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Техничка  екипа РТБ-а у седмодневној посети кинеској 
компанији „Зиђин”

В. Адамовић: Нисам очекивао да је тај ниво организације остварен и у производњи, екологији, 
БЗНР, чистоћа и педантност присутни у сваком делу процеса. – Б. Благојевић: „Зиђин” по свему 
изузетно уређена компанија у којој се веома води рачуна о сваком запосленом и екологији. - С. 
Милић: Од њих морамо да научимо организацију, да подигнемо свест и квалитет нашег рада на 
тај ниво. – Д. Николић: Акценат смо, баш због екологије, бацили на систем за уклањање гасова 
из конверторске хале, где су постигли завидне резултате и у чему нам њихова искуства могу 
много помоћи. – М. Марић: До те мере су рекултивисали површине да су направили плантажу 
чаја и стално раде на ремедијацији и рекултивацији. – С. Перишић: Надоградња креативности 
менаџмента и друштвеног контекста у „Зиђину” довели су до тога да компанија функционише 
стварно добро - имају руднике широм света, развијају се интензивно, профити су им изузетни
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Скупштина Србије о Предлогу закона о 

Земљиште и непокретности РТБ-а Бор 

БЕОГРАД. – Образлажући пред по-
сланицима у Скупштини Србије (28. но-
вембра) Предлог закона о стицању права 
својине над земљиштем и непокретно-
стима, министар рударства и енергетике 
Александар Антић казао је да је циљ 
овог закона уређење вишедеценијског 
проблема у вези статуса објеката и 
земљишта које користи или чији је 
држалац РТБ Бор. Тако би грађевинско 
земљиште у државној својини на којем 

је РТБ уписан као корисник, као и 
земљиште у власништву Републике 
где је борска компанија регистрована 
као држалац, постало – приватно влас-
ништво РТБ-а Бор, а друштвена својина 
уписана на његовим непокретностима 
постала – приватна својина.

-Овим законом ће државним орга-
нима и институцијама бити омогућено 
лакше и брже доношење одлука веза-

них за решавање неуређеног статуса 
непокретности РТБ-а Бор. Кључно 
је што ће се њиме успоставити пра  во 
својине у корист РТБ-а Бор над 
грађевинским земљиштем које је 
обухваћено катастарским парцела ма 
Републике Србије, а на којима је 
РТБ Бор уписан као њихов корис-
ник, као и право својине у корист 
РТБ-а над државним земљиштем где 

је компанија досад била уписана као 
држалац. Друштвена својина уписана 
на непокретностима у РТБ-у Бор пре-
твара се у приватну и то кроз про-
цедуру која ће државним органима 
омогућити добар, брз и ефикасан рад 
– образложио је на седници Скупштине 
Србије министар Антић. 

Објашњавајући због чега је Пред-
лог закона о стицању права својине над 
земљиштем и објектима РТБ-а Бор ушао 
у скупштинску процедуру, Антић је на-
родним посланицима рекао:

-Знате да рударење у борском и 
мајданпечком басену траје дуже од 
100 година и да је, као такво, одиграло 
капиталну улогу у развоју читаве ис-
точне Србије и имало значајан утицај 
на развој укупне српске економије и 
то као један од стубова најзначајнијих 
система који је дао велики допринос 
укупној индустријализацији земље. 
Нажалост, стицајем разних околно-
сти кроз које је у различитим пери-
одима пролазило друштво и наша 
држава, крајем деведесетих, а по-
себно после 2000. године, РТБ Бор 
запао је у озбиљну кризу. Резул-
тат те кризе довео је до тога да РТБ 
Бор од 2004. године буде у процесу 
реструктурирања, а кад тако кажем, 
читајте српски да је он још у том 
тренутку био зрео за банкрот, а да 
је мером државе био заштићен од 
плаћања било каквих обавеза и као 
такав могао да настави да ради. На-
жалост, и да настави да генерише гу-
битке. Ти губици су већ 2008. године 
изашли на 1,3 милијарди и отпри-
лике се држали ту негде до 2010. На 
том нивоу их је дочекала и ова Влада 
која је, пре свега, у први план истакла 
потребу да учини нешто да се гигант 

„стави на ноге“. Овде хоћу да нагла-
сим неколико круцијалних ствари: 
завршили смо топионицу 2014. године, 
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Александар Антић: Кључно је 
што ће се овим законом успо-
ставити право својине у корист 
РТБ-а Бор над грађевинским 
земљиштем које је обухваћено 
катастарским парцелама Ре-
публике Србије, а на којима је 
РТБ Бор уписан као њихов ко-
рисник, као и право својине у 
корист РТБ-а над државним 
земљиштем где је компанија 
досад била уписана као држа-
лац. Друштвена својина упи-
сана на непокретностима у 
РТБ-у Бор претвара се у при-
ватну. - Процене говоре да ће, 
реализацијом инвестиционог 
циклуса „Зиђина“ у следећих 
шест година, наших 37% влас-
ништва у РТБ-у вредети тада 
далеко више него 100 одсто 
које сада имамо, изјавио је ми-
нистар рударства на седници 
Скупштине Србије

Fang Qixue и Александар Антић

У Јами РТБ-а бакар се копа непрекидно већ 115 година
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прелазе из друштвене у приватну својину
стицању права својине над земљиштем и објектима

РТБ. - Вредност извоза Рударско-
топионичарског басена Бор током 11 
месеци ове године била је 193,6 мили-
она долара. Највише девиза дошло му је 
од продаје 28.820 тона бакра на страном 
тржишту, па је само промет „црвеног 
метала“ са иностранством износио 188,3 
милиона долара. Остала роба – сребро, 
платина, паладијум, селен, плави камен 
и сумпорна киселина – продата у ино-
странству за 11 месеци вредела је 5,3 
милиона долара. 

Борски бакар је у овом периоду про-

даван у Немачкој, Хрватској, Бугар-
ској, Турској, Италији и Грчкој, а у 
последњих неколико месеци извезено је 
и 2.340 тона у Кину. Великој Британији 
и Швајцарској је за 11 месеци испо-
ручено 2,6 тона сребра, а исто одре-
диште имали су и платина и паладијум. 
Селен из Бора је продаван у Пољској 
и Холандији, плави камен у Турској, 
Пољској, Мађарској и БиХ, док је сум-
порна киселина прелазила границе наше 
земље са Румунијом, Грчком Бугарском, 
Хрватском и Босном. 

Само у новембру, вредност извоза 
РТБ-а Бор била је 17,46 милиона долара 
и тада је страном тржишту испоручено 
2.813 тона бакра, четири тоне селена. 
110 тона плавог камена и две хиљаде 
тона сумпорне киселине.

РТБ Бор се налази у „златној сре-
дини“ на листи највећих извозника 

Србије и ове године је, у односу на 
прошлу, извоз за 11 месеци побољшао за 
седам одсто. Вредност прошлогодишње 
продаје робе у иностранству је у истом 
периоду 2017. била 180,3 милиона 
долара.

Г. Тончев Василић

РТБ Бор за 11 месеци продао у иностранству непуних 30 хиљада тона бакра

Извоз вредан 193,6 милиона долара
Само од продаје 

бакра РТБ за 11 месеци 
приходовао 188,3 милиона 

долара. Од остале робе - сребра, 
платине, паладијума, селена, плавог 

камена и сумпорне киселине – зарадио 
још 5,3 милиона долара. – Извоз у новембру 

износио 17,46 милиона долара

чиме смо решили питање ефикасно-
сти саме металургије, али и један од 
кључних проблема са којима се „Бор“ 
до тада суочавао – питање екологије. 
Са друге стране, уложили смо знатна 
средства у модернизацију и повећање 
ефикасности флотација и набавку до-
датне рударске опреме којом смо по-
дигли производњу бакра, пре свега 
из сопствених концентрата. Она 
најважнија ствар коју смо урадили 
везана је за регулисање историјских 
обавеза РТБ-а, од којих неке вуку 
корене из педесетих година прошлог 
века. Унапред припремљеним планом 
реорганизације компаније уредили 
смо та финансијска потраживања, де-
финисали начин и рокове њихове от-
плате и, де факто, омогућили РТБ-у 
да коначно, након дугог периода, 

„промоли нос изнад површине воде“, 
почне да функционише ефикасно и 
остварује одређену добит. Учинили 
смо га атрактивнијим – рекао је мини-
стар рударства.

У том контексту, дигресијом о 
историјату свих тендера кроз које је РТБ 
прошао у последњих 12 година, Алек-
сандар Антић је подвукао: - Од 2006. до 
2009. године десила су се четири неу-
спешна покушаја приватизације, од-
носно проналажења стратешког пар-
тнера за РТБ. На те јавне позиве које 
су упућивале тадашње владе, односно 
Агенција за приватизацију, готово 
да се нико није јављао. Последњи 
пут покушано је 2009. године када 
је нуђено 67% имовине за 194 ми-
лиона долара, односно 40 проце-
ната за 116 милиона долара. Ни на 
тај позив није стигла ниједна адек-
ватна понуда. Анализирајући та ис-
куства и те неуспешне покушаје кроз 

које су претходне власти пролазиле, 
настојали смо да, пре свега, напра-
вимо добру атмосферу око РТБ-а и 
један прихватљив оквир за велике 
стране компаније. Да уђемо у размену 
информација са њима и дијалог, а све 
ради разумевања РТБ-а Бор, али и да 
ми разумемо у ком правцу тржиште 
размишља да РТБ треба да се развија. 

Да подсетим – казао је Антић - у 
последње две године имали смо пот-
писане уговоре о поверљивости инфо-
р мација или НДА (non-disclosure 
agreement) са 11 великих светских ру-

дарских компанија. Када смо проце-
нили да је направљена адекватна ат-
мосфера, потребна да нас доведе до 
успешне понуде и утакмице „великих 
играча“, ушли смо у процес избора 
стратешког партнера за РТБ. За тај 
модел приватизације определили смо 
се ценећи пре свега потребу да избо-
ром стратешког партнера пронађемо 
компанију која ће препознати нашу 
визију да се РТБ развија, да у њега 
уложи капитал и повећа производњу. 
Желим да подсетим посланике и 
ширу јавност да смо имали један 

потпуно транспарентан поступак 
и да смо стратешког партнера тра-
жили међународним јавним позивом, 
објављеним и у „Фајненшл Тајмсу“. 
Добили смо солидно интересовање, 
а ја бих рекао значајно, тендерску 
документацију откупило је више 
компанија, три су се јавиле да се так-
миче, две су имале потпуно исправну 
документацију и ми смо, као најбољу, 
изабрали понуду кинеске компаније 

„Зиђин“. Једна од најснажнијих свет-
ских компанија у развоју је за 350 
милиона долара докапитализације 
РТБ-а Бор тражила 63 одсто влас-
ништва, уз гаранцију намирења 
дугова из УППР-а, односно свих 
финансијских обавеза са којима се 
РТБ још увек суочава, очување свих 
пет хиљада радних места и обезбеђење 
бизнис и инвестиционог плана у вред-
ности 1,26 милијарди долара у пери-
оду од пест година. 

Циљ је – закључио је министар - да 
после три године производња бакра 
из сопственог концентрата, која сада 
износи 40 хиљада тона, достигне 80 
хиљада тона, а да након шесте године 
она буде између 120 и 150 хиљада тона 
бакра из сопственог концентрата. 
Значи, у периоду од шест година, 
реализацијом инвестиционог ци-
клуса вредног 1,26 милијарди долара, 
производња у РТБ-у Бор биће три до 
четири пута већа него сада, а то ће дра-
матично позитивно утицати на нашу 
укупну привреду и раст БДП-а, али и 
на вредност саме компаније. Процене 
говоре да ће наших 37% власништва у 
РТБ-у тада вредети далеко више него 
100 одсто које сада имамо!

Припремила: Г. Тончев Василић 

Александар Антић



Петак, 7. децембар 2018. Број 2300, страна 4Актуелнo
Техничка екипа РТБ-а у седмодневној 

РТБ. – Техничка екипа Рударско-то-
пионичарског басена Бор, састављена од 
шесторо инжењера који раде оперативне 

послове у комбинату бакра: заменици 
извршних директора огранака РББ, РБМ 
и ТИР (за електромашинство) Видоје 
Адамовић, Братислав Благојевић и 
Драган Николић, управник Флотације 

„Велики Кривељ” Саша Милић, ру-
ководилац Службе за екологију РТБ-а 
Мирјана Марић, предвођена Сашом 

Перишићем, помоћником генералног 
директора РТБ-а за екологију, БЗНР, 
ППЗ и одбрану, од 13. до 20. новембра, 

била је у посети кинеској компанији 
„Зиђин” у граду Xiamenu. Упитани да 
сумирају импресије после дугог пута 
на други крај земљине кугле, утркивали 
су се ко ће први, јер су утисци просто 
покуљали из њих. Али, сви су били 
једнодушни у оцени да је љубазност 
и гостољубивост кинеских домаћина 

била немерљива. - Мада је било на-
порно, доста тога смо видели (повр-
шински коп, флотацију, топионицу 
и електролизу). Упркос времену које 
смо имали на располагању, нашли 
смо се у временској оскудици, пошто 
је могло још милион ствари да се види 
зато што су код њих рудници веома 
удаљени од градова, тако да смо пу-
товали два и по - три сата у једном 
правцу. Иако им је радно време до 

15 часова, домаћини су остајали 
после тога да би одговорили на сва 
наша питања, удовољили нашим 
захтевима да разгледамо агрегате и 
постројења, излазили у сусрет и ука-
зивали поштовање на сваком кораку. 
Чак све што су нам сервирали (храна, 
чајеви, пиће) спадало је у најскупље 
производе које они имају – нагласио је 
Саша Перишић.

Најпре су посетили рудник „Зиђин” 
у месту Шанг Канг (300 километара се-
верно од Xiamena) - први рудник где 
је пре 25 година почела експлоатација 
бакра и одакле је кренуло њихово ру-
дарство, па је и остао назив компаније 

„Зиђин”. Реч је о великом комплексу 
- рудничком и топионичком - док у 
Шанг Кангу, који је мањи град, нема 
индустријских постројења, већ само 
дирекција компаније. Мада и у оквиру 
рудника имају стамбене комплексе, 

слично нашем самачком смештају, 
у којима живе њихови радници. 
Занимљиво је да тамо нема купатила и 
да долазе и одлазе са посла у радним 
(чистим!) оделима. 

- „Зиђин” је још 
увек активан рудник 
који изузетно добро 
ради и даје велику 
производњу бакра, 
злата и осталих пле-
менитих метала. 
Има огроман коп, 

али су услови потпуно другачији 
од наших због климе (приморски 
део Кине, где је температура зими 
двадесетак степени, нема кише на 
копу, а снег је ретка појава). Одуше-
вила ме је изузетна организација у 
производњи, остварују се резултати 
који се зацртају, води се рачуна о 
безбедности на раду, екологији. Сва 
јаловишта су рекултивисана и то је 
прави светски пример како треба да 
се ради у рударству – да природи вра-
тимо оно што смо узели од ње и да се 
малтене не осети да смо рударили. То 
је организована компанија и врло 
сам пријатно изненађен. Нисам оче-
кивао да је тај ниво организације 
остварен и у производњи, екологији, 
БЗНР, чистоћа и педантност присутни 
су у сваком делу процеса. Поседују 
највише стандарде за праћење прои-
зводње. Импресионирало ме је то што 
имају видео-надзор, „покривен” је 
сваки кутак производње и све се то 
прати из командне собе, све се види, 

све се зна и нема грешке. Цео процес 
се посматра на видео-биму – истакао је 
Видоје Адамовић. 

И Братислав Бла-
гојевић вратио се из 
Кине пун позитивних 
утисака и уверења 
да је Влада Репу-
блике Србије за РТБ 
Бор и Мајданпек из-
абрала правог стра-

тешког партнера. - На сваком кораку 
наилазили смо на срдачност и добро-
дошлицу. Уверили смо се да је то по 
свему изузетно уређена компанија у 
којој се веома води рачуна о сваком 
запосленом и екологији. Имали смо 
прилике да видимо како су њихова 
јаловишта изгледала некада, а како 
сада. Након рекултивације земљишта, 
створене су лепе, зелене површине са 
уређеним стазама, па немате утисак 

Погони перфектно уређени 

Површински коп рудника „Зиђин” остварује велику производњу бакра и злата

Флотација: чиста, аутоматизована, даје одличне резултате
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посети кинеској компанији „Зиђин”

да сте на површинском копу. На 
томе и даље раде, уређење земљишта 
почиње одмах пошто се на неком делу 
заврши експлоатација и полако пре-
твара у малу зелену оазу.

Поред потврде да мерама заштите 
животне средине показује одговорност 
компаније према природи и радном 
окружењу, ова посета је представнике 
делегације РТБ-а уверила да се највише 
пажње посвећује заштити самих запо-
слених. - Када је реч о производњи и 
одржавању, у погонима је на сваком 
кораку видљиво колико је све уређено 
и добро функционише. Постоји висок 
степен аутоматизације, машине се ко-
ристе на свим местима где могу да 
одмене или помогну раднику, одлична 
је покривеност видео-надзором, добро 
функционишу диспечерски центри и 
контролишу утовар, истовар, одлага-
лиште... Утисак је да су до те мере пре-
цизни и педантни, да им нема равних. 
Уверили смо се да су наши домаћини 

радохоличари, ревносни су и тако 
посвећени послу, да то одушевљава. 
Од сваког радника до директора, на 
послу су сви у униформама и са ХТЗ 
опремом. Заштита на раду им је веома 
важна и њена правила поштују без из-
узетка. Занимљиво је да у разговору 
свако од саговорника жели да прича 
само о свом послу, о ономе што сам 
ради и најбоље познаје. Мој најјачи 
утисак је, ипак, да је реч о партнеру 

са којим будућност и Мајданпека и 
РТБ-а може да буде светла! 

Саша Милић 
ка же да је видео не-
колико флотација у 
животу, „али ова је 
врх, невероватно је 
чиста, уредна, ауто-
матизована, даје од-
личне резултате”. – 
Имају искоришћења 

на бакру близу 90 одсто. Лежиште је 
слично кривељском, али имају знатно 
већи „улаз” (0,4 одсто бакра у руди, 
што је много повољније од наше). 
Њихова флотација се разликује по 
томе што немају домељавање концен-
трата, док је степен уситњавања исти 
као код нас (58 процената). Међутим, 
имају много савременији, енергет-
ски ефикаснији систем уситњавања 
– један степен дробљења и два сте-

пена млевења (полуаутогени млин 
са куглама и млин са шипкама) и 
значајније мању потрошњу енергије 
него ми који имамо другачији систем 

- три степена дробљења и два сте-
пена млевења. Од њих морамо да на-
учимо организацију, да подигнемо 
свест и квалитет нашег рада на тај 
ниво. Сви су у чистим оделима - на 
копу, у флотацији, топионици. Не 
само флотација него цео тај ком-
плекс, рудник је много добар, много 
воде рачуна о екологији. Направили 
су ботаничку башту на депонији 
копове јаловине. Импресионирала 
ме је величина фирме – огромна 
је. Фасцинирала ме је Кина, како је 
то чиста, уредна земља. Видели смо 
квадратне километре зидова, али 
ниједан графит, инфраструктура је 
перфектна, мостови, надвожњаци, 
подвожњаци... А, људи су изузетно 
вредни и гостопримљиви.

И Драган Ни ко-
лић је пун позитив-
них утисака, посебно 
када је реч о топио-
ници „која је перфек-
тно уређена – заокру-
жене су све целине, 
између погона су 

асфалт и паркови, прелепо изгледа, 
нема загађења”. - Улажу велике 
напоре и успевају да испоштују све 
пројектоване технолошке параме-
тре у пуном капацитету и обиму, што 
је врло битно за процес, функцио-
налност агрегата и очување радне и 
животне околине. Акценат смо, баш 
због екологије, бацили на систем за 
уклањање гасова из коверторске хале, 
где су постигли завидне резултате 
и у чему нам њихова искуства могу 
много помоћи. Такође ме је интере-
совао начин функционисања службе 

одржавања и магацин као основни 
предуслов. Видели смо њихов главни 
магацин који је доведен до перфекције. 
Наглашавали су нам да су правилним 
вођењем процеса активности службе 
одржавања сведене на минимум. Ни 
код њих то не иде лако, али интен-
зивно се труде да испоштују процес, 
баш онако како је пројектовано. По-
себну пажњу сам обратио на уређење 
централног магацина из много раз-
лога - због праћења годишњих трош-
кова, правилног вођења стварних по-
треба погона и да би се предупредили 
евентуални већи застоји и хаварије 
(за сваки агрегат имају резервни део, 
посебно за оне који представљају 
тзв. уска грла и круцијалне агре-
гате за очување производње). Та 
њихова искуства трудићу се да прене-
сем и код нас. Похвалио бих и висок 
степен обучености њихових кадрова 
(велики број високошколаца, обуче-

и организовани

Басенска екипа са кинеским домаћинима

Одлична покривеност видео-надзором: командна соба флотације

Електролиза бакра

У топионици успевају да испоштују све пројектоване технолошке параметре
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них инжењера из сваке области који 
су нам максимално изашли у сусрет). 
На сва питања добили смо одговор, а 
омогућено нам је да видимо, углав-
ном, све што смо у том кратком пери-
оду желели да видимо. 

Није потребно 
много мудрости да 
би се закључило како 
у овој компанији, 
али и у целој Кини, 
веома много пажње 
посвећују безбедно-
сти, здрављу на раду 
и екологији. - Озеле-

нили су читаве голети које су биле 
последица рударске експлоатације и 
флотацијска јаловишта, и то изгледа 
фантастично. Ту је десетогодишњи 
узраст борове шуме и разних других 
дендролошких врста, имају мини 
ботаничку башту. Терен је просто 
непрепознатљив, уопште немате 
утисак да је ту некада било јаловиште 
или да је уздигнута брана - делује као 
да је природни амбијент. До те мере су 
рекултивисали површине да су напра-
вили и плантажу чаја и стално раде на 

ремедијацији и рекултивацији (у бри-
гади имају 120 људи, махом жена, који 
одржавају и брину се о свакој биљци 
било да је дрво, трава, трска...) Свако 
дрво је обележено, ограђено, добило је 
довољну количину хранива и воде и о 
њима се брине свакодневно. Све при-
лазне стазе и сваки квадратни центи-
метар је озелењен, посвећена је мак-
симална пажња одржавању возила, 
приступних стаза, хигијени уопште 
и не дозвољава се да се ништа дегра-
дира, а да се планом не предвиди да 
се култивише и доведе у првобитно 
стање. Такође, све воде рециклирају и 
имају систем за рециркулацију – под-
влачи Марићева.

У прилог тврдње да је „Зиђин” изу-
зетно друштвено одговорна компанија 
наша саговорница додаје још један 

доказ: имају свој Музеј који је отво-
рен за јавност викендом (бесплатна 
посета) и на тај начин едукују локално 
становништво о значају минерологије, 
постојању света, заштити животне 
средине. То су све сегменти који су 
заступљени у производњи коју експлоа-
таишу. До експоната долазе тако што их 
откупљују или су их откопали у неком 
од својих рудника (скелет диносауруса, 
фосил крокодила...).

Перишић искрено 
признаје да „овај 
ниво организације, 
пословности, при-
ступа и посвећености 
послу, одговорно-
сти у раду и очувању 
радне и друштвене 
околине, дисциплину, 

прецизност, нисмо очекивали и пози-
тивно смо изненађени”. - Све што се 
дешава у „Зиђину” не може се тума-
чити ван контекста друштвене климе 
у Кини и система вредности који тамо 
егзистира. Пароле у великом формату, 
попут „Одговорност, савест, вредноћа 
једнако је Кина”, и изреке њихових 

мислилаца, приметне су на сваком 
кораку и присутне свуда у погонима 
и просторијама где бораве. То је део 
њихове традиције и културе, али и 
ширег друштвеног контекста који 
припада савременијем времену. Када 
је реч о екологији, ми смо се фоку-
сирали на законски оквир мера које 
утичу на радну и животну средину, 
док они раде сва та истраживања и 
испитивања здравља и животне око-
лине обавезно једном месечно, баш 

зато што упорно полажу на то да су 
друштвено одговорна компанија и 
улажу доста напора да тај свој статус 
и пред собом и у Кини задрже на том 
нивоу. 

- Њихови услови рада су исти као 
наши, али евидентно је да се они 

другачије понашају. Имају много 
мање повреда на раду од нас, али 
суштина је да их је срамота да огре-
ботине и ситне посекотине пријаве 
као повреду на раду. Људи су врло не-
формални, предусретљиви, љубазни, 
непосредни, отворени у пружању 
информација. Комуникација између 
запослених, непосредних извршилаца 
и руководилаца је код њих врло ин-
тензивна и неусиљена. Нема велике 
буке, галаме ни у ресторанима ни на 

јавним местима, генерално су тиха 
нација. Настојање да систем друшт-
вених вредности функционише је 
евидентан и јасан. Надоградња кре-
ативности менаџмента и тог друшт-
веног контекста у „Зиђину” довели 
су до тога да компанија функцио-

нише стварно добро. Имају руднике 
у Канади, Индонезији, развијају се 
интензивно, профити су им изузетни. 
Надам се и нема разлога да сарадња 
са нама не буде врло плодна и врло ис-
платива и нама и њима – закључио је 
Перишић. 

Седмодневни боравак у Кини завр-
шен је, наравно, посетом Кинеском 
зиду, Пекингу, фабрици жада. . . Путна 
мрежа и инфраструктура у градовима 
на врло високом нивоу, у рангу западне 
Европе и Америке, висок ниво чистоће, 
уређености, поштовање реда, још су 
неке од коцкица које су употпуниле 
слику ове многољудне, далекоисточне 
земље.

Јасмина Станојевић 
Силвија Вукашиновић

Техничка екипа РТБ-а у седмодневној посети кинеској компанији „Зиђин”

Погони перфектно уређени и организовани

Делегација РТБ-а у Музеју „Зиђина”

Озелењене читаве голети: борова шума, мини ботаничка башта, плантажа чаја… Детаљ из фабрике жада

Део минералошке збирке Музеја „Зиђина”
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На кривељском копу по киши, снегу и леду

Рударство РББ

КОП “КРИВЕЉ”. – Да би, као и 
целе године, остварили месечни план, 
кривељске рударе сваког  јутра чекају 
дневни задаци од 30-ак хиљада тона 
руде и 60-ак хиљада тона јаловине. За 

то су им на располагању двадесетак 
тешких камиона, међу којима је осам 
нових, пет багера, пратећа механизација 

и транспортни системи. Док је суво и 
топло, све иде са мање тешкоћа, али кад 
дође зима почињу искушења. Осамнае-
стог новембра коп је, не баш очекивано, 
освануо под белим покривачем који се 
током наредне ноћи повећао. На вишим 
деловима копа (кота 515), где је источни 
планир за јаловину, достигао је преко 10 
цм, док  се ниже, на путевима, расква-
сио. 

- Претходних зима навикли смо 
да први снег буде негде пред Нову 
годину или Божић, а сада нам је у но-
вембру дошао као нека провера, као 
тренинг пред утакмицу - каже управ-
ник копа Милан Делић. - Ово нам је 
прилика да проверимо како радимо у 
зимским условима. Превасходно како 
функционишу камиони, какви су нам 
путеви, транспортне траке, електром-
режа, одводњавање. То су кључне 
тачке које су на удару када падне снег, 
а са њим и температуре. Као увод 
имали смо неколико изузетно магло-
витих дана, опет у вишим, источним 
деловима копа, па је у комбинацији 
са раним смркавањем, на копу била 
лоша видљивост која је успоравала 
кретање камиона. Возачи су морали 
стално да се договарају радио-везом 
где да се мимоиђу. 

Повећаним опрезом и радио-
комуникацијом кривељски рудари су 
савладани те магловите дане, а онда је 
дошао снег, па и ледена киша. Грејдером 
су очистили путеве, а проклизавања на 
најдужој траци за јаловину превазишли 
су смањењем капацитета и већим опре-
зом. Повећан прилив воде ставио је на 
испит и одводњавање дна копа, али, 
захваљујући већој пажњи, поготово 

што копају испод нивоа водосабир-
ника, нормално раде на најнижој етажи. 
Влажан снег довео је до проблемана 
електроводовима, али су и они брзо 
отклоњени. Путеви су мало расквашени, 
као и руда и јаловина, што је повећало 
њену лепљивост на пресипима. Зато их 
чешће чисте, а уситњенију стенску масу 
мешају са крупнијом и оштријом да би 
и сама чистила пресипе. 

-То су нека наша искуства 
којима смо превладали прве магло-
вите, кишне и снежне дане на копу - 

каже Делић. - Пошто су температуре 
махом изнад нуле, со је врло мало 
коришћена.У оваквим ситуацијама 
возачи тешких камиона добијају по-
себна упутства, мада су то већ ис-
кусни људи са намање две-три године 
на камиону, а некима је ово дваде-
сета или тридесета зима на копу. На 
ужим и стрмим деоницама (иначе 
добро припремљених путева) ка-
миони тешки и до 400 тона могу да 
проклизају, што је врло тешко кон-
тролисати, па је неопходна већа 
пажња и договор возача. На бушењу, 
минирању и утовару има мање про-
блема, мада су минери дан и ноћ на 
отвореном.Мало су тежи услови и за 
механичаре који, такође на отворе-
ном, морају сваког дана да прегледају 
тих 20-ак камиона јер се свако возило 
дневно сервисира, поготово нови ка-
миони који подлежу детаљним про-
верама. Али, предвиђени сервиси и 
непредвиђене оправке на терену нису 
ништа ново за те људе под надзором 
искусних пословођа и инжењера, тако 
да нисмо ималио већих застоја. А чим 
немамо пад производње, хаварије и 
повреде, то нам говори да смо се со-
лидно припремили за зимске услове 
рада.

Раскривајући југоисточни део копа 
ради његовог ширења, кривељски 
рудари приводе крају етажу 365 и за 
неколико дана започињу нижу (350) на 
којој наилазе на прве количине руде. 
Са геолозима ће размотрити њену 
употребљивост, с обзиром на лошију 
флотабилност (због алумината и оксида), 
а већ на следећој, још нижој етажи биће 
руде много више. Знаће се и њен ква-
литет, пошто су почела бушења ради 
минирања, а том приликом се узимају и 
узорци за анализу.

Нисмо очекивали снег овако рано, поготово након прогноза 
да ћемо имати једну од блажих зима, али радимо по нашим 
плановима и прописима и “генерална проба” успешно пролази. 
Јер, чим немамо пад производње, хаварије и повреде, то нам 
говори да смо се солидно припремили  за зимске услове – каже 
управник копа Милан Делић

Први снег као последњи тест

Љ. Алексић
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Милан Делић

На југоистоку копа све ближе руди

Нормално раде и на самом дну копа

Са осам нових камиона по солидним путевима осетан помак у раскривању
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До првог снега 26.000 садница багрема на високим планирима

Пропуштено због застоја на кривељском копу „испеглали“ бољим садржајем 

КОП „КРИВЕЉ“. - За новембар 
је било планирано да се са етажа „Ве-
ликог Кривеља“ откопа 900.000 тона 
руде средњег садржаја метала 0,27 
одсто, што би (остварењем тога плана 
и садржаја) резултирало са 2.355 тона 
бакра у руди. Планирано је и 2,03 ми-
лиона тона јаловине, што је укупно 2,93 
милиона тона ископина. Од 810.000 
тона руде (предвиђених за 27 дана), 
дато је 740.570 тона, што је 92 процента 

плана. - Том малом подбачају на руди 
– каже управник Милан Делић – кумо-
вали су санација траке на примарном 
дробљењу и радови на дробилици, 

тако да ћемо преостала два дана до 
краја месеца, радећи више, настојати 
да се приближимо планском циљу, 
пошто је мало вероватно да га баш 
достигнемо. Међутим, како смо оства-
рили нешто бољи садржај него што 
је плански, реч је о 0,291 одсто, „ис-
пеглали“ смо подбачај на количини 
руде, па смо за 27 дана дали 2.150 тона 
бакра у руди са реалним изгледима да 
до краја месеца будемо на плану, иако 
га нећемо достићи количином руде.

Што се тиче јаловине, од 1,827 ми-
лиона тона за поменутих 27 дана, оства-
рено је 1,23 или 67 процената плани-
ране. – Иако смо подаље од циљаних, 
резултати су солидни, пошто је реч о 
јесењем месецу са зимском завршни-
цом – сматра управник Делић. - Јер, од 
самог почетка новембра радни услови 
су се изузетно погоршали, најпре због 
магле у којој су данима биле етаже 365, 
370 и пут према источном планиру, а 
онда су дошле кише, поледица и снег. 
Падавине нису добре ни за транспор-
тне траке које тада проклизавају, а 
чешћи су и испади у напајању струјом. 

Пошто се временске (не)прилике 
нису промениле на боље, чекају нас 
сва искушења зимског времена. На 
југоистоку копа, где раскривамо нови 
захват, пре неколико дана завршили 
смо откопавање етаже 365 и сишли на 

нижу, на етажу 350, где се интензивно 
буши, узимају узорци и прати квали-
тет руде која се већ појављује. 

Према оперативном плану, на 
највећем басенском рудокопу за десет 
месеци требало је да се откопа 8,82 ми-
лиона тона руде, а дато је 8,19 или 93 
процента планиране. Био је предвиђен 
средњи садржај метала у руди од 0,295 
одсто, а остварен за нијансу слабији од 
0,288 процената, па је десетомесечје 
окончано и сразмерним подбачајем 

бакра у руди. Од предвиђених (за 10 
месеци) 25.240 тона, дато је 22.847, што 
је 91 проценат плана. - Уместо план-
ских 16,16 милиона тона јаловине 
уклоњено је 9,9 али је евидентан раст, 
нарочито у октобру, када је учинак 

био 84,5 одсто плана. Пристизањем 
нових камиона – истиче управ-
ник - повећавамо проценат јаловине 
тежећи да завршница године буде са 
пристојним резултатима и да тако 
уђемо у наредну. Силазак на етажу 
350, са које имамо кратку релацију и 
до транспортног система и до рудног 
дробљења, обећава нам боље резул-
тате у децембру и наредној години.

Љ. Алексић

РББ. – Први снег прекинуо је 
пошумљавање високих планира поред 
старог борског копа започето пре месец 
и по дана. До првих пахуља које су пре-

криле одлагалишта јаловине из старог 
рудокопа, засађено је, како нам рече 
Драган Ђорђевић, руководилац Сек-
тора за екологију у Рудницима бакра 
Бор, преко 26.000 садница багрема. То 
је нешто више од половине колико је 
планирано ове јесени, па ће се, уколико 

време дозволи, посао наставити. 
-Нагласио бих пожртвован рад 

људи из РТБ-а који су без обзира 
на ризичне теренске услове, одно-
сно неприступачан и клизав терен, 
као и неповољне временске прилике, 
били на висини задатка и све што је 
урађено, урађено је без иједне повреде 
– каже Ђорђевић. – Ваља рећи да је до 
сада изостала помоћ и подршка ло-

калне самоуправе и све је изведено у 
режији и на терет нашег предузећа. 

Ђорђевић подсећа да су ови по-
слови део великог и сложеног пројекта 
„Решавање историјског наслеђа нарушене 
животне средине рударским активностима 
РТБ-а у Бору и Мајданпеку“ у коме је РТБ 
Бор само један од учесника. Рударење 
које овде траје преко једног века оста-
вило је трага не само у изгледу терена, већ 
је рударски отпад пореметио и овдашње 
природне параметре (ваздух, воде и 
земљиште). Промењена је микроклима 
предела, а са њом и природно окружење.

 -Наш задатак је – каже он - да 
успоставимо одрживи развој и за-

штиту животне средине, а то значи 
да током експлоатације природних 
ресурса задовољимо потребе овог 
нараштаја и, чувајући животну сре-
дину, исто то омогућимо и будућим 
генерацијама. То није само закон-
ска, већ и наша приоритетна мо-
рална обавеза. Утолико пре што се 
површине које би поново требало 
привести култури (реч је не само 
о коповским, већ и флотацијским 
јаловиштима) простиру на преко 
700 хектара. А, враћање природног 
окружења у првобитно стање дуг је 
процес. 

Љ. Алексић

Бакар по плануИако због санације траке и примарне 
дробилице у новембру нису стигли 
до циљаних 900.000 тона руде, 
кривељски рудари за 27 дана дали 
2.150 тона бакра у њој, уз добре 
изгледе да остваре планом задатих 
2.355 тона, а наредних месеци буду 
бољи и на руди и на јаловини

Све што је урађено за месец и по дана по стрмом, неприступачном 
и клизавом терену радници РТБ-а обавили су без иједне повреде, а 
и помоћи локалне самоуправе

Снег прекинуо пошумљавање

Лични пример је најубедљивији - Драган Ђорђевић сади багрем
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Концентрат по мери нове топионице

Застоји и тврда руда умањили новембарски домет кривељских флотера

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. - У кривељској флотацији 
нај даље се одмакло у постављању 
филтер-пресе за концентрат, што је 
и разумљиво с обзиром на предност 
која јој је дата због највеће количине 
концентрата која управо из Кривеља 
стиже у нову топионицу, а повећане 
је влажности. Упоредо ће се радити и 
на пресама у борској и мајданпечкој 
флотацији. - Филтер-преса је 
најквалитетнија машина која ради 
у аутоматском режиму и служи 
за добијање сувог концентрата 
– објашњава Јовица Анђеловић, 
главни машински инжењер РТБ-а 
који руководи уградњом све три 
пресе. - “Мецо минералс”, њихов 
произвођач, гарантује нам проце-
нат влаге испод осам одсто, чиме ће 
се отклонити проблеми које нова 
топионица има са концентратом 
влажности преко 10 процената. У 

“Кривељу” су током летњег пери-
ода, где се користе тзв. бубњасти 
филтери, успевали да одрже 
влажност од девет до десет одсто. 
Међутим, током зиме и кишних 
дана појављивао се доста влажнији 
концентрат (и до 14 одсто), што је 
отежавало рад сушача шарже и 
флеш-пећи. 

Према Анђеловићу, од припре-
мних радова завршено је скоро све, 
може се рећи 90 одсто. Основни 
делови пресе стигли су прошле 
недеље, а четири шлепера опреме 
која прва треба да се монтира ис-
товарена су 28. новебмра и тиме 
створени услови за почетак мон-
таже. У оквиру припремних радова 
исечен је отвор у бетону изнад скла-
дишта концентрата где ће преса 
бити постављена, завршена је че-
лична конструкција која је прихвата, 
тако да може да почне уградња и тих 
носача и сипке испод. Они су управо 
стигли из Кине, а ових дана из ца-
ринског магацина треба да се поди-
гне опрема пристигла из Шведске 
како се не би стало са монтажом. То 
су два контингента у којима се налазе 
мерне ћелије и ослонци пресе, фил-
тери мембранске плоче, цилиндри, 
хидраулични агрегат и електрика. 

Да би филтер-преса радила, по-
требан јој је и ваздух. Компресори 
су већ испоручени од “Атлас Копка” 
и уграђени, како у Кривељу тако и 
у борској флотацији. Компресор за 
Мајданпек је стигао у Београд, али 
у РБМ-у још нису завршени при-
премни радови. - Овде у Кривељу 

- резимира Анђеловић - завршена 

је монтажа компресора, монтажа 
сушача, резервоара за воду и рас-
хладне куле. Цевовод са резерво-
аром за ваздух је комплетно из-
веден до хале филтер-пресе где је 
већ монтиран филтер. Чека се да 
следеће недеље стигне разделник и 
угради веза филтер-разделник, док 
даље повезивање са филтер-пре-

сом зависи од договора са суперви-
зором из компаније “Мецо мине-
ралс”. Завршетак монтаже и поче-
так рада пресе може се очекивати 
крајем године. 

Према речима Саше Милића, 
управника кривељске флотације, 
поред дробилица, филтер-пресе 
су нешто најбоље што производи 
компанија “Мецо Минералс” и ко-
ристе се свуда у нашем окружењу (у 

Бугарској имају три, у Македонији 
две, имају их широм света и свуда 
раде добро). Кад преса проради у то-
пионицу ће се једноставно речено 
возити мање воде у концентрату, а 
технологија флотирања моћи ће 
да се води несметано јер неће бити 
ограничења што се тиче филтраже. 
Опрему за пресе у РТБ-у произвеле 
су (за “Мецо”) компаније у Кини, 
Шведској, Турској и Словенији. Да 
би преса радила треба, такође, да 
се уграде цевовод и кондиционер 
за хидромешавину. Кондиционер је 
направљен у ФОД-у и већ је на лицу 
места. У току је повезивање пумпи 
(са кондиционером) које ће хра-
нити филтер-пресу хидромешави-
ном. Ради прања филтер-платна, за 
разблажење хиодромешавине у кон-
диционеру, као и за заптивне пумпе, 
управо се доводи вода. Користиће се 
постојећи резервоари репарирани у 
ФОД-у, а постављен је и магистрални 
цевовод који све повратне воде и фил-
трат, слободним падом, враћа назад 
у згушњивач. Везе са филтерима 
остаће, али ће се извести нове које ће 
ићи до пресе на којој ће се изводити 
последња операција у производњи 
концентрата. 

Љ. Алексић 

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ–
ВЕЉ“. - За разлику од октобра, који су 
укњижили међу успешније овогодишње 
месеце, кривељски флотери привели 
су крају новембар на 90 одсто плана 
прерађене руде, а са бакром у концен-
трату на 88 одсто. За 28 дана прерадили 
су 714.000 тона руде и произвели 10.830 

тона концентрата са 1.706 тона бакра у 
њему.

 -Искоришћења су нам добра, 
изнад су планираних – каже управник 
Саша Милић. - Технолошко је близу 
86 одсто, а временско искоришћење 
млинова више од 93 процента. 
Подбачаји у количини прерађене 

руде и бакра у концентрату углав-
ном су због застоја и тврђе руде током 
целог месеца. Почетком новембра 
имали смо застој друге секције мли-
нова од 32 сата када смо облагали 
плашт млина са шипкама, а потом 
тринаестосатни застој флотације 
због отказивања редуктора на 
транспортној траци изнад бункера. 
Имали смо и два застоја од по два-
три сата због пада напона. Јесте да је 
руда била мало тврђа, али је флота-
билна. Просечна прерада по секцији 
била је око 400 тона на сат. Влажна 
руда доводила је и до заглављивања 
на дробљењу, али то је решено тако 
да сада, иако је пао снег, процес добро 
иде, немамо тешко решиве проблеме.

Флотери се ових дана припремају за 
дводневни застој целе флотације који 
би требало да буде у првој недељи де-
цембра. “Нишане”, како рече управник, 

лепше време у прогнозама, а током тог 
тзв. воденог застоја, који је планиран за 
октобар, па одложен, провериће првен-
ствено све вентиле. Јер, наилазе хладни 
дани, а треба да замене и четири траке, 
два редуктора и бубањ на транспортној 
траци. Занимљиво је да ти редуктори 
и бубањ нису мењани од почетка рада 
флотације, што је преко 30 година. 

У кривељском јаловишту, према 
оцени управника Милића, има места за 
одлагање до септембра идуће године, 
али се надвишење брана и градња тзв. 
нултог поља одвијају по пројекту. Током 
новембра је било неких проблема на 
средњој брани јаловишта, али је то 
решено. Тамо је тешко радити, зими 
поготово кад се све заледи, па се фло-
тери спремају да прегурају најхладније 
дане, како на јаловишту, тако и у самој 
флотацији, на филтражи, дробљењу...

Уз помоћ нових постројења све три РТБ-ове флотације производиће концентрат влажности осам 
процената, па и мање, што ће елиминисати проблеме које, поготово у кишним и зимским месецима, 
проузрокује влага у сушачу шарже и флеш-пећи

Почела монтажа филтер-пресе 
у кривељској флотацији

План окрњен, али 
искоришћења добра

Љ. Алексић
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У РБМ-а монтирају два нова „белаз“-камиона носивости 220 тона

Велики ремонтни радови у флотацији РБМ-а

РБМ. - У нову календарску 
годину, ако се ништа непланирано не 
догоди, Рудник бакра Мајданпек ући 
ће опремљенији за шест нових тешких 
возила марке “белаз”, носивости 220 
тона. Крајем октобра стартовао је “белаз 
19”, као прво у серији тих возила којима 
се, пре свега, убрзава раскривање ради-
лишта “Исток” на “Јужном ревиру”.

Стицајем околности, због ниског 
водостаја Дунава којим се допремају, 
делови за још два возила стигли су тек 
последњег викенда новембра. - Како 
су у питању возила нама добро по-
знатог произвођача, фирме “Белаз”, 

носивости 220 тона, екипе искусних 
мајстора одмах су прионуле на посао, 
те очекујемо да ће монтажа бити 
обављена веома квалитетно и брзо – 
рекао нам је Милош Поповић, руко-
водилац одржавања тешких камиона у 
РБМ-у.

Ова возила би, према очекивању, 
могла да започну пробну вожњу већ 
првих дана децембра, јер ради се ужур-
бано будући да се четврто возило 
очекује до 10. а већ половином месеца 
и делови за пето и шесто. - Очекујемо 
да нам свих шест нових камиона буду 
на располагању у наредној години. 

Свесни њиховог значаја за даљи рад 
рудника, наши мајстори максимално 
су предани циљу, па се не обазиру на 
мраз и радно време - истиче Братис-
лав Благојевић, помоћник директора 
РБМ-а за електромашинство.

Поводом пристизања делова за пре-

остала нова возила, одређена бојазан 
постоји само око услова пловидбе Ду-
навом, због чега се и на претходну ис-
поруку чекало нешто дуже. 

Текст: С. Вукашиновић 
 Фото: М. Поповић

РБМ. - Зарад повећања капацитета 
прераде у Флотацији Рудника бакра 
Мајданпек обимним ремонтним радо-
вима “подижу” пету секцију која 20-ак 
година није у функцији и упоредо 
обнављају старо флотирање. План је да 
се сви ти, захтевни и обимни послови 
заврше до краја календарске године, па 
се ужурбано ради. - Машински радови 
су већ увелико у току, електрорадови 
их прате, али су рокови кратки, а 
при томе не зависе само од нас, јер је 
покретање пете секције и њен старт 
условљен испорукама делова. Оно 
што би посебно могло да нас успори 
су дуги рокови испоруке за специфи-
чан електроматеријал и опрему пете 
секције коју треба оспособити до краја 
ове године како би у наредној могла 
да допринесе повећању прераде - каже 
Жељко Михајловић, технички руково-
дилац производње у Флотацији РБМ-а.

Испоставило се да су радови за 
“нови почетак” на петој секцији по-
кренути готово на исти дан када је пре 
пола века завршена. Она је 24. новем-
бра 1968. године, са шестом и седмом 

секцијом, појединачног капацитета 
170 тона на час, била завршена као део 
“Флотације 2”. Последње две деценије, 
међутим, није радила. Славиша 
Панић, инжењер оперативе, наводи да 
је баш због тога конкретним радовима 
на њеном оспособљавању претходило 
тешко и обимно чишћење од нагомила-
ног талога и трулежи.

Од секција са већим капацитетом 
у Флотацији РБМ-а још само пета није 
у погону, а након њеног покретања и 
укључивања у производњу, од укупно 
11, само прва и друга остају неремонто-
ване. Притом, прва је у великој мери рас-
ходована, а друга није у погону од 1994. 
године. То су, међутим, мање секције.

-Радови на петој секцији су почели 
23. новембра. Тренутно су ангажо-
вана пет бравара и двојица завари-
вача, а до данас смо успели да ура-
димо плоче погонског зупчаника, по-
дигли стара кућишта, редукторе, при-
премили горњи зупчаник, обрусили 
чело, поставили зупчаник који сада 
треба центрирати. Радимо колико 
можемо, али би све ишло брже да је 

више људи, више мајстора - рекао нам 
је Радован Вујовић, пословођа горње 
групе машинског одржавања додајући 
да се упоредо обављају редовни, али 
и други послови: - Наше ангажовање 
упоредо траже и хала гребача, главна 
трака, полициклони, пумпе, старо 
флотирање девете секције...

На старом флотирању, запосленима у 
одржавању Флотације припомаже екипа 
мајстора из погона Производних услуга, 
подижу старе машине и комплетирају 
нове. - Обнова старог флотирања је 

задатак који практично реализујемо 
са истим циљем: да се повећа капа-
цитет прераде будући да су уграђене 
нове „Metco minerals“ флотационе 
ћелије пројектоване за обим прераде 
руде од шест милиона тона годишње, 
а како би достигли жељених 7,7 мили-
она. Ту је потребно, поред 10-е линије 
основног флотирања са пречистачем, 
која је радила ових дана, да се за тај 
додатни капацитет оспособи и девето 
основно флотирање и са пречистачем 
- објашњава Жељко Михајловић: - То и 
није тако обиман посао, али подразу-

мева да се очисти и прегледа баш све, 
машински да се провери, завари, „за-
тегне“, а када је реч о електрорадо-
вима, да се доста тога и замени. Све 
ремонтне радове у овој фази, почев од 
већ обављеног чишћења, обављају за-
послени у флотацији, уз редован посао 
око производње који једноставно, не сме 
да трпи: - Све што можемо радићемо 
сопственим снагама, мада је сасвим 
извесно да ће нам и око машинских 
и електрорадова бити неопходна до-
датна помоћ. У овој фази, будући да 

због смањених испорука руде имамо 
смањену прераду, успевамо да избег-
немо додатне застоје. На секцијама 
које тренутно нису ангажоване 
обављамо све неопходне поправке, 
акорде и друге послове од значаја 
за “подизање” погонске спремности 
опреме - каже Михајловић. Његови са-
радници истичу да би у послу били 
ефикаснији, а у поштовању рокова 
тачнији, када не би било тешкоћа са 
резервним деловима и закашњења у 
њиховој испоруци.

С. Вукашиновић

Јача “флота” тешких возила

„Подизање” пете секције

После “белаза 19” који је стартовао крајем октобра, почетком 
децембра придружиће му се два, а до краја месеца очекују се још 
три дампера. - Са шест нових возила на почетку наредне године 
биће услова за већи учинак на површинском копу

Са циљем да се повећа капацитет прераде, оспособљава се још 
једна од већих секција, а упоредо обнавља старо флотирање. 

- Рок за завршетак радова је до краја године, а стрепи се од 
дугих рокова испоруке за поједине специфичне, посебно 
електроматеријале
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Новембарска производња у Руднику бакра Мајданпек

Први снег без већег утицаја на производњу РБМ-а

РБМ. - За производњу у Руднику 
бакра Мајданпек новембар је био један 
од тежих месеци током којег многе окол-
ности нису ишле на руку рударима. И 
поред тога, коначан резултат, односно, 
производња бакра у концентрату је око 
планиране, будући да су овог месеца у 
флотацији прерадили све количине руде 
испоручене са површинског копа.

Током новембра план укупних иско-
пина на „Јужном ревиру“ од 2,2 мили-
она тона, са безмало 1,3 милиона тона, 

испуњен је 58 одсто. Откопано је 475 
хиљада тона руде, што је остварење од 
86 процената, али је захваљујући изу-
зетно добром садржају метала, крајњи 

резултат солидан. Дато је 2.167 тона 
бакра у руди, што је незнатно изнад 
плана. Као разлог недовољних ископина 
руде наводи се недостатак булдозера и 
хаваријска замена траке “16 Б”.

На површинском копу још наводе да 
је план транспорта остварен 76 одсто, 
будући да се просечно могло рачунати 
на 11 камиона, а да је за остварење плана 
било неопходно више, као и да је учинак 
транспортног система јаловине тек 23 
одсто. Основни разлог овог подбачаја 

је недостатак булдозера за планирање 
простора где се одлаже јаловина и 
хаваријска замена траке “2503”.

 -Потреба за булдозером је еви-

дентна на јаловисту Ујевац ради ре-
довног рада система и припрему 
терена за померање транспортне 
траке “Т 06” - каже Андреја Марковић, 
помоћник директора РБМ-а за рудар-
ство. - На “Јужном ревиру” булдозер је 
неопходан радилишту “Исток” да би 
се убрзало раскривање, али још више 
за опслуживање “рудних” багера, на 
радилишту “Андезитски прст”, с об-
зиром на услове у којима се ради. 

У Флотацији су и новембра 
настојали да на најбољи начин пре-
раде сву испоручену руду. – Међутим, 
у последњој декади суочили смо се 
са доста неуједначеним испорукама 
руде - каже Жељко Михајловић, тех-
нички руководилац производње у овом 

погону. - Упркос тешкоћама које смо 
и сами имали, будући да смо због 
мањих количина руде са површин-
ског копа радили смањеним капаци-
тетом, због бројних обавеза у области 
текућег и инвестиционог одржавања 
ипак се радило пуном паром, а успели 
смо да сву испоручену руду прерадимо 
са солидним искоришћењем и у зах-
теваном квалитету. Прерађено је 80,5 
одсто планом предвиђене, односно све 
што је испоручено са копа. 

Укупна новембарска производња у 
Руднику бакра Мајданпек тако је понела 
печат хаваријских застоја, иако су запо-
слени на одржавању учинили све да по-
следице санирају и проблем реше у што 
краћем року. 

РБМ. - Први снег ове зиме у 
Мајданпеку, на површинском копу Руд-
ника бакра, никога није изненадио, али је 
у извесној мери отежао услове у којима 
се ради. А, ради се солидно имајући у 
виду да се овомесечни план на руди не-
знатно премашује, а укупне ископине 
остварују са око 67,5 одсто.

-Током првог снежног викенда 
производња на површинском копу 
одвијала се релативно добро. Било је 
мало падавина без већих проблема – 
истиче Живојин Јованов, дежурни 
инжењер површинског копа. Он додаје 
да непредвиђених ситуација није било, 
осим што су нешто теже излазила возила 
због клизавог пута, али да су се и млађи 
возачи веома добро сналазили. 

Драган Марковић као возач тешких 
возила у РБМ-у ради непуну годину и по 
дана и потврђује да се ради у отежаним 
условима, али уобичајено: - Јутрос су 
услови били нешто тежи, али је сада 
мало отоплило и нема проблема. Зима, 
уосталом, подразумева суочавање 
са падавинама и маглом, па су већа 
пажња и опрезност неопходни. 

„Јужни ревир“ површинског копа у 
Мајданпеку после првог снега, влажног 
и наталоженог у слоју од 10-ак центи-
метара, исцртавају нове боје, а кретање 
вијугавим коповским друмовима налик 
је уобичајеном. Ради се пуном паром 
посебно на најнижим етажама, а нешто 
мање и на радилишту „Исток“. - Са 
првим снегом услови за рад су, ипак, 

добили на тежини. При помањкању 
помоћне опреме тешко је решавати 
и постојећу проблематику, а камоли 
додатну – каже Андреја Марковић, 
помоћник директора РБМ-а за рудар-
ство: - Соли имамо, као и исправну 
солану. Међутим, са једним полуис-
праваним грејдером и једним булдозе-
ром стварање радних услова је веома 
тежак посао. Јер, захтеви су велики, 
пре свега за ангажовањем булдозера 
код „рудних багера“, затим на путу по 

„Западу“ површинског копа који је од 
значаја за транспорт руде и, коначно, 
за стварање услова за рад транспор-
тног система, уз додатну обавезу при-
преме трасе за померање тракастог 
транспортера 06.

Нове околности наметнуле су нове 
обавезе, али је најважније да се сви и у 
њима добро сналазе, односно да за искр-
сле проблеме има решења. 

 -Први снег дочекан је без 
изненађења. Руку на срце и пада-
вине су мањег обима, а тешкоћа 
има само у изласку тешких возила 
на јаловишта, на „Бугарски поток“ 
и „Јаловиште 13“, пошто због недо-
статка помоћне механизације „Фаза 1“ 
није у функцији - вели Горан Репеџић, 
главни пословођа производње на повр-

шинском копу РБМ-а: - Како престане 
потреба за ангажовањем помоћне 
механизације на изради косог 
пута за прилаз „рудним багерима“, 
усмерићемо је на послове везане на 

„Фазу 1“, тако да би још током ове 
недеље могло да се ради на том одла-
галишту а потом и сређивању терена 
за селидбу одлагача.

Међутим, како је, по речима Андреје 
Марковића, у најави „подизање“ још два 

булдозера и куповина гума за грејдер, 
постоје добри изгледи да се побољшају 
услови за нормалан рад у зимским ус-
ловима како на руди тако још више на 
преко потребној раскривци.

С. Вукашиновић

Мало падавина, мало 
проблема. - У новембру се 
на површинском копу план 
руде остварује уз мали 
пребачај, али је на укупним 
ископинама, због мање 
раскривке, остварење само 
67,5 одсто. – Недостаје 
помоћна механизација

Почетак без изненађења

Подбачај на ископинама, због проблема са помоћном 
механизацијом и транспортом, одразио се и на друге 
производне резултате

Учинак умањили застоји

С. Вукашиновић
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И прошлог месеца електролизери „јурили” и квантитет и квалитет производа

Централизовање магацинског пословања у ТИР-у

Металургија

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Једанае стоме-
сечни производни биланс Електролизе 
достигао је 61.045 тона катодног бакра, 
од чега је 98,41 проценат grade „А” ква-
литета, а остало стандардног. Макси-
мална производња, уз минимални про-
ценат ретура (13,98%) – оцењује (1. де-
цембра) једанаестомесечне резултате 
Јелена Маринковић Стоилковић, 
управница овог металуршког погона. 
Продуковано је и 1.185 тона бакар-сул-
фата (плавог камена). 

У новембру је РЈ за производњу 
електролитичког бакра дала 6.155 тона 
катода (3.660 тона из сопствених сиро-
вина и све је испоручено, док је на за-
лихама остало само 35 тона). Од укупне 
количине „црвеног” метала, 98,68% је 
grade „А” квалитета, а остало стандар-
дног. Као ретур отпремљено је 1.266 тона 
(18,43%). Продато је 6.368 тона катодног 
бакра (била је само једна рекламација 
везано за испоруку у Загреб, зато што 
они траже чисту, равну, глатку катоду 
јер раде „ап-каст” поступком). 

Када је реч о упослености капаци-
тета, прошлог месеца максимално је 
било у раду 748 ћелија (556 у новој и 

192 у старој електролизи), а минимално 
678. Сви параметри рада електроли-
тичке рафинације кретали су се у пла-

нираним границама. Температура елек-
тролита је „шетала” од 53 до 64 сте-
пени Целзијусових и доста је вари-
рала у зависности од спољне. Топлотна 
енергија је битан норматив, јер свако 
тзв. потхлађење процесног електро-
лита резултира извесним поремећајем у 
производњи. 

У новембру су произведене 62 
тоне бакар-сулфата, док се на зали-
хама налазе 22 тоне. Од укупне коли-
чине плавог камена, само десет тона 
је било индустријског квалитета (за 
руднике), а остало пољопривредног и 
махом је све продато на домаћем и ино-
страном тржишту (Турска и Пољска). У 
РЈ Регенерација било је мањих застоја 
због проблема са центрифугом, али је 
Служба машинског одржавања брзо 
решила тај проблем у време застоја у 
Топионици због паровода. 

РЈ за производњу племенитих метала 
ради пуним капацитетом - преклапају 
се кампање доре-пећи - у току је десета 

(операција Т10), док се операција Т9 
приводи крају. Све произведено у Зла-
тари је испоручено (злато, сребро, селен, 

платина и паладијум). С обзиром на 
недовољан број извршилаца (12 радника 
Златаре је на боловању или су суспен-
довани), били су приморани да најбоље, 
најискусније и најквалитетније раднике 
из Рафинације преместе у Златару. – 
Тачно је да смо добили 14 нових рад-
ника у Рафинацији, али они тек треба 
да уче. Иначе, сви раде пуном паром, 
и непосредни извршиоци, и службе 
машинског и електроодржавања, јер 
је све дотрајало, а наступају ниске 
температуре. Средили смо све што 
смо могли, како бисмо побољшали 
квалитет производа. Сви параме-
три су подешени (минимални проце-
нат ретура, температура, циркулација 
електролита, струја, напон), да бисмо 
добили квалитетнију катоду - нагла-
сила је управница Електролизе. 

Ј. Станојевић

ТИР. – У целом ТИР-у пре месец 
дана почело је „гашење” тзв. прируч-
них магацина у погонима. Како нам 
је објаснио Драган Николић, заме-
ник директора ТИР-а за електромашин-

ско одржавање, идеја да се магацински 
простор комплетно обједини на једном 
месту постоји одавно. Никло је много 
приручних магацина који су временом 
постали баласт, па је дошло до нело-
гичне ситуације да су најмањи погони 

имали по неколико магацина (у Топио-
ници постоје магацини приручних алата, 
машинског дела, електро дела, исто тако 
и у Фабрици сумпорне киселине, Енер-
гани где их је до скоро било девет, а у 
Електролизи чак 13). То је веома оте-
жавало праћење потрошње резервних 
делова и свега осталог. 

- Идеја да имамо један, централни, 
магацин веома је стара. Разлог је 
лакше планирање годишњих трош-
кова одржавања, већа контрола, 
издавање репроматеријала и резерв-
них делова. Бенефити су многобројни, 
а упослено је мање радне снаге. Зами-
сао је да у погонима остану мали ма-
гацини алата, али што се тиче резерв-
них делова, све долази у централни 
магацин. То је врло битна ставка и 
због базе података. И сада смо „пове-
зани” на централни систем и имамо 
увид шта се дешава у приручним 
магацинима. Важно је да на једном 
месту имамо јединствени списак, где 
бисмо лакше пратили потрошњу тог 

репроматеријала, али, такође, и пла-
нирали трошкове. То неупоредиво 
олакшава посао комерцијали, јер 
сада, на пример, набављамо елек-

троде за сваки погон посебно. Идеја 
је да се у овом магацину централизује 
и издавање ХТЗ опреме, дакле, да све 
буде под једним кровом, сабрано и 
поједностављено - рекао је Николић. 

Зоран Ивановић, руководилац Сек-
тора за складишне послове ТИР-а, додаје 
да све из приручних магацина у пого-
нима (резервни делови, репроматеријал, 
ХТЗ опрема, уља, мазива) треба преба-
цити у расположиве просторе главног 
складишта. - Све се своди на то да се 
централизује магацинско пословање 
и да се приручни магацини испразне 
и „угасе”. Та роба ће бити доступна 

свима - како се буде трошила и коли-
чине смањивале, сва која се надаље 
прима биће у званичним магацинима 
(ТИР, или РТБ). Новог улаза у при-
ручне магацине нема! После тога би 
следила оптимизација залиха у ма-
гацинима. За стандардну робу која 
се стално користи у свим погонима 
ограничила би се минимална и мак-
симална количина на залихама и из-
бегло да један артикал требује сваки 
погон понаособ – нагласио је Ивановић. 

Наш саговорник додаје да је те-
жиште на формирању јаке техничке при-
преме која је у функцији праћења на-
бавке и реализације стања залиха у ма-
гацину. - Људи у техничкој припреми 
треба да знају шта имају на залихама 
и шта им је неопходно за наредни 
период, да прате шта је утрошено и 
располажу свим тим подацима, како 
би могли да планирају трошкове. По-
казало се да је оптимизација залиха 
неминовна баш зато што се дешавало 
да имамо једну исту врсту лежајева у 
скоро свим магацинима. Онда колеге 
морају да се међусобно зивкају и 
питају „имаш ли то”. Када се сва 
роба пребаци овде, приручни мага-
цини требало би кроз систем да буду 
видљиви свим корисницима.

Ј. Станојевић

У новембру 6.155 тона катода

Све обједињено под једним кровом

За 11 месеци дато 61.045 тона катодног бакра, од чега је 
98,41 проценат grade „А” квалитета, а остало стандардног. – 
Производи овог металуршког погона одмах се испоруче 
домаћим и иностраним купцима. – Ј. Маринковић Стоилковић: 
Сви параметри су подешени (минимални проценат ретура, 
температура, циркулација електролита, струја, напон), да бисмо 
добили квалитетнију катоду

Д. Николић: Разлог централизовања је лакше планирање годишњих 
трошкова одржавања, већа контрола, издавање репроматеријала и 
резервних делова. – З. Ивановић: Показало се да је оптимизација 
залиха неминовна. - Акценат треба ставити на формирање јаке тех-
ничке припреме која је у функцији праћења набавке

Зоран Ивановић

Драган Николић

Јелена Маринковић Стоилковић
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После октобарског рекорда, топионичари солидни у новембру 

Металургија

ТОПИОНИЦА. – Од почетка године 
до 27. новембра Топионица је произвела 
72.087 тона анодног бакра. Топиони-
чари су у октобру дали 8.086 тона анода, 
чиме су први пут ове године премашили 
8.000 тона и што је, уједно, рекордна 
производња у 2018. Како нам је рекао 
Славиша Стефановић, технички руко-
водилац Топионице, да је било довољно 

шарже, сигурно би била достигнута ре-
кордна продукција од почетка рада нове 
топионице (8.260 тона анода) која је 
остварена у септембру минуле године. 

- Рекордни месечни биланс ове 
године постигли смо захваљујући 
довољним количинама сировина, 
пре свега, концентрата који је сад-
ржао нешто више „црвеног” метала. 
После јунског ремонта у раду топио-
нице се апсолутно примећују његови 
ефекти – технолошко искоришћење 
је враћено на 98 одсто, а поправљени 
су и остали параметри рада агре-
гата. Нема застоја, осим евентуал-
них хаваријских, а чак и када мора 
да се заустави погон, то се ради у 
планираним терминима – наглашава 
Стефановић.

После октобарског домета, који 
ће највероватније остати рекордан до 
краја године, Топионица је за 27 дана 
новембра, уместо предвиђених 7.258 
тона, продуковала 6.515 тона анодног 
бакра (90 одсто реализације плана). 
За то је било неопходно прерадити 
29.178 тона шарже, што је мало изнад 
90 процената предвиђене количине 
(32.225 тона). Требало је прерадити 
22.382 тоне сопственог концентрата 
(из басенских рудника), а прерађено је 
17.800 тона (план је остварен са 80 %), 

8.480 тона увозног (117 % од плана) и 
935 тона хладног материјала (130 % од 
плана). 

- Тај пребачај није за похвалу, 
јер ову ставку треба прерађивати 
испод плана. То говори да нам је 
хладни материјал и даље „омча око 
врата” и да треба радити на његовом 
што мањем стварању и извожењу 
из конверторске хале у флотацију, 
да би га припремили за прераду у 
флеш-пећи. Иако се његове коли-
чине смањују из месеца у месец, и 
даље га имамо у вишку. Хладни 
материјал нам остаје као импера-
тив и његова класификација као и 
досад – да га делимо на крупне комаде 
(богате, са преко 40 процената „црве-
ног” метала), док је остатак ситна 
фракција (сиромашна која садржи 
око 30 одсто бакра). Морамо да затво-
римо целокупну прераду на конверто-
рима, како би било што мање хладног 
материјала, што би био велики успех 
– нагласио је Стефановић. 

У поменутој количини прерађених 
материјала била је 3.341 тона бакра у 

домаћим концентратима (71 % од плана) 
- садржај бакра кретао се, у просеку, 
18,77 %, и 1.916 тона у увозним (120 % 
од плана) - са садржајем метала од 23 
%. Када је реч о другим сировинама за 
добијање анода, прерађено је и 1.185 
тона ретура (106 % реализација плана), 
као и 302 тоне скрапа, односно отпад-
ног бакра. Искоришћење се држало на 
95 одсто, а овде се надају да ће до краја 
месеца, када буду пристигле све анализе 
из прерађене сировине, да достигне 
пројектованих 98 процената. Ради се са 
временским искоришћењем изнад 90 %, 

како је и зацртано. Потрошња норматив-
них материјала, пре свега, кисеоника и 
азота се, такође, кретала у предвиђеним 

границама. Мали пробој забележен је 
само на топитељима који су у функцији 
квалитета допремљених концентрата. 
Кисеоник и азот су били испод угово-
рених вредности, док је мазут у гра-
ницама нормативних параметара. По-
некад је долазило до дневног пробоја 

потрошње воде, како индустријске тако 
и пијаће, а врло често узрок је био квар 
на инсталацијама. 

- Нисмо имали неочекиване, већ 
само три планска застоја који су били 
изнуђени због недостатка сировина 
за прераду, али су били неминовни 
ради минирања, пре свега, „аптејка”. 
Ниске температуре током новембра, 
које су падале и испод нуле, опоме-
нуле су нас да још увек нисмо завр-
шили припрему за зимски период. Тих 
дана имали смо проблем са влагом у 
ваздуху високог притиска (компре-

сори усисавају атмосферски ваздух 
који у овом периоду садржи повишену 
влагу која тада смрзава унутар регу-
лационог вентила). У неколико на-
врата дошло је до замрзавања ваздуха 
и немогућности регулационих вен-
тила да обављају своју функцију, пре 
свега, вентила за проток кисеоника за 
флеш-пећ. Одмах смо преузели неоп-
ходне мере, тако да ових дана у погону 
имамо сервисере за сервисирање 
уређаја - сушача ваздуха који ће да 
елиминишу влагу из ваздуха, па се 
надамо да у предстојећем периоду неће 
бити замрзавања вентила. Остале 
припреме, колико је било могуће, већ 
смо обавили, па ни ту не очекујемо 
већа изненађења током зиме. Оно што 
је за очекивати јесте повећан садржај 
влаге у концентратима, али не у оној 
мери као претходних година када 
смо имали заиста велике тешкоће са 
влажним концентратима, пре свега, 
на вибро-ситу. Рудари су порадили на 
њиховим уређајима за елиминацију 
влаге у концентрату, тако да њен 
садржај не би требало да прелази 
десет одсто, што не смета. Али, када 

премаши 13 %-14 % као лани, онда је 
веома проблематично допремање до 
сушача концентрата. Остали агрегати 
су припремљени за наредни период 
и на њима се редовно интервенише 
током планских застоја – додао је тех-
нички руководилац Топионице.

Без обзира на заостатак у односу на 
новембарски план (90 % реализације), 
топионичари очекују да до краја месеца 
произведу 7.500 тона. У наредном пери-
оду надају се предвиђеном приливу кон-
центрата, као и реализацији планиране 
производње. 

„Пали” на 7.500 тона анода
За непуних 11 месеци 
топионичари дали 72.087 
тона анода, а у октобру 
забележили рекордну 
месечну продукцију у 
овој години од 8.086 тона. 

– С. Стефановић: Нисмо 
имали неочекиване, већ 
само три планска застоја 
који су били изнуђени 
због недостатка сировина 
за прераду, али су 
били неминовни ради 
минирања, пре свега, 

„аптејка. - За 27 дана 
произведено преко 6.515 
тона анодног бакра

Ј. Станојевић

Славиша Стефановић
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Град Бор обележио крсну славу Ђурђиц

У Бору одржана 17. „Златна свадба”

БОР. – Град Бор је на пригодан начин 
и ове године, 16. новембра, обележио 
своју крсну славу Ђурђиц. У присуству 
радника Градске управе, одборника 
Скупштине града, чланова Градског 
већа, представника јавних предузећа, 
установа, свештенства и бројних 
званица, Његово Преосвештенство 
епископ Тимочки господин Иларион 
пререзао је славски колач и пожелео 
свима срећну и благословену славу. 
Такође је изразио задовољство што 
многи од присутних обележавају славе 
у кругу породица и долазе на литургије 
и богослужења. („Велика је радост 
за нас из цркве када представници и 
прваци локалне самоуправе имају и 
личну веру, породичну, прослављају 
своје заштитнике, али и да на потпуно 
примеран начин учествују заједно са 

свештенством призивању благослова 
Божијег на светим литургијама и 
богослужењима који су најважнији 
догађаји у нашем духовном животу”). 

- Желим вам од Господа свако добро, 
добар однос са сарадницима, добар 
међуљудски однос и хришћанско 
достојанство са најављеним новим 
комшијама који ће доћи у овај град, 
са нашом надом да ће помоћи развој 
читавог Борског, па и Зајечарског 
региона. Да ми као православни 
хришћани, који смо на овим 
просторима у већини, дамо добро 
сведочанство о квалитету нашег 
народа, али и о истинитости наше 
вере. То ћемо учинити само онда 
ако свако од нас појединачно буде на 
светосавском, духовном нивоу, а то 
значи да волимо своју цркву, државу, 

народ и комшије и да се чак молимо 
и за наше непријатеље да их Господ 
одврати од непријатељства према 
нама и да нас све прими у милости 
своје царство небеско молитвама 
Светог великомученика Георгија 
победоносца – рекао је господин 
Иларион.

Честитке верницима, који славе 
Ђурђиц, упутио је и градоначелник 
Бора Александар Миликић и пожелео 
им добро здравље и леп провод у кругу 
породице. – Много ствари смо урадили 
и уредили у 2018. и Бор ове године 
заиста бележи просперитет. Важно 
је напоменути да смо овде и треба да 
будемо у служби народа, и то радимо 
на другачији начин него претходних 
година. Вера нас окупља, људи се 

окупљају око идеје да Бор буде оно 
што јесте – најбољи и најлепши град 
са људима какви живе у њему – добри, 
поносити који поштују своју славу, 
али и они који не славе а поштују свој 
град на начин на који то раде. Сигуран 
сам да ћемо, захваљујући свима нама 
који извршавамо и вршимо обавезе 

и власт, у наредним годинама донети 
просперитет свих суграђана Бора - 
нагласио је Миликић.

У цркви „Свети Ђорђе” у Бору, која 
ову славу обележава као обновљење 
храма, током преподнева епископ 
Тимочки господин Иларион служио 
је свету архијерејску литургију. Међу 
многобројним верницима литургији су 
присуствовали и представници града 
Бора.

БОР. – Традиционална манифе-
стација „Златна свадба”, која је 17. пут 
одржана у Бору (30. октобра), ове године 
окупила је највише брачних парова до 
сада (56) који обележавају пола века 
заједничког живота (за учешће су се 
пријавила 62 пара који су склопили 
брак далеке 1968, од којих се 56 оку-
пило на прослави „златне” свадбе). 
Након дочека у Клубу за стара лица, где 
је одржана свечана приредба, они су по-
сетили Народну библиотеку и Музеј ру-
дарства и металургије у Бору. У згради 
Скупштине града одржан је свечани 

пријем код градоначелника Александра 
Миликића, а након тога за слављенике 
је приређен и свечани ручак. 

- За Бор је ово једна од најлепших 
и најдражих манифестација, вредна 
поштовања од стране града, али и 
свих суграђана. И на овом пријему 
смо видели ту љубав, енергију и пози-
тиван став према животу и оном што 
носе са собом. Ово показује колико 
смо на високом нивоу схватања 
друштва и морамо настојати да овакве 
манифестације живе и наредних 
година, али да негујемо и сличне. Бор 

је млад град који има пуно традиције 
и културе коју приказује Србији на 
начин на који то данас чинимо. Овак-
вим манифестацијама показујемо да 
је породица основна ћелија друштва, 
јер здрава породица представља 
потенцијал одакле добијамо здраве, 
младе људе који ће водити град, при-
вреду и све оно што представља његов 
развој и будућност. Град је у прет-
ходном периоду, углавном, испунио 
обећања која се односе на стара лица. 
Омогућили смо им бесплатан превоз 
(граница је са 65 година „спуштена” 
на 60), отворили смо Дом за старе, 
али смо и кроз социјалну политику 
обратили пажњу на стара, слабовида 
и слепа лица и акценат ставили на 
решавање проблема раскрсница и пе-
шачких прелаза. Има много простора 
да у наредном периоду развијамо ову 
област и то је оно што ћемо радити у 
2019. и 2020. години, како би се нашим 
најстаријим суграђанима у селу и 
граду омогућио бољи живот и услови 
за боље функционисање – истакао је 
Миликић. 

У време када је све више развода 
бракова, посебно код младих парова, 
они који пола века деле све добре и лоше 
ствари које доноси заједнички живот 
нуде једноставан рецепт за то. Наши са-

говорници сложни су у оцени да је, осим 
љубави, за брак најзначаније међусобно 
разумевање, јер само на тај начин брак 
може да траје. – Оно што је основно за 
овако дуг, заједнички живот је прво 
љубав, наравно, па после узајамно 
поштовање, мало толеранције и 
мало трпељивости. Онај ко не може 
да издржи проблеме који се јављају 
у браку и ко не може да пренебрегне 
и савлада несугласице тешко може да 
опстане - саветује Миладин Децановић. 
Његова животна сапутница Стојанка 
препоручује младим брачним паровима 
да буду толерантни и поштују једно 
друго. - И да се воле, наравно, то је ос-
новно. И Радивоје Богдановић сматра 
да је рецепт за дуг, заједнички живот 
међусобно разумевање и поштовање. - 
Ако један бије у клин, а други у плочу, 
од тога нема ништа. Његова супруга 
Гордана наглашава да је разумевање 
најбитније. – Један мора да прећути, 
додуше он више него ја, али то нас је 
и одржало. 

Организатори ове јединствене 
манифестације у Србији, која се од-
ржава под слоганом „Здрав брак, здрава 
породица, здраво друштво”, су Геронто-
лошко друштво и Центар за социјални 
рад, а генерални покровитељ град Бор.

Ј. Станојевић 

Традиционална манифестација ове године окупила највише 
брачних парова до сада (56) који обележавају пола века 
заједничког живота. – А. Миликић: Град је у претходном периоду, 
углавном, испунио обећања која се односе на стара лица - 
омогућили смо им бесплатан превоз (граница је са 65 година 

„спуштена” на 60), отворили смо Дом за старе

Поштовање и толеранција чувају брак

„Волимо своју цркву, државу, 
народ и комшије”

Епископ Тимочки господин Иларион: Желим вам од Господа 
свако добро, добар однос са сарадницима, добар међуљудски 
однос и хришћанско достојанство са најављеним новим 
комшијама који ће доћи у овај град, са нашом надом да ће 
помоћи развој читавог Борског, па и Зајечарског региона

Ј. Станојевић

Света архијерејска литургија у цркви „Свети Ђорђе”
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Друга седница Скупштине града Бора

Центар за социјални рад у Бору добио „гусеничара”

Бор

БОР. – Одборници Скупштине 
града Бора усвојили су, 15. новембра, 
на другој седници (председавао Драган 
Жикић), 40 од 41 предлога одлука, 
колико је било на дневном реду. Једина 
тачка коју је предлагач повукао са днев-
ног реда је именовање директора Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Бор”. За 
ову функцију, по завршеном конкурсу, 
био је предложен Владимир Станковић 

који је одустао од кандидатуре због пре-
ласка на другу функцију. Одборници су 
усвојили одлуке о именовању Милу-
тина Симића за директора Јавног кому-
налног предузећа „Топлана” по заврше-
ном конкурсу, Небојше Димитријевића 
за в. д. директора Музеја рудар-
ства и металургије, као и о поновном 
расписивању конкурса за директора у 

Јавном комуналном предузећу „Водо-
вод”. 

Највећа расправа водила се о 
извештају о степену усклађености пла-
нираних и реализованих активности из 
програма пословања јавних предузећа у 
првој половини ове године. У овом пе-
риоду три борска предузећа исказала 
су губитак. Према мишљењу опозиције, 
јавни сектор у граду бакра је у великом 

проблему. – Јавни сектор у Бору је на 
коленима. Питање је тренутка и дана 
када ће се то урушити. Ту постоје раз-
лике између фирми, одговорних људи 
и оних који покушавају да нешто 
ураде и оних који не покушавају 
ништа – сматра Миливоје Јаношевић, 
одборник Влашке странке „Мост”. – 
Ту има оправданих и неоправда-

них разлога. Дајте човеку који води 
предузеће, његовом менаџменту и 
Надзорном одбору већа права, али и 
већу одговорност. Ко је од актуелних 
или бивших директора икада одгова-
рао за оно што је досад у свом мандату 
радио – питао је Драган Марковић, од-
борник Народне странке.

Према речима надлежних у локал-
ној самоуправи, проблеми и дуговања 
појединих јавних предузећа, пре свих 
ЈКП „Топлана” и ЈКП „Водовод”, 
огромни су, њихово решавање није 
ни мало једноставно, али се увелико 
предузимају мере ради смањења трош-
кова и побољшања пословања. – По-
казало се да озбиљним приступом у 
ЈКП „Топлана”, пре свега када је у 
питању реконструкција котлова и 
припрема за зимску сезону, ове године 
то много боље функционише у самом 
предузећу унутар производног погона. 
На магистрали Б ових дана копамо 
као Римљани у одређеним деловима 
града (седам метара дубина маги-
страле према НГЦ-у, а она је стара 

40 година). Први пут смо почели да 
суштински мењамо неке ствари. То 
је основ како треба да се приступи 
решавању проблема – рекао је Алек-
сандар Миликић, градоначелник Бора. 
– ЈКП „3. октобар” се стабилизовало 
и из негативе прешло у позитиву. И 
ЈП „Боговина” је у плусу, а похвално 
је да је и ЈКП „Топлана” из негативе 

прешло у позитиву – нагласио је Сла-
виша Фришковић, члан Градског већа 
Бора.

„Зелено светло” добила је и одлука 
о условима и начину снабдевања то-
плотном енергијом којом су прецизи-
рани власништво и обавезе одржавања 
система грејања, јер је део подстаница 
власништво „Топлане”, а део скупштина 
станара у појединим зградама. Ближе је 
дефинисан и жалбени поступак по при-
тужби грађана и начин искључивања ко-
рисника са мреже, као и услови за систем 
двадесетчетворочасовног грејања. Ту 
је и одлука о утврђивању просечних 
цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности, што је основица за 
утврђивање пореза на имовину за 2019. 
годину (минимално повећање пореза 
од 0,5 до један и по одсто за станове 
у првој зони, док у осталим зонама 
остаје исти или ће бити мањи), као и 
Локални акциони план за укључивање 
грађана у процес доношења одлука о 
трошењу средстава прикупљених по 
основу пореза на имовину. Усвојени су и 

извештаји о раду јавних установа у 2017. 
години, закључци о приступању изради 
Статута града Бора и Пословника Скуп-
штине града Бора и решење о преносу 
права јавне својине којим се својина у 
власништву града, а коју користи РТБ 
Бор, преноси на Републику Србију која 
даље располаже њиме. 

Ј. Станојевић

БОР. - Центар за социјални рад у 
Бору добио је (30. октобра) специјални 
пењач „гусеничар” за инвалидска 
колица који особама са инвалидитетом 
омогућава улазак у зграду. Тако је решен 
дугогодишњи проблем који су корисни-
цима инвалидских колица и слабо по-
кретним лицима представљали бројни 
степеници на улазу у Центар. Вредност 
овог уређаја је око 500 хиљада динара, 
а средства су обезбеђена из градског 
буџета у склопу Пројекта помоћи осо-
бама са инвалидитетом. 

- Уређај је намењен особама са 
инвалидитетом и свима слабије 
покретљивости. На овај начин 
омогућен је несметан приступ нашој 

згради, где они равноправно, као 
и сви остали грађани, могу да уђу у 
објекат и остварују услуге из обла-
сти социјалне заштите. Нисмо имали 
техничких могућности да направимо 
рампу и зато смо одлучили да уз помоћ 

„гусеничара” решимо проблем. Према 
новом закону, све установе морају да 
имају или рампе или „гусеничаре” – 
рекла је Мирјана Митровић, директор 
Центра за социјални рад у Бору.

Пројекат помоћи особама са инва-
лидитетом, вредан 3,5 милиона динара, 
предвиђа још завршетак рампе код Дома 
здравља и уградњу звучно-гласовне 
сигнализације на семафорима у Бору.

Ј. Станојевић
Вредност уређаја је око 500 хиљада динара, а средства 
обезбеђена из градског буџета

Лакши приступ особама 
са инвалидитетом

Нова кадровска решења

Милутин Симић именован за директора ЈКП „Топлана”, 
Небојша Димитријевић за в. д. директора Музеја рударства 
и металургије, док је Владимир Станковић одустао од 
кандидатуре за директора ЈП за стамбене услуге „Бор”због 
преласка на другу функцију. – А. Миликић: Показало се да 
озбиљним приступом у ЈКП „Топлана”, пре свега када је у 
питању реконструкција котлова и припрема за зимску сезону, 
ове године то много боље функционише
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СО Мајданпек два пута заседала и изгласала други овогодишњи ребаланс буџета

РБМ тражи да се прошири листа дефицитарних занимања

МАЈДАНПЕК. - Прво новембар-
ско, а друго заседање Скупштине оп-
штине у новом сазиву у Мајданпеку 
одржано је седмог новембра, а почело 
потврђивањем одборничких мандата 
и протекло у знаку усвајања другог 
овогодишњег ребаланса буџета оп-
штине. Другу седницу, одржану крајем 
месеца обележиле су одлуке од значаја 
за опорезивање у наредној години. 

Одборници су потврдили преста-
нак мандата Силвији Илић, а потом 
одлучили да се уместо Саше Либрића, 
који дужност одборника није прихватио, 
будући да обавља функцију в.д. дирек-
тора ЈКП “Доњи Милановац”, те Дра-
гана Поповића и Елвире Јовановић 
који су изабрани на челне функције 
општине, мандате доделе Миладину 
Голубовићу, Слободану Ивановићу 
и Маријани Србуловић, као првим 
следећима са листе „Александар Вучић - 
Зато што волимо Мајданпек”. Они су на 
септембарским изборима освојили 24 од 
укупно 31 места у локалној Скупштини.

Нова улагања
Други овогодишњи ребаланс буџета 

општине нашао се пред одборницима као 
последица намере да се више буџетских 
средстава определи за сигурнију грејну 
сезону, нова улагања у област здравства 
и нешто више пара за школски спорт. У 

расправи, кроз дискусије опозиционих 
одборника, похваљено је боље опремање 
лабораторије, а замерена нова издвајања 
за топлану, као и то што није било 
образложења, односно, поређења са 
претходним. У одговорима се чуло да је 
о томе 20. октобра спроведена јавна рас-
права. Кроз додатна објашњења чуло се 
за које се намене повећавају средства, да 
се поред бољег опремања лабораторије, 
планира опремање кабинета за физи-
калну терапију, адаптација просторије 
за смештај новог дигиталног рентгена и 
набавка три нова санитетска возила, а да 
је скоро дуплирана цена мазута разлог 
за повећана издвајања топлани.

СО је усвојила извештај о 
реализацији годишњег плана рада ПУ 

“Марије Мунћан”, а потом и дала са-
гласност на годишњи план рада ове 
установе. Донета је одлука да од 
раније изабраних чланова Општинског 
већа Дарио Мијатовић буде на стал-
ном раду задужен за месне заједнице, 
Драган Павловић за малу привреду и 
предузетништво, Марко Тодоровић за 
пољопривреду и Марио Буљубаша за 
спорт и физичку културу. Из опозицио-
них редова је то оштро критиковано, а из 
власти објашњено да је одлука у складу 
са законом који допушта да и сви чла-
нови општинске владе буду на сталном 
раду.

Усвојено је и више других одлука, 
образован Општински штаб за ван-
редне ситуације у складу са кадров-
ским променама на челу општине, а 
нису изостала ни одређена именовања и 
разрешења. За новог председник Управ-
ног одбора Дома здравља “Др Верољуб 
Цакић” изабран је Предраг Сперлић, а 

за в.д. директора Музеја у Мајданпеку, 
до избора директора по конкурсу, 
Југослав Максимовић. У оквиру од-
борничких питања, затражени су одго-
вори везано за примену одлуке о такси-
превозу, састав Општинске изборне 
комисије, прилаз железничкој станици... 

Порези – као овогодишњи
На седници одржаној 28. новембра 

одборници СО су након потврђивања 
одборничког мандата Сањи Павловић 
из Мајданпека са листе „Др Марко 
Радуловић - Српски покрет Двери”, 
усвојили одлуку о одређивању зона 
на територији општине, па ће их бити 
шест уместо три, колико је било до сада, 
о коефицијентима за непокретности об-

везника који воде пословне књиге, као 
и утврђивању просечних цена квадрат-
ног метра непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за наредну годину. 
Они се, за већину корисника, неће разли-
ковати у односу на овогодишње. Пред-
лози одборника опозиције да се уврсти у 
дневни ред укидање еколошке таксе и да 
се оформи трочлана еколошка комисија 
нису прихваћени, али је председник оп-
штине Драган Поповић затражио да се 
о осетљивим темама говори одговорно, 
стручно и чињеницама, а не на начин 
који узнемирава јавност. Бранислав 
Томић је додао да је стратешки партнер 
РТБ-а Бор, одговорна компанија која у 
први план истиче безбедност, екологију 
и производњу.

Овом приликом усвојен је предлог 
одлуке о радном времену угоститељских, 
трговинских и занатских објеката по 
којем ће угоститељи радним даном 
радити најдуже до поноћи, викендом до 
један, а током новогодишњих празника 
до четири сата ујутру.

Именовани су челници и састав стал-
них радних тела Скупштине, комисије 
за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања чији ће председ-
ник бити Саша Јаношевић и комисије 
за стамбене односе са Дејаном Вагне-
ром на челу. Дужности директора ЈП за 
грађевинско земљиште и путеве, разре-
шен је Иван Николић након подношења 
оставке из личних разлога, па је за в.д. 
директора до избора директора по кон-
курсу, именован Дејан Младеновић. 
На место председника НО “ЈП за стам-
бене услуге” именован је Драгослав 
Мунћан.

С.Вукашиновић

РБМ. - Када су током ове јесени у оп-
штини Мајданпек утврђивали листу де-
фицитарних занимања, на предлог који 
је стигао из Рудника бакра Мајданпек 
уврстили су и оператере машинске 
обраде. Наравно, са великим и оправ-
даним разлогом. - Оператери машин-
ске обраде се оспособљавају за обраду 
машинских делова на стругу, глода-
лици, бушилици, брусилици, као и на 
нумерички управљаним машинама 
– објашњава Неђељко Чавић, управ-
ник Производних услуга у РБМ-у. Јер, 
након добијања стратешког партнера 
који планира да максимално повећа 
производњу, извесно да ће се јавити по-
треба за младим оператерима машинске 
обраде: - Израда делова у сопственој 
режији је најбржа и најјефтинија. 
Капацитет машинске радионице 
може да се повећа и неколико пута, 
ако се прими обучена млада радна 
снага, ремонтују постојеће дотрајале 
машине и алатке и набаве нове са ну-
меричким управљањем.

Чавић наглашава да је некада на 
машинској обради радило више од 
50 радника. Природни одлив и два 
социјална програма учинили су да 

сада ради 10-ак радника тог профила: 
- Просечан радни стаж тих радника 
је преко 30 година, а најмлађи има 
20 година стажа. Последњих година 
пријема радника на машинској 
обради није било, јер их није било на 
тржишту рада, а њихово школовање 
скоро да је заборављено.

Они који се определе за школовање 
за оператера машинске струке имаће 
веома реалну могућност запослења 
одмах по завршеном школовању. - Наш 
предлог је усмерен ка припреми ка-
дрова за којим ћемо у наредном пе-
риоду да искажемо потребу. Јер, увид 
у стање на евиденцији НСЗ и старо-
сна структура тренутно запослених 
у погону одржавања опреме указују 
да ће кроз природни одлив, кроз 
пензионисање, бити места за оне који 
су обучени да заузму та радна места. 
На евиденцији НСЗ нема незапосле-
них стругара, брусача, металогло-
дача и, уопште, обрађивача метала са 
и без скидања струготине - потврђује 
и Драган Николић, руководилац 
стручних служби у РБМ-у и додаје: 
- Школи излазимо у сусрет тако 
што тим ученицима обезбеђујемо 

превоз до погона и назад, док уче-
ници са села изван Мајданпека могу 
да користе руднички и превоз до 
града. Обезбеђујемо им просторију, 
поједине машине, а сама школа ин-
структора који их води кроз погон и 
праксу. Рудник сада не може да обећа 
стипендирање и запослење, али су 
радници тог профила нешто што му 
је у перспективи потребно.

Притом, у Руднику бакра Мајданпек 
наглашавају да ће стратешки партнер 
својим плановима дефинисати обим 
производње, механизацију и произво-
дне, као и све друге потребне капаци-
тете, те инвестиције на основу којих би 
на даље могло да се прецизније говори 
и о неопходном профилу и броју ка-
дрова радника које би запошљавали.

С.Вукашиновић

Потребни оператери машинске обраде

На евиденцији НСЗ тог кадра нема, а кроз природни одлив 
запослених, многа радна места могла би да буду упражњена

Потврђени мандати нових одборника. - Одређени чланови 
Општинског већа на сталном раду. - Именована стална радна 
тела Скупштине, кадровска и комисија за стамбене односе

Више пара за здравство, грејање 
и школски спорт



Петак, 7. децембар 2018. Број 2299, страна 17 Култура
Изложба о спасавању Србије од епидемије тифуса пегавца 1915. године

Промоција књига Драгана Милошевића у Центру за културу

Пресудна улога америчке мисије

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – До 
деветог децембра Борани ће имати при-
лику да погледају изложбу фотографија, 
новинских чланака и документа (првен-
ствено из Архива Србије) о пресудној 
улози америчке мисије у обуздавању 
велике епидемије тифуса пегавца 1915. 
године. За оне који воле историју ово 
је прилика да сретну ретко коришћене 
информације од којих се неке – по 

речима управнице библиотеке Весне 
Тешовић – први пут појављују на овој 
изложби коју је припремио Центар за 
примењену историју из Београда. Реч је 
о епидемији током које је од пролећа до 
септембра премуинуло више од 150.000 
људи, а много их је остало са трајним 
последицама.

Напомињући да се, када је реч 
о Првом светском рату, доста гово-
рило о војскама и биткама, о албанској 
голготи, а мало о страдању цивила 
током окупације од Бугара и Аустро-
угара, њиховим злочинима у Мачви 
1914. године, Милован Pisarri, један 
од аутора поставке, рече на њеном 
отварању (28. новембра) да и даље мало 
знамо о тих 150.000 цивила који су 
током 1915. умрли од тифуса. – Изложба 
говори о епидемији и људима који су 
на разне начине успели да реше тај 
проблем – истакао је Pisarri. - Многи од 
њих су били лекари из разних европ-
ских и светских земаља, а међу њима 
и доктор Ричард Стронг на челу Аме-
ричке мисије коју су формирали и 
финасирали Амерички црвени крст 
и Рокфелерова фондација видевши 
(током посете у фебрару) да је стање у 
Србији драматично. Др Стронг је био 
директор Школе за тропску медицину 
при Универзитету Харвард, чувен по 
заслугама у борби против куге у Кини 
1911. године.

Почетком 1915. Србија је имала 
око 350 лекара и скоро сви су били мо-
билисани. Међутим, 126 их је стра-
дало већ у првом налету болести, па 
се епидемија врло брзо ширила. Иначе, 
тифус је крајем 1914. (заједно са тру-
пама из Галиције) у Србију стигао са 
60.000 аустроугарских заробљеника 
(половина њих је умрла). Они су донели 

ваш одговорну за пренос заразе, а 
„општи хаос у Србији, недостатак хране, 
лекова и одеће, оскудна хигијена и ек-
стремни промискуитет довели су до 
епидемије“. - Не знајући шта да ради 
Србија се - по Pisarriju - преко својих 
амбасада, обраћа савезничким и неу-
тралним земљама да пошаљу помоћ. 
Наравно, нису се сви одмах одаз-
вали, па је српска влада покушала 

да привуче стране лекаре платама и 
привилегијама. Почетком 1915. они су 
почели да долазе и да се боре против 
тифуса, да би за то добили одређену 
суму новца. За кратко време у Србији 
је  радило 360 страних лекара и бол-
ничара (у 15 мисија, али за војску) па 
епидемија стиже у сва места. Почет-
ком априла дневно је било по 9.000 за-
ражених. По градовима су се појавили 
плакати забране кретања и уведена 
строга контрола. Чињеница да су 
се и у страним новинама појавили 
чланци - на пример „Њујорк тајмс“ 
од 20. марта 1915. пише да је у Србији 
већ умрло 50.000 људи - проширила је 
страх да ће болест захватити и остале 
земље, па из Европе стићи и у Аме-

рику. Страх од пандемије знатно је 
утицао на формирање санитетских 
мисија (од стране британске, фран-
цуске и других влада) које ће доћи у 
Србију. С једне стране био је њихов 
хуманитарни карактер, али с друге 
интерес да се епидемија заустави у 
Србији. Мисија шкотских лекарки и 
болничарки, чији су мотиви били ху-
манитарни, прва је отворила амбу-

ланте за цивиле у Крагујевцу, а онда 
по Шумадији.

Америчка Мисија стиже почетком 
априла и не само да ради на терену него 
координише и остале стране мисије, 
поготово у јужним крајевима, јер није 
донела само помоћ, већ и знање. Од тре-
нутка кад је дошла у априлу, епидемија 
која је тада била на врхунцу почиње да 
опада, да би септембра, до када је остао 
др Стронг, коначно била побеђена, а он 
признао да је била „једна од најгорих 
са којима се свет суочио у савременој 
историји“. Због свега што је урадио 
у Србији др Стронг је добио „Орден 
Светог Саве“, једно од најважнијих 
одликовања и тада и данас.

Љ. Алексић

МАЈДАНПЕК. - Промоција књиге 
„Хероине Србије - Вековник“ Дра-
гана М. Милошевића, у издању Карић 
фондације, приређена у мајданпечком 
Центру за културу, за не мали број 
љубитеља лепе писане речи била је 
прилика да, уз представљање 100 жена 
које су биле творци колосалних дела 
за нацију и државу од средњег века 
до данас, више сазнају и о Светолику 
Радовановићу, члану Србске краљевске 
академије и професору Универзи-
тета у Београду. Реч је о научном рад-
нику који се сматра и зачетником наше 
палеонтологије, који је 1892. године, са 
Јованом Жујовићем, формирао Српско 
геолошко друштво.

Аутор је истакао да је највећи српски 
грех заборав. Књигом „Хероине Србије“ 
побринуо се да се то не догоди женама 
попут Свете Петке, Милунке Савић, 
Чучук Стане, Надежде Петровић, 
Исидоре Секулић, Жанке Стокић, до 
Милене Дравић, Иване Шпановић и 

других. Признао је затеченост податком 
да је од 420 споменика у Београду само 
18 посвећено женама. 

Мајданпечани су са великим 
интересовањем испратили излагања 
рецензента Томислава Кресовића 
и аутора, не само о овој, већ и 
његовој претходној књизи у којој је 
дужно поштовање одао Светолику 
Радовановићу, првом министру при-
вреде у Србији, научнику светског гласа, 
оснивачу хидрогеологије. 

Радовановић је као први српски ми-
нистар привреде (1904, 1905) извршио 
велике реформе рударског и шумског 
законодавства. Донео је прва правила 
рударско-братинске касе за осигурање 
рудара, увео недељно-празничне школе 
за шегрте и издао први годишњак ру-
дарства при Министарству привреде. 
Донео је нов закон о шумама и издао 

„Рударску карту Србије“. Био је један 
од најбољих професора универзитета у 
Београду свих времена, пленио оратор-

ством, знањем, педагошким и васпит-
ним препорукама. Учинио је много за 
модернизацију Београдског универзи-
тета.

У рударском Мајданпеку, у коме 
су ствараоцима у области културе 

врата увек отворена, ова промоција и 
књижевно вече оцењени су као као један 
од најсадржајнијих и најквалитетнијих 
догађаја, па су наговештени нови видови 
сарадње.

С. Вукашиновић

„Хероине Србије – Вековник“

Највећи српски грех је заборав, 
истакао је аутор подсећајући на 
велика дела само неких од жена 
представљених у овој књизи. - 
Књижевно вече за памћење

На челу са др Ричардом Стронгом мисија стиже почетком априла 
и не само да ради на терену него координише и остале стране еки-
пе, пошто није донела само помоћ већ и знање. Од априла, кад су 
Американци дошли, а епидемија била на врхунцу, она почиње да 
опада и до септембра бива побеђена. Умрло је преко 150.000 људи, 
а у првом налету болести и 126 од 350 српских лекара колико их је 
Србија тада имала

Весна Тешовић и Милован Pisarri

Доктор Ричард Стронг
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Д у х  б е з  г р а н и ц аПрича 
Колекшива

Прича

Док се Мирослав Џон Цветановић 
(1951–1986) први пут појавио на 
овом свету, писац ових редова на
купио је четири године живота и 
нерада. Ту предност успешно сам са
чувао и касније. На дружење су нас 
послале комшијска близина и исто
ветни проблеми с вишком времeна, 
за које смо проценили да ћемо их 
лакше решити ако сјединимо напоре. 
Док се код пензионера ова разлика у 
годинама одока и не примећује, код 
школараца она често диктира чија 
ће реч у међусобним односима бити 
последња. Мирослав се није јогунио 
због свог вазалског положаја, није било 
потреса у нашим односима. У мени је 
налазио заштитника од агресија са 

стране (звали су ме Јова Тарзан), а ја у 
њему савезника који не поставља ме
тежна питања и не уноси сумњу у ис
правност планираних несташлука. 

Џонова оданост стварала ми 
је осећај да имам млађег брацу, од 
резервних родитеља. Држали су 
нас заједно и различити темпера
менти. Док је моја брзина знала да 
пређе међу од које почиње плахови
тост, код Џона је све било темељно 
промишљено, што не значи да је 
било и паметно. Оћутао би док се 
сви присутни не изјасне, а онда би 
„лупио“, показао да му је ћутање било 
плодотворно и, што је најважније, 
развеселио друштво коме је такво 
понашање било позивница којој се не 
може одолети. 

Правио се да верује да роде доносе 
децу, да би поставио питање: „Баш 
ме интересује, ко ће да одговара ако га 
испусти током транспорта?“

Ефекат је појачавао задржавајући, 
попут Бастера Китона, крајње 
озбиљан израз лица, као да и сам 

верује у изговорено. Способност да 
размишља с друге стране, у односу 
на ону с које мисли долазе обичним 
смртницима, донела му је епитет ду
ховитог момка. 

Није пријатељевао с књигама, а 
без те везе дар из природе није могао 
вајдити у образовне сврхе. Након ос
новне школе почео је да „трокира“ с 
разредима. Затурио је две „везане“ 
године, а онда је своје даље образовање 
поверио Радничком универзитету у 
Бору. Седамнаестогодишњи Џон иза
брао је своју будућу професију. Решен 
да учи, али на рационалан начин. Да 
не расипа напор, како је говорио „џабе 
ти диплома и школа ако упропа
стиш здравље“. 

Стални члан наше дружине био је 
Миша (Кагадејев), чији су родитељи 
из Русије побегли од суровости Ок
тобарске револуције. Судбина им је 
одредила да их социјализам стигне у 
Југославији. Држали су до свог нацио
налног бића, у кући је службени језик 
био руски. 

Џон ми се поверио: „Кажи, Јово, 
није ли штета, кад видиш како Миша 
говори руски, да се сад ја ломатам 
да учим језик. И колико год да учим 
нећу бити бољи од другара. Уз то, ми 

– Миша или ја – треба на полагању 
да репрезентујемо Болничку улицу. 
Ваљда је нормално да иде најбољи, да 
не експериментишемо са мном“.

Обично сам водио рачуна да не
сташлуци не зађу у минска поља 
безакоња. Тада нисам противуречио, 
аргументи су били разложни. Поред 
таквог адута, какав је био Миша Рус, 
било је неодговорно „обрукати месну 
заједницу“. 

Миша је под фирмом Цветановића 
положио писмени део испита а потом 

је на усменом добио „пет плус“. Под 
утиском његовог знања, професорка 
је прекорила првог наредног ученика: 
„Морамо још једанпут да се видимо. 
Нема оправдања, треба добро да се 
загреје столица. Како је Цветановић 
могао да научи, на њега треба сви да 
се угледате“.

Минуло је више од месец дана, 
Џон се окренуо полагању испита за 
које није имао дублере. А онда му је 
курирка која носи пошту за универ
зитет, након куцања на врата за
горчала доручак: „Милан је рекао да 
одмах дођеш код њега“.

Пун страхова, Џон је до 
канцеларије Милана Јеленковића, 
првог у рангу сарадника директора 

Радничког универзитета ишао „сто 
на сат“. Када је ушао, позивар Милан 
је, као да лечи нервозу, пребацивао 
писмо из једне у другу руку. 

„Цветановићу, ово од тебе нико 
није очекивао!? Знаш ли одакле је 
писмо? Из Земуна, од твоје профе
сорке руског, јутрос је било једина 
тачка дневног реда на колегијуму.“

Код Џона је кренула свест о ве
личини прекршаја. Завирујући иза 
ормана, почео је да криви врат, 
очекујући да иза ове двовратне кулисе 
види полицајца како му маше са лиси
цама. Нико се није појавио. 

Милан је наставио: „Писмо је 
заједничко, и твоје, и наше. Кроз 
четири дана, у петак, у Нишу је 
републичко такмичење из руског 
језика. Професорка те је пријавила 
ван критеријума: учествују само ре
довни ученици и, уз то, победници 
регионалних такмичења. Из Ти
мочке крајине иде вас троје. Ђокић, 
наш директор, јутрос нас је кон
султовао како да те наградимо. 

Видећемо. Ево ти писмо, унутра је 
број телефона, јави се професорки, 
из поште или одавде. Ђокић је раз
говарао и са Жунићем из Колектива, 
договорили су се, када се вратиш 
из Ниша, да направе репортажу о 
теби. Подшишај се на време, биће 
и фотограф. И немој да разочараш, 
професорка очекује да будеш међу 
првом тројицом, они иду на савезно 
такмичење“.

Џон је брзо капирао, осећао 
се као скијаш који се на скакао
ници пустио са стартне рампе, и 
да ту одустајање није могуће. У 
трену је срочио стратегију: „Сада 
је свако извлачење увод у нове про
блеме. Потврдићу учешће, а онда ће 
у последњем тренутку да ми крене 
камен из бубрега“.

Тако и било. Сви су се вајкали како 
баш сада да се разболи. 

Убрзо је писмо постало главни 
реквизит када би Џон „вадио маст“ 
ономе ко се нов појави у друштву: 
„Чујем да си ти одличан ученик 
па ме интересује... да ли си уче
ствовао на неком републичком 
такмичењу, из било ког предмета. 
Ниси?! Шалим се, наравно. Нисам 
то од тебе ни очекивао. Него јесу 
ли те бар звали на такмичење у 
Брестовац, Рготину или неко друго 
село? Немогуће је да одатле ниси 
добио позив, можда га ниси сачу
вао. Ето, видиш Крма (његов тада 
преовлађујући надимак) је, за вас 
петичаре, понављач, а стижу му 
молбе за учешће на републичким 
такмичењима“.

Извадио би писмо из задњег џепа 
фармерица, пружио придошлици и 
готово заповедао: „'Ајде прочитај, 
нека сви чују“. (Садржај смо сви нау
чили напамет.)

На питање: „Јеси ли био?“, давао 
је „срдит“ одговор, којим је завршавао 
представу: „Јок. Нисам, ти си био, ја 
сам те слао да ме замениш, само си 
заборавио од велике треме“.

Дружење са младићем који је 
умео да направи буру забаве у лавору 
досаде окончано је када се моја поро
дица преселила у кућу на Слатинском 
путу. Сретали смо се у неуједначеним 
временским раздобљима, на локаци
јама које нам је случајност бирала. 
При сваком наредном сусрету при
додавао је одушевљење за роњење, 
спорт који га је убрзано страсно 
освајао. За лепоте испод површине 
воде, у мајдану можданих вијуга, из
налазио је стално нове суперлативе. 

А онда је нестала девојка из града. 
Пронела се вест да је убијена и бачена 
у језеро. 

Одговорни за правду сматрали 
су да ће претраживањем језерских 
дубина наћи одговоре или бар унапре
дити истрагу. Ангажовани су рони
оци из локалног клуба. 

Где се тражила помоћ, добричина 
Џон добијао је главну улогу. Испред 
бране високе педесет метара заро
нио је заједно са својим другом...

Мистерију нису разрешили, тми на 
језера додала је нову: узела им је жи
воте, а тела вратила на површину.

Јован Г. Стојадиновић 

Илустрација: Игор Крстић
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Обележен Дан примирја у Првом светском рату

Богат програм за новогодишње празнике у Бору

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2299 – ВОДОРАВНО: уредник, новинар, камион, Колек-
тив, омот, санс, Дарда, рен, Пера, лед, Ач, абарт, цитат, мт, Ант, бара, РТБ, Арика, 
Бари, Бури, карамбол, каолин, спирала, паприка.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Зимски спорт, 7. Скијашко-стрељачко такмичење, 14. 

Шпански тенисер, Рафаел, 15. Скијање помоћу моторне вуче, 17. Чаробњак, гата-
лац (грч.), 18. Име америчког глумца Дагласа, 19. Име америчке глумице Еванс, 20. 
Прастановник Француске, 21. Одело, одећа (заст.), 22. Мушки потомак, 23. Апоте-
карска установа (скр.), 24. Слика мирног живота, 26. Теткин муж, 28. Ауто-ознака 
за Исланд, 30. Врста жалосне врбе, 31. Име америчке глумице Тарнер, 32. Логички 
програмски језик (скр.), 35. Реквизит скијаша, смучке, 37. Велика слушаоница, 
38. Жичани музички инструмент, 39. Самовлада, деспотизам, 41. Зимски спорт на 
леду, 42. Зимски спорт на залеђеним површинама, 43. Зимски спорт на санкама.

УСПРАВНО: 1. Зимска падавина, 2. Део одеће за главу, 3. Особе слепог 
обожавања, 4. Патња, бол, 5. Симбол алуминијума, 6. Град у Шпанији, у Андалузији, 
7. Расплодно говече, 8. Изборна јединица (скр.), 9. Приповетка Алексеја Толстоја, 
10. Ситни отпаци од сена, 11. Енглески режисер, Дејвид („Мост на реци Квај“), 12. У 
оно доба, 13. Острво у групи острва Фиџи, 16. Комунална радна организација (скр.), 
18. Место у Бачкој, 21. Славни италијански фудбалер, Ђовани - Ђани, 22. Река у 
Француској, 25. Америчка глумица, Камерон, 26. Појава на узбурканој води, 27. По-
клици, клицање, 28. Име енглеског физичара Њутна, 29. Врста чамца, 31. Име фран-
цуског хемичара и микробиолога Пастера, 33. Планина у Херцеговини, 34. „Произ-
вод“ кокошке, 36. Индустрија тепиха, Ивањица (скр.), 37. Амерички институт за еко-
номику (скр.), 38. Енглески филозоф, Џон, 40. 26. и 17. слово азбуке, 41. Ауто-оз-
нака за Херцег Нови. Крста Иванов
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БОР. – Поводом 11. новембра, Дана 
примирја, и 100 година од завршетка 
Првог светског рата, делегације града 
Бора, Удружења потомака ратника ос-
лободилачких ратова Србије 1912-1920. 
године и Друштва за неговање слободар-
ских традиција Србије – Бор, положиле 
су венце и цвеће на споменик погину-
лим српским и француским војницима 
од 1912. до 1918. године и одале почаст 
погинулима за слободу Србије. Рат који 
је вођен четири године, у коме је уче-
ствовало више од 70 земаља, уз борбе 
на три континента, рат који је проме-
нио карту Европе и после кога су се уга-
силе три велике царевине, завршио се 
потписивањем примирја сила Антанте и 
Немачке у железничком вагону у месту 
Компијењ у Француској 11. новембра 
1918, симболично у 11 сати и 11 минута, 
чиме су престала борбена дејства на 
свим фронтовима. 

- Са поносом се сећамо и обе-
лежавамо Дан примирја, као и 
велики јубилеј – 100 година од завр-
шетка Првог светског рата, одно-
сно капитулације Немачке. У овом 
тренутку лидери 72 земље у Паризу 

потписују споразум, тако да то само 
говори о значају данашњег празника. 
Данас се сећамо свих жртава Великог 
рата и са поносом носимо Наталијину 
рамонду – цвет који симболизује 
страдање Срба у Првом светском 
рату (милион и 300 хиљада Срба, што 
је чини другом земљом по страдању у 
односу на број становника) – истакла 
је Милена Станојковић, члан Градског 
већа Бора.

Светислав Ђурић, члан Удружења 
потомака ратника 1912-1920, најпре 
је пренео расположење чланова овог 
удружења. - Огорчени смо понашањем 
француске државе зато што је у кате-
драли Нотр дам изложена и застава 
непостојеће државе која апсолутно 
нигде не постоји и није записана као 
чланица ОУН. То је Косово и Метохија. 
Србија је завршила Први светски рат 
већ првог новембра, Бугарска је ка-
питулирала 29. септембра, Турска 30. 
септембра, а Аустроугарска 3. новем-
бра - значи српска територија је пот-
пуно била ослобођена. У највећим 
победама које је извојевала српска 
војска у Првом светском рату (на 

Церу и Колубари) учествовала је и Ти-
мочка дивизија. Ми те људе не смемо 
заборавити. Не смемо заборавити ни 
жене које су учествовале у рату – све 
наше баке су хероји зато што су остале 
једине чувајући домаћинства, док је 
сав мушки род био у војсци. Радећи 
тешке физичке послове, чувале су и 
одржале породицу – нагласио је Ђурић.

Од 2012. године 11. новембар се обе-

лежава као државни празник у Србији у 
спомен на више од милион и 300 хиљада 
страдалих у Србији у Првом светском 
рату. Податак да, уколико би се мину-
том ћутања одала почаст свакој жртви 
из Србије, ћутање би трајало две и по 
године, више него довољно говори о 
страдању Србије у Великом рату.

Ј. Станојевић

БОР. – Установа „Центар за културу 
општине Бор” традиционално и ове 
године, 15. пут за редом, организује и 
нуди богат програм за дочек Нове 2019. 
године. У амфитеатру Дома културе, 31. 
децембра (са почетком у 22 сата), биће 

одржан конценрт нишке групе „Кербер”. 
Борани и њихови гости имаће при-
лику да у новогодишњој ноћи уживају 
у наступу једне од најпознатијих како 
југословенских тако и српских леген-
дарних група и њиховим највећим хи-

товима, као што су: „Ратне игре”, „Не 
могу заспати”, „Хајде да се волимо” 
и др. Испраћај старе и дочек Нове 
године употпуниће поноћни ватромет. 
С обзиром на то да је за 31. децембар 
најављено лепо време (око пет степени 
Целзијусових), организатори се надају 
да ће како Борани тако и туристи са 
стране уживати у овој манифестацији. 
На дочеку српске Нове године, 13. 
јануара, певаће Мирослав Илић (у 
пратњи оркестра Мише Мијатовића) у 
хали Спортског центра „Бор” (са почет-
ком у 22 часа). 

- Град Бор се сваке године труди да 
изађе у сусрет својим суграђанима и 
организује лепе новогодишње праз-
нике. И овогодишње концерте орга-
низовао је делом из сопствених сред-
става, односно буџета града (концерт 
групе „Кербер” кошта 1,6 милиона 
динара, ватромет 600.000 и додатни 
украси за кићење града 800.000), али 
и спонзорством концерта Мирослава 
Илића компаније „Rakita Exploration 

Bor”. Када смо бирали извођаче 
водили смо рачуна да то буду они за 
све циљне групе. Очекујемо, пре свега, 
много наших суграђана, али и велики 
број људи који живе на територији 
источне Србије. Сигуран сам да ће 
Бор, поред тога што је центар Бор-
ског округа, тих дана бити центар ис-
точне Србије када је у питању забава 
и дружење. То је права инвестиција 
зато што се нашим суграђанима 
пружа могућност да тог празничног 
дана уживају у свом граду, али исто 
тако што тада и град буде промовисан 
на прави начин – позитивног духа, 
вибрација и људи – истакао је Алек-
сандар Миликић, градоначелник Бора, 
на конференцији за новинаре (4. децем-
бра). 

Под покровитељством града Бора, 
обе манифестације организује „Центар 
за културу општине Бор”, а у њиховој 
реализацији учествоваће сва јавна и 
јавно-комунална предузећа и установе. 

Ј. Станојевић

Група „Кербер” наступиће 31. децембра у амфитеатру Дома 
културе, а Мирослав Илић 13. јануара у хали Спортског центра 

„Бор” (оба концерта почињу у 22 сата). - Испраћај старе и дочек 
Нове године употпуниће поноћни ватромет

Почаст жртвама за слободу Србије
Светислав Ђурић
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Дан заштите од 
пожара обележава се 7. 
новембра, јер је тог дана 
давне 1834. године 
тадашњи министар уну-
трашњих послова Ђо р ђе 
Протић, по на логу кнеза 
Милоша Обреновића, 
потписао „Уредбу о 
гашењу пожара” – акта 
који представља основу 
за развој правне регула-
тиве у области заштите од пожара и формирања ватрогасно-спасилачких 
јединица (у ноћи између 6. и 7. новембра догодио се велики пожар у 
Крагујевцу, тадашњој престоници Кнежевине Србије, у коме је изгорело 11 
дућана). Добровољна ватрогасна чета у Бору основана је крајем 1938, али је 
почетак био веома тежак – без материјалних средстава и са петнаестак чла-
нова (оснивач је био пекар Живојин Станковић). Први ватрогасни дом био 
је у једној старој бараци, а касније су ватрогасци били смештени у згради 
кафане „Код веселог рудара”.

Ватрогасни савез среза борског основан је почетком 1950. године. Тада 
је на овом подручју радило 17 ватрогасних друштава (било их је у скоро 
сваком селу) која су окупљала 367 чланова. У то време објављено је да међу 
оволико ватрогасаца има само четири жене, и то је оцењено као „највећа 
слабост”. Најуспешнија друштва су била у Луки, Шарбановцу и Дубочану, 
док је најслабије радило у Доњој Белој Реци. У извештају је још речено да 
су током 1950. ватрогасци Среза учествовали у гашењу девет пожара, па су 
дати и упоредни подаци: 1945. их је било 19, а 1946 више -35, али су ове 
бројке оцењене „малим”.

На снимку из старог албума – ватрогасци спремни за вежбу (средина 
20. века).

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

На подручју кањона Владикиних плоча код Пирота спелеолози 
открили пећину грандиозних размера

Председник Ко ми си је 
за спе лео ло ги ју ПСС и 
вођа истра жи ва ња Нема-
ња Ми ло сав ље вић за 
пор тал „Да љине“ рекао је 
да се систематским 
истра жи ва њем терена и 
спелеолошких објеката 
на подручју кањона Вла-
дикиних пло ча код 
Пирота дошло до зна-
чајних открића. Нај-
значајније од свих, како пише Спутњик, јесте откриће наставка главног 
канала у Големој дупки (пећина Владикине плоче) и пећинске дворане гран-
диозних димензија, богато украшене пећинским накитом свих врста, у коме 
се истиче сталагмит назван „Голијат“, пречника 9,5 и висине 11,5 метара. Ова 
дворана откривена је иза периодичног сифонског језера и могу да јој приступе 
искључиво спелеолози и то само током пар сушних месеци у години, када се 
повлачи вода из језера.

Према речима Милосављевића, истраживање је започето у марту 2018. 
године под руководством Комисије за спелеологију Планинарског савеза 
Србије, а тим спелеолога састављен је од чланова више организација: „Двиг“ 
из Владичиног Хана, „Саис“ из Књажеваца, СС ПК „Железничар“ из Ниша 
и „Ас“ из Београда. У досадашњим истраживањима измерено је више од 
700 метара нових канала који са раније познатом дужином од 660 метара ову 
пећину данас чине најдужом на подручју Старе планине. Сходно томе што је 
утврђено постојање циркулације ваздуха у њој, трага се за другим улазом, а 
узимајући у обзир геоморфолошку структуру терена може се радити о више 
километара дугачком пећинском систему.

Крајем октобра мапирани су бочни канали и обављено фотографисање но-
вооткривених делова пећине, а током новембра спелеолози су, према најави 
Милосављевића, наставили интензивно истраживање овог бисера. 

Извор: СПУТЊИК/Фото: Мартин Ристић

Величанствена пећина на 
Старој планини

Запажен наступ Драмског студија за децу„Центра за културу Бор” у „Дадову”

Ј. С.

„Смешна бајка” одушевила 
београдску публику

Само девет пожара у 1950. години

БОР. – Драмски студио за децу Установе „Центар за културу општине Бор” 
гостовао је 19. новембра у београдском позоришту „Дадов” и одушевио покло-
нике сценске уметности главног града. Петнаесторо младих глумаца из града бакра 
представили су се београдској публици комадом „Смешна бајка” која је настала пре 
непуних годину дана (премијера је била изведена пред борском публиком крајем 
децембра минуле године, а неколико месеци касније одушевила је и публику у Кла-
дову). 

- „Смешна бајка” је добро загрејала дланове публике у препуној сали 
„Дадова”, а добар глас врло брзо је измамио симпатије посетилаца, али и руко-
водства најстаријег омладинског позоришта у Србији. Осим сценског наступа, 
присутни су били импресионирани и раскошним костимима. У публици је 
било много људи пореклом из Бора који нису крили одушевљење и понос због 
одличног наступа талентованих глумаца на даскама које живот значе. Иначе, 
ово је био први наступ једне борске позоришне трупе у историји града бакра у 
престоничком позоришту. Одушевљени смо коментарима који су изнад наших 
очекивања, јер смо добили комплименте да смо много бољи него професио-
нална позоришта – казала је Симонида Гаврић, руководилац Драмског студија 
за децу Установе „Центар за културу општине Бор”. 

Као увертира запаженом наступу борске позоришне трупе била је посета По-
зоришту на Теразијама и Народном позоришту. Полазнике Драмског студија уго-
стили су познати глумац Владан Савић, директор Балета Константин Костјуков 
и продуцент Балета Гојко Давидовић. У друштву уметничких великана, имали 
су прилику да прошетају холом националног театра, виде малу и велику сцену, 
пробу балетских играча, хорску салу, као и радионице за израду костима и обуће. 
За све њих ово је била прва посета најпопуларнијим театрима у Србији, а за неке 
од најмлађих и први одлазак у Београд.

- Након шест сезона рада са полазницима Драмског студија, мада је у 
ствари реч о радионици, ваља истаћи да се њихови запажени наступи нису 
догодили случајно. Поносни смо што од самог почетка при одабиру није 
прављена селекција. Свакоме ко је желео да се опроба у игри на сцени пру-
жена је шанса – истакла је Гаврићева.

Ј. Станојевић


