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Оперативни и менаџмент тим РТБ-а Бор недељу дана боравио у Кини

Стране 2 и 3

Посета топионици и
руднику злата и бакра
у власништву „Зијина“

Делегација РТБ-а Бор, предвођена генералним директором Благојем Спасковским, на позив
стратешког партнера отпутовала у Сјамен и дирекцију „Зијина“. – Поред састанка и вечере са
председником компаније Jighe Chenom, тим РТБ-а имао је прилику да види њихову топионицу
и рудник злата и бакра са флотацијом, а разговарало се о годишњем плану и буџету за 2019. –
Б. Спасковски: Очаран сам, моји утисци су тако велики и снажни да не могу речима описати све
оно што сам видео и доживео. Морамо мењати свест о значају екологије у Србији и РТБ-у Бор
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Оперативни и менаџмент тим РТБ-а Бор

Посета топионици и руднику злата

Поглед из ботаничке баште на рудник злата и бакра „Zijinshan” у Сјамену

РТБ. – Осмочлана делегација Рударско-топионичарског басена Бор, предвођена генералним директором Благојем Спасковским, отпутовала је 25. октобра
у седмодневну званичну посету кинеској компанији
„Зијин“. Реч је о првој посети оперативног и менаџмент
тима РТБ-а Бор стратешком партнеру, која је уследила
на његов позив.
На далек пут, преко Дохе и града Гуангџоу, до
Сјамена, поред Спасковског, пошли су извршни директори огранака РББ и РБМ Небојша Виденовић и
Бранислав Томић, управнице топионице и флотације

у Мајданпеку Сашка Тасић и Јелена Ђурић, представница менаџмента за ИМС у Мајданпеку Слободанка Ристић, као и представници репрезентативних
синдиката Часлав Гаврић, из „Независности“, и Ми-

И рудник и сва његова постројења не виде се од зеленила и шуме

Контролна соба топионице „Zijin Copper”
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недељу дана боравио у Кини

Актуелнo

и бакра у власништву „Зијина“
Добродошлица за делегацију РТБ-а Бор

Дизајнирани капацитет топионице у Сјамену и њене електролизе је 300 хиљада тона катодног бакра годишње

ломир Милановић из Рударског синдиката.
Делегација РТБ-а Бор је првог дана посете, у
друштву домаћина, разгледала топионицу бакра „Zijin
Copper“, њену контролну собу и електролизу. Топионица је почела да ради 2009. године, у стопроцентном
је власништву кинеске компаније и годишње се у њој
произведе 200.000 тона катодног бакра. Дизајнирани
капацитет јој је 300.000 тона катодног бакра, уз додатних 320.000 унци злата, 6,4 милиона унци сребра и
800.000 тона сумпорне киселине.
-Председник Александар Вучић је пре нешто
више од годину и по дана рекао: „Клечаћу пред
Кинезима и молити их да дођу и уђу у стратешко

је рудник злата и бакра „Zijinshan“ у Сјамену и његову
Флотација рудника „Zijinshan”
флотацију. Посебно одушевљен рекултивацијом
ректор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски рекао је да се
земљишта и изгледом онога што је некада било коповсвест
о
значају екологије у Србији и РТБ-у Бор мора
ско јаловиште, а сада ботаничка башта, генерални димењати.
-Просто не могу својим речима изнети све
импресије које смо моји сарадници и ја доживели
у кинеском руднику „Zijinshan“. Рудник је у шуми,
не примећује се од зеленила ниједно постројење.
Иза је јаловиште које редовно рекултивишу, саде
биљке. Простор где се налазимо је ботаничка
башта. Нема разлике између природних врхова и
онога што је некада била коповска јаловина. То
је оно о чему сам годинама причао, нарочито у

Годишња производња је 200 хиљада тона катодног бакра

партнерство са РТБ-ом Бор“. Ово што сам видео
овде, сви ми, оправдало је његову изјаву. Ово је невероватно и импресивно до те мере да се не може
речима описати како изгледа компанија „Зијин“
која је ушла у стратешко партнерство са РТБ-ом
Бор – казао је генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.
Након посете топионици, тим РТБ-а Бор разгледао

Контролна соба погона за припрему
минералних сировина

Благоје Спасковски у друштву домаћина из „Zijina”

РТБ на „дијагностици“
Петнаест дана раније, у Бору и Мајданпеку боравили су први „посматрачи“ које је делегирала кинеска
компанија „Зијин“.
У радној посети РТБ-у Бор, од 10. до 25. октобра, боравило је петоро људи из пет најважнијих сектора
пословања: људских ресурса (HR), финансија, заштите животне средине, информационих технологија (ИТ)
и из кабинета председника „Зијина“. Сви они су до 25. октобра, потпомогнути стручњацима кинеске консултантске куће ЕРМ за област заштите животне средине, разговарали са надлежнима у РТБ-у Бор и прикупљали
информације из поменутих сектора.
Долазак „посматрача“ у тзв. прелазном периоду био је најављен ранијим саопштењима „Зијина“. Прелазни
период траје до затварања трансакције (closing) са Владом Србије о преузимању 63 одсто власништва у РТБ-у
Бор за 350 милиона долара. „Зијин“ треба да преузме РТБ Бор до Нове године, уз уплату најмање 100 милиона
долара до тада.

Кривељу, да морамо мештанима вратити оно што је
њима мајка природа подарила. Овде разлике нема,
напротив, лепше изгледа од онога што је природа
стварала. У Бору немамо такав простор. „Зијин“ је
ово место прогласио ботаничком баштом, а ово је
лепше од ботаничке баште и у Далматинској улици
или Таковској у Београду. Очаран сам, моји утисци
су тако велики и снажни да уистину не могу речима
приказати све оно што сам видео и доживео. Овде
морају долазити људи које се баве екологијом, нарочито безбедношћу на раду, да стекну и промене
свест. Морамо мењати свест и у Србији и у РТБ-у,
да не можемо само упропашћавати, односно експлоатисати, а не враћати природи њено – рекао је
Благоје Спасковски.
Током посете Кини до првог новембра разговарало
се о годишњем плану и буџету за 2019, а организовани
су састанак и вечера са председником компаније „Zijin“
Jinghe Chenom, као и разгледање Сјамена и Пекинга.
Г. Тончев Василић
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Министар Антић: РТБ са „Зијином“ може да буде локомотива развоја

„Бићемо трећи у Европи по
производњи бакра“
Ако буде синергије са пројектом „Тимок“, што је извесно, РТБ Бор
би могао у наредних шест година да почне да производи из сопствених концентрата између 200 и 250 хиљада тона бакра годишње. То
ће Србију винути на треће место по производњи бакра у Европи,
изјавио министар рударства и енергетике на Економском самиту
Србије
БЕОГРАД. – На Економском самиту
у Београду, 21. октобра, министар рударства и енергетике Александар Антић
рекао је да Србија у рударству има фантастичне пројекте који могу пуно да
утичу на убрзани привредни развој
земље.
-РТБ Бор, са стратешким партнером „Зијин“, може да буде локомо-

тива развоја Србије, а ако дође до
синергије са пројектом „Тимок“, што
је извесно, „Бор“ би у наредних шест
година могао из сопствених концентрата да почне да производи између
200 и 250 хиљада тона бакра годишње.
То би Србију ставило на треће место
по производњи бакра у Европи, а
РТБ би са производњом бакра у бруто

Александар Антић

домаћем производу државе учествовао са око пет одсто – изјавио је министар Антић.
Изражавајући очекивање да ћемо,
како је рекао, као земља искористити ту
огромну прилику, Александар Антић је
подвукао:
- „Чукару пеки“ је потенцијално
једно од најбогатијих светских налазишта бакра и злата, а динамичној
слици развоја Србије доприносе и
енергетски пројекти врхунске класе,
попут пројекта „Јадар“ за добијање
литијума, који код Лознице развија
компанија „Рио Тинто“. Рударство је,
дакле, једна велика развојна шанса
јер поменути пројекти, заједно са
развојем РТБ-а Бор, могу да генеришу
и развој остатка индустрије, попут
производње батерија и електричних
аутомобила овде у Србији – закључио
је министар.
Г.Т.В.

На 105 локација у 21 општини Србије укупно 24 милиона кубика рударског отпада

Бор и Мајданпек у „Катастру
рударског отпада“

РАШКА. – Прва јавна презентација
пројекта „Катастар рударског отпада“
одржана је (24. октобра) у једној од општина у којој је детектована већа количина отпадног материјала насталог рударским активностима – у Рашки. Представници Министарства рударства и
енергетике и чланови пројектног тима
представили су методологију пројекта,
досадашње резултате и најавили наредне кораке пројекта који се у Србији
спроводи од фебруара 2017. до јануара
2021. године.
Пројекат „Катастар рударског отпа
да“ вредан је 2,1 милион евра, финан
сира га Европска унија у износу 90%
средстава, а преосталих 10 одсто
обезбеђује Република. Идеја је да Србија
усклади законодавство са правним тековинама ЕУ у области животне средине,
које је тема поглавља 27 преговора о
приступању ЕУ. Пошто синхронизација
законодавства подразумева и формирање
катастра рударских објеката и њихову
класификацију, а систематизовани и
комплетни подаци о напуштеним депо
нијама рударског отпада не постоје,
нарочито у смислу врсте, карактеристика и количине рударског отпада, овај
пројекат треба да идентификује локације
рударског отпада, процени њихов утицај
на животну средину и успостави базу
за управљање, ремедијацију и његову
рекултивацију.
Тимови инжењера и техничара рударске и геолошке струке обишли су до
сада 250 локација широм земље и утврдили да се на 105 места налази већа
количина рударског отпада. Процењено
је да на тим местима има укупно
24 милиона кубних метара отпадног материјала изазваног рударењем.
У договору са Министарством рударства и енергетике предмет детаљног
испитивања (узорковање земљишта, ру-

Тимови инжењера и техничара рударске и геолошке струке обишли су до сада 250 локација широм
земље и утврдили да се на 105 места налази већа количина рударског отпада. – У договору са
Министарством рударства и енергетике предмет детаљног испитивања (узорковање земљишта,
рударског отпада, подземних и површинских вода, хемијске анализе, процена стабилности) биће
41 локација, које заједно садрже 80 одсто идентификованог рударског отпада и налазе се у 21
месту Србије
дарског отпада, подземних и површинских вода, хемијске анализе, процена
стабилности) биће 41 локација, које
заједно садрже 80 одсто идентификованог рударског отпада и налазе се у Алексинцу, Бољевцу, Бору, Брусу, Вождовцу,
Димитровграду, Зајечару, Књажевцу,
Крагујевцу, Крупњу, Кучеву, Лозници,
Љубовији, Мајданпеку, Малом Зворнику, Новој Вароши, Пријепољу, Рашки,
Сурдулици, Црној Трави и Чајетини.
-Значај овог пројекта огледа се у
томе што ће катастар по први пут
представити обједињене и систематизоване податке о свим локацијама
рударског отпада, као и категорију
одлагалишта и потенцијалне опасности. Таква база података пружиће
Министарству рударства и енерге-

тике квалитетну документацију о
стању на терену, као и могућност
да на одговарајући начин реагујемо
у случају ремедијације, санације и
рекултивације одлагалишта која
су критична у погледу загађења
животне средине и опасности
по здравље људи – рекла је на
презентацији у Рашки шеф Одсека за
рударство Министарства рударства
и енергетике др Драгана Јелисавац
Едељан.
Предвиђено је да катастар буде
израђен у облику интернет апликације
и књиге и да садржи процену ризика,
карактеризацију и класификацију рударског отпада.
Србија годишње произведе близу
150 милиона кубних метара чврстог

рударског отпада, 15,5 милиона тона
флотационог отпада и око 35.000 тона
нафтног муља. Према прелиминарним пројекцијама Министарства рударства и енергетике, у земљи има
200 активних рудника и приближно
250 депонија рударског отпада које
су напуштене, неактивне или непописане. Закон о рударству и геолошким истраживањима предвиђа
да је управљање активним и неактивним рударским отпадом одговорност привредног друштва које експлоатише руду и она су та која имају
обавезу да Министарству рударства
и енергетике достављају годишње
извештаје о производњи, укључујући
и производњу отпада.
Г. Тончев Василић
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Екологија

Пошумљавање високих планира поред старог борског копа

Ове јесени до 50 хиљада
садница багрема

Стогодишње рударење је оставило трага не само
у естетском него и еколошком погледу тако што је
утичући на ваздух, воду и земљиште променило
и микроклиму предела. – Наша је и законска
и морална обавеза пред новим нараштајима
да током експлоатације природних ресурса
успоставимо одрживи развој и заштиту животне
средине – каже Драган Ђорђевић

РББ. - Већ 14 дана радници
Јаме, кривељског копа, Топионице и
рафинације пошумљавају високе планире поред старог борског копа. До
сада је засађено преко 9.000 багремо-

Драган Ђорђевић

вих садница из прве транше од 25.000
комада, а до краја јесени ће можда и
до 50.000 комада, уколико то дозволи
време и буде радне снаге. Како нам рече
Драган Ђорђевић, руководилац Сек-

тора за екологију у Рудницима бакра
Бор, ови послови су део великог и сложеног пројекта под називом „Решавање
историјског наслеђа нарушене животне
средине рударским активностима РТБ-а
у Бору и Мајданпеку“. РТБ је само један
од учесника који је почео да испуњава
свој део обавеза. Како је реч о пројекту
са великим трошковима које Басен не
може сам да поднесе, планирано је и
укључење државе, локалне самоуправе,
па и новог стратешког партнера.
-Стогодишње рударење је оставило
трага не само у естетском, него и у
еколошком погледу – каже Ђорђевић.
- Стварање рударског отпада је условило поремећаје природних параметара ваздуха, воде и земљишта. Микроклима предела је промењена, а
са њом и природно окружење. Наш
задатак је да успоставимо одрживи
развој и заштиту животне средине, а
то значи да током експлоатације природних ресурса задовољимо потребе
овог нараштаја и оставимо исто такву
могућност будућим генерацијама,
превасходно чувајући животну сре-

Враћање природног окружења у првобитно стање је дуг процес

дину. То је не само законска него и
морална обавеза приоритетног карактера.
Од нашег саговорника сазнајемо да
су површине које би поново требало
привести култури (а реч је о коповским
и флотацијским јаловиштима) простиру
на преко 700 хектара. Рекултивација
земљишта је дуг процес враћања природног окружења у првобитно стање,
где се вишегодишњим комплексним
радњама мора прићи савесно и мултидисциплинарно. - Последњих деценија
– подсећа Ђорђевић – у неколико наврата је рађена рекултивација, експериментално и парцијално, и с обзиром на променљиву власничку структуру површина, потребно је да се
укључи више друштвених чинилаца.

Пошумљавање о коме говоримо за
сада тече само у режији РТБ-а, а очекује
се и учешће локалне самоуправе како би
се формирала већа група за садњу док су
повољни временски услови. Сади се класичан багрем при чему је вођено рачуна
о пореклу и квалитету садница које су
пре две недеље допремљене из Крушевца. На стрминама планира 24. октобра затекли смо 15 радника из поменутих
погона који се, према оцени нашег саговорника, заиста труде да у нестандардним условима ураде што више. Терен
је доста неприступачан и клизав тако да
ће на косинама радити искључиво мушкарци, а уколико се у пошумљавање
укључе жене и ученици, биће им поверени приступачнији делови терена.
Љ.Алексић

Ускоро зелене оазе
На месту старе топионице и сумпорне – травњак!

Комплетан девастирани простор где су некада била стара
постројења засејан травом која је већ никла на појединим местима. - У Топионици „скинут” магистрални гасовод на шкарпи који
је био компликованији за рушење. - Противпожарни пут готов у
делу везе нове топионице са местом рушилишта, а сада се завршава и други који иде око танкване
нутно се ради на објектима који су
у непосредној близини рушилишта
(чишћење, пескарење, кречење). На
неким цевоводима који су остали
обављена је антикорозивна заштита.
У Топионици је довезено 95 одсто потребног хумуса

ТОПИОНИЦА и СУМПОРНА. –
У оквиру пројекта рушења старе топионице и фабрике сумпорне киселине приводи се крају процес рекултивације и
оплемењивања терена на коме су се налазила стара постројења. На девастираном простору где је била последња од
три фабрике сумпорне киселине завршено је наношење дебелог хумусног
слоја земљишта и засејана трава која
је већ никла на појединим местима. И
у Топионици је довезено 95 одсто потребне количине хумуса (остало је
само на неким местима где је остављен
прилаз за дизалице због рушења гасовода), трава је засејана у већем делу,
тако да је, по речима директора пројекта

рушења Зорана Васковића, и тај део
посла окончан.
- У Фабрици сумпорне киселине, сви, па и најмањи радови на
рушењу су готови. Завршили смо и
пут који нисмо били у обавези да направимо, али смо и то урадили, јер
је потреба за одржавањем и лакшом
комуникацијом захтевала да га
„просечемо” (спаја противпожарни
пут који иде до нове командне собе
ФСК-а и онај који пролази поред
конверторске хале). Остали су само
тзв. финиши, улепшавање терена,
па планирамо да тамо направимо
и фонтану. Сво гвожђе је уклоњено,
тако да је и ту ситуација чиста. Тре-

У Топионици је завршен највећи део
посла, а међу последњима и скидање
најтежег дела који је остао, а то је магистрални гасовод на шкарпи који
је био компликованији за рушење,
пошто се испод њега налази паровод који иде према Електролизи. У
доњем делу већ се ради антикорозивна заштита носећих стубова, кон-

зола, носача кабли које снабдевају
комплетан компресорски и конверторски део струјом. Противпожарни
пут је готов у делу везе нове топионице са местом рушилишта, а сада се
завршава и други који иде око танкване нових резервоара ФСК-а, па се
и ту већ види крај посла - нагласио је
Васковић.
На делу код бединга остало је да се
сруше још бункери за угаљ, што је накнадно договорено да се уради. Паралелно са свим овим радовима, како наглашава наш саговорник, комплетно се
санира конструкција - трака у Топионици. - Радници су се плашили да њоме
пролазе, јер је све било у распадању.
Некада су ту биле салонит-табле које
су сломљене и сада се замењују лимовима. Након што се испескари и
офарба, улепшаћемо и тај део, али
најважније је да најпре повећамо сигурност за пролазак траком.
Ј. Станојевић
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На копу „Кривељ“ октобра преко два милиона тона ископина

Нови камиони - скок у раскривању
Са осам нових „белаза“ и ремонтованим старим, флота
тешких возила усталила се на 20-ак, па се у октобру
бележи рекордан помак на јаловини, а и количине
руде и бакра у њој по плану су
КОП „КРИВЕЉ“. - Укључењем
осам нових „белаза“ носивости 220
тона у производњу и поправкама
старих, флота тешких возила на површинском копу “Велики Кривељ” усталила са на двадесетак и то се одмах
осетило, посебно на јаловини која је
већ дуже слаба тачка. Упркос лошем
стању делова транспортне траке којом
се јаловина превози у стари борски
коп, захваљујући већем броју расположивих камиона, домет у раскривању се,
по речима управника Милана Делића,
сада усталио на преко 80 одсто плана.
Тачније, за 24 дана октобра превезено је 84 одсто планираних количина,
што је солидан, а можда ће бити и рекордан, помак у односу на претходни
месец. Како су и количине руде по плану,
садржај бакра у њој такође, са укупним
ископинама кривељски рудари су на 88
процената плана. Још увек им време иде

на руку, путеви су суви и прскају их да
оборе прашину, што им се досад у октобру ретко догађало.
-У десетом овогодишњем месецу
имали смо пред собом план од 900.000
тона руде са средњим садржајем
метала 0,29 одсто, што би остварењем
резултирало са 2.531 тоном бакра у
руди – прецизира Делић. - Требало је
да уклонимо и два милиона тона раскривке, па је то 2,9 милиона тона укупних ископина. За 24 дана октобра дали
смо 681.770 тона руде, или 98 одсто
планиране. Средњи садржај метала
је нешто већи од планом циљаног и
износи 0,293 процента, па је за 24 дана
дао 1.997 тона бакра у руди и ту смо на
плану. Што се тиче јаловине, уклоњен
је 1,31 милион тона или 84,6 одсто
планом предвиђене за наведени број
дана. Укупне ископине су 1,992 милиона тона, што значи да смо већ за 24

дана на прагу два милиона тона, што
је солидно, безмало 89 одсто планираних ископина. За последњу седмицу у
месецу имамо довољно припремељене
руде, довољан број камиона, тако да
ћемо можда забележити и благи раст
на руди и јаловини.
Подуже михољско лето сачувало
је кривељским рударима добре путеве.
Суви су, широки и равни и то је добро
за исправност камиона. Доласком нових
“белаза” које сервисери даноноћно прате,
пошто су у гаранцији, и ремонтима
старих, број расположивих дневно иде
и до 22, тако да их је увек довољно и
на руди и на јаловини. - Могу да кажем
да смо сада у неком залету – истиче
Делић - јер транспорт је решен, а покушавамо да побољшамо бушење,

утовар, као и помоћну мехнаизацију
(булдозере и грејдере), пошто су неопходни за толики број камиона.
Тако је после дуже оправке пре два
дана пуштен у рад наш највећи булдозер “камацу 375” који опслужује
К1-багер на истоку копа и на планиру. Са три грејдера, утоваривачем
и ровокопачем, комплетирали смо

помоћну механизацију и увелико тече
сређивање путева (канали, бедеми), а
где год је то могуће израђујемо двосмерне саобраћајнице да не би било
чекања у мимоилажењу. Санирамо

Шта је урађено за
девет месеци
Од планираних 7,922 милиона тоне
руде, за девет месеци на кривељском
копу је откопано 7,337 милиона тона
или око 93 процента. Планом је циљан
средњи садржај метала од 0,296 одсто,
а остварен нешто нижи: 0,287 процената. Ови благи подбачаји у количинама и садржају, разумљиво, дају и
нешто мање бакра у руди, па је уместо 22.709, остварено 20.390 тона. На
јаловини, поготово у првој половни године, бележени су озбиљнији
подбачаји. Средином године стање је
нешто побољшано, да би тек доласком
нових камиона раст био израженији и
деветомесечни биланс је 8,218 милиона тона јаловине.

и делове транспортних трака који
досад уопште нису мењани, радимо
на безбедном разводу високонапонске
електричне мреже (шест киловолта)
за кишне дане, као и на беспрекорном
одводњавању, будући да смо копајући
богатију руду багером сишли целу
етажу (15 м) испод главног водосабирника. Раскривање источног дела копа
иде по плану и то у широј варијнати
како би се део где је клизиште захватио до здравице због безбеднијег рада
током зиме, а и уласка у веће количине руде.
Љ. Алексић

Висока искоришћења млинова и метала из руде у кривељској флотацији

Стабилан процес отплаћује опрему
Временска искоришћења млинова 95,5 а метала из руде 86,5 одсто.
- Анализе улазних сировина на пола минута, концентрата на свака
два, јаловине на 15. - Тзв. OCS-систем (Оперејшен контрол систем),
који све то обједињава, добро ради – каже управник Саша Милић
ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. – Кри
вељски флотери приводе крају октобар
као један од бољих месеци ове године,
мада су на почетку имали плански застој
прве секције на којој су обложили плашт
млина са куглама. Истовремено су сервисирали све на тој линији и за 24 дана

постигли временско искоришћење млинова од 95,5 одсто! Због тврђе руде
имали су и проблеме са звездастим додавачима и терцијалним дробилицама,
али су их средили за два-три дана и сада
раде стабилно.
-За 24 дана прерадили смо 650.000
тона руде. То је 94 процента плана и
произвели смо 1.615 тона бакра у концентрату, уз искоришћење од 86,5
одсто тако да на том плану све иде како

треба – каже управник Саша Милић. –
По искоришћењима се види да нова
опрема добро ради. Процес се прати
“on line” тако да су анализе улазних
сировина за сваку млинску секцију
на пола минута, анализе тзв. дефинитивног концентрата на свака два,
анализе јаловине на сваких 15. Такозвани OCS-систем (Оперејшен контрол систем), који све то обједињава,
добро ради тако да смо задовољни
јер видимо да се опрема исплаћује и
да ћемо до краја месеца премашити
2.000 тона бакра у концентрату. То
је “краће” од плана за 50-ак хиљада
тона руде, јер због тврдоће не можемо
да идемо пројектованим капацитетом
млинова од 440 руде на сат. Сада је
410, а просечан је негде око 400 тона.
Дневни план је 29.000 тона руде.
До краја месеца флотери не
планирају никакав застој, сем краћих
редовних контрола, али се у новембру
спремају за дводневни тзв. водени застој,
када ће заменити пет трака (четири на
дробљењу и једну у флотацији), два редуктора на дробљењу и бубањ због кога
морају да разлепе једну косу траку, па да
је опет саставе. Замениће и облоге млина

друге секције, прегршт вентила, прегледати кошеве и машине за пречишћавање
које се заустављају два пута годишње,
канал за јаловину, флотационе машине
и пумпе… Грађевински радови за монтажу филтер-пресе којом се смањује
влажност концентрата на оптималне
захтеве нове топионице, при крају су. У
току је постављање цевовода за компримовани ваздух, пошто је компресорска
станица направљена, ограђена, покривена, стигло је и тзв. рисиверско буре.
- Ових дана - каже Милић - треба
да се оспособи још један кран неопходан за монтажу пресе, а у наредних

20-ак стижу њени делови из пет-шест
земаља света, тако да се надамо да
проради до краја године. То је машина
која ће саму себе да отплати тако што
ћемо, просто речено, да возимо мање
воде (у концентрату) у топионицу. Ми
смо до сада имали влагу од 10,5 одсто,
што значи да смо на 100 тона концентрата имали 10,5 тона влаге. Кад дође
преса, влага ће бити девет одсто, што
значи да ће се у топионицу возити тона
и по мање воде. Куповином филтерпресе технологија ће моћи да се води
несметано јер неће бити ограничења
што се тиче филтраже. Љ. Алексић
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Октобарска производња у РБМ-у добра упркос проблемима

Пребачај захваљујући
повољном садржају
Прве две декаде октобра на Површинском копу обележио подбачај на раскривци, али и добро остварење на руди (98,33 одсто). - У Флотацији
прерадили испоручену руду са одличним искоришћењем и квалитетом концентрата изнад захтеваног. – За 25 дана произведено 1.680 тона
бакра у концентрату, са изгледима да се надмаши и месечни захтев од 1.858 тона
РБМ. - Октобарска производња
у Руднику бакра Мајданпек је још
једна од оних које заслужују повољне
оцене упркос томе што није надмашила планске захтеве у свим сегментима. Наиме, и поред подбачаја на раскривци, солидно остварење на руди и
њен повољан садржај, омогућили су да
се за 25 дана октобра да 1.680 тона од
предвиђених 1.858 тона бакра у концентрату, са пратећим количинама племенитих метала, чиме је наговештено да
ће коначан резултат бити већи од плана.
Притом, искоришћење је било одлично,
веће од планираног, квалитет концентрата изнад захтеваног, а влага концентрата нижа за девет одсто.
Октобарски план производње са 1,9
милиона тона укупних ископина, од чега
550 хиљада тона руде, био је амбициозан и мајданпечке рударе ставио пред
обавезу да произведу 1.858 тона бакра
у концентрату. На површинском копу
“Јужни ревир” активна су радилишта
Андезитски прст и Исток 1. И док са
остварењем на руди подбачај износи
једва неколико процената, са раскривком се више заостаје, што се одражава
и на ниво укупних ископина чије је
остварење за 25 дана 77,12 одсто.

- И у октобру активност се углавном огледала у тежњи да се допреми
планска руда за пуни рад Флотације,
а преостали део флоте усмери за рад
на јаловинским багерима, што се показало недовољним – каже Андреја
Марковић, помоћник директора РБМ-а
за рударство: - План транспорта је
остварен са 68 одсто, јер је од укупно
предвиђених 16 возила расположиво
било 10, односно 85 процената пла-

нираних. Поред тога, транспортни
систем је радио уз константну потребу за булдозером, који због обавезе за припрему радилишта на
Јужном ревиру није у довољној мери
био на располагању. То објашњава
подбачај на раскривци која је вожена
на спољно јаловиште, што не само
да повећава трошкове већ и значајно
смањује учинке.
Марковић подвлачи да је потреба за

Од предвиђених 16 возила, расположиво је било десетак

булдозером евидентна и на јаловишту
Ујевац, како за рад система тако и за
припреме терена за померање транспортне траке 06, али и на “Јужном ревиру”,
на Истоку, још више за рудне багере с
обзиром на услове у којима раде. Додаје
да утоварна механизација има проблем
хидраулике, доњег строја и застоја и
нема планиране учинке, што негативно
утиче на производне резултате.
- Потпуно усредсређени на квалитет прераде све количине испоручене руде смо прерадили са одличним искоришћењем, повољнијим од
планираног и дали за скоро седам
одсто већи квалитет концентрата од
захтеваног, при чему је и влага била
мања од планираних девет одсто. Октобар би требало да завршимо са
производњом већом од плана, иако
смо имали два неодложна застоја
у производњи. Током њих обавили
смо низ других послова од значаја за
функционисање система у зимским
условима, па и оне који су, такође,
подразумевали извођење само у условима када се производња не одвија коментарише октобарску производњу
Јелена Ђурић, управница Флотације
РБМ-а.
С. Вукашиновић

На површинском копу РБМ- још једно ново возило

Стартовао “белаз 19”
РБМ. - “Белаз 19”, носивости 220
тона, је најновије појачање у флоти
тешких возила која на површинском
копу “Јужни ревир” мајданпечког Рудника бакра даноноћним радом рударе
приближава циљу - првим слојевима
руде на радилишту “Исток 1”. Од
23. октобра, након што је првих 100
сати одрадила у складу и по захтевима
овлашћеног сервисера, моћна “19-ица”
укључена је у производњу.
На Новом сервису, послу вична
екипа састављена од искусних и стручних људи те јединице, која је, без било
какве помоћи са стране, комплетну монтажу тог тешког возила завршила за непуних пет дана, већ спремно ишчекује
нове послове. Братислав Благојевић,
помоћник директора РБМ-а за електромашинство, за њих има само речи
хвале, али и поверења да ће и наредних пет возила за које би током новембра требало да пристигну делови успети
да монтирају у предвиђеном року и на
најбољи начин припреме за рад.

- Флоти која крстари површинским копом придодато је још једно
тешко возило, нама добро познатог
произвођача „белаз”. За његову монтажу окупљена је екипа искусних и
проверених мајстора који су одмах по
пристизању и истовару делова прионули на посао. Добром организацијом
и договором посао смо обавили
веома квалитетно, успели смо да
све непредвидиве ситуације разрешимо и испоштујемо рок који нам
је постављен - каже Милош Поповић,
руководилац Одржавања тешких возила
у РБМ-у. Додаје да монтажу најављених
нових возила чекају спремни и са надом
да се неће сусрести са нерешивим проблемима.
- Пуштањем у погон пристиглог „белаза”, очекујемо побољшање
у извршењу планских задатака у
транспорту, поготову када до краја
новембра укључимо још пет нових
возила. Тако, појачаном флотом и
укупни резултати, посебно на рас-

Током новембра се очекује пристизање делова за још пет нових
тешких возила “белаз”, носивости 220 тона, која ће убрзати
раскривање нових лежишта на Истоку површинског копа
“Јужни ревир”
кривци биће знатно повољнији –
оцењује Андреја Марковић, помоћник
директора
РБМ-а
за
рударство.
- Нова возила стварају могућност
да повећамо капацитете у делу
производње у којем је то био
ограничавајући фактор и убрзамо

раскривање нових рудних лежишта,
што представља корак ка повећању
производње које је наш циљ. Нови,
велики “белаз” дампери су моћна
снага коју ћемо искористити да у томе
успемо - каже Бранислав Томић, први
човек РБМ-а.
С. Вукашиновић

Рударство РБМ
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Пресељење пловеће пумпне станице у РБМ-у може да сачека пролеће

Стабилно водоснабдевање флотације
Обезбеђен несметан рад пловеће пумпне станице и
продужен рок за завршне, углавном, земљане радове,
те тако и за смањење укупних трошкова пресељења
РБМ. – Дуго се у Руднику бакра
Мајданпек говори о неопходности
пресељења пловеће пумпне станице
- постројења које има изузетан
значај за снабдевање флотацијске
производње техничком водом. Будући
да се измештањем станице обезбеђује
сигурно водоснабдевање и рад флотације
РБМ-а за 10 до15 година током којих не
би требало да зависи од временских
прилика, јасан је његов значај.
Најновијом етапом радова завршена је
још једна фаза и створени су услови да
се пресељење обави на пролеће током
којег ће бити потребно да се реализују
и завршни, земљани радови.
Светомир Мустецић, помоћник
директора РБМ-а за инвестиције,

скреће пажњу на чињеницу да је дошло
до повећања нивоа воде на постојећој
пловећој пумпној станици, а тако и
продужен век рада старе пумпне станице:
- Са порастом нивоа воде дошло је
и до повећања муља и до затезања
црева од потиса према старом
цевоводу. Због тога смо прошле године
урадили бајпас цевовод, а ово је била
прилика да се искористи лепо време
и да се обави тзв. “убод” у тај бајпас.
Повезивање је урађено 19. октобра у
оквиру планираног 12-сатног застоја
у Флотацији. Наши радници су на
понтону повезали црева са новом
рачвом и извели “убод” у један од
цевовода, пречника 800 милиметара.
Мустецић објашњава да је сада

други цевовод потпуно слободан за
наставак радова новог цевовода са нове
пловеће пумпне станице, уз могућност
да се без застоја обави прикључак: То ћемо моћи да обавимо несметано,
будући да смо продужили век рада
старој пловећој пумпној станици, а
можемо да прикључимо нови на стари
потисни цевовод који није у функцији,
јер смо га сада искључили.
У РБМ-у кажу да ће настојати да
све радове заврше у року од месец
дана како би за пролеће остало да
само израде приступни пут и плато. Ако будемо имали на располагању
сопствену механизацију, читав посао
ћемо моћи да урадимо без журбе, у
сопственој режији и финансијски

вероватно знатно повољније него да
преко тендера затражимо извођача.
Управо обављеним радовима добили
смо време за извођење преосталих
радова, па ће нас на пролеће
сачекати монтажа пловеће пумпне
станице, поринуће у воду и само убод
у нову пумпну станицу - наглашава
Мустецић.
Огроман посао, о чему говори и
вредност укупне инвестиције од око 1,3
милиона евра приведен је тако крају, а
сведен на само још неколико преосталих
радова који би парцијално могли да се
обаве и у сопственој режији, што би
компанији донело значајну уштеду.
С. Вукашиновић

У Флотацији РБМ-а неодложан застој искористили за истовремене интервенције

Нова опрема за контролу секција
Застој за регулисање водоснабдевања у флотацији искористили да
уведу нову опрему за контролу рада осме и 11. секције и замене траку 16А на дробљењу. - Смањују застоје у производњи, али и губитке по том основу
РБМ. - Планирани застој производње
у Флотацији мајданпечког Рудника
бакра (19. октобра) због регулисања
водоснабдевања тог погона и неопходних радова на пловећоје пумпној станици, односно цевоводу, искоришћен
је за бројне друге радове који су раније
планирани, али чије извођење условљава
прекид производње. Тако се, упоредо са
великим послом на пумпној станици,
у флотацији уводила нова опрема за
контролу рада појединих секција, а на
дробљењу је замењена трака 16А.
- Од 19. до 21. октобра у електро
постројењу „Флотација 3”, у сарадњи
са ATB FOD Бор, замењена су три 6
kV прекидача, јер су после више од
30 година рада постала електро-меха-

нички непоуздана - појашњава Ивица
Јакша, главни електроинжењер у РБМ-у.
- Уграђени су вакуумски прекидачи на
VIII секцији млина са шипкама и XI
секцији млина са куглама и млина са
шипкама. Такође, замењени су стари
заштитни уређаји новим микропроцесорским заштитама. Овим радовима повећена је поузданост у напајању
наведених млинских секција електричном енергијом, али и обезбеђена боља
заштита електромотора у случају квара,
каже Јакша.
Јелена Ђурић, управница Флота
ције, додаје да је у плану даља
модернизација електроенергетског система у флотацији и дробљењу заменом
старе, дотрајале опреме. Време застоја

искоришћено је и за уговорене радове на дробљењу - објашњава Мишо Рацић,
далеководу 35 kV који повезује трафо- пословођа Одржавања транспортних
станице „Мајданпек 1” и „Калуђерица”, трака у погону Дробљења. Додаје да је
тим вулканизера појачан колегама из
Производних услуга ту имао пуне три
смене посла, не рачунајући обавезе у редовном одржавању целокупног система
трака.
- Установили смо праксу да се сви
послови који подразумевају извођење
радова у време док систем, односно,
производња не функционише благовремено добро припреме и чекају, а
обаве у време када дође до неодложног застоја на неком другом виталном делу производње. То се показало
добрим решењем које смањује укупне
застоје и губитке по том основу, а подали и за дуго одлагану замену траке 16А. разумева истовремено максимално
- То је трака дужине 128 метара и ангажовање на више изабраних
ширине 1.600 милиметара која при- тачака у производњи - закључује Брахвата материјал испод секундар- нислав Томић, директор РБМ-а.
них дробилица и баца на траку 16Б
С. Вукашиновић
која води у бункере на терцијалном

У РБМ-у све више проблема са псима луталицама

За сада без решења
РБМ. - Пси луталице у кругу Рудника бакра Мајданпек представљају
озбиљан проблем за кретање запослених и оних који у службеној посети овом
колективу треба да стигну до појединих
производних целина. Не прође месец, а
да се не пријави бар један напад или ујед
пса којих има око скоро свих погона.
- То је већ дуже време присутан

проблем који не успевамо да решимо.
Покушавали смо, али без успеха. Када
смо једном приликом ангажовали
овлашћено предузеће да на хуман, законом предвиђен начин покупи те
несрећне, ничије животиње и збрине
их након спровођења предвиђене процедуре, суочили смо се са пријавом
једне организације за заштиту

животиња, а након тога и посетом инспектора који нам је забранио да и на
даље решавамо проблем на поменути
начин. Нагласио је да је то искључиво
у надлежности локалне самоуправе каже Драгиша Анђелковић из Службе
заштите и безбедности на раду у РБМ-у
којем се и пре само неколико дана
пријавио још један радник због уједа пса
луталице, практично, на радном месту.
У локалној самоуправи која милионе
динара буџетских, дакле, заједничких
пара троши за решавање последица уједа
паса луталица, тражећи одговор на исто
питање чули смо да они немају права
да у кругу рудника организују сличну
акцију. Пси луталице су све бројнији,
они на најудаљенијим локацијама, чини

се, посебно агресивни, можда и више
гладни, па све чешће насрћу на све који
се ту појаве. Посетиоци причају како у
срединама из којих долазе таквих проблема нема, какву обавезу на себе преузима свако ко одлучи да има пса.
Домаћинима је обично тешко да било
шта одговоре. А ни како да се изборе са
онима који псе воле, али их „чувају“ на
улици, нахране када се сете и када им
претекне. Или, са власницима који када
више немају могућности или жеље да
чувају своје љубимце избаце на улицу.
И ту почињу проблеми друге врсте, па и
питања, зашто се проблем паса луталица
у кругу рудника не решава.
С. Вукашиновић

Металургија
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Снабдева и штеди
Енергана као верно огледало нових металуршких процеса

Од првог јуна 2016. до сада, од вишка паре, захваљујући турбини, остварен бенефит од безмало пола милиона евра – каже Бобан
Њагуловић. - Осим што погонима допрема декарбонизовану, деминерализовану и напојну воду, Енергана и двоструко користи пару
која настаје хлађењем гасова у Топионици и Сумпорној. Обарајући
њен притисак она производи десетак процената месечних потреба нове Топионице за електричном енергијом а топлоту паре користи и за рад сушача шарже, догревање мазута, електролита у
рафинацији...
огледало рада нове Топионице и Фабрике сумпорне киселине. Јер, преко
струје можемо да видимо колико
имамо вишка топлоте и како тече
процес. Ако турбина стално ради онда
ТОПИОНИЦА. - Енергана је
један од пратећих погона нове Топионице и Фабрике сумпорне киселине са основном функцијом да обезбеди енергенте за процесе у њима, као
и да преузме све енергофлуиде који се
стварају и ослобађају током производње
бакра. Потом их даље усмерава, са
одговарајућим параметрима, на места
где су потребни. Тако је за овај мали
погон (лоциран испред нове Топионице,
до кога, и од кога, воде снопови цевовода и каблова, везана производња тзв.
ДеКа-воде (декарбонизована) која се користи као расхладни и процесни флуид
у Топионици и Сумпорној, односно у
постројењу за пречишћавање гасова
флеш-пећи (тзв. скруберу). Та вода,
ослобођена састојака који стварају, како

два котла-утилизатора на заједничком
парном бубњу нове Фабрике сумпорне
киселине која је пртиска 20 бари а температуре 218 степени. - Пара из Топионице иде у први степен „Сименсове“ турбине где се њена снага искористи за производњу електричне
енергије, а притисак са 60, обори на
20 бари – каже Њагуловић. - Тој пари
од 20 бари додаје се и пара која се производи у Сумпорној, па вишак који не
иде на сушач шарже, грејање мазута,
догревање воде у самој Енергани, иде
на турбину ниског притиска где се
обара на 3,5 бара, а онда шаље у стару
Енергану и загрева воду коју Електролиза користи за грејање електролита. На тај начин пара се двоструко
користи. Обарајући притисак кори-

У командној соби Енергане

би народ рекао наслаге бигра, уједно је
полупроизвод који се даље прерађује
у тзв. ДеМи-воду (деминерализовану
или дестилисану) којом се допуњава
примарни систем хлађења флеш-пећи
и надокнађују сви губици тзв. напојне
воде.
–Капацитет наше линије ДеКаводе је 130 кубних метара на сат –
каже Бобан Њагуловић, руководилац
енергетике ТИР-а. – Међутим, производи се онолико колико је потребно
процесу. Капацитет линије ДеМиводе је 10 кубних метара на сат, што
такође задовољава наше потребе, а у
случају неког застоја у новој Енергани, можемо се снабдевати и из старе.
Основна сировина за једну и другу је
вода која стиже из Борског језера.
Сав вишак топлоте из топионичких гасова, објаснио нам је Њагуловић,
посредством котла-утилизатора преводи се у сувозасићену пару притиска
60 бари и температуре 275 степени. Та
пара се доводи у Енергану, као и она из

стимо њену снагу за струју, а топлоту
за сушење шарже и догревање електролита.
Капацитет „Сименсове“ турбине
је мегават и по електричне енергије на
сат, али основна функција Енергане није
производња струје, већ обезбеђивање
декарбонизоване,
деминерализоване
и напојне воде за котлове, као и свега
осталог што је неопходно за рад нових
постројења, напомиње наш саговорник: - Зато су у Енерагни и напојне
пумпе и припрема воде – догревање,
дегазација и дистрибуција – а турбина
је само додата да би се максимално искористило, а не испуштало у атмосферу оно што имамо из нових металуршких процеса. Пошто нас закон
не препознаје као произвођача тзв.
“зелене” енергије ми не можемо да је
продајемо, нити нам је то потребно,
јер за онолико колико је произведемо за толико мање купимо струје
од ЕПС-а. Када је реч о бројкама могу
да кажем да је Енергана баш право

ове 93.180. Управо од те топлоте се током
хлађења агрегата ствара пара чија се
снага турбином претвара у струју. Када
је производња топлотне енергије била
највећа (а то је 2016.) била је и највећа

Бобан Њагуловић

су нам процеси устаљенији и систем
добро ради. Количина топлоте која се
ослобађа зависи од улазних сировина
и још много тога у металургији, али
су Енергана и турбина огледало нашег
рада.
Подсећајући да је Енергана почела
уходавање 19. маја 2016. а званично
стартовала првог јуна, Њагуловић
наводи да је за половину те прве године
произведено 3.341,9 мегаватсати електричне енергије, да је за целу 2017. дато
3.106,7 а за девет месеци ове године металуршким постројењима испоручено је
2.427 мегаватсати. Ако је цена мегаватсата која се плаћа ЕПС-у педесет дватри евра (септембра је била 53,9 евра),
може се рећи да је од првог јуна 2016.
до сада, захваљујући турбини, остварен
укупан бенефит од 470.406 евра. Процентулно гледано, Енергана произведе

производња електричне енергије. Бројке
показују да је Енергана те године произвела и доставила погонима око 230.000
кубика процесне ДеКа-воде, што за
пречишћавање гасова на скруберу,
што за потребе Топионице. Прошле
године то је било 225.000 кубика, а за
девет месеци ове 168.000. Када је реч о
деминерализованој води 2016. је произведено 34.944 кубних метара, 2017.
године 31.071 кубик, а ове 27.040 кубика.
-Рад нове Топионице и Фабрике
сумпорне киселине, као и бројке које
сам навео, потврђују да је Енергана одлично радила – наглашава Њагуловић. Испуњавала је своју функцију и није
било тренутка када није могла да обезбеди онолико енергофлуида колико је
потребно за процес или да их преузме
из њега. И у наредном периоду, када
се очекује већа прерада концентрата,

Део погона где се производи ДеКа и ДеМи - вода

десетак одсто месечних потреба нове
Топионице за електричном енергијом.
На количину енергије утичу сами
процеси, па је тако за целу 2016. годину
у Топионици и Сумпорној произведено
156.714 мегаватсати топлотне енергије,
2017. године 129.712 а за девет месеци

она ће за почетак моћи да задовољи
те потребе, али постоје услови и за
ширење њених могућности зависно
од капацитета на које се одлучи стратешки партнер.
Љ. Алексић

Металургија
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Топионичари у октобру наставили тренд пораста производње

Премашено 7.500 тона анода
За 24 дана продуковано
преко 6.000 тона
анодног бакра. Искоришћење се држи
на пројектованих 97-98
одсто. – За девет месеци
топионичари дали
57.485 тона анода

ТОПИОНИЦА. – За девет месеци
ове године Топионица је примила укупно
60.727 тона „црвеног” метала, од чега
51.863 тоне у концентрату (33.860 тона
из домаћих и 18.003 тоне из увозних сировина), 7.257 тона бакра прерађеног
преко ретура, 1.604 тоне домаћег тзв. отпадног скрапа и 2,5 тоне из муља. Стартна залиха на почетку године износила
је 414 тона, тако да је „улаз” сировина за
овај период достигао 61.141 тону. У прераду је „ушло” 60.418 тона из којих је
добијено 57.485 тона анодног бакра, што
је, у просеку, нешто изнад 80 одсто планиране количине. Искоришћење метала
је било 95 процената (планско 98%) на
које је утицао, пре свега, отежан рад у
зимским месецима (од јануара до марта
су били присутни проблеми са влажним
концентратима, транспортом системом
трака од сита до сушача, повећаним растуром, мањом прерадома, тако да се све
то негативно одразило на искоришћење).
Касније, у месецима после ремонта, који
је обављен од 25. јуна до првог јула,
искоришћење се кретало у планираним
вредностима.
- Од првог јула радимо са топионицом која је „изашла” из ремонта и
у чијем раду се апсолутно примећују
његови ефекти. Искоришћење је
враћено на 98 одсто, а поправљени
су и остали параметри рада агрегата
– радна температура електростатичког филтера на излазу је враћена на
300 степени Целзијусових, што је изузетно важно за његов исправан рад,
отпрашивање је почело да се „држи” у

пројектованим границама, све четири
зоне су под напоном у функцији, котао
ради са 80% искоришћења, даје
продукцију паре од близу 20 тона на
сат, што опет има ефекта преко рада
турбине, где после ремонта бележимо
50 процената искоришћења (пре ремонта било је тридесетак одсто). На
пример, у јулу је овај показатељ
бележио 82% - 83%. После ремонта
добијани су бакренци у пројектованим
вредностима (57%-58% бакра у бакренцу), што се тиче количине, конверторске операције смо наставили

да водимо са шест до седам лонаца по
операцији. То је смањило продукцију
хладног материјала и, истовремено, повећало њихово претапање,
тако да сада имамо тзв. вишак хладног материјала од 700-800 тона месечно који се прерађује преко флеш-

конвертора зато што после ремонта
флеш-пећ даје квалитетне бакренце
који су идеални за топљење веће количине хладних материјала. Са друге
стране, „притегнути” су агрегати,
па излазе веће количине бакренца –
рекао је Славиша Стефановић, технички руководилац Топионице.
У том периоду уходавала се и нова
флотација за прераду топионичке
шљаке, тако да је повећана и њена прерада, што је позитивно утицало и на
топионичко искоришћење. Претходних месеци добијају се концентрати
од шљака са количином бакра од 23%25%, што је близу пројектоване вредности. Летњи период карактерисао је недостатак индустријске воде, па је, поред
производње, велике напор уложен у рационалну потрошњу воде које је било на
располагању. Екологија је и у овом периоду била приоритет приликом вођења
произвоидње, тако да је забележен изузетно квалитетан рад топионице са еколошког аспекта, јер су, по речима нашег
Славиша Стефановић
саговорника, врло ретко мерне станице
пећи. Присутна је тенденција даљег идентификовале чак и незнатне колисмањења вишка хладног материјала, чине сумпор-диоксида.
У октобру је настављен тренд поа повећана је и његова прерада преко
раста производње - за 24 дана топионица
је продуковала преко 6.000 тона анодног бакра. Од планираних 5.580 тона,
стигло је 5.006 тона бакра у концентрату,
од чега је 3.155 тона из домаћих, а 1.851
тона из увозних сировина. Чим стигну,
пусте се у процес производње, тако да је
прерађен сав пристигли концентрат, па
је, заједно са ретуром и скрапом, произведено 6.088 тона анода. Искоришћење
се држи на пројектованих 97-98 одсто.
Потрошња нормативних материјала,
пре свега, кисеоника и азота је, такође,
у предвиђеним границама, односно
троши се потребна количина за дати
састав шарже, јер је потрошња ова два
норматива у функцији квалитета шарже,
односно концентрата који топионица
прерађује. С обзиром на то да се концентрати допремају редовно, како домаћи
тако и увозни, овде очекују да октобарска производња премаши 7.500 тона
анодног бакра.
Ј. Станојевић

„Сумпораши” скоро достигли

Фабрика ради са много

За 25 дана произведено 22.415 тона киселине или 91,7 одсто од плана. - Временско искоришћење агрегата у октобру достигло 92,3 процента. - После ремонта остварује се и максимални вучни капацитет
према Топионици. – З. Алексов: Веома је битно да се погон одржава свакодневно, односно да се сви кварови отклањају, да се предупреде и на време реагује

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – Фабрика сумпорне киселине
је за 25 дана октобра произвела 22.415
тона киселине или 91,7 одсто од плана.
Иначе, од почетка године Фабрика је
дала 241.146 тона киселине, што је 82

процента предвиђених количина. Разлог
мање продукције, како нам је 26. октобра рекао Зоран Алексов, управник Фабрике сумпорне киселине, јесте шестодневни застој који је био крајем јуна због
ремонта, као и неколико застоја веза-

них за кварове у Топионици (дуваљка,
котао), када је и Сумпорна морала да
стане услед блиске технолошке повезаности ова два погона.
- После ремонта у јуну фабрика
стварно ради много боље и са знатно
бољим параметрима који су били пре
тога. Временско искоришћење агрегата је 86,9 процената годишње, а у
октобру је достигло 92,3 одсто. Што се
тиче утрошка норматива, еуро-дизела,
електричне енргије и индустријске
воде, ту смо на нивоу планираног.

Нешто већи проценат (109%) је код
еуро-дизела због тога што се приликом сваког застоја Сумпорне користи
за догревање, јер грејач у контактном
реактору троши управо еуро-дизел.
После ремонта остварујемо и максимални вучни капацитет према Топионици, тако да сада немамо већих проблема који се односе на вучу – истакао
је Алексов.
Проблема, такође, нема, како додаје
наш саговорник, и са отпремом сумпорне киселине – највећа количина се и
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Максимална производња уз
минимални ретур
И октобарски производни биланс Електролизе задовољавајући

Електролизери за девет месеци дали 48.475 тона катодног
бакра, од чега је 98,36 процената grade „А” квалитета, а остало
стандардног. - Сви параметри подешени, да би се добила
квалитетнија катода. – Ј. Маринковић Стоилковић: Код нас је
све добро организовано, само је неопходно да се опрема мало
доведе у ред
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Деветомесечни производни биланс Електролизе достигао је 48.475 тона катодног бакра, од чега је 98,36 процената
grade „А” квалитета, а остало стандардног. Од укупне количине, 31.442
тоне добијене су из домаћих сировина
и 17.032 тоне из увозних. Максимална
производња уз минимални проценат
ретура (12,66%) – овако оцењује (26. октобра) деветомесечне резултате Јелена
Маринковић Стоилковић, управница

Ових дана у раду је 748 ћелија

овог металуршког погона. Продуковано
је и 1.020 тона бакар-сулфата (плавог
камена) или 116 процената у односу на
план (94 одсто је пољопривредног квалитета, а остало индустријског). Фабрика соли метала радила је галванске
препарате (адитиве) и дала 14.169 килограма хемикалија широке потрошње.
Такође је прерађивала сумпорну киселину која треба да буде што чистија и

квалитетнија за потребе Златаре. Када
је реч о утрошку норматива по јединици
производа, рапорт изгледа овако:
потрошња електричне енергије премашила је за пет одсто планирану количину (због тога што је, по оцени наше
саговорнице, и производња катода била
велика), паре је остварена са 91 проценат, док је код сумпорне киселине она
била у предвиђеним границама.
Укупна продаја забележена у овом
периоду гласи: 49.728 тона катодног
бакра, 964 тоне бакар- сулфата, све
произведене количине племенитих
метала (злата, сребра, селена, платине
и паладијума), 67 килограма сребро-нитрата и 14.169 килограма хемикалија
широке потрошње – све је експедовано
чим је „сишло са траке”. Свакодневно
се утовари и до 20 камиона са катодним
бакром.
За 25 дана октобра РЈ за производњу
електролитичког бакра дала је 5.186
тона катода (3.353 тоне из домаћих концентрата, а 1.832 тоне из увозних). Забележен је и већи прилив анода (6.309
тона) и све што је стигло одмах је и
потопљено и прерађено. Процењује се
да ће до краја месеца бити произведено
3.850 тона катода из сопствених сировина. Тренутно је 748 ћелија у раду (556
у новој и 192 у старој електролизи). Реновиране су и неке ћелије у новој (убачене су бетонске каде и урађена је пла-

стика), тако да се у току следећег месеца падне воде што остану враћамо у
очекује пун капацитет нове електролизе стару електролизу на електровиу којој има 652 ћелије и још 48 које треба нинг, где проценат бакра достиже
20%. И сав отпадни електролит из
Златаре након одбакривања иде на
прераду у Регенерацију, а после се
избацује. Средили смо све што смо
могли, како бисмо побољшали квалитет производа. Сви параметри
су подешени (минимални проценат
ретура, температура, циркулација
електролита, струја, напон), да бисмо
добили квалитетнију катоду. Купци
из Италије (данас утоварујемо три
камиона за Италију и Хрватску), због
ап-каст поступка, траже катоду која је
без „бубуљица” са стране и по површини. И ми им такву и испоручујемо.
Све шкарт листове и ушице од
катода продајемо Ваљаоници бакра у
Севојну. Сав отпад који остане након
одбијања полазних листова, као и од
Јелена Маринковић Стоилковић

да се среде. Из РЈ Регенерација „изашла”
је 81 тона бакар-сулфата, док је у РЈ Златара у току девета кампања (операција
Т9) производње племенитих метала.
- Сву количину отпадног електролита пребацујемо у Регенерацију
за добијање плавог камена, а те отУ Златари је у току девета кампања

Производња плавог камена преко плана

ушица, пакује се у пакете - све се максимално користи. Код нас је све добро
организовано, само је неопходно
да се опрема мало доведе у ред. У
Регенерацији је потребно да се уложи
у вентил за проток, који је сада „уско
грло”, и среди центрифуга, док је у
Рафинацији проблем стара, финска
машина за добијање полазних катода
за коју не могу да се набаве делови
него мора да се ураде код појединих
фирми – нагласила је управница Електролизе.
Ј. Станојевић

циљану октобарску производњу

бољим параметрима

Зоран Алексов

даље, према уговору, пласира на домаће
тржиште. Преко 90 процената преузима
„Еликсир” Прахово, осам одсто ауто-цистернама одлази у извоз (Грчка, Бугарска, Румунија), а два процента иде интерно (углавном узима Електролиза).
Залихе су биле нешто повећане (око
20.000 тона), јер је и „Еликсир” имао
неке интервенције у својој фабрици, па
су мало смањили дневну отпрему. Сада
је то стабилизовано, тако да малтене
сваког дана иде по један воз за Прахово,
што је отприлике дневна производња
киселине. Колико се произведе, толико
се одмах и експедује.
- Опрема и стање у фабрици су тренутно стабилни. Свакодневно се раде
ситне поправке које мора да се обаве.
Трудимо се да делујемо првенствено
превентивно, па је веома важно да
на време добијемо неке резервне или

Залихе киселине минималне, јер колико се произведе толико се одмах и отпреми

делове опреме (пумпе), да не бисмо
дошли у ситуацију да због тога зауставимо погон. У ФСК-у то је тако процес производње може да заустави
било који, па и најситнији детаљ.
Веома је битно да се погон одржава
свакодневно, односно да се сви ква-

рови отклањају, да се предупреде и на
време реагује. Код нас је такав систем
да увек морамо бити спремни и, ако
се нешто деси, то не може да чека
сутра него се одмах организује екипа
и поправља – нагласио је Алексов.
Ј. Станојевић

Квалитет
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Неопходна одговорност
свих запослених
РТБ-у продужени сертификати ИМС-а за наредне три године

Након ресертификационе провере, оцењивачки тим донео препоруку да се комбинату бакра продуже сертификати ИМС-а према
захтевима нових верзија стандарда ISO 9001, ISO 14000 и OHSAS
18001. – М. Антић: Надам се да ће ово што смо са вама успели да
поправимо, а тицало се нашег досадашњег начина рада и схватања
ове важне области која је у РТБ-у била доста потцењена, бити корисно свим људима који остају овде да раде са Кинезима

В. Цокић уручује сертификате М. Антић

После реализације пројекта преласка на нове верзије стандарда заједничка
констатација
оцењивача,
као
и
менаџмента РТБ-а била је да је „систем
ИМС-а, иако још увек млад, одговорио
свим потребним обавезама и да је по-

РТБ. – Владан Цокић, директор „Bureau Veritas” у Србији, уручио
је осмог октобра Мирјани Антић, заменици генералног директора РТБ-а за
економска питања, сертификате ИМС-а
(Интегрисани Систем Менаџмента)
у РТБ-у Бор према захтевима нових
верзија стандарда ISO 9001:2015, ISO
14000:2015 и OHSAS 18001:2008. Под-

доста простора за побољшање. Ово стигнут висок ниво његове интеграције,
је само почетни корак – нагласио је као и да је за функционисање ИМС-а
Цокић.

Владан Цокић

сетимо да је, ради продужења важења
добијених сертификата за наредне три
године, лане спроведено усклађивање
постојећег система ИМС-а са захтевима
нових стандарда. Након ресертификационе провере, оцењивачки тим донео је
препоруку да се комбинату бакра продуже сертификати за наредне три године.
- Током провере утврђено је да сте
испунили све захтеве стандарда, тако
да су ови сертификати резултат целе
те приче. Наравно, сваки систем може
да се унапређује и сигурно је да има

Систем ИМС-а РТБ-а одговорио свим потребним обавезама

Утврђена репрезентативност Синдиката „РТБ Бор ДОО Независност Бор”

Мирјана Антић

потребно укључивање свих запослених и њихова одговорност за све процесе у РТБ-у - поштовање радне и технолошке дисциплине, уређеност погона,
класификацију отпада, праћење перформанси процеса и поштовање законске регулативе”.
- Надам се да ће ово што смо са
вама успели да поправимо, а тицало
се нашег досадашњег начина рада и
схватања ове важне области која је
у РТБ-у била доста потцењена, бити
корисно свим људима који остају
овде да раде са Кинезима. Јер, оно
што смо сазнали о њиховим активностима и приоритетима су - екологија
и информационе технологије. Све ово
што сте покушали да нас додатно научите и упозорите на оно што је било
лоше, а што треба да се поправи јесте
у функцији тога да сутра буде много
мање проблема у овој области – истакла је Антићева.
Ј. Станојевић

Испуњени законски услови

РТБ. – Утврђује се репрезентативност Синдиката „РТБ Бор ДОО Независност Бор” на нивоу РТБ Бор ДОО
Бор – пише, између осталог, у решењу
о испуњењу услова репрезентативности синдиката који је 28. августа потписао Благоје Спасковски, генерални
директор РТБ Бор ДОО Бор. У решењу
се, такође, наводи да је ова интересна
организација радника, уз захтев за
утврђивање репрезентативности, доставила решење Министарства за рад,
запошљавања, борачка и социјална

питања, као и изјаву да Синдикат има
укупно 1.695 чланова.
На основу приложених доказа
утврђено је да Синдикат „РТБ Бор
ДОО Независност Бор” има 1.510 чланова, што чини више од 15 процената
од укупно 4.890 запослених, чиме овај
синдикат испуњава законске услове репрезентативности код послодавца РТБ
Бор ДОО Бор предвиђене одредбом
члана 218. и члана 219. Закона о раду
(15 одсто запослених од укупног броја
запослених код послодавца).
Ј. С.

Актуелно

Четвртак, 1. новембар 2018. Број 2299, страна 13
Кинески „Wolong“ успоставио позитиван тренд у развоју и пословању ATB FOD

Траже „брдо“ информација,
али ретко долазе
Власник дође једном или двапут годишње у Бор или Суботицу, оцени пословање, каже како ће се радити убудуће, постави задатке и
оде. У Пекинг, где је седиште „Wolongа“, сваког месеца шаљемо
„брдо“ информација, али он физички није присутан све време ни у
Бору, ни у Суботици, каже заменик директора ATB FOD, предузећа
из комшилука РТБ-а Бор, којим већ седам година успешно управља
кинески „Wolong“. Прошле године промет ATB FOD-а био је 5,6
милиона евра, а готово половину прихода остварио је радећи за
„комшију“. И дан-данас услужује погоне РТБ-а Бор, одржава машине и опрему и сам је производи
БОР. - Борском Фабриком опреме
и делова, првом комшиком РТБ-а
Бор, у чијем саставу је (у оквиру
прерађивачких капацитета) пословала
више од пола века, већ седам година
управљају - Кинези. Бар је формалноправно тако, пошто је кинеска „Wolong“
група од 2011. стопроцентни власник и
борске и фабрике у Суботици.

да је целокупна металска индустрија
Србије на једном месту, под једним
кровом. Први пут је приватизована
почетком 2008. године, када ју је по
почетној цени од 207 милиона динара,
на лицитацији, купио суботички АТБ
„Север“, део аустријске групације „АТец“ (Аустријанци су три године пре тога
купили суботички „Север“). Међутим,

На великом каруселу за обраду габаритних комада стругањем ради
се зупчаник багера из РТБ-а

Бранко Цанковић показује где ће бити центар за варилачке послове у ATB FOD

-У обе фабрике укупно ради 900
људи, а само у ФОД-у 270. И, једино
код нас у Србији у фабрикама нема
ниједног представника кинеског
„Wolongа“! Има их у осталих девет фабрика AТБ групе по Европи и то углавном у управљачким структурама. Две
њихове фабрике у Србији раде добро,
позитивне су, па власник дође само
једном или двапут годишње у Бор
или Суботицу, оцени пословање, каже
како ће се радити убудуће, постави задатке и оде. Наравно, у Пекинг где
је седиште „Wolongа“, сваког месеца
шаљемо „брдо“ информација, али они
физички нису присутни све време ни
у Бору, ни у Суботици – каже заменик
директора ATB FOD Бранко Цанковић.
У Фабрици опреме и делова готово

Две кинеске фирме
по дифолту сарађују
Нигде нећете наићи на пример да,
рецимо, две кинеске фирме, борећи се
за посао и тржиште, раде једна против друге, каже Бранко Цанковић. Међусобно се уважавају и врло су дисциплиновани. И, обавезно сарађују.
Пример за то је и наше искуство
из Смедерева, где смо недавно отишли да договарамо посао за велики измењивач топлоте. Преговори су, када су сазнали да припадамо
„Wolong“ групи, завршени брзо и на
задовољство обе стране.

2011. АТБ група, са фабрикама у Бору и
Суботици, добија новог власника – кинеску „Wolong“ групацију и тада, како
каже Цанковић, полако почиње да се
успоставља позитиван тренд у развоју и
пословању обе фабрике.

- Од 11 фабрика у Немачкој, Ве
ликој Британији, Пољској, Маке
донији и Србији, а све оне су велики
произвођачи електромотора, једино
ATB FOD не припада тзв. кор-бизнису
и не бави се електромоторима. Због
тога је 2014. била донета одлука да
се продамо. Срећом нисмо, дата ми
је шанса као новом човеку на челу
фирме, да са сарадницима покушам
да поставим пословање на здраве
ноге и – успели смо. Од те 2014. ATB
FOD сваку годину завршава са позитивним резултатом – истиче с поносом
Цанковић.
„Wolong“ група купује фабрике и
проширује своје пословање, с намером
да у наредних неколико година постане
светски лидер у производњи електромотора и генератора. Тренутно су трећи у

свету, иза „Сиеменса“ и „АББ-а“.
- Томе у прилог говори чињеница
да је „Wolong“ крајем прошле
године купио део фабрика које се
баве производњом нисконапонских
мотора снаге до 1,5 МW из групације
„Џенерал електрика“. АТБ „Север“ и
ФОД препознати су као стратешки
битни за Европу, па је ове године планирано да се из „Wolong”-ових европских компанија у суботичку фабрику премести одељење преса, уз
релокацију свих потребних машина
из сестринске компаније у Немачкој,
као и да се формира више различитих
центара, а онај за варилачке послове
биће у Бору – открива Цанковић.
Прошле године промет ATB FOD-а

био је 5,6 милиона евра, а готово половину прихода остварио је радећи за
„комшију“. Наиме, и дан-данас услужује
погоне РТБ-а Бор, одржава машине и
опрему и сам је производи.
-Добре пословне резултате у корак
прати и пристојна плата која је у дан
тачна и из године у годину расте. Просечну зараду смо ове године повећали
око 10%, а трудимо се да повећавамо
и број радника. Имамо, међутим,
муку да пронађемо стручне и искусне раднике, нема их на тржишту.
Рецимо, нигде данас не можете да
нађете доброг заваривача, па чак и
књиговођу – каже заменик директора
ATB FOD.
Текст и фото: Г. Тончев Василић

Култура
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Редитељ Срдан Голубовић и глумац Горан Богдан о Бору

„Судар природе и привреде
Баш овако редитељ објашњава
зашто је одлучио да свој четврти филм, рађен по истинитом
догађају, смести у Бор. Фасциниран рудником и одушевљен
природом, Срдан Голубовић
каже да је Бор живописна урбана средина која је изнедрила генерације врло значајних
и перспективних уметника. –
Признаје да се несвесно у сваком филму бави темом оца и
мисли да је управо то несвесно
нешто што покреће људе да се
баве уметношћу. – Када би могли тачно да објаснимо зашто се
бавимо неком темом цео живот,
мислим да би чаролија нестала,
сматра један од најцењенијих
филмских редитеља у Србији.
– Хрватски глумац Горан Богдан тумачи главну улогу у филму „Отац“, али каже да је Бор
са околином, заправо, „главни
глумац целе Србије“
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Смештена
у хотелу „Језеро“ на Борском језеру,
шездесеточлана екипа филма „Отац“,
редитеља Срдана Голубовића, другу
недељу за редом сваке ноћи и јутра
снима сцене у Бору и природи у којој
је град ушушкан. Средином октобра
су завршили снимање ноћних сетова и
прво слободно вече, пре него што у цик
нове зоре пођу у шуме подно Жагубице,
где ће главни јунак филма, кога тумачи
хрватски глумац Горан Богдан, имати
сусрет са вуковима, „узурпирали“ смо
за разговор са њима двојицом.
-Бор је, када га поредите са другим
градовима у Србији, прави филмски центар у којем се често снима.
Оно што је посебно важно за град
јесте његова локација и тај судар
лепоте дивне природе и Хомољских
планина са једне и рудника са друге
стране. Мени је то веома занимљиво
јер волим ту врсту поетике и естетике.
Импресивна је природа, флотација у
Кривељу где смо снимали, копови
изгледају фасцинантно. Занимљив
и живописан град. Такође, из Бора
су дошле генерације врло значајних
и перспективних уметника а ту, пре
свега, мислим на Николу Лежајића
који је покренуо вирус активизације

Бора као урбане средине. Људи врло
креативно живе и то за Бор може да
буде добра ињекција, да млади одавде
почну што више да се баве уметношћу,
којом год – истиче на почетку разговора
режисер Срдан Голубовић.
Горан Богдан је прво слободно поподне искористио да, како каже, још
мало тренира са шест вукова, а откуд
они у филму и о својој улози Горан са
смешком објашњава: - То је истинита
прича о човеку који иде пешке из

кали и снимили стварно изгледа фантастично, природа је предивна, а то
нам је било и потребно за филм – каже
Горан Богдан.
Редитељ Срдан Голубовић додаје да
је филм базиран на стварном догађају
из 2015. године, али да је он заправо
фикција. – Животна прича Ђорђа
Јоксимовића је узета само као почетак наше филмске приче и тај човек
још увек, ево већ три и по године, води
битку за своју децу. То пуно говори о

Лакше ми је било
омађијат’ бика

Ући у Небојшине
ципеле је и страх, и
част, и одговорност
Мало је познато да се за улогу оца у истоименом филму Срдана
Голубовића најпре припремао један
од најбољих глумаца са ових простора,
покојни Небојша Глоговац. О томе да
ли га је та чињеница додатно мотивисала, помогла му или отежала рад на
улози, Горан Богдан каже: - Небојша
је, покој му души, био мој јако добар
пријатељ. Велика је част била познавати га и дружити се са њим. Сама та
свест о томе да је он читао сценарио и
припремао се за ову улогу…знам, имао
сам проблем. Ући у његове ципеле је
и страх, и чест, и одговорност. Некако имам осећај да он држи ту „бакљу“
његовог рада још упаљену. Наравно,
она ће остати упаљена због његових
дела, а и лепо ми је некако имати га
надамном да бди, добар ми је осећај

вити много паметан, па изговорити,
постављен наопачке. Пуно је разлога
зашто тај човек још увек бије битку са
околином, системом и са, вероватно,
неким личним сукобима. Дружио сам
се са њим, разговарао и у контакту
смо. Он, као и наш јунак, има и даље
велику снагу и храброст да се избори
за своје право.
Голубовић даље објашњава да јунак
филма живи у околини Прибоја и да то
цело његово путовање, које је трећина
филма, јесте путовање током којег се он
подиже и од неког ко је губитник свог
времена, најпре враћа достојанство,
постаје тихи херој.
-Данашњи хероји нису више
хероји какве ми замишљамо из неког
прошлог времена, данашњи хероји
су они који су у стању да са самим
собом пронађу неки склад и да у
себи пронађу снагу и љубав за којом
трагају. То је прича о нашем јунаку
који кроз путовање, које је и емоционално и право, проналази у себи
љубав према свету око себе и према
својој породици. Простор око Бора, ка

Горан Богдан

Прибоја у Београд да уручи жалбу
министру јер су му због сиромаштва
одузели децу и дали је хранитељској
обитељи. То његово пешачење снимамо овде, тако да нам лице Бора
у филму „игра“ добар део Србије и
мислим да ћемо је приказати у јако
лепом светлу. Оно што смо досад сли-

једном бирократском систему у коме
живимо, а Ђорђе је, можда, најбољи
пример. Објашњавао сам Горану Богдану да код нас родитељи са троје деце,
ако су социјални случајеви, добијају
16 хиљада динара, а хранитељи за то
троје деце добијају 100 хиљада динара.
То је систем који је, не треба се пра-

Горана
Богдана
публика
у
Србији, баш као и на целом простору
некадашње Југославије, веома добро
зна. Хрватски глумац успео је да за релативно кратко време оствари низ изузетно запажених улога. У хит серији
„Сенке над Балканом“ глуми Мустафу
Голубића, једног од омиљених јунака,
а због наставка снимања друге сезоне
каже да ће, након Бора, остатак јесени
и добар део зиме провести у Београду.
Горан Богдан је прву запажену улогу имао у филму „Соња и бик“, а на
питање да ли му је теже било укротити вукове у „Оцу“ или вола у првом
филму Горан уз осмех каже: - Вукова
је шест, наравно да ми је било лакше
омађијат’ једног бика.
Иако је носилац титуле најбољег
европског глумца, нескромним га
нису учиниле ни улоге у америчкој
трилер серији „Фарго“ и британскофранцуском крими хиту „Последњи
пантери“. Напротив, оставља утисак
скромног и непосредног момка из комшилука.

Култура
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и филму „Отац“ који се снима у његовој околини

овде је фасцинантан“
Зајечару и Књажевцу, учинио нам се
јако занимљив да ту сместимо радњу
филмске приче која је, на неки начин,
балкански „Париз Тексас“ - сматра
редитељ.
Оно што је, по мишљењу глумца
Горана Богдана, најлепше у сценарију
који потписују Срдан Голубовић и Огњен
Свиличић, јесте његов Андрићевски дух.
– Мислим да се већ дуго није приказало да су људи с ових подручја, не
ипак него упркос свему, јако добри,
поштени и вредни. „Отац“ нас враћа
тим неким исконским људским
добрим наравима и то је оно што је
занимљиво у нашем менталитету, та
људскост која је опстала упркос свим
гажењима која су се догађала – каже
Горан Богдан.
Свако време има своје проблеме и
ове теме, као што и питање бирократије
и односа система према појединцу, нису
нове. То је нешто што у књижевности и
у филму постоји јако дуго, надовезује се
Срдан Голубовић.
-Када се бавите било којом темом
у филму, нека је то и политички
филм, увек у основи мора да постоје
неки јунаци које љубав вуче ка циљу.
Љубав је, по мени, у средишту сваке
драме. Љубав према породици и поСрдан Голубовић
треба да човек има неко своје огњиште
и око њега неки ред и живот који му транзиција је за нас постала нормално дила достојанство човека и довела до
даје смисао. Ми и даље живимо у ма- стање, константа. Она носи позицију тога да ти скромни и тихи људи бивају
ратонском транзиционом периоду. Та појединца у друштву која је обезвре- кажњени – наводи Голубовић.

Српски режисер иза себе има завидна
и врло запажена филмска остварења.
Каже да ће се премијера „Оца“ десити
следеће године, а у покушају да направи
паралелу са „Круговима“, „Апсолутних сто“ и „Клопком“, Срдан Голубовић
признаје да се у сваком свом филму несвесно бави темом оца. – Очигледно да
је то нешто што ме мучи. Отац ми је
умро кад сам био доста млад, могуће
је да је то неки разлог, а можда је у
питању и архетипски запис са простора одакле долазим, из Црне Горе.
Могуће да се то помешало. У сваком
случају, мислим да је управо то несвесно нешто што покреће људе да
се баве уметношћу. Када би могли
тачно да објаснимо зашто се бавимо
неком темом цео живот, мислим да би
чаролија нестала - закључује Голубовић.
Филм „Отац“ ради се у копродукцији
шест земаља: Србије, Француске, Немачке, Словеније, Хрватске и БИХ, а
подржан је од Филмског центра Србије
и филмских фондова поменутих земаља.
У филму, поред Горана Богдана, играју
Борис Исаковић, Нада Шаргин,
Милица Јаневски, Вахид Џанковић,
Јово Максић, Никола Ракочевић и
Љубомир Бандовић. Улоге деце поверене су Ајли Шантић из Пријепоља и
Мухарему Хамзићу из Прибоја, који су
први пут на филму.
Текст: Горица Тончев Василић
Фото: Иван Митровић

Млади борски писац Ненад Митровић афирмише свој роман првенац „Дан нулти”

„Важно је да се писана реч сачува”
БОР. – На управо завршеном
Међународном сајму књига у Београду на штанду издавача Local Press-a,
међу десетак објављених књига младих
аутора углавном из Бора и Тимочке
Крајине, нашао се и „Дан нулти”, роман
првенац младог писца из града бакра
Ненада Митровића (изашао из штампе
у децембру прошле године). Ова културна манифестација, како нам рече
Ненад, била је огромна шанса „да се
мало чује за нас, види, прикаже, направе видео и фото-материјали, све што
је корисно за нашу бољу промоцију…”
Примедба на месту, јер већина у Бору
и не зна да у нашем граду живе, раде и
стварају ови млади уметници.
Ненад је рођен 1981. године у Бору,
где је завршио гимназију, а 2009. дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду. Запослио се 2011. у Транспорту
ТИР-а на пословима техничке припреме
и праћења производње и трошкова. Супротности у његовом случају су се помириле и успешно функционишу – рацио
и наука саобраћајног инжењера са једне
стране спојени са књижевношћу на
другој страни. Каже да писање ни на који
начин није повезано са његовом струком.
Посао је посао, а писање којим је почео
да се бави у средњој школи (кратке
приче, приповетке, поезија), пре свега,

хоби, ментална занимација, али и неки
вид истраживања и самопреиспитивања.
Почео је активније да пише последњих
година студија (2008-2009), када је и
настао овај роман, да би онда скоро десетак година рукопис стајао остављен и
заборављен у некој фијоци.
- „Дан нулти” је најозбиљније и
најзаокруженије дело које сам написао. По жанру је трилер, кримиприча, брза и динамична, тако сам и
замишљао књигу - као сцене из неког
филма. Избор је пао на трилер, пошто
у последње време доста читам ту тематику и волим да гледам филмове, тако
да је то био логичан избор са те стране.
А, можда с друге и мало промишљено,
јер ми се чини да се неки нови писац
тако најлакше представи публици.
Од малена много читам и пре тога
сам више волео фикцију, фантастику.
Тада сам и писао доста, имам већ неколико спремљених дела, тако да ће
ускоро и то да угледа светлост дана.
Углавном сам добијао позитивне критике и реакције, а и оно што чујем од
људи лично је да су сасвим задовољни
књигом - када крену да је читају, не
остављају је до последње странице –
казује Ненад.
А, радња романа укратко гласи: убиство младе девојке у Београду, откри-

вен је леш на обали реке, укључује се
озбиљан полицијски тим да реши случај.
Испоставља се да није у питању проститутка, као што се првобитно мислило,
него ћерка богатог бизнисмена који има
своје политичко-мафијашке везе. Ненад
додаје да је доста инспирације нашао
у свакодневном животу – све су то стереотипни ликови који постоје у стварном животу, спрега бизниса и мафије,
што је код нас присутно од 90-их на
овамо, средњи слој који полако нестаје
у Србији, вредности које се губе.
- Схватио сам да и из ове средине нешто може да се уради, да рукопис не мора да се шаље у Београд
или код издавача који су више окренути профиту и тешко пружају шансу
новим ауторима. Ушао сам у круг
млађе генерације писаца из Бора,
неке сам познавао и раније – Тамару
Симеоновић, Небојшу Манчића…
Може ли се успети у малој средини?
У почетку је све то суд пријатеља, породице, људи из окружења који ће сви
имати позитивно мишљење. Поред
тога, видео сам искрене коментаре,
углавном се ослањам на суд и критике
са друштвених мрежа, јер култура, нажалост, не заузима много места у класичним медијима. Стање са младим
писцима у Србији је задовољавајуће.
Колико год да се људи жале, књига
се и даље чита, што показује и Сајам
књига. Можда не апсолутни повратак књизи, али барем да се одржи, да
је не „поједе” facebook или ТВ. Оптимиста сам и изгледа да ће да се одржи
и у временима пред нама. Опет људи
читају, сада електронске књиге, што

није лоша варијанта. Важно је да се
писана реч сачува – поручује млади
борски писац.

Фото: М. Митровић

Н. Митровић: Углавном сам добијао позитивне критике и реакције,
а и оно што чујем од људи је да су сасвим задовољни књигом - када
крену да је читају, не остављају је до последње странице. - Колико
год да се људи жале, књига се и даље чита, што показује и Сајам
књига. Можда не апсолутни повратак књизи, али барем да се одржи, да је не „поједе” facebook или ТВ

Ненад Митровић на Сајму књига
у Београду

У жељи да се што више афирмише,
Ненада после Сајма књига очекује
више промоција по градовима Србије,
између осталог, у Београду у кући Ђуре
Јакшића (следећег месеца). Такође се
нада да веома брзо (идућег пролећа)
објави нови роман, али наредна књига
или две неће бити трилер. Прелази у
епску фантастику, стару љубав, пошто
жели да себи да мало одушка. Онда ће се
поново вратити трилеру, јер има планирана још два наставка романа првенца,
доста тога већ написаног, само треба да
се уобличи. Тешко проналази време, с
обзиром на посао, за породицу, ћеркицу
које, такође, заслужују време и пажњу.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Одржана конститутивна седница Скупштине општине Мајданпек

Драган Поповић председник
									Општине
Драган Поповић је са листе „Александар Вучић-Зато што
волимо Мајданпек“ која је на септембарским локалним
изборима освојила 24 од 31 мандата у локалној Скупштини.
- За заменика председника Општине изабрана Елвира
Јовановић, за председника СО Никола Наумовић, а за
заменицу председника СО Ивана Србуловић
МАЈДАНПЕК. - Драган Поповић,
одборник са листе “Александар Вучић
- Зато што волимо Мајданпек”, који је
од 2004. до 2013. године био председник Општине Мајданпек, изабран је
поново на ту функцију коју ће обављати
у наредном четворогодишњем мандату. То је одлучено тајним гласањем
на конститутивној седници новог
сазива Скупштине општине која је одржана 11. октобра, а након избора спроведених 2. септембра, када је листа
„Александар Вучић-Зато што волимо

Мајданпек“освојила 24 од 31 мандата у
локалној Скупштини.
Захваљујући свим грађанима на
поверењу које су указали листи “Александар Вучић - Зато што волимо
Мајданпек”, али и одборницима који
су подржали његов предлог сарадника, Поповић је позвао све да заједно
раде, како би живот грађана општине
Мајданпек учинили бољим: - Богате
људе народ не памти, већ оне који
оставе нешто иза себе. Хајде да ми
оставимо нешто по чему ће нас пам-

тити. Новом сазиву локалног парла- раду новоизабраном руководству.
мента у Мајданпеку и грађанима опЗа заменика председника Општине
изабрана је Елвира Јовановић, дипломирани менаџер, за председника СО
Никола Наумовић, дипломирани економиста, а за заменицу председника СО
Ивана Србуловић, мастер учитељица,
сви са листе “Александар Вучић - Зато
што волимо Мајданпек”. За чланове
Општинског већа изабрани су Срећко
Николић, Данијел Стојановић, Драган
Павловић, Дарио Мијатовић, Марко
Тодоровић и Марио Буљубаша. Именовани су председник, заменик председника и чланови административне и мандатно - имунитетске комисије. Секретар
Скупштине општине Мајданпек и у наредном периоду биће Зоран Топаловић.
Драган Поповић
За 2. новембар заказана је редовна
седница Скупштине општине Мајданпек
штине се потом обратио и досадашњи на којој ће бити размотрен ребаланс
председник Дејан Вагнер и изразио буџета за ову годину, као и низ других
задовољство оним што је током његовог питања из делокруга рада локалног пармандата учињено у побољшању услова ламента.
С. Вукашиновић
живота, а затим пожелео пуно успеха у

Дуално образовање у нашим условима

Прва искуства више него повољна, ученици брже
долазе до потребне вештине и знања за занимање за
које се школују, послодавци до обучених и за посао
спремних радника, а друштво до решења у којем
заједнички интерес налазе све стране

РБМ. - Дуално образовање је концепт по којем се за занимање бравар-заваривач у Техничкој школи у Мајданпеку
припрема 25 ученика, изводећи практичан део наставе у производним погонима Рудника бакра Мајданпек, Производним услугама и Флотацији. Будући
да је дуално образовање део система
средњег образовања и васпитања у коме
се кроз теоријску наставу и вежбе у
школи и учење кроз рад код послодавца,
стичу, усавршавају и изграђују знања,
вештине и способности, на лицу места
добили смо прилику да се уверимо да у
том концепту заједнички интерес налазе
сви актери.

Свима по вољи
сумње да ће, када заврше школовање,
бити потпуно спремни за послове који
их очекују. Добра су то деца, вредна,
занима их рад и углавном су мање или
више добри ђаци.
- Свиђа ми се ово, креативно је и
обећава брзо запослење - каже Давид
Флорић, - Имао сам прилику да се
изблиза упознам са послом, да понешто научим и мислим да ће ми
добро ићи. Рад захтева креативност, прецизност, није једноставан,
али ни једноличан. Његова другарица
Андреа Иљенкаревић прича због чега
се определила за исто занимање: - Ту
су ми сви другари, свиђа ми се ово,

трајању подразумева најмање 50 одсто
од укупног броја часова обавезних
стручних предмета прописаних планом
наставе и учења. У конкретном случају,
то су два дана недељно.
- Изузетно се радујемо што у овоме
учествујемо. Ту видимо озбиљност и
државе и целог система образовања
и будућег запошљавања. Јер, та ће
деца бити добро припремљена за
следећу животну фазу, да одмах након
школовања започну рад – истиче
Јелена Ђурић, управница Флотације
РБМ-а. Наводи да ће, пошто рудник
има изузетно добре мајсторе, њихова
пракса бити квалитетна, а и они ће бити

радимо, учимо, а брзо ћемо и да се
запослимо. Видела сам да као заваривачи успешно раде и жене, јер је
најважнија прецизност руке. Посао
није лак, али занимљив је, а у овој
фази је најбитније да се што више
научи. Ученици са којима смо разговарали су спремни да уче. - Они су и
добри промотери занимања за која се
школују. Уходавају се, па и добро сналазе, имају воље, поштују правила додаје Дејан Јовановић, професор машинске групе предмета у Техничкој
школи.
Обим учења кроз рад код послодавца
за образовне профиле у трогодишњем

од помоћи у данима које ће провести у
производњи.
Неђељко Чавић, управник Производних услуга тврди да ови ученици
имају најбоље могуће услове за стицање
неопходних знања у оквиру дуалног
образовања за занимања за која су се
определили: - Занат ће учити од врхунских мајстора у условима који су прописани за учење кроз рад ученика у
дуалном образовању и где делатност
омогућава остваривање садржаја
прописаних планом и програмом наставе и учења. Од каквог је то значаја,
увериће се чим се запосле. И они и послодавци.
С. Вукашиновић

- Ово је група ученика друге године
комбинованог одељења бравар-заваривач по дуалном образовању који
праксу реализују у погонима РБМ-а.
Ту је 25 ученика, међу њима су и три
девојчице, који треба да се обуче за
ова тражена занимања, реализујући
праксу у Производним услугама и у
Флотацији - објаснио је Лаза Павловић,
професор задужен за праксу у Техничкој
школи Мајданпек: - Врло су заинтересовани за послове које ће радити, посебно за варење, електро и гасно.
Пословође их хвале, занима их, желе
да уче. Велики број се већ може похвалити првим искуствима, па нема

Бор
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Европски трговински ланац отворио 15 дисконта у 12 градова Србије

“Лидл” стигао и у Бор
Тренутак понуде „најповољније потрошачке корпе у Србији“ 11. октобра стотину Борана дочекало
стојећи у реду од раних јутарњих часова. - На полицама савременог дисконта дочекао их је пажљиво
одабран асортиман од 1.500 производа “најбољег односа цене и квалитета” тако да гужве још увек трају
БОР. – Истовремено кад и у још
11 српских градова, “Лидл”, европски
трговачки ланац, отворио је 11. октобра своју продавницу и у Бору (преко
пута Дома здравља, у Зеленом булевару
26 а). Она је једна од 15 у 12 градова
Србије (Београд, Зрењанин, Крагујевац,
Лесковац, Ниш, Нови Сад, Смедерево,
Сомбор, Суботица, Ужице и Шабац)).
У њих је Лидл уложио преко 200 милиона евра и запослио преко 1.500 радника, а намера је да до краја године
отвори још седам објеката. Овај тренутак понуде „најповољније потрошачке
корпе у Србији“ стотину Борана дочекало је стојећи у реду од раних јутарњих
часова, уз окрепљење које су делиле
младе “Лидл”-ове раднице.

производа, уз могућност плаћања чековима одложено на 150 дана) биће исти
у свим продавницама у Србији. Као захвалност за добродошлицу поводом
уласка на тржиште, “Лидл” је за прве
дане рада очигледно обезбедио артикле
изузетно атрактивних цена, по којима
је познат међу потрошачима, тако да
гужве у Бору још увек трају. Банане и
пилеће месо били су највише куповани првих дана, а понуђени су “Лидл”брендови, свеже воће, поврће, пецива из
“Лидл”-ове пекаре, више од 350 артикала
домаћих произвођача.
-У име целог тима “Лидл Србија” –
казала је на отварању Ивана Вићентић
из Централних услуга - могу да пренесем да смо јако срећни и узбуђени што

Ивана Вићентић и Александар Миликић пред новинарима

стима што су створили позитивну атмосферу за долазак “Лидла” у овај
град, а пре свега потрошачима који
су нас тако верно чекали. Још једном
позивамо све да посете свој “Лидл” и
да се увере зашто је куповина у њему
боља, једноставна и повољнија.
Изражавајући задовољство што је
Бор међу првим градовима у Србији
у којима се “Лидл” отвара градоначелник Александар Миликић рече:

Након свечаног пресецања врпце од
стране представника “Лидла Србија” и
градоначелника Бора на полицама овог
савременог дисконта површине 1.424
квадрата дочекао их је пажљиво одабран
асортиман од 1.500 производа “најбољег
односа цене и квалитета”. Распоред,
асортиман и цене (исписане су изнад

Према речима Вићентићеве, “Лидл”
је први савремни дисконтни ланац у
Србији и сви његови продајни објекти
имају исту површину од 1.424 квадрата.
Што се тиче цена, “Лидл” има принцип
”једна земља - једна цена”, што значи
да ће у његовим продавницама од Суботице до Београда, Ниша, Бора итд.
имати исте цене. “Лидл”-продавнице
радиће сваког дана од 08 до 22 часа,
а свим потрошачима бесплатно је на

смо данас отворили продавницу баш
овде у Бору и што можемо да понудимо
потрошачима најбољи однос цене и
квалитета наших производа. Асортиман од преко 1.500 артикала пажљиво
је одабран и позивемо све потрошаче
да посете свој “Лидл”. Захваљујемо се
Републици Србији и локалним вла-

Пилићи и банане били су најјефтинији и најтраженији првог дана

- Оно што је јако важно то су здрава
конкуренција и ниже цене. Јер, оног
тренутка кад се појави “Лидл”, или
било који други трговински ланац, то
значи да мора доћи до смањења цена,
а оно подразумева јефтинију куповину за наше грађане. Такође, веома
је битно да је 40 до 50 људи запослено
у “Лидлу” Бор. Треба нагласити да ће
град Бор у наредном периоду отворити још, како туристичких тако и
привредних објеката, и то је оно што
га чини градом развоја.

располагању велики паркинг. Неки од
“Лидл”- брендова који се од 11. октобра
могу купити у Србији су: Fin Carre (срп.
Финкаре) – у оквиру кога се производи
и најпродаванија “Лидлова” млечна чоколада, кондиторски производи Sonday
(срп. Сондеј), храна за бебе Lupilu, козметика Cien, кућна хемија W5 (ВЕ-пет),
али и други производи чија се контрола
производње и квалитета одвија према
немачким стандардима.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Прича
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Прича
Колекшива

Болничка улица је једна од
најистакнутијих
маршрута
у Бору, бетонирана је још док
се за асфалт није знало или је
коришћен само у експерименталне сврхе. До Привредне
реформе
(1965)
закржљали
саобраћај у Граду омогућавао је
да ова џада буде вишенаменска.
Лети нам је већински служила
за играње фудбала и „између две
ватре“, а зими за санкање. Утакмице смо прекидали када би
наишао један од два санитета,
са колико је локално здравство
располагало, или пролазила нека
од борских лепотица са топлисте „десет најсањанијих“.
Ма колико градитељска
намена улице била обављање
саобраћаја, за санитетске прекиде у игри нисмо имали много
разумевања. Нервозили смо се на
возаче који споро пролазе док прекиде које би изазивале лепојке у
пролазу нисмо доживљавали као
ометање. Више као дозвољени
стимуланс за врхунске спорт–
ске резултате. Када би пролазила погребна поворка (старт
у капели у кругу болнице), налазили смо лепоту у два угланцана дората која су вукла
кочију, призор нас је подсећао
на вестерне, само је кочијаш био
усамљен, без наоружаног пратиоца. Кочија у црној боји блештала је сва у стаклу. Човек са
дизгинима у рукама био је синоним за успех у животу, сматрали
смо да му је секира упала у мед јер
се за то атрактивно место није
тражила никаква школа.
У Болничкој улици имао сам
и премијеру конфликта са законом. Санкање у овој промет–
ници није било дозвољено. Нас основце прокламација је нервирала
у снежне дане, док лети нисмо
обраћали пажњу на тај параграф.
Драма коју сам (безуспешно)
годинама прецртавао у сећањима
зачета је када ми је једног ведрог
зимског преподнева (биће, ваљда,
далеке
1957)
самопоуздање
надјачало осећај опреза те
сам се санкама спустио низ

О једној ули ци

саобраћајницу. На њеном крају молећива.
„Сила си ти, када је анђелак у
сачекао ме је млађани милиционер, са злокобним мотивима – питању“, рече трећи који се налазакључио сам чим су нам се очи зио много ближе милиционеровом
среле. Моји најгори страхови пендреку него својој кући. „Да ли
убрзо су добили потврду у пракси. твој командир зна шта радиш?“
Уместо добродошлице, обра- – унесе се најнервознији од посматио ми се прекорним питањем: трача милиционеру у лице, јасно
„Што се ту санкаш?“ и – одузео стављајући до знања да му ово
ми је санке. Изгледа да није знао питање није и последње. „Можда
за алтернативну казну којом би му шефчићи и не знају, али ја знам
ме одучио од прекршајне радње. да ће начелник знати већ ујутру.
Можда задовољан што је добио Пре доручка ја сам код Бурека“ –
прву рунду, није ни журио да се изазва код неколико присутних
удаљи са санкама, а мени се без неми смех, а код осталих тајац,
њих није ни ишло било где. Ис- елегантно обучени господин који
користио сам паузу у акцији да је преживео између два рафала у
на лицу места уложим усмену револуционарној промени власти
рекламацију
на
одузимење током сезоне 1944/45. Њихова
личне својине. Наступила је (господска) реткост као да их је
горка правна борба. Сећање ми чинила значајнијим.
Поменути Ђорђе Појић Бурек
је остало без текста апелације,
сем уводног дела, који је почињао био је начелник Удбе, службе
са „Молим те, чико!“
чија су се овлашћења простиВрло брзо, на самом почетку рала до небеса. У то време нико
жалбеног поступка, почели су није био јачи од државе те није
да се окупљају пролазници који било разлога да се изналазе разнису журили тамо где су се упу- лози за хапшење. Често су их и
тили. Милиционер се понашао Служба, и ухапшени, сазнавали
као да га се то не тиче, имао је тек на суђењу, кроз такмичење
велику моћ самоконтроле. За тужиоца и адвоката – ко ће
мене је велика срећа да су гледа- више да оцрни оптуженог. Дешаоци, чим су се упознали са сушти- вало се да и осумњичени сам моном догађања, напустили несвр- билише породицу и пријатеље
стану политику и стали на моју да сакупљају доказе за тужбу.
страну. Представник власти Јер, мањак доказа могао је бити
практично је остао без навијача! самодовољан крунски доказ за
Мада сам био без икаквог тео- његову злочиначку перфидност.
ретског знања из психологије, и
У таквој клими Борани су име
сам забринут на саму помисао о првог човека Службе помињали са
будућности мојих санки и изглед– страхопоштовањем, шапатом,
ног великог поста када је санкање никада надимак без имена, а и
у питању, успевао сам да своје тако само када су сами. Сва ова
ставове саопштим кратко и правила порушио је мој заштит–
јасно, уз нагласак на емоције. Све ник са шеширом, краватом и каучесталије сам понављао „Чико, путом дугачким до ципела, који
молим те“. Фреквентност је брзо је више подсећао на мантију
је дала прве плодове, са „Пусти попа Милорада. Посвећеност
дете“, један из групе гледалаца сопственом изгледу била је донапустио је пасивну улогу посма- датно наглашена чињеницом да
је добар део присутних који су уотрача.
„Ма дете је слободно, санке бручили милиционера и мене био
нису“, покушавао је други да духо- у панталонама које су им борски
вито разложи проблем. Како се шнајдери сашили од истрошеброј гледалаца повећавао, рето- ног филтер-платна из процеса
рика оних што се нису јављали флотирања у борском Басену.
за реч већ су је сами узимали,
Наступ Елегантног, који је
била је све мање саветодавна и протумачен као пријатељевање

са начелником Појићем, измакао је милиционеру тло под
ногама, а присутнима је ослободио кочнице. Вербално су се размахали, почели су да помињу
милиционера у вези са другим
занимањима и да нагађају да ли
би био успешнији у чувању оваца.
Постајало је све очигледније да
претеће најаве неће остати на
нивоу реторике.
Нове околности докрајчиле су
одлучност заступника закона
кога је, чинило се, само пре пет
минута било немогуће поколебати. Постао је свестан
да је задржавање на месту
интервенције била лоша процена
која је довела до случаја с каквим
се дотад није срео. Осећао се као у
замци, била му је прекопотребна
нова тактика.
„Мали“ – почео је да
спрема образложење изнуђене
ослобађајуће пресуде – „ако ти
вратим санке је л' обећаваш да с
њима више нећеш на улицу?“
„Обећавам“.
„Дајеш часну пионирску реч да
их нећу видети?“
„Дајем“ – одговорио сам тачно,
гласно и славодобитно.
Вратио ми је санке што сам
ја са задовољством прихватио
јер је то било у складу са мојим
жељама.
Носиоци главних улога, милиционер који је веровао у соп–
ствену важност и ја, свако из
својих разлога, одмах смо се
удаљили. Позорник, јер је посао
био његова страст, а сада су му
амбиције да демонстрира ревност претрпеле тешке губитке,
а ја, попут покераша који је добио
јаке карте и покупио новац са
стола, нисам желео да ризикујем
обрт среће. Пожурио сам да кући
донесем спокој, задовољан што
ме је судбина поново спојила са
санкама. Присутни грађани нису
журили са разлазом. Остали су
да прокоментаришу суђење и образложе пресуду.
Мр Јован Г. Стојадиновић
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Обележен век ослобођења Бора у Првом светском рату

Корене не смемо заборавити
А. Миликић: Бор је град младе историје, град који је грађен
рударским знојем и крвљу, али је ослобођен крвљу наших
предака. - У борбама српске војске од 1914. до 1918. године
живот је изгубило више од 1.100 бораца и цивила са територије
општине Бор, док је из Тимочке Крајине погинуло укупно
25.000 војника
БОР. – Поводом 20. октобра, Дана
ослобођења Бора у Првом светском
рату, представници Градске управе
Бор, Организације резервних војних
старешина, Соколског друштва и

Социјалистичке партије Србије положили су венце и цвеће на споменик погинулим српским и француским
војницима од 1912. до 1918. године и
одали им почаст.

- Данас је стогодишњица од завршетка крвавог и мучног Првог светског рата. Окупили смо се крај овог
споменика да се сви заједно присетимо жртава који су дали свој живот
за отаџбину, за град Бор и ово је прави
начин да достојанствено обележимо
овај велики датум за све нас. Бор је
град младе историје, град који је
грађен рударским знојем и крвљу, али
је ослобођен крвљу наших предака.
Сећање на наше корене је нешто што
не смемо заборавити, јер тиме дајемо
достојанство и будућност млађим
генерацијама – поручио је Александар
Миликић, градоначелник Бора.
Момчило Радисављевић, председник ОРВС Бора, подсетио је на
историјске чињенице везане за ове
догађаје. – Борбе нису вођене у граду,
већ у околини - Бучју и Горњану
и другим правцем према Злоту. У
том периоду рудник је био у развоју.

Укупно је 1915, 1916. и 1917, док је
окупатор (Аустроугарска, Немачка и
Бугарска) био на овој територији, из
Борског рудника одвезено 36.000 тона
бакра, 4.500 тона сребра и 1.200 килограма злата. Међутим, дошло је до великих сукоба између самих окупатора
око поделе плена и они су напустили
Бор 20. октобра 1918. године у преподневним, а у поподневним и вечерњим
сатима у град су ушле јединице француске армије, на челу са генералом
Гамбетом, и наше јединице. Након
месец дана рат је завршен 11. новембра, када је последња капитулирала
Немачка.
У борбама српске војске од 1914. до
1918. године живот је изгубило више од
1.100 бораца и цивила са територије општине Бор, док је из Тимочке Крајине
погинуло укупно 25.000 војника.
Ј. Станојевић

Друштво за неговање слободарских традиција Србије – Бор

Обележили значајне историјске датуме
БОР. – На седници годишње Скупштине Друштва за неговање слободарских традиција Србије – Бор (24. октобра) усвојен је извештај о раду
Друштва од јануара до октобра ове
године. - Обележили смо век од завршетка Првог светског рата, као и 73
године од завршетка Другог светског рата – најкрвавијих догађаја

у 20. веку. Поводом бомбардовања
држава НАТО-пакта СРЈ, подсетили смо се (24. марта) и овог датума.
Наше активности су увек биле усмерене на обележавање значајних
историјских догађаја у нашој држави.
У сарадњи са Народном библиотеком,
поводом Дана писмености Србије –
Ћирило и Методије (од ове године
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ВОДОРАВНО: 1. Уређивач, редактор, 7. Журналиста, 14. Теретно моторно
возило, 15. Лист Рударско-топионичарског басена Бор, 16. Завој, омотач, 17.
Врста карташке игре, 19. Место код Белог Манастира, 20. Биљка љутог корена, 21.
Петар одмила, 22. Замрзнута вода, 23. Песник из Суботице, Карољ, 24. Појачан аутомобилски мотор, 26. Навод, 28. Мегатона (скр.), 30. Стари Словен, 31. Плитка
стајаћа вода, 32. Скраћеница наше рударске компаније, 35. Град на Јадрану у
Италији, 38. Холандски досељеници у Јужној Африци, 39. Судар кугли у билијару,
41. Порцуланска земља, 43. Завојница, 44. Баштенска биљка.
УСПРАВНО: 1. Блажа васпитна казна, 2. Део тела код човека, 3. Старо име
Љубљане, 4. Друштво инжењера и техничара (скр.), 5. Надзорни одбор (скр.), 6. Одломак филма, 7. Орган чула мириса, 8. Општинска лига (скр.), 9. Славни уметник
или уметница, 10. Било када, 11. Научно-технолошка револиција (скр.), 12. Вердијева
опера, 13. Спортиста у рвању, 15. Боја за косу, 18. Артур одмила, 21. Држава у Средњој
Америци, 22. Лирско песништво, 25. Основни производ РТБ Бор, 26. Император,
27. Италијански аутомобилиста, Јарно, 28. Име холандског шахисте Евеа, 29. Колско
постоље, 31. Свечани плес, 33. Вешта превара, 34. Позорница, 36. Језеро у Северној
Америци, 37. Змијски цар, удав, 38. Родни град листа пред вама, 40. Беспилотна летелица (скр.), 42. Аутоматска пушка (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2298 – ВОДОРАВНО: зимница, туршија, Идиот, краставац, Монс, Есен, кроки, Алс, Стин, кок, од, купус, ајвар, ТС, ЛОИ, орао, вир, екцем,
крст, касе, мармелада, Грчка, Ајванхо, карфиол

24. мај је и државни празник), одржана је промоција романа „Повратак у завичај” борског књижевника
Јована С. Митровића – рекао је Светислав Ђурић, председник Друштва
за неговање слободарских традиција
Србије – Бор.

Са седнице је упућен предлог градоначелнику Бора Александру Миликићу
да, поводом осам векова аутокефалности
Српске православне цркве, град Бор, у
сарадњи са СПЦ-ом, Здравственим центром, Спортским савезом и школама, 19.
јануара (на Богојављење) идуће године
организује пливачки маратон за часни
крст на Борском језеру. - У Бору имамо
професора Уроша Живановића који је
три пута у Тимочкој Крајини освајао
часни крст (два пута у Зајечару и
једном у Кладову). То је дивна прилика да одборници Скупштине града
дају „зелено светло” одржавању маратона и да то буде почетак лепе
традиције, јер овај град заслужује
такву манифестацију – додао је Ђурић.
Донета је и одлука о статусним променама Друштва - да се Удружење потомака ратника ослободилачких ратова
Србије 1912-1920. године Бор издвоји
из Друштва и да настави самостални
рад у сарадњи са републичким одбором
Удружења.
Ј. Станојевић

Сећање
3. 11. 2018. године је четрдесет дана

Милинку Т. Живковићу
Ако је смрт јача од живота, од заборава није.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Стрина Рада
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Изложба слика са прве колоније „Лепоте борског краја“

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Брестовачка Бања на
платнима 15 уметника

Савремена терапија за
дијабетес штити и срце
Сваких седам секунди
у свету неко умре од последица шећерне болести. Како
би се томе стало на пут, у
Берлину су лекари из скоро
целог света (почетком октобра) представили најновија
открића у овој области. Екипа
РТС-а – чији текст преносимо
- присуствовала је Европском
конгресу дијабетеса.
Свет се против дијабетеса
бори истим оруђем – пре
венцијом на првом, а новим
научним открићима на другом месту. Представили су их у Берлину.
„Ми сада знамо да око 80 одсто пацијената са дијабетесом умире од
кардиоваскуларних болести. Најважније вести долазе од најновијих
истраживања и ми сада имамо терапије које не само да смањују шећер,
већ штите и срце“, објашњава Антонио Чериело из Италије.
Небојша Лалић из Клиничког центра Србије напомиње да су на конгресу
представљени резултати нових студија које у целини скоро удвостручују број
лекова који не само да успешно регулишу шећер, него и спречавају кардиоваскуларне болести. „Сад их имамо чак шест у поређењу са три која смо
имали до сада“, додаје Лалић.
А како ће се дијабетес и његове компликације у будућности лечити, чуло
се у Берлину. „Представљен је нови водич за лечење дијабетеса типа два,
Америчке и Европске асоцијације. И то је велика ствар, јер ће то бити релевантно за све лекаре широм света“, указује Џон Нолан из Ирске.
У свету са дијабетесом живи око 415 милиона људи, односно свака 11.
особа. Процењује се да ће до 2040. године ту хроничну болест имати око 642
милиона људи. „Ја имам дијабетес тип један. Добио сам га пре 20 година.
Ми радимо много на подизању свести, правимо кампање, едукујемо
грађане“, прича Себастијан Хаустин из Немачке.
Порука лекара широм света – жеђ, појачано мокрење, умор, замагљен вид
и губитак тежине не игноришите!
Извор: РТС/Ивана Божовић

Милена Дравић
о борским
рударима
На вест о смрти познате и
омиљене диве нашег глумишта
Милене Дравић, осим велике туге
и празнине, многи старији Борани
осетили су и огромни понос због
тога што су и сами (као статисти) пре више од пола века имали прилику да
сведоче и поделе њен блистави глумачки дар. Међу великим бројем филмских, позоришних и телевизијских остварења једне од најпознатијих српских
и југословенских глумица је и лик младе фризерке у филму „Човек није ’тица”
(режисера и сценаристе Душана Макавејева) који је 1964. године снимљен
у граду бакра. „Колектив” је помно извештавао о рађању и настајању овог
филма „за чији сценарио је материјал прикупљен у Бору, а многи Борчани су,
и не знајући, „улетели” у филм и постали „глумци”.
„Колектив” бр. 47-48 (27. новембар 1964.) објавио је разговор који је новинар Рајко Чукић водио са троје протагониста овог филма - Миленом Дравић,
Јанезом Врховцем и Борисом Дворником. „Милена Дравић, после ноћи проведене на снимању, баш је била кренула на шминку када смо је дочекали на
излазу из ходника на трећем спрату хотела „Србија”. Пристала је на краћи разговор и то – одмах. Једно од питања било је јесте ли први пут у Бору. – Да, први
пут и у Бору и у оваквом граду као што је он. Истина, ја сам овде нешто
мање од осталих и стално сам заузета снимањем. Међутим, и ово мало
контакта који сам имала препоручује Бор као пријатан, симпатичан град.
За онога ко први пут у њега дође чак и изузетно интересантан. Морам
признати, а то је ваљда било због магле и кише, да ме је ово индустријско
сивило ошамутило у први мах, и одбило. Али, када се разведрило сунце је
истакло ванредне контрасте особене мешавине индустријског и планинског пејзажа. На крају бих хтела да поздравила борске рударе и да им се
захвалим што се тако угодно осећам у њиховом граду.
На снимку из старог албума – кадар из филма „Човек није ’тица”.
Ј. С.

МУЗЕЈ РиМ. – У галерији Музеја рударства и металургије 25. октбра отворена
је изложба слика насталих на првој ликовној колонији под називом „Лепоте борског краја“. Изложено је тридесет радова седамнаест учесника, а изложбу је от-

ворила Милена Станојковћ, члан Градског већа задужена за културу, нагласивши
да су Борани у прилици да виде нешто вредно што наш град треба да подржи и
обећала да ће увек бити разумевања за труд и рад Удржења „Ване Живадиновић“.
Присутне су поздравиле и Драгана Игњатовић, директорица Музеја Рударства и металургије, истичући да је колонија пројекат поменутог Удружења који је
прошао конкурс, тада општине а сада града Бора, док је Елда Драгаш, једна од

учесница, изнела лепе утиске са дружења (од 13. до 16. септембра). За то време
уметници су, рече она, учили једни од других, гледали како ко ради и како, на свој
начин, преноси лепоту Бање на платно.
Наводећи поименице екипу која је четири дана сликала простор на ушћу
Пујице и Црновршке реке са историјским објектима као што су Турско купатило, Конак Кнеза Милоша, Дворац Александра Карађорђевића... аутор изложбе
Слађана Ђурђекановић Мирић је нагласила да се у обради наведених мотива
може видети шта значи ставралачки рукопис, шта сензибилитет и инспирација
у тренутку, колико је различитих решења и емоција на сликама. Оцењујући да

је ово успешан почетак пројекта „Лепоте борског краја“ који је осмишљен као
вишегодишњи, она је изразила наду да ће наредних година посетити и друге лепе
дестинације којима је Бор стварно богат.
Учесници ове прве колоније били су Бранко Динић (најстарији, „раситнио“
девету деценију) Сања Лазић (најмлађа - 14 година), Драган Стокић Рајачки,
Саша Тодоровић, Јадранка Вукојчић, Слађана Ђурђекановић Мирић, Ратко
Јанковић, Елда Драгаш, Михајло Драгаш, Борко Буђелан, Југослав Балаш,
Зорица Марковић, Драги Чучовић, Александар Марковић, Зоран Ђорђевић,
Новица Станковић Лукин и Бошко Шабазовић.
Љ. Алексић

