рудник буде ширио.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Расписани локални избори у Мајданпеку

На биралишта другог септембра
МАЈДАНПЕК. - Председница Ску
пштине Србије Маја Гојковић, 16. јула,
донела је одлуку о расписивању избора
за одборнике Скупштине општине
Мајданпек за други септембар 2018.
године.
Изборе за одборнике Скупштине
општине Мајданпек спроводе органи за
спровођење избора на основу одредаба
Закона о локалним изборима, наведено
је у саопштењу, а Одлука је ступила на
снагу даном објављивања у Службеном
гласнику, после чега су почели да теку
рокови за обављање изборних радњи.
На основу поменуте Одлуке, Општинска управа Мајданпек огласила
је увид у бирачки списак. До 17. ав-

густа, грађани са пребивалиштем на
територији ове општине могу да поднесу захтев за упис у бирачки списак,
брисање, измену, допуну или исправку
података. Сва лица која стичу пунолетство до дана локалних избора могу да
се пријаве Општинској управи и провере да ли су уписани у бирачки списак.
Увид убирачки списак могуће је обавити сваког радног дана од седам до 15
часова (канцеларији број 1) у згради СО
Мајданпек.
На председничким изборима који су
одржани у априлу прошле године у бирачки списак општине Мајданпек било
је уписано 13.701 лице.
С.В.

Увид у бирачки
списак могуће је
обавити до 17. августа
(канцеларија број 1) у
згради СО Мајданпек

Током јула одржане две седнице Скупштине општине Мајданпек

Усвојен ребаланс буџета

Претходну, 25. седницу СО у овом мандату, обележила нова
именовања. - На последњем заседању усвојен завршни рачун
прошлогодишњег буџета и први ребаланс овогодишњег
МАЈДАНПЕК. - Друго јулско
заседање СО у Мајданпеку и последње
у овом сазиву, обележио је први
овогодишњи ребаланс буџета којим
су усклађени приходи и трошкови,
будући да су у одређеној мери повећана
издвајања према програмима, почев
од подршке рађању и родитељству,
преко здравствене заштите и спорта, до
издвајања по уговорима и друго. Испоставило се да планирани приходи од
милијарду и 20 милиона динара нису
довољни да покрију предвиђене расходе,
па ће дефицит од 94,9 милиона динара
бити покривен нераспоређеним делом
прихода оствареним у прошлој години.
Редовна 26. седница СО Мајданпек,

одржана 24. јула, почела је усвајањем
завршног рачуна буџета општине
Мајданпек за прошлу, а затим и Одлуком о ребалансу буџета за ову годину.
Предлог одлуке о проширеним правима и услугама у области социјалне заштите, као и Предлог одлуке о мрежи
јавних основних школа на теритирији
општине, прихваћени су без дискусије,
а образована је Комисија за планове,
те усвојена Одлука о држању домаћих
животиња, уз опаску да за примену тих
прописа треба створити услове радом
комуналних служби. Предлог решења
о усвајању извештаја о реализацији
годишњег програма Народне библиотеке Мајданпек, као и Предлог решења

о усвајању извештаја о пословању ЈП
за грађевинско земљиште и путеве
за прошлу годину, али и ЈП за стамбене услуге добили су “зелено светло”.
Прихваћене су измене програма
пословања ЈП “Водовод” Мајданпек, а
одборник Драган Манојловић имао
је примедбе на квалитет одржавања
гробља.
Предлог одлуке о поверавању пре
воза путника у јавном градском и при
градском саобраћају и предлог ре
шења о давању сагласности на Ста
тут ПУ „Марија Мунћан”, као и на
измене и допуне предшколског програма, усвојени су без примедби. Тако је
усвојен и предлог одлуке о боравишној
такси која ће убудуће коштати 70 динара,
као и измена одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите и
формирању јединице ЦЗ опште намене
за територију општине Мајданпек.
Предлог одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за прошлу
годину, такође, није био разлог да се
неко од одборника појави за говорницом,
а измењен је Статут ЈП за грађевинско
земљиште и путеве, као и ЈКП “Доњи
Милановац”, везано за прерасподелу
послова и запослених у делу општине.
У складу са тим измењени су програми

пословања ових предузећа за текућу
годину. Одборници СО Мајданпек
усвојили и низ кадровских решења, пре
свега у школским одборима овдашњих
образовних установа, док је Јасмина
Стефановић поново именована за
вршиоца дужности овлашћеног лица за
заступање Фондације за локални економски развој на период од годину дана.
Само осам дана раније, 16. јула, одржана је 25. седница СО Мајданпек
на којој је усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта. Нису изостала ни нова кадровска решења, па
је Жељко Митић изабран је за новог
члана Општинског већа, уместо Ненада
Радића, који је поднео оставку због
сукоба интереса. За вршиоца дужности директора ЈКП “Доњи Милановац” поново је изабран Саша Либрић.
На место председника Општинске изборне комисије именован је Милош
Јовановић, а два нова члана комисије су
Драшко Поповић и Светлана Севић.
Школски одбори појединих образовних установа добили су нове чланаове, а усвојена је и Одлука о одржавању
зграда и начину суфинансирања активности на унапређењу својстава стамбених зграда.
С. Вукашиновић

Милорад Грчић, директор ЈП ЕПС, посетио општину Мајданпек

Спремни и за нова улагања
МАЈДАНПЕК. - Милорад Грчић,
в. д. директора ЈП Електропривреда
Србије, посетио је са сарадницима
(првог августа) општину Мајданпек у
којој је, кроз пет пројеката, уложено око
17 милиона у реконструкцију ниско
напонске мреже и додатних 30 милиона
динара у реконструкцију трафо-станице
у Доњем Милановцу која је уведена у
систем даљинског надзора и управљања.
Циљ је да се обезбеди поуздано
снабдевање електричном енергијом за
око 10 хиљада потрошача.
Са домаћинима, званичницима општине Мајданпек, посетио је Рудну
Главу, Доњи Милановац и на археолошком локалитету Лепенски вир, где
је завршио посету, најавио радове на
унапређењу дистрибутивне мреже, али
и изградњу трафо-станице која ће послужити развојним плановима у области
туризма у том делу општине Мајданпек.

- ЕПС у последњих неколико
година покушава да уради нешто
што се деценијама није радило. Улажемо велика средства у производне
и дистрибутивне капацитете. И у општини Мајданпек урадили смо доста
у последњих годину и по - две, унапредили смо мрежу, јер циљ нам је да
сваком кориснику обезбедимо сигурно
снабдевање електричном енергијом, а
радимо и пројекат снабдевања локалитета Лепенски вир, имајући у виду
планове које држава има за овај део
Србије - истакао је Грчић.
И домаћини нису крили задовољство
због ове посете и конструктивних разговора будући да су направљени краткорочни и дугорочни планови оног
што би требало урадити. - Већ ових
дана почеће санација дела нисконапонске мреже од Дебелог луга до Железничке станице, а у делу Мироча

Сврха посете је реконструкција трафо-станица и мрежа
средњег и ниског напона, али и спремност ЕПС-а да обезбеди
поуздано снабдевање електричном енергијом за око 10 хиљада
потрошача на подручју општине Мајданпек
израда једне нисконапонске линије.
Важнији од тога су планови за
стабилизацију напајања појединих
насеља на подручју општине, првенствено Рудне Главе, а ту је и договор
око снабдевања археолошког локалитета Лепенски вир који представља
развојни потенцијал у туризму и који
ће се решавати наредних година – кон-

кретизовао је договорено Дејан Вагнер,
председник Општине Мајданпек. Поред
тога, очекује се, да се у разговорима
непосредно одговорних за ту област,
прецизирају задаци које ће у оквиру обавезе према поплављеном подручју ХЕ
„Ђердап“, односно део ЕПС-а, реализовати на подручју општине Мајданпек.
С. Вукашиновић
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Прича
Колекшива

Ако је је Египат дар Нила, како
нас је учио наставник историје,
аналогијом се брзо долази до
закључка да је град Бор поклон
Басена Бор. Односно, правилније
речено, рударења, јер су се
компаније мењале током дванаест деценија експлоатације под–
земних дарова природе. Хитро
насељавање места било је, између
осталог, могуће јер се није гледало
одакле ко долази, важно је било
да доноси радне навике и добру
вољу. Након ослобођења од окупатора из времена Другог свет–
ског рата, посла је било напретак за сваког спремног да засуче
рукаве. Првих седам слободарских
година и заробљени војници који су
дошли са освајачком силом 1941.
били су принуђени да допринесу
санирању штете и оспособљавању
за производњу све већих количина
црвеног метала, док државно руководство није рекло да су довољно
били гастарбајтери и да могу
својим кућама одакле су се от–
иснули у унесрећујућу авантуру
освајања Европе.
У време Прве петолетке, от–
почете априла 1947. године, ап–
сорпционе могућности привреде
за радном снагом додатно су
повећане. Годину дана касније, када
су односи са братским земљама
социјалистичког лагера покарабашени, Албанац Исљам Арифи из
косовометохијског села Печено, са
надморске висине од 650 метара,
приспео је у Бор. Први печат у
радној књижици је борске Јаме.
Породица, по устаљеној пракси,
остаје у селу. Припреме за њено
пресељење запетљане су те не могу
бити краткотрајне. Син Ариф
(1946) тек је напунио три године
када је мајка преминула. Бригу
о дечаку преузеле су баба и две
тетке.
Придошлица Исљам брзо
се зближио са борским рударима пристиглим из свих крајева
Југославије, а Ариф се придружује
оцу у време када треба да пође у
школу. Старт према учионичким
клупама морао је бити одложен,
кандидат за ученика не зна српски
језик, а ту је подлога. До почетка
наредног септембра Ариф је, учећи
свакодневно, оспособљен да прати
наставу.
Брзо осваја градиво, а са добрим
физичким предиспозицијама – изузетно брз, вешт у фудбалу – с
лакоћом се изборио за своје место
међу деранима.
Породица је била подстанар у
кући од набоја док такав смештај
није постао уочљиво нескладан са важношћу коју њен главни
станар има у испуњењу планом
постављених стремљења. Радна
постигнућа која остварује изгурала су га у врх табеле за доделу
станова. Велика постусељеничка
радост није била и дуготрајна.
Повређен је на послу. Спављив и

Прича

Т ишина, рудар спава!

неприсебан колега неопрезно је затегао сајлу у њеном невидљивом
делу, Исљаму је поломила потколеницу.
Након једногодишњег опоравка, функција ноге је враћена,
али не и њена дужина. Распоређен
је на послове у купатилу. Са првом
шихтом на новом радном месту,
довољно му се разданило да схвати
је да је стигао у окружење које не
жели. Тамошњи тајац без буке
јамских вагонета и бушилица брзо
је почео тешко да пада, као секира.
Дојучерашњи другари зад–
ржавали су се у разговору с њим
до поласка јамског лифта, али је
то временом постала обредна
артикулација, док су млади новодошли рудари у њему видели
мушку чистачицу. Иако је плата

зрачио снагом и утицајем, у улози
машиновође нашао је своје место,
осећао се као да га је Бог узео у своје
крило.
Његове способности су још
једном биле потребне и на цени.
Када би се упутио да провери
неки детаљ на композицији вагона,
кретао се енергично и жустро,
храмљући корак му је певао.
Ништа чудно, то му је било природно место. Рудар се не сели без
велике присиле (здравствене или
ауторитета надређених), он се
ту пензионише. Исљам Арифи
отишао је у пензију из јамске локомотиве и великог комфорног стана
у новоизграђеној Ламели.
Син Ариф, ученик са одличним успехом током основне школе,
током лета када је требало из-

економију, први је уписао у индекс.
И једини. Од рударења је могао
на секундарно дробљење у оквиру
Флотације, не и у канцеларију.
Тамо нема руде, осећао би се као
неко ко је издао оца и оставио га на
месту на коме је беспомоћан. Рударски шлем без решења о пензији
не скида се безбрижно.

абрати средњу школу није имао
премишљања: Техничка школа у
Бору, одсек рударски. Припадност
породици подразумевала је да се
иде очевим путем.
Техничар Ариф, за разлику од
оца, на почетку радног века није
долазио у тајанствену средину.
И миље и људи били су му знани.
Једном недељно, почев од треће
године, будући техничари, уместо
у школу, ишли су на праксу у погоне
Басена. Они са Рударског одсека
на површински коп и у јаму, металурзи у топионицу и ливницу,
хемичари у лабораторије и фабрике сумпорне киселине. Међу
запосленима било је техничара
старијих генерација које је упознао током школовања, а неке у
различитим приликама у граду.
Само једном дошао је до искушења
преквалификације. Након што је
јамски ходник био одроном зат–
рпан, а он с другаром одсечен на
два дана, уписао је Вишу економску
школу. Најтежи испит, политичку

голмана, са повиком: „Децо,
тишина!“, а онда тихо, готово
шапатом који нам је начуљио
уши, показујући покретом главе
на оближњи прозор:
„Рудар спава! Иса је јутрос
дошао из ноћне смене“.
Покуњено, са осећањем великог греха, разишли смо се тренутно, клоце смо с пута побацали у земљани део околине како
падом на бетон не би парале уши.
Мада је дух тога времена
помео вихор транзиције, у комплету са многим вредностима
с којима смо одрастали, шест
деценија било је недовољно да
би снагу респекта умањиле. Док
куцкам овај текст, несмањено
звучно и разговетно чујем: „Рудар
спава!“. Свака додата реч разблажила би концентрацију
љубави садржане у овој простој
реченици која је и поучна, и проповедна.
Зато – тачка.
Јован Г. Стојадиновић

*
Када смо једном приликом, биће 1961, играли фудб ал
на улици поред стана породице
Арифи, екипа Болничке улице
против Севераша, дошло је до
варничаве расправе да ли је гол
или је лопта прешла преко стативе, односно камена. Ларму
је прекинула пролазница, жена
са цегером, стајући на позицију

Илустрација: Игор Крстић

незнатно мања, противуречни
ставови брзо су почели да се рву у
њему, чинило му се да се рударска
солидарност из утробе земље не
може неокрњена изнети на дневну
светлост. Више месеци мерио је
аргументе, нелагода од осећаја да
је само помоћник ударницима из
јамских ходника свакодневно је нарастала, за њу није било лековите
бање. Прикривајући унутрашња
преиспитивања брзо је долазио до
депримирајућег закључка да је без
икакве подршке од судбине, среће.
Сва преимућства – и морална и
материјална – видео је у јамским
ходницима, они су за њега постали
кисеоник, док је атмосфера купатила све више оживљавала тежњу
за повратак на место где је почео.
Престао је да се обуздава, и мада
се није јуначио, од реалисте и визионара постао је донекле и хазардер који хода по танком леду.
Пресавија табак и на свој захтев,
и одговорност, враћа се у јамске
ходнике. Међу рударима поново је
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Двоје младих Суботичана заклело се на вечну љубав у – јамском „кафићу“
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„Фијат” највећи
извозник Србије

Веридба у Јами

На аутентичном месту, 400 метара испод површине земље, Данијела
Дулић рекла је Николи Батинићу судбоносно „ДА“. – Желео сам да
девојку верим на специфичном месту и хвала надлежнима у РТБ-у
што су ми изашли у сусрет и омогућили ми да овај интимни и важан
чин обавим у јамском „кафићу“, каже Никола

Највећи извоз из Србије у првих шест месеци ове године остварила
је компанија „Фијат Крајслер аутомобили” (FCA) са 471,4 милиона евра,
објавило је Министарство финансија (средином јула).

Одмах за „Фијатом”, следе ХБИС група „Железара Смедерево” са 403,4
милиона и компанија „Тигар” из Пирота са 190,8 милиона евра.
Укупна вредност извоза 15 највећих извозника из Србије у првој половини
године износила је 2,3 милијарде евра.
У првој половини ове године, извоз смедеревске железаре био је 44 одсто
већи (односно за 123,3 милона евра) у поређењу са истим периодом прошле
године.
На листи највећих српских извозника су и – Нафтна индустрија Србије са
190,2 милиона, „Бош” са 127,2 милиона, „Тетра Пак” са 106,9 милиона, ХИП
– „Петрохемија Панчево” са 103,2 милиона евра.
Затим, – „Грундфос” из Инђије са 100 милиона, „Хемофарм” из Вршца
са 90,5 милиона, РТБ „Бор” са 88,4 милиона, „Леони” из Прокупља 86,1
милион, јужнокорејска „Јура” са 83,9 милиона, „Хенкел” са 80,2 милиона,
„Горење” са 73,3 милиона и новосадски „Делфи Пакард” са 59,4 милиона евра
извоза.
Извор: Танјуг, РТС

Нова зграда Рударске школе

Ученици Средње рударске школе у Бору отпочеће нову школску годину у
својој новој згради – објављено је у „Колективу” бр. 22 из 1949. године. „Путницима који долазе у Бор пада у очи лепо насеље Иве Лоле Рибара, до сада познато као Четврти километар. Данас у овом привлачном месту пажњу пролазника и излетника привлачи огромна грађевина која ће ускоро бити довршена
за потребе Средње рударске школе у Бору. Са њеним подизањем почело се пре
десет месеци. Прошло се у раду кроз много тешкоћа, савладане су многе препреке. Искусни омладинци са пруге, ђаци ове школе, поставили су за најкраће
време колосек. Упоредо са сметњама расла је и упорност да се исте савладају.
Школа је отворена пре две године. Она се развија по примеру познатих
рударских Т е х н и к у м а у Совјетском Савезу. У њој се ученици спремају
за будуће рударске, машинске и металуршке кадрове – средње техничаре. У
изгледу је да се при овој школи отвори и електротехнички отсек. Тако Четврти километар, сада насеље Иве Лоле Рибара, током школске године ври
од елана, младости и полета. Ту се вредно неуморно ради на стицању знања
и овлађивању техником. Ту се кроз опште образовне предмете, омладинску
организацију, дилетанску секцију, литературну дружину, читаоницу и фискултуру уздижу и васпитавају кадрови Петољетки.”
На снимку из старог албума – новоизграђена школска зграда Рударско-металуршке техничке школе (1949).
Ј. С.

РТБ. – Није било дилеме да ли изаћи у сусрет молби младог Николе Батинића
који се, посредством Туристичке организације Бора, обратио надлежнима у Јами
са жељом да се њему и његовој девојци омогући силазак у јамски „кафић”, али без
„публике“.

„Желим да на специфичном месту, а „кафић” у Јами то свакако јесте,
верим Данијелу“, кратко и јасно написао је Никола.
Младом пару из околине Суботице се изашло у сусрет, а малобројни, који су
знали шта ће се 2. августа дешавати у јамском „кафићу“, с нестрпљењем су чекали
лепе вести из „средишта земље“.

- Рекла је „ДА“ - с поносом у гласу известио нас је истог дана Никола.
Никола Батинић је из Бајмока, а Данијела Дулић из Мале Босне, обоје имају
34 године и у Бор су уочи Светог Илије дошли са вишедневног пропутовања Тимочком Крајином, коју су желели ближе да упознају. Сасвим је сигурно да ће им
остати у најлепшем сећању.
Г.Т.В.

