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Кинеска компанија „ZiJin“ уплатила 350 милиона долара 
и званично преузела РТБ Бор

Уплатом 350 милиона долара на рачун РТБ-а кинеска компанија „ZiJin Mining“ стекла је 63 
одсто власништва у борској компанији која ће се убудуће звати „ZiJin Bor Copper d.o.o.“, а након 
регистрације и добијања сагласности Владе Србије у назив ће бити унета и реч – Србија. – 
Председник Управног одбора компаније биће Џорџ Фанг, а нови генерални директор Лонг Ји. - 
„ZiJin” ће исплатити и све преостале историјске дугове РТБ-а „тешке” 200 милиона долара, а 100 
до 150 милиона ће „лећи” на рачуне наших јавних предузећа, казао је министар Александар 
Антић. - Верујем да је овај дан прекретница у односима Србије и Кине и захваљујем се на 
прилици коју смо добили од српског народа и владе, као и од кинеског народа и владе да са 
нашом браћом и сестрама радимо заједно, казао је Фанг
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БЕОГРАД. - Три месеца након 
што је у Пекингу у име Владе Србије 
министар рударства и енергетике 
Александар Антић потписао са ки-
неском компанијом „ZiJin Mining“ 
Уговор о стратешком партнерству 
за РТБ Бор, 18. децембра се у Бео-
граду и званично, одлуком о увећању 
капитала и новом члану, а пре тога 
и Скупштином друштва, обавило 
преузимање РТБ-а Бор. Дан раније, 

кинеска компанија „ZiJin“ упла-
тила је 350 милиона долара обавез-
ног износа докапитализације за РТБ 
на његов рачун и на тај начин стекла 
63 одсто власништва, односно удела 
у борској компанији.

-Ово је изузетно значајан дан 
за Србију, велики за РТБ Бор и 
исток земље. Велики дан за нашу 
економију, дан који ће се без икакве 
сумње снажно одразити на развој 
наше укупне економије. Добили 
смо „ZiJin“ за стратешког пар-
тнера, а реч је о моћној компанији 
која се већ доказала у великом 
броју својих интернационалних 

активности јер послује у 10 земаља 
и остварује сјајне рударске и по-
словне резултате. То је гаранција 
да ће се и у Бору и у Мајданпеку 
остваривати рударска производња 
у складу са највишим светским 
стандардима и кад су у питању 
ефикасност и квалитет, али и кад је 
реч о заштити на раду и екологији 
– истакао је министар рударства и 
енергетике Александар Антић. 

У изјави медијима, уприличеној 
у Министарству привреде, министар 
Антић појаснио је и хронологију ак-
тивности које су претходиле чину 
званичног преузимања РТБ-а Бор.

-Уговор са „ZiJinom“ потписали 
смо у Пекингу током посете пред-
седника Србије Александра Вучића 
Народној Републици Кини. Након 
тога имали смо интензиван рад на 
испуњењу свих елемената који су 
били дефинисани уговором и који 
су нас, ево, довели до клоузинга 
(closinga). Данас смо имали Скуп-
штину друштва, донели смо одлуку 
о повећању капитала, као и одлуку 

о новом члану, а у међувремену 
је „ZiJin“ уплатио 350 милиона 
долара, који су се налазили на 
привременом рачуну, и на основу 
тога је стекао власништво 63 одсто 
у РТБ-у. У току дана ћемо наста-
вити активности, одржаће се прва 
седница Одбора директора, одно-
сно Управног одбора на чијем ће 
челу бити Џорџ Фанг, што је сјајна 
ствар узимајући у обзир његову 

високу позицију у менаџменту 
„ZiJinа“. Он је извршни директор 
и старији потпредседник, дакле 
један од највиших функционера 
у кинеском менаџменту, а то је 
гаранција да ће „ZiJin“ са великом 
пажњом и енергијом приступити 
послу у Србији. На седници Управ-
ног одбора, односно Одбора ди-
ректора биће изабран и нови гене-
рални директор РТБ-а Бор и то ће 
бити Лонг Ји, човек који већ дужи 
низ година води иностране актив-
ности „ZiJinа“ – саопштио је нови-
нарима Антић.

Наводећи да дубоко верује да је 

ово један од најбољих процеса кроз 
који је Србија прошла јер гарантује 
да ће се РТБ развијати, да ће имати 
снажну инвестициону политику, да 
ће чувати радна места и запошљавати 
нове људе, министар Антић је подву-
као:

- Већ од сутра, па у наредна два 
дана, „ZiJin“ ће по УППР-у ис-
платити све преостале историјске 
дугове РТБ-а Бор, „тешке“ 200 
милиона долара, који су били 
омча око врата борском Басену. 
То ће бити значајно за низ наших 
субјеката, почев од Фонда за развој 
који ће бити „јачи“ за 20 мили-
она долара, потом за Електро-
привреду Србије, која ће такође 
добити 20 милиона долара. Биће 
уплате и у буџет Републике Србије 
за рудну ренту Министарству ру-
дарства, потом Фонду за заштиту 
животне средине, читавом низу 
банака, Агенцији за осигурање де-
позита, Поштанској штедионици и 
канадској EDC банци. Тих 100 до 
150 милиона долара који ће „лећи“ 
на рачуне наших јавних предузећа, 
нашег буџета, нашег Фонда за 
развој су сјајна ствар која ће 
знатно побољшати „крвну слику“ 
домаћих јавних предузећа – казао 

је министар рударства.
Очекује се – додао је Алексан-

дар Антић – да „ZiJin“ крене брзо и 
ефикасно да ради. Потписали смо 
озбиљан уговор који дефинише 
читав низ пословних резултата на 
које су се кинески партнери обаве-
зали. „ZiJin“ је, да подсетим, обаве-
зан да у наредних шест година ин-
вестира 1,26 милијарди долара у 
побољшање производње, повећање 
ефикасности, отварање нових руд-
ника, али и знатно повећање про-
дуктивности. Након треће године 
треба да производе 80 хиљада тона 
катодног бакра из сопственог кон-

Нова компанија, ново 

Званично преузимање РТБ-а Бор организовано је у Министарству привреде

Целокупном уплатом обавезног износа докапитализације „ZiJin” је стекао 
63 % власништва у РТБ-у

Амбасадор НР Кине у Србији први је честитао склопљено партнерство између 
„ZiJina” и РТБ-а
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центрата годишње (данас РТБ про-
изводи 42 хиљаде тона), а након 
шесте године 120 до 150 хиљада 
тона бакра. То су изузетно велики 
искораци који ће капитално ути-
цати да се „Бор“ стабилизује као 
један од најзначајнијих сегмената 
наше привреде, али и од огром-
ног утицаја на нашу економију, 
наш раст и развој. Уколико све 
буде онако како наши кинески 
пријатељи планирају и „ZiJin“ 
заврши преузимање и са Невсуном 
за пројекат „Чукару Пеки“, а не 
сумњам да хоће, у борском басену 
ће се годишње производити 200 до 
250 хиљада тона катодног бакра и 
то ће Србију ставити на треће место 
највећих европских произвођача 

„црвеног метала“.
Истичући да је срећан и поносан 

што је био део ове „приче“, а посебно 
се захваљујући за подршку и „ветар у 
леђа“ председнику Србије Алексан-
дру Вучићу и целом тиму људи из 

ресорних министарстава, РТБ-а Бор, 
правних и економских консултаната, 
министар Антић је на крају обраћања 
медијима саопштио и како ће се РТБ 
Бор убудуће звати:

- Компанија ће се звати „ZiJin 
Bor Copper d.o.o.“, а након 
регистрације и добијања сагласно-
сти Владе Србије у назив ће бити 
унета и реч – Србија, тако да ће то 
бити наша заједничка компанија 
којом ћемо се сви поносити – казао 
је Антић.

Извршни директор и старији 
потпредседник компаније „ZiJin 
Mining“ Џорџ Фанг, сада и пред-
седник Борда директора, односно 
Управног одбора компаније „ZiJin 
Bor Copper d.o.o.“ истакао је дубоко 
уверење да је 18. децембар прекрет-
ница у историји компаније у Бору, 
као и у кинеском „ZiJinu“. – Верујем 
да је овај дан прекретница у одно-
сима Србије и Кине и захваљујем 
се на прилици коју смо добили од 
српског народа и владе, као и од ки-
неског народа и владе да са нашом 
браћом и сестрама радимо заједно. 
Сви знају да је компанија „ZiJin“ 
листирана на берзама у Хонг-
конгу и Шангају и њена вредност 
на тржишту је 12 милијарди аме-

ричких долара. „ZiJin“ је једна од 
највећих рударских компанија у 
Кини, највећи произвођач цинка 

и други произвођач бакра у Кини. 
Независно од тога да је у питању 
злато или бакар, пословање 

„ZiJinа“ се подудара са пословањем 
РТБ-а и верујем да ћемо успети 
да побољшамо све у РТБ-у, почев 
од менаџмента, производње, ру-

дарства, флотације, до топио-
нице. Србија је једна веома лепа 
земља, богата природним ресур-

сима и пријатељски настројеним 
људима, са квалитетном и ефикас-
ном владом. Пријатељство Кине и 
Србије је дуго и челично и Србија 
је кључан фактор у кинеском 
пројекту „Један појас, један пут 
– Нови пут свиле“ који је започео 

председник Си Ђинпинг. Желимо 
да будемо вредни са српском 
браћом и сестрама и да уз подршку 

председника Вучића и Сија, српске 
владе и министра Антића, имамо 
светлу будућност – казао је Фанг.

Честитке за склопљено партнер-
ство између „ZiJinа“ и РТБ-а упутио 
је пред новинарима и амбасадор НР 
Кине у Србији Ли Манчанг. – Чести-
тао бих, пре свега, мом пријатељу 
министру Антићу што је уложио 
велики труд и мом земљаку Џорџу 
Фангу који је водио овај пројекат. 
Пуно се захваљујем председнику 
Србије Александру Вучићу што 
је дао максималну подршку, а по-
себна захвалност и народу Србије 
што верује кинеској компанији 
и пружа јој шансу да сарађује са 
вашом компанијом. У протеклих 
неколико година Кина и Србија 
потписале су више пројеката, 
очекујем да ће их бити још и зато 
мислим да је ово само почетак 
добре и чврсте сарадње – казао је 
амбасадор Манчанг. 

Затварању трансакције, тзв. клоу-
зингу, присуствовали су и досадашњи 
генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски и државни се-
кретар у Министарству привреде 
Милун Тривунац. 

Текст: Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић

име, нови менаџмент

Ли Манчанг: Хвала народу Србије што верује кинеској компанији и 
пружа јој шансу за сарадњу Верујем да ћемо успети да побољшамо све у РТБ-у, казао је новинарима Џорџ Фанг

Нови генерални директор Лонг Ји (први слева) са својим сународницима који су 
присуствовали преузимању РТБ-а

Александар Антић: Нова компанија зваће се „ZiJin Bor Copper doo Bor”
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Начелник Борског округа мр Владимир Станковић о доласку страних инвеститора и њиховом значају за источну Србију

Ступио на снагу Закон о стицању права својине на земљишту и објектима РТБ-а Бор

„Стратешки партнер је купио нешто добро”

БОР. – Верујем да кинеска компанија „Зиђин”, 
када је одлучивала о партнерству са РТБ-ом, није 
размишљала овако - сада ћемо да купимо нешто 
лоше, па ћемо да преправимо него је стратешки 
партнер знао да је купио нешто добро. А, добро је 
за све нас и у окружењу и шире – изјавио је, између 
осталог, мр Владимир Станковић, начелник Борског 
управног округа.

На питање колико добра ће Борски округ имати од 
партнерства РТБ-а Бор са кинеском компанијом, на-
челник је рекао да „смо сви веома велики оптимисти и 
ишчекујемо наше партнере отворених руку.”

 - Ово сада је најозбиљнији приступ 
приватизацији РТБ-а са врло озбиљним 
менаџментом и, наравно, подршком Владе Ре-
публике Србије. По неким проценама, пронађен 
је најбољи стратешки партнер у овом тренутку. 
То показују и наши стручњаци који су посетили 
партнера у Кини и пуни су речи хвале – иста је 
производња, исти начин функционисања, само 
су Кинези озбиљнији када је реч о сређивању 
земљишта после рада на њој и екологији. И ми смо 
исто врло озбиљни – то показује и податак да је у 
претходних неколико месеци засађено преко 56.000 
садница на нашим јаловиштима. 

Истичући да „није стручњак из области рудар-
ства и не може да прича стручно о тој теми, али да 
се информише путем „Колектива”, пословног гласила 
РТБ-а” – Станковић је казао: 

- Као начелник Округа имам и функцију 
која је везана за Басен, а он је стратешки пар-
тнер државе и наш главни партнер у Округу, са 
још неколико фирми, посебно када су ванредне 
ситуације и Окружни штаб за ванредне ситуације 
у питању. У претходном периоду имали смо при-
лике да видимо како се брзо реаговало када су биле 

поплаве и када су људи и сви ресурси „повучени” 
из РТБ-а и још неких фирми са Округа. Ја о томе 
могу да причам. РТБ је ове године извезао произ-
воде у вредности од скоро 200 милиона долара. Ако 
имамо у виду чињеницу да Кинези планирају и 
долазе са најавама да утроструче производњу, ло-
гично је да ћемо имати и задржавање радника и 
улагање у модернизацију, опрему и производњу. 
Претпостављам да ће, не само да задрже 5.000 људи, 
већ и да ће запослити још.

Говорећи о завршетку тзв. дунавског коридора, на-
челник Борског округа је истакао:

- Дунавски коридор је питање које је актуелно 
већ три-четири године. Потребно је доста улагања 
у сам пројекат и у његову реализацију. Све локалне 
самоуправе у Борском округу дале су позитивно 
мишљење о том пројекту, а верујем да ћемо имати 
подршку ресорног министарства и ВРС. То је веома 
важно за тај део источне Србије. Пре две недеље 
пуштена је траса Пожаревац-Мајданпек–Прахово 

и један крак ка Бору. Та пруга је омогућавала до-
лазак великог броја радника са тог поднебља према 
РТБ-у у Мајданпек и Бор. Ако гледамо дугорочно 
и коридор и пругу и речни транспорт, то ће бити 
добро и за РТБ или, тачније, сада за „Зиђин”, као 
и за целу Србију. Дефинитивно морамо да се по-
вежемо и са Румунијом и Бугарском, а ово су неке 
ствари које су неопходне за то и транспорт свих 
наших ресурса.

Станковић је истакао и да се, захваљујући ВРС и 
РТБ-у (Влада је имала поверење у РТБ и идеју да се 
направи нова топионица), изградња топионице пока-
зала као веома добар потез, јер у Бору сада „удишемо 
чист ваздух, бољи од оног у Београду, а били смо црна 
еколошка тачка. Са друге стране, то се потврдило и 
већом производњом и бољим квалитетом бакра него 
што је био.”

- Стручњаци из Кине и њихов менаџмент пред-
видели су да ће се у наредних шест година садашња 
производња у РТБ-у утростручити. Заиста ме радује 
што њихова фирма има апсолутно иста постројења, 
исти начин производње као и Бор. Али, много су 
озбиљнији у послу од нас, тако су посвећени, профе-
сионални. Имамо и ми то исто, али сада ћемо добити 
још више на тој озбиљности. Надам се да ћемо оно 
што смо добро радили 100 година и надаље радити, 
а да ће повећање производње и свих економских би-
ланса утицати да боље живимо – нагласио је начел-
ник Борског округа.

О томе да ли се и други инвеститори распитују и 
најављују долазак, Станковић каже да у Округу ради 
доста фирми из иностранства. - У Бору има канад-
ских, америчких, а, ево, сада и кинеских. Изразио 
је очекивање да ће бити све више таквих иностраних 
улагача, јер РТБ, осим своје примарне делатности, има 
потребу за повезивањем са свим производним пого-
нима или произвођачима који ће сутра бити „пратећи” 
у обезбеђивању репроматеријала или другог што је 
потребно за производњу у РТБ-у. - Градоначелник и 
град Бор су покренули нову индустријску зону са 
многим повољностима, а мислим да ће цео крај ићи 
тим путем. Имамо нерешене и неке горуће ствари, 
као што је комплекс хотела на Црном врху. Када 
смо могли да добијемо оваквог стратешког пар-
тнера за РТБ или да имамо пријатеље из Русије, 
који су везани за пословање у Србији а имају удео у 
том комплексу, и то ћемо успети да решимо у наред-
ном периоду – оптимистички је закључио Станковић. 

Приредила: Ј. Станојевић

РТБ. – Дан након објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије” (осмог децембра), 

ступио је на снагу Закон о стицању права својине на 
земљишту, објектима и водовима Рударско-топиони-

чарског басена РТБ Бор ДОО Бор. Усвајањем овог 
закона успоставља се право својине у корист РТБ-а 
Бор над грађевинским земљиштем које је обухваћено 
катастарским парцелама Републике Србије, а на којима 
је РТБ Бор уписан као њихов корисник, као и право 
својине у корист РТБ-а над државним земљиштем где 
је компанија досад била уписана као држалац. Друшт-
вена својина уписана на непокретностима у РТБ-у Бор 
претвара се у приватну, и то кроз процедуру која ће 
државним органима омогућити добар, брз и ефикасан 
рад.

Овим законом, по оцени министра рудар-
ства и енергетике Александра Антића, превази-
лази се вишедеценијски проблем у вези статуса 
објеката и земљишта које користи или чији је држа-
лац РТБ Бор, па ће његовом применом државним ор-
ганима и институцијама бити омогућено лакше и 
брже доношење одлука које се односе на решавање 
досадашњег неуређеног статуса непокретности РТБ-а 
Бор.

Ј. С.

По неким проценама, пронађен је најбољи 
стратешки партнер у овом тренутку. То 
показују и наши стручњаци који су по-
сетили партнера у Кини и пуни су речи 
хвале – иста је производња, исти на-
чин функционисања, само су Кинези 
озбиљнији када је реч о екологији. - Надам 
се да ћемо оно што смо добро радили 100 
година и надаље радити, а да ће повећање 
производње и свих економских биланса 
утицати да боље живимо

А. Антић: Овим законом превазилази се вишедеценијски проблем у вези статуса 
објеката и земљишта које користи или чији је држалац РТБ

Друштвена својина на непокретностима 
Басена прелази у приватну

Владимир Станковић
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Новогодишња честитка генералног директора ZiJin Bor Copper DOO Bor Лонга Јиа

Честитка

Драге колеге,
Борска индустрија бакра има 

историју дугу преко сто година, иску-
сила је и успоне и падове, и није било 
нимало лако да се одржи до данас. 
Верујем и да су сви испуњени дубоким 
емоцијама према компанији.

Желео бих да се посебно захвалим за 
подршку коју је овом предузећу дала 
Влада Републике Србије, да се захва-
лим свим запосленима на уложеном 
труду, као и господину Благоју Спа-
сковском који је дуго година радио као 
директор компаније.

Сви знате да се власник РТБ-а 
Бор променио и да је од државне 
компаније Републике Србије постала 
кинеско-српска удружена компанија. 
Промењено је и име компаније, која се 
сада зове ZiJin Bor Copper DOO Bor.

Међутим, наш позитиван став и 
жеља за успешним развојем се нису 
променили. Није промењен наш вредан 
и одговоран дух према послу, нити је 
промењена наша потрага за добрим 
животом. Ми се сада не делимо на 
људе из Кине и људе из Србије, ми смо 
сви људи из борске индустрије бакра.

Верујем да, уколико одржимо нашу 
љубав према Бору и борској производњи 
бакра, уз велику подршку чланова 
друштва и под вођством Надзорног 
одбора, и уколико будемо вредни, си-

гурно можемо да се развијамо у правцу 
достизања заједничког циља – успеха.

У своје име, као и у име свих својих 
колега, пожелео бих свој нашој браћи 
и сестрама срећне празнике. Желим 
да се успешно развијате на личним 
пољима, желим вам пуно здравља, 
среће и што више лепих тренутака 
са својим ближњима, а уз то да оства-
рите и пословни успех.

Срећна Нова година, срећан Божић и 
срећна Српска нова година!

Лонг Ји

Уз овај број календар 

на поклон

Лонг Ји
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Показатељи рада борских рудара у 

Двадесет два милиона 

 РББ. – Од почетка године која 
управо истиче (до 23. децембра) 
борски рудари су на површинском копу 

“Велики Кривељ” и у Јами откопали 
10.074.107 тона влажне руде, а флотери 
из ње произвели 146.589 тона влажног 
концентрата са 24.093 тоне бакра. Према 
оцени Небојше Виденовића, руководи-
оца ZiJin Bor Copper DOO Bor ogranka 
RBB (како се ово предузеће сада зове 
у саставу нове компаније) они су и 
ове, као и претходних година, својим 
залагањем постигли завидне резултате 
у остваривању оперативних планова 
производње и испуњењу њене динамике.

-С обзиром на то да је текућа година 
била тешка и да су на остварење пла-
нираних резултата знатно утицала 
сва дешавања на пословном плану 
(статусна промена предузећа, избор 

стратешког партнера, промена по-
словног имена, структуре капитала 
и законског заступника) постиг-
нути резултати нису занемарљиви, 
мада увек може боље и више – сматра 
Виденовић. - Имајући у виду отежане 
услове рада који прате јамску и повр-
шинску експлоатацију руде, недо-
статак бушаће опреме и транспор-
тне механизације, може се рећи да је 
10.074.107 тона укупно откопане и из-
везене руде показатељ доброг рада. На 
површинском копу “Велики Кривељ”, 
где су откопане 9.555.562 тоне влажне 
руде, остварени су бољи резултати, 
док су рудари јаме, због чешћих 
застоја у транспорту руде, испору-
чили борској флотацији на прераду 
укупно 518.545 тона, али богатије руде, 
тј. руде са већим садржајем бакра од 
планираног.

На индекс остварења укупно отко-
пане и превезене руде утицале су, према 

објашњењу првог човека Огранка РББ, 
и планиране количине руде из руд-
ника “Церово” где, међутим, ове године 
није покренута производња након 
прошлогодишњег застоја. Тако је плани-

рана количина церовске руде од 916.300 
тона, која није постигнута, оборила 
индекс укупног остварења за 6,5 про-
цената.

-Због недостатка транспор-
тне механизације у првој поло-
вини године на површинском копу 

“Велики Кривељ” каснило се у 
раскривању лежишта и уклањању 
јаловине – објашњава Виденовић. - 
Међутим, са испоруком и пуштањем у 

рад шест нових камиона (у септембру) 
и повећањем расположивости возила, 
количина уклоњене и превезене 
јаловине на одлагалишта „порасла“ 
је, рачунајући од почетка године, на 
12.020.160 тона. Планиранних, а не 
уклоњених 6.315.530 тона јаловине на 
копу “Церово” такође је утицало на 

Према оцени Небојше Виденовића, домети на откопавању руде 
бољи су од оних на раскривању лежишта, али су и они поправљени 
крајем године. На кривељском копу и у Јами откопано је 10.074.107 
тона руде из које су флотери произвели 146.589 тона влажног кон-
центрата са 24.093 тоне бакра. – Пуштањем у рад шест нових ка-
миона (у септембру) и повећањем расположивости возила, количи-
не уклоњене јаловине порасле на укупних 12.020.160 тона. - Пла-
нирана, а непокренута производња на “Церову” умањила индексе 
циљаних годишњих остварења РББ-а

Небојша Виденовић

Виденовић: „Постигнути резултати нису занемарљиви, мада увек може боље и више”

Минирање на кривељском копу

Детаљ из борске филтраже
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тешкој 2018. години

обарање индекса раскривке. Оне су 
смањиле индекс укупног остварења 
за читавих 12,19 процената. 

У кривељској и борској флотацији 
флотери су прерадили укупно 9.970.221 
тона влажне руде и произвели 146.589 
тона влажног концентрата са просечним 
садржајем бакра од 18,335одсто. Тако је 
борским топионичарима, кроз концен-
трат, испоручено 24.093 тона “црвеног” 
метала.

-Поред тога што је руда била 
сиромашнија, односно садржај бакра 
нижи од планираног, захваљујући 
новој опреми у процесу њене при-
преме и флотацијске концентрације, 
бољим технолошким искоришћењем 
кривељски флотери су постигли 
боље резултате – истиче Виденовић. –
Искоришћења метала превазилазе 
планирана и произвели су 133.562 
тоне концентрата са 21.654 тоне бакра. 
Из борске флотације, захваљујући 
вишем садржају бакра у јамској 
руди и, такође, добром технолошком 
искоришћењу сировине, топиони-
чарима је испоручен концентрат са 
20,753 одсто бакра, што је 3,77 проце-
ната више од планираног садржаја. 

И на укупне резултате у производњи 

концентрата бакра - напомиње Небојша 
Виденовић - утицао је застој у погону 
за припрему минералних сировина 

“Церово” где је планирано да се пре-
ради 660.000 тона влажне руде са 0,472 

одсто бакра. То би, након флотацијске 
концентрације, дало 8.830 тона влаж-
ног концентрата са 1.589 тона метала, а 
остварење „подигло“ за 4,25 процената.

Припремио: Љ.Алексић

тона ископина!

На кривељском копу откопано је преко 9,5 милиона тона руде

Александра Радуловић за пултом кривељске флотације
Захваљујући новој опреми искоришћења метала превазилазе планирана

Рудари Јаме су, због чешћих застоја у транспорту, испоручили борској 
флотацији 518.545 тона, али богатије руде Одлагач кривељске јаловине у стари борски коп
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У Руднику бакра Мајданпек настављен 

Рекордна 2018. година, 

РБМ. - Производњом од преко 20 
хиљада тона бакра у концентрату, за 
око 2,5 хиљаде тона више него у 2017. 
години, мајданпечки рудари поста-
вили су рекорд у овом веку. На повр-
шинском копу за 11 месеци план укуп-
них ископина остварен је са 59, а руде 
са 84,5 одсто, али је захваљујући добром 
садржају дато 22,7 хиљада тона бакра из 
ње, па се у децембру радило за пребачај 
плана. Подвиг је већи када се зна да су 
производњу све време пратиле тешкоће, 
неповољне временске прилике, а онда 
и кварови на опреми. И поред тога, 
циљ је остварен, производња наставља 
тренд динамичног раста, а лествица још 
једном подигнута изнад линије зацртане 
планом. 

-Током читаве ове, као и прет-
ходне године, руда је ископавана на 
Андезитском прсту, а раскривање 
„Истока“ убрзано, како бисмо наредне 
године што пре стигли до бакроносне 
руде - каже Андреја Марковић, главни 
инжењер за рударство за површински 
коп. Додаје да су са више од 16,5 ми-
лиона тона ископина мајданпечки ру-
дари на површинском копу РБМ-а упи-
сали највећу производњу у овом веку. 
Са Андезитског прста изнедрили су 
скоро шест милиона тона руде про-
сечног садржаја 0,419 одсто и испору-
чили је флотацији за највећу годишњу 
производњу од преко 20 хиљада тона 
бакра у концентрату.

На почетку године требало је прко-
сити мајданпечкој зими, обилним снеж-
ним падавинама, олујном ветру и ле-
деним кишама које су отежале рад, а 
функционисање угрожавале и пробле-

мима насталим у снабдевању електрич-
ном енергијом. - Без жеље да приго-
варамо околностима и условима у 
којима се производња одвија, чини 
се да од почетка године није проте-

као ни један месец а да временске 
прилике нису биле разлог за додатно 
ангажовање ресурса на санацији 
њихових последица. Међутим, и у 
тим условима, могли смо да се осло-
нимо на висок степен одговорности 

већине запослених и спремност да 
се и додатно ангажују како би пове-
рене задатке обавили - каже Бранис-
лав Томић, први човек Рудника бакра 
Мајданпек.

И, радило се више него у претходној 
години када је са „Јужног ревира“ поди-

гнуто 16,5 милиона тона укупних иско-
пина. Ископана руда имала је просечан 
садржај бакра преко плана, а и племе-
нитих метала било је више од планских 
очекивања. Раскривање се, у односу на 
план, одвијало успорено.

- Да на површинском копу мо же 
да се повећа учинак показа ло се 
последњих месеци, када је укљу-
чивањем нових возила из конти-
гента рударске опреме, набављене уз 
разумевање и подршку Владе Репу-
блике Србије, резултат био повољнији. 

Произведено више од 20 хиљада тона бакра у концентрату, највише 
у овом веку. - На површинском копу за 11 месеци план укупних ис-
копина остварен са 59, а руде са 84 одсто, али је захваљујући до-
бром садржају дато 22,7 хиљада тона бакра у руди, па се у децем-
бру радило за пребачај плана. - На злату и сребру пребачај плана 
већи. - Флотација до рекордне производње са одлиичним квалите-
том и искоришћењем. – Бранисдлав Томић: Са стратешким пар-
тнером наредна година ће за РБМ бити успешнија, па ћемо моћи да 
говоримо о новим рекордима и резултатима које смо до скора мог-
ли само да прижељкујемо

Бранислав Томић

Укључивањем нових возила повећан учинак на површинском копу

Обавеза да се производни параметри, а посебно нормативи, доведу до планираних - задатак свих запослених
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тренд раста производње

Уз могућност ефикаснијег одржавања 
постојеће флоте, производни ре-
зултати би били повољнији – каже 
Марковић и додаје да је ту од пресуд-
ног значаја функционисање Фазе 1, 

„жиле куцавице“ за одлагање јаловине: 
- Будући да је Тракасти транспортер 
„06“ исцрпео могућност даљег рада 
у континуитету, предстоји његово 
померање. Због недостатка помоћне 
механизације – булдозера - то нас и 
даље чека, а чекањем смо умањили 
учинке транспортног система, успо-
рили раскривање „Истока“ и по-
дигли трошкове. Јер, када транспор-
тни систем не ради јаловина се одвози 
на спољна јаловишта, што захтева 
већи број возила и подразумева веће 
трошкове.

Поред убрзаног раскривања „Истока 
1“, као задатка који уз производњу има 
приоритет, на површинском копу остаје 

и решавање проблема са водом у кориту 
Малог Пека.

У флотацији мобилно
У флотацији је читаве године, као 

редовно, било мобилно стање. Почетак 
године протекао је у знаку напора да се 

у суровим временским приликама пот-
пуно заштите сва постројења и опрема 
на линији прераде испоручене руде. 
То није било лако, али је први квартал, 
ипак, завршен са 4.500 тона бакра у кон-
центрату, за око 900 више него у истом 
периоду 2017. године.

-Сву испоручену руду са копа успе-
вали смо да прерадимо, из месеца 
у месец, уз све боље технолошко 
искоришћење, али и квалитет кон-
центрата који је био у оквиру и изнад 
планских захтева, а и влагом мањом 
од девет одсто - истиче Јелена Ђурић, 
главни инжењер за флотацију: - Пока-

зало се да месечна производња већа 
од две хиљаде тона црвеног метала у 
концентрату није само сан, већ може 
да се оствари када за то постоје услови. 
Нажалост, као и на почетку године, и у 
децембру су против нас биле времен-
ске неприлике, као окидач да се много 

тога што није требало, ипак, деси. 
Имали смо кварове и застоје, али 
смо и током њих успевали да одра-
димо и послове који представљају 
улагање у будућу производњу. Уз 
раст производње, нисмо запоставили 
бројне послове на одржавању компли-
кованог система прераде, почев од 
радова на пловећој пумпној станици, 
подизању пете секције, обнављању 
старог флотирања на деветој секцији 
и, посебно, радова у филтражи (у 
којој опрема није обнављана), па све 
до подешавања и вођења процеса са 
новом опремом.

У РБМ-у су као посебан аспект 
рада и задатак свих запослених у 2018. 
години наметнули обавезу да се произ-

водни параметри, а посебно нормативи, 
доведу, или приближе, нивоу планира-
них, уз максимално контролисане трош-
кове, као и потпуну безбедност у раду 
по људе и опрему. У томе успех је био 
променљив, па обавеза да се учини више 
остаје за наредну годину.

У 2019. години и више и боље!
-Најважнији догађај ове године 

је, свакако, то да смо у компанији 
“Zi Jin Mining Group” добили стра-
тешког партнера уз којег ће наредна 
година за РБМ бити успешнија, па 
ћемо моћи да говоримо о новим ре-
кордима и резултатима које смо до 
скора могли само да прижељкујемо – 
каже Бранислав Томић, руководилац 

ZiJin Bor Copper DOO Bor ogranka RBM. 
Везано за планове за наредну годину 
он истиче: - Предвиђено је да се обим 
укупних ископина вишеструко увећа 
и достигне 56,546 милиона тона, од 
чега би требало да буде скоро 49 ми-
лиона тона раскривке и 7,657 мили-
она тона руде. Рачуна се да би са про-
сечним садржајем од 0,357 одсто могло 
да се дође до више од 27 хиљада тона 
бакра у руди, а након прераде и до 
23.241 тоне бакра у концентрату, као 
и одговарајућих количина злата и 
сребра. 

Овако велико повећање производње 
треба да се оствари са постојећом и 
новом основном коповском опремом 
коју би требало да појачају четири нове 

бушилице, три нова багера и 19 нових 
камиона носивости 70 тона: - План за 
наредну годину подразумева и рад на 
Северном ревиру. Са његових етажа 
требало би у наредној години ски-
нути више од осам милиона тона рас-
кривке. Да би у томе успели биће по-
требна нова опрема, па је у плану 
да се за нову фазу рада на Северном 
ревиру набаве још две нове бушилице, 
још два багера и 14 нових камиона но-
сивости 70 тона.

Због свега, мајданпечким рударима 
нема опуштања. Залет који су ухва-
тили у последњих неколико година тре-
бало би да се настави и доведе до нових, 
далеко већих, производних резултата.

Силвија Вукашиновић

нада за још бољу

У флотацији прерадили сву руду са копа, уз све боље технолошко искоришћење

Максимално контролисани трошкови и безбедност у раду по људе и опрему
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Владимир Јаношевић, руководилац ZiJin Bor Copper 
ТИР

Недостатак концентрата 

ТИР. –  Производним резултатима 
Топионице и рафинације бакра у 2018. 
могу бити задовољан, ако их посма-
трамо у контексту свега што се деша-
вало - овако је Владимир Јаношевић, 

руководилац ZiJin Bor Copper DOO 
Bor ogranka TIR (24. децембра) почео 
оцену овогодишњег пресека стања у 
металуршким погонима. Топионица 
је (закључно са 23. децембром) при-
мила 44.096 тона бакра у концентрату, 
што је 6.616 тона мање од планира-
ног (2.438 тона из Јаме или 1.365 тона 
мање од плана, 21.641 тону из Рудника 

„Велики Кривељ” или 4.500 тона мање 
од предвиђеног и 20.016 тона из Рудника 
бакра Мајданпек или 676 тона мање од 
плана), као и 24.559 тона из увозног кон-
центрата. Иначе, за 23 дана последњег 

овогодишњег месеца примљено је 4.184 
тоне „црвеног” метала у концентрату, 
од чега 2.367 тона из басенских руд-
ника (114 тона из Јаме, 1.492 тоне из 

„Великог Кривеља” и 761 тона из РБМ-

а), као и 1.816 тона из увозне сировине. 
До краја године очекује се још око 1.000 
тона бакра у концентрату (110-120 тона 
дневно). 

- Сав добијени концентрат је 
прерађен у топионичким агрегатима. 
Због недовољне количине ове сиро-
вине, имали смо велики број застоја 
(сваког месеца по неколико дана), што 
се одразило и на зацртане циљеве то-
пионичара. Да је прилив концентрата 
био већи, сигурно би било услова за 
већу производњу. И тренутно стање 
залиха ове сировине на бедингу је – 

нула. То говори да претопимо дневну 
количину која стигне из наших руд-
ника и тиме једва успевамо да не ста-
немо и одржимо производњу – истакао 
је Јаношевић.  

Из оволике прераде проистекла 
је продукција близу 80.000 тона анод-
ног бакра (од почетка године до 23. де-

цембра дато је 77.910 тона). То је за око 
3.000 тона мање него лане управо због 
недостатка концентрата. За 23 дана 
последњег овогодишњег месеца То-
пионица је произвела 5.127 тона анод-
ног бакра и, с обзиром на очекивану 
производњу од 230 тона дневно, рачуна 
се на још 1.800 тона, значи укупно 7.000 

тона. Просечно искоришћење бакра до-
стигло је до краја године 95 проце-
ната (пројектовано 98%). Разлог је, по 
речима нашег саговорника, залиха 

хладног материјала и шљаке која није 
прерађена. 

„Савладана” нова топионица
 - Сигурно владамо технологијом 

и параметрима нове топионице и 
тиме можемо бити задовољни у овој 
години. Имамо квалитетну и обучену 

посаду за вођење нове технологије. 
То исто важи и за Фабрику сумпорне 
киселине, с обзиром на то да је она 
саставни део нове топионице. Ове 
године обављена су и два ремонта у 
Топионици и Фабрици сумпорне ки-
селине, у складу са планираном ди-
намиком, током којих је обављено 

просејавање катализатора, санација 
котла и електрофилтера. Ремонте 
(пролећни и јесењи), који по свим про-
гнозама и сагледавањима, треба да 

Овогодишњи биланс металурга: 80.000 тона анодног, 67.500 тона 
катодног бакра и 300.000 тона сумпорне киселине. – В. Јаношевић: 
С правом можемо рећи да је овај резултат у производњи 
задовољавајући имајући у виду све што се дешавало. - После ре-
монта, цео систем топионице и фабрике сумпорне киселине поди-
гнут на пројектоване параметре. – Све катоде унапред продате, јер 
већ почетком месеца обезбеђен купац за целокупну производњу. - 
Надам се да ће 2019.  бити успешнија и са још бољим резултатима,  
и то потпуно оправдано

Владимир Јаношевић

Просечно искоришћење бакра до краја године достигло је 95 процената

И у Сумпорној квалитетна и обучена посада за вођење нове технологије

Сав добијени концентрат је прерађен у топионичким агрегатима
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трају 15 до 18, завршили смо за само 
пет-шест дана! После тога, цео систем 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине подигли смо на пројектоване 
параметре. Све остало у Топионици 
може се сматрати текућим  – нагласио 
је Јаношевић. 

С обзиром на блиску везу, ФСК је 
пратила овакав рад Топионице и одго-
ворила свим захтевима, односно прера-
дила сав сумпор-диоксид и ове године 
дала близу 300.000 тона сумпорне ки-
селине. Као посебно важну за овај 
технолошки део, Јаношевић је иста-
као чињеницу да ТИР има обезбеђено 
тржиште за овај производ. – Пласман 
киселине није био проблем, јер имамо 
уговоре са сталним купцима. Стога 
ниједног тренутка нисмо дошли у 
ситуацију да рад топионице буде угро-
жен због пласмана киселине. 

Све аноде из Топионице су 
прерађене у Електролизи, тако да је 
од почетка године произведено 65.626 
тона катодног бакра, а очекује се да се 
година заврши са билансом од 67.500 
тона (за 23 дана децембра дата је 4.581 
тона). Ни са пласманом катода нема про-
блема, јер су унапред продате (већ по-
четком месеца обезбеђен је купац за це-
локупну производњу). Наш саговор-
ник посебно подвлачи да је проценат 

ретура за 23 дана децембра износио 
19,21% (од почетка године 16,5%, што је 
на планском нивоу). Мобилисани бакар 
у ћелијама ових дана достигао је 4.700 

тона, а предвиђено је да се у наредну 
годину уђе са 5.000 тона, што је солидна 
основа за добру производњу у јануару. 
Племенити метали су пратили „црвени”, 
прерађена је сва количина анодног муља, 

а продукција се кретала у пројектованим 
границама. Из РЈ за производњу бакар-
сулфата у децембру је „изашло” 110 тона 
плавог камена, док је година завршена 
са преко 1.300 тона, што се оцењује као 
изузетно добар резултат.  

Заустављена прерада
Због застареле технологије, преве-

ликог капацитета дипформинг жице, 
као и недостатка тржишта, у Фа-
брици бакарне жице заустављена је 
ова линија, а тренутно ради само погон 
синтер-металургије (ламеле за позна-
тог купца). У Ливници бакра и бакар-
них легура, услед недостатка сировина 
и тржишта, конзервиране су линије ме-
синга и бронзе, а остала је да ради само 

линија фазонских одливака, и то пуним 
капацитетом, с обзиром на то да у басен-
ским рудницима постоји потреба  за чау-
рама и наливањем лежајева који се овде 
израђују.

Транспорт ТИР-а је у друмском и же-
лезничком саобраћају превезао све ко-
личине робе за потребе ТИР-а, РББ-а и 
РБМ-а. Стара енергана је обезбеђивала 
топлотну енергију за одржавање тех-

нолошких процеса у Електролизи 
и Златари, као и котловску воду за 
производњу паре.  

Јаношевић је веома оптимистичан 
када је реч о прогнозама за 2019. - У 
наредној години очекујемо још боље 
резултате и већу производњу, и то пот-
пуно оправдано. Надамо се да ћемо 
обезбедити довољну количину  кон-
центрата бакра за несметан и кон-
тинуиран рад топионичкиг агрегата. 
Задовољан сам радном и технолош-
ком дисциплином, што не значи да 
нема места за још бољу у наредној 
години. Посебан акценат ставили 
смо на безбедност и здравље на раду 
који су били на завидном нивоу, јер 
се ове године није десила ниједна 

озбиљна повреда на раду. Ту су сталне 
едукације радника у овој области, 
обезбеђивање личних заштитних 
средстава, видна обавештења (писано 
и визуелно) на свим опасним местима 
у технолошком процесу са повећаним 
ризиком, све у циљу смањења броја 
повреда на раду.  

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

DOO Bor ogrankaTIR о раду металуршких погона у 2018.

умањио учинке

Ова година завршена са преко 1.300 тона плавог камена

Златара: И производња племенитих метала пратила је „црвени”

Целокупна количина катода унапред продата

У наредну годину улази се са 5.000 тона мобилисаног бакра
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РТБ се захвалио члановима УО и Скупштине 

„Круна заједничког рада је вредност 

 РТБ. – У протеклих десет година 
урадили смо много и поносан сам 
на све резултате које смо постигли. 

Плата, која није мала, за све то време 
није каснила ни дан. А, редовно 
исплаћивати 70 и кусур хиљада динара 
свакоме од пет хиљада радника, то 
само Мирјана Антић и ја знамо како је. 
Завршили смо топионицу и фабрику 
сумпорне киселине без којих, тврдим, 
РТБ не би могао да уђе у стратешко 
партнерство. Обновили смо рударску 
опрему, утростручили производњу, 
решили историјске дугове „тешке“ 
милијарду евра и, паралелно с тим, 
развијали Бор, Мајданпек и села. 

Оваквим уводом генерални дирек-
тор РТБ-а Бор Благоје Спасковски по-
желео је (10. децембра) добродошлицу 
члановима Управног одбора и Скуп-
штине, највишим органима управљања 
компаније у минулих 10 година. За изу-
зетну сарадњу и допринос пословању на 
свечаности им је уручена захвалница јер, 
како се чуло, РТБ Бор без њихове саглас-
ности не би могао да реализује ниједан 
задатак. Обраћајући им се свечарским 
тоном, Спасковски је рекао:

-Посебно бих истакао друштвено-
социјалну компоненту пословања 
РТБ-а коју смо имали уз вашу са-

гласност и подршку. Дај Боже да се 
она настави. Није је било пре вас и 
мене, нити ће је бити после нас. Били 
су овде велики директори, неки од 

њих имају улице у Бору, али граду 
ништа нису подарили. Граду нису, 
селима никако, али зато себи јесу. 

РТБ је, рецимо, само претпрошле 
године за 240 милиона динара „поло-
жио“ асфалт у селима и то тако што 
је од 490 милиона динара исплаћених 

општини инсистирао да се половина 
тог новца уложи у села која трпе 
наше муке, дим, прашину, минирања. 
Уложили смо доста и у културу и 
образовање. На даскама позоришта у 
Бору, захваљујући томе, заиграла су 
први пут највећа имена српског глу-
мишта. Данас нема зеленијег града 
у Србији од Бора. Рекао бих, чак, да 
нема лепшег рударског града у свету. 
Обишао сам многе и свуда, као у Ари-
зони, они личе на градове-контејнере 
јер се и живи у контејнерима због 
лакше селидбе. А Бор данас личи на 
зелену оазу и Борани дишу ваздух 
највишег квалитета – рекао је гене-
рални директор РТБ-а.

Управо допринос побољшању 
екологије у граду и селима био је добар 
шлагворт да се Управном одбору и 
Скупштини РТБ-а Бор за сарадњу, 
стручност и професионализам захвали и 
председник највишег органа управљања 
компаније Немања Стевановић.

-Бор данас има најквалитетнији 
ваздух у Србији. Већ две године је 
чистији овде него у центру Београда. 
Када ме је пре четири и по године 
Влада Србије именовала на место 
председника Управног одбора и када 
сам први пут дошао у Бор, имали 
смо пред собом највећи еколошки 
пројекат у Србији, топионица и фа-
брика сумпорне киселине биле су у 
изградњи. Јасно ми је било после прве 
шетње градом и погонима РТБ-а да 
морамо да га завршимо што пре јер 
сам и сам једва дисао од загађења 
сумпор-диоксидом. Завршили смо 
најсавременије постројење у свету и 
Благоје је ту заиста урадио неверова-
тан посао. Последњих шест месеци 
изградње он је малтене живео на гра-
дилиштима – казао је Стевановић.

Говорећи о друштвеној одговорно-
сти РТБ-а Бор у периоду његовог ман-
дата, Немања Стевановић подсетио је 
чланове органа управљања да је Бор 
четврти град, после Београда, Палића 

За разлику од свих других партнерстава и продаја у Србији, ми ћемо имати 350 милиона долара „кешираног“ новца. Толико ће „Зијин“ од-
мах уплатити, а додатних 900 милиона долара не уплаћује него инвестира. Све иде на рачун РТБ-а Бор који је већ отворен у Кинеској бан-
ци и одатле ће се контролисано трошити само на инвестиције. Примопредаја ће се десити 18. децембра, тада ће кинески менаџмент преузе-
ти руднике и топионицу, рекао је генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски на свечаности уприличеној за чланове Управног од-
бора и Скупштине којима је за изузетну сарадњу минулих година и допринос пословању компаније РТБ уручио захвалницу. – Цела наша 
структура се задржава у смислу координације и контроле процеса док кинески партнер не утврди да ли наши могу или не могу да то воде. 
Ако будемо знали да радимо и организујемо посао, ако будемо могли да правилно рукујемо опремом и одржавамо је, они неће довести више 
од 16 својих стручњака, јер је толико соба спремљено овде, истакао је Спасковски

Последњих шест месеци изградње нове топионице Благоје је 
живео на градилиштима и ту урадио невероватан посао, казао је 

Немања Стевановић уручујући Спасковском захвалинцу

Андрија Јовичић је једини члан УО из претпоследњег сазива коме је 
РТБ уручио захвалницу
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за сарадњу и допринос пословању

и Јагодине, који је добио зоолошки врт. 
-Давали смо подршку, малтене на 

дневној бази, бројним пројектима. 
Нарочито смо помагали селима. Тоне 
шљунка и песка РТБ је пребацивао 

својим камионима за сеоске путеве. 
Помагали смо хендикепираној деци, 
центру за дневни боравак деце са по-
себним потребама „Мозаик“. Обно-
вили смо хотел на Борском језеру који 
је до 2012. године био руина. Ренови-
рали смо Клуб РТБ-а у Брестовачкој 
Бањи и много тога још.

Осврћући се на производњу у ру-
дарству и металургији минулих 
година, Немања Стевановић истакао 
је чињеницу да је годишња продукција 
РТБ-а Бор 2008. године, до доласка 
Благоја Спасковског на чело компаније, 
била 8.000 тона бакра.

-Највећа производња била је, ако 
се не варам, 1998. године. Тада је 
кренуло низбрдо. Прошле године 

имали смо рекордну производњу у 
последњих десет година, а биће и ова 
рекордна, упркос паду у последња два 
месеца. Зато, једино чега треба да се 
плашимо, када стратешки партнер 
преузме управљање компаније, јесте 
наш менталитет. Јер, чим је Спа-
сковски постао недовољно фокуси-
ран на дневне учинке, због преговора 
и путовања у Кину, дошло је до пада 
производње. То је једина ствар која ме 
плаши – рекао је председник Управног 
одбора РТБ-а.

О стратешком партнеру који ће, сраз-
мерно свом уделу у власништву, РТБ-ом 
почети и званично да управља 18. де-
цембра, Благоје Спасковски казао је 
да је реч о врхунској компанији која 
има производњу са приходом од много 

милијарди долара, има бакра, злата и ис-
куства у прекоокеанским операцијама.

-То је, заправо, круна вашег и 
нашег рада. То што смо подигли 
вредност РТБ-а Бор и успели да сви 
заједно, уз велику помоћ председ-
ника Александра Вучића, пронађемо 
стратешког партнера за 350 мили-
она долара. За разлику од свих других 
партнерстава и продаја у Србији, ми 
ћемо имати 350 милиона долара „ке-
шираног“ новца. Толико ће „Зијин“ 
одмах уплатити, а додатних 900 ми-
лиона долара не уплаћује него инве-
стира. Све иде на рачун РТБ-а Бор 
који је већ отворен у Кинеској банци 
и одатле ће се контролисано трошити 
само на инвестиције. Ово смо по-
стигли захваљујући приступу пред-
седника Вучића да се са национал-
ним богатством мора посебно посту-
пати и да се експлоатација мора на-
ставити. Јер, национално богатство 
није никакво богатство ако је зако-
пано. Под земљом оно нема никакву 

вредност. Ако се сетимо да је пре де-
сетак година ова компанија прода-
вана, и то у стопроцентном износу, за 
247 милиона долара, сада, из ове пер-
спективе, могу само да констатујем да 
је добро што смо за стратешког пар-
тнера са 63 процента удела у влас-
ништву добили кинеску компанију 

„Зијин“. Она ће, али у стопроцентном 
износу, узети и канадски „Невсун“, 
њихово најбогатије лежиште злата 

„Чукару Пеки“ и то је лепо – рекао је 
генерални директор Басена. 

Кинески менаџмент – нагласио је 
Спасковски - преузеће руднике и то-
пионицу 18. децембра, тада ће у Бе-
ограду бити обављена званична 

примопредаја. Из Кине долазе ге-
нерални, финансијски и технички 
менаџер, као и извршни директор. 
Цела наша структура се задржава у 
смислу координације и контроле про-
цеса док кинески партнер не утврди 
да ли наши могу или не могу да то воде, 

а онда, ако треба, поставе овде и своје 
извршиоце. Поновићу оно што сам већ 
рекао: колико ће кинеских стручњака 
бити овде, зависи искључиво од 
нас, не од њих. Ако будемо знали да 
радимо и организујемо посао, ако 
будемо могли да правилно рукујемо 

опремом и одржавамо је, они неће до-
вести више од 16 својих стручњака, 
јер је толико соба спремљено овде. 
Али, ако не знамо, они ће довести 
своје стручњаке, организаторе и из-
вршиоце. То је и природно јер они 
нису овде положили новац на штедњу, 
хоће да га поврате и зараде. Зато се, да 
будем искрен, помало плашим наших 
људи и њиховог знања, одговорности 
и марљивости. Јер, пошавши у Кину 
23. октобра, себе сам изоловао из 
производње и она је за то време пала - 
рекао је Спасковски.

Текст: Горица Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић

Добитници 
Захвалницу РТБ-а Бор за изузет-

ну сарадњу и допринос пословању 
компаније добили су: Немања 
Стевановић, Драган Маринковић, 
Нађа Баранин, Драган Ђурановић, 
Жељко Калаба, Ненад Кртоли-
ца, Андрија Јовичић, Катари-
на Зрилић, Јовица Радисављевић 
и Драган Алексић (сви из Управ-
ног одбора РТБ-а Бор), потом Саша 
Перишић, Биљана Станић, Будимир 
Милутиновић и Владан Нововић из 
Скупштине РТБ-а Бор; генерални се-
кретар у Влади Србије Новак Недић, 
као и заменица генералног директора 
РТБ-а за економију Мирјана Антић и 
генерални директор Благоје Спасков-
ски.

РТБ-а по којој му је тражен партнер“

Захвалницу за сарадњу минулих година и допринос пословању РТБ-а добило је њих 17-оро

Стевановић је захвалницу уручио и Јовици Радисављевићу, члану УО од 2014.

Здравица
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У Руднику бакра Мајданпек стасава још једна генерација возача тешких возила

У Руднику бакра Мајданпек ремонтни радови у погону дробљења руде

 РБМ. - Након набавке шест нових 
“белаза”, тешких возила носивости 
220 тона, Рудник бакра Мајданпек 
добио је ове јесени могућност да 
запосли 20 возача и тако оформи још 
једну генерацију управљача моћним 
рударским грдосијама, правим 
крстарицама које у свакој смени 
хиљадама тона или једном осредњем 
брду ископина “промене адресу”. 
За преузимање те велике обавезе и 
одговорности због руковања скупим 
и за рудничку производњу изузетно 
вредним машинама, новозапослени 
након школовања и редовне обуке, 
пролазе и додатну, посебну обуку и 
оспособљавање за будући рад.

У великој хали Новог сервиса 
мајданпечког Рудника бакра, ових 
дана неуобичајена живост упућује на 
закључак да се нешто ново и важно. 
Ту се одвија редован свакодневни рад 
запослених на одржавању рударске 
механизације и додатни на монтажи 
нових дампера. Ту је и екипа нових 
возача који пре него што преузму волан 
добро упознају нове машине, сваки 
њихов део, карактеристике и функцију.

-Примљен сам за возача тешких 

возила. За рудник сам одувек 
био везан. Претходно сам радио у 
обезбеђењу, својевремено сам овде на 
површинском копу 
био на пракси, волон-
тирао у РБМ-у, тако 
да сам се свакодневно 
сусретао са возилима, 
па коначно добио при-
лику да радим као 
возач - каже Дејан 
Аврамовић, из Рудне Главе помало 
узбуђен: - Још нисмо имали вожњу, 
сада је актуелно упознавање са дело-
вима машина, са руковањем. И у овој 
фази све је ново и занимљиво.

И Ђорђе Станојевић из Мајданпека 
је из групе која је на овај посао дуго 
чекала. Радио је као 
возач теретних возила 
у Предузећу за путеве, 
а од малена је, попут 
већине својих вршњака 
који су одрастали у 
овој средини, гајио 
љубав према тешким 
возилима: - Отац је радио у руднику, а 
ми смо са пута, задивљено гледали те 
велике камионе. После упознавања са 

њима изблиза, чекамо да почнемо да 
радимо. Свесни, да сваки посао има 
своју тежину, надамо се да ћемо успети. 
И на претходном послу радио сам 
ноћу и у најразличитијим условима, 
тако да тај проблем нећу имати, осим 
што прелазим на веће возило и шире 
путеве.

Најмлађи у овој групи, 20-годишњи 
Александар Младеновић из Близне, 
завршио је саобраћајну 
школу и, како каже, 
једини је из своје 
генерације на овом 
послу: - Имам пуно 
воље да радим то за 
шта сам се школовао. 
Возила су велика, али 
посебног страха нема, а не мањка ни 
жеље и ентузијазма да се докаже.

Дамир Петровић из Јасикова такође 
потиче из рударске породице: - У овој 
фази упознајемо возила. Занимљиво 
је, јер нам искусније 
колеге показују не 
само делове, већ и све 
оно што треба знати 
о машинама којима 
ћемо управљати. 
Услови у самој кабини 
су више него погодни, 
удобно је. Сама вожња 
биће велики изазов, а надамо се да 
ћемо му успешно одговорити.

Дарко Крмачевић из Мајданпека 
нам рече да је место возача тешких 
возила за њега дуго очекивано и 
прижељкивано: - Кроз породичне 
приче, од браће, а онда и пријатеља, 

тај посао ми је одувек 
био посебан. Добили 
смо прилику да радимо. 
Возила су нова, али је 
баш зато већа одговор-
ност, брига. 

Док се ови младићи 
припремају да за који 
дан, у возилима, најпре, са искусним ко-
легама, а потом исамостално започну 
рад, Братислав Благојевић, заме-
ник руководиоца Огранка РБМ, истиче 
задовољство што после одређеног вре-
мена стасава још једна генерација 
возача: - Они ће допринети да буду 
оперативна најновија појачања 
нашој флоти тешких возила при-
стигла ове јесени. То ће помоћи да 
планирану производњу за наредну 
2019. годину остваримо, сви свесни 
чињенице да без те нове опреме не би 
могли да остваримо нове обавезе зацр-
тане плановима са стратешким пар-
тнером - каже Благојевић. Додаје да 
момци схватају значај оваквих машина 
за комплетну производњу у руднику: - 
Имају одређену дозу страха и резерве, 
разумљиву за потребну опрезност и 
квалитетно руковање вредним маши-
нама. То је добро, будући да се грешке 
најчешће догађају када престане 
опрез. Међу њима је доста момака 
који имају нескривену амбицију да 
се на послу покажу и докажу, за које 
је овај посао прави изазов. Објаснили 
смо им да ће на управљање добити 
велику и вредну машину, праву малу 
фабрику, у којој ће они бити одго-
ворни за све.

РБМ. – Последња декада децембра 
у погону дробљења руде, који организа-
ционо припада флотацији мајданпечког 
Рудника бакра, протекла је у знаку из-
узетно важних ремонтних послова 
од значаја за сигурност и стабилност 
производње, али и повећање капаци-
тета прераде. Током викенда замењена 
је трака “35 Б”, а успут и трака “20”, 
да би од понедељка кренуо и ремонт 
примарне дробилице “2А”, при чему 
се производња одвијала ослоњена на 
дробилицу “2Б” која је ремонтована у 
априлу ове године.

-Стицајем околности, више по-
слова од изузетног значаја за несме-
тано одвијање прераде и пун допри-
нос погона дробљења производњи у 
мајданпечком руднику реализујемо 
крајем године - каже Саша Стиклић, 
технички руководилац Дробљења: - За-
менили смо “жилу куцавицу” транс-
портног система рудног дробљења, 
која дужином од 1.285 метара повезује 
терцијално дробљење са Ц-станицом 
и флотацијом. Истовремено, заменили 
смо и траку “20”, а сада све снаге усме-
рили да у предвиђеном року од само 

неколико дана што боље обавимо ком-
плетан ремонт дробилице “2А”.

Замена траке “35 Б” је очекиван посао 
будући да је стара трака дотрајала и по-
хабана, а неки њени делови у функцији 
су две деценије. Јер, од постављања 
1999. године, сада је први пут комплетно 
замењена, а у међувремену је имала две 
делимичне замене: - За овај посао смо 
се добро припремили, јер су наши вул-
канизери и бравари још пре неколико 
месеци спојили траку која је стигла у 
котуровима од по 200 метара, а тако 
и скратили потребно време за њену 
монтажу и навлачење са 10, на само 
два дана - објашњава Мишо Рацић, 
пословођа одржавања транспортних 
трака. Време је скраћено захваљујући 
даноноћном раду искусне екипе вулка-
низера, која је уместо за 48, читав посао 
завршила за 36 сати. Застој је искори-
стила да замени и траку „20” на секун-
дарном дробљењу дужине 60 метара.

И, само што је производња 
настављена, показујући да је тај велики 
посао добро обављен, сва пажња и ак-
тивност усмерени су на генерални 
ремонт примарне дробилице “2А”. - 
Како је прерадила пет милиона тона 
руде, а последњи ремонт имала пре 
више од пет година, с тим што су у 

међувремену замењене само облоге 
статора, било је и време да се приступи 
овако важном послу. - додаје Верољуб 
Петровић, машински инжењер у при-

преми дробљења. Он наглашава да ква-
литет руде, абразивност и тврдоћа, у 
великој мери одређују време у којем ће 
дробилица моћи несметано да ради.

Ремонту дробилице приступило се 
са циљем да се добије што бољи грану-
лат, у планираним параметрима за даље 
дробљење и повећа сигурност и поузда-
ност у раду. - Добро смо припремљени 
за овај посао, организовали смо као 
и приликом претходног ремонта, две 
групе наших радника које током два-
наестосатних смена треба да замене 
облоге ротора и статора, клизне повр-

шине и технички провере све друге 
виталне делове дробилице. У овом 
послу, приликом чишћења и при-
преме, имали смо помоћ колега из 
других погона, те тако и све услове да 
га обавимо како се очекује – објашњава 
Саша Стиклић.

-Исправност и квалитетан рад 
примарне дробилице имају посе-
бан значај за добијање гранулата 
у планираним параметрима, јер се 
одатле упућује ка секундарном и 
терцијарном дробљењу, па флотацији 
и мора, због захтева технолошког про-
цеса, да се одржава у предвиђеним 
границама - истиче Јелена Ђурић, 
главни инжењер за флотацију. Нагла-
шава да је ремонт примарне дробилице 
од посебног значаја за процес, јер је она 
прва карика на линији прераде, одно-
сно веза између копа и флотације: - Две 
ремонтоване примарне дробилице 
обезбеђују већу сигурност и поузда-
ност у раду, а њихова расположивост 
повећава капацитет прераде.

Са истим циљем, после ремонта при-
марне дробилице, у плану је и ремонт 
терцијалног дробљења на позицији “28 
Ф”, а потом и другим редовним посло-
вима. 

С. Вукашиновић

Ремонт примарне дробили-
це без застоја у производњи. 
– Претходно, вулканизери за 
само 36 сати заменили тра-
ку “35 Б”, као и траку “20”. - 
У плану и ремонт терцијалног 
дробљења

За већу стабилност производње

Посао - жеља и изазов!
Кроз посебну обуку пролази група од 20 новопримљених возача 
тешких возила. – После упознавања делова и функција моћних 
машина, које се одвијало упоредо са монтажом нових “белаз”-
камиона, предстоје прве вожње, најпре са искусним колегама, а 
онда и самостално

С. Вукашиновић
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Одмиче монтажа филтер-преса у кривељској и борској флотацији

РББ. – Судећи према току радова 
може се очекивати да са првим данима 
фебруара из кривељске флотације, а 
месец дана касније и из борске, у нову 
топионицу почне да стиже концентрат 
мање влажности, односно испод девет 
процената. То ће елиминисати све про-
блеме које је досад, повремено, доно-
сила повећана влажност. Како сазнајемо 
од Јовице Анђеловића, руководи-
оца пројекта уградње филтер-преса у 

кривељској, борској и мајданпечкој 
флотацији, у филтражи кривељске при-
води се крају машинска монтажа и меха-
ничко комплетирање пресе. Завршетак 
машинских послова очекује се до краја 
године, а што се тиче агрегата за ваздух 
остало је само повезивање разделника 
са пресом и оно ће се окончати до краја 
ове недеље. Ако попусте хладноће, како 

је и најављено, онда ће се обавити и 
испитивање цевовода за ваздух које не 
може да се обави по хладном времену.

-Ових дана у кривељској 
флотацији је боравио супервизор 
из Шведске, представник фирме 

„Мецо минералс“, који је на лицу 
места, са радницима флотације и 
извођача радова (ATB FOD), надгле-
дао склапање филтер-пресе и сада се 
обавља само њено дотеривање и мон-
тажа платформе. Важно је рећи да се у 
Кривељу планира „затварање“пресе 
у мањи простор унутар хале због зим-
ских услова како би се температура у 
њеној зони држала на плус 10 степени 
као минимуму за нормалан рад. Два-
десет првог децембра смо присуство-
вали подизању хидрауличног агре-
гата који ће служити за управљање, 
односно напајање четири цилиндра 
који служе за отварање и затварање 

пресе, тј. за померање филтер и мем-
бранских плоча, као и два цилиндра 
за отварање и затварање сипке испод 
ње. Сипка се отвара када треба да се 
испусти концентрат и затвара да вода 
не продре у складиште концентрата. 

Почели су и електрорадови 
које изводи ATB FOD, Бор. У току 
је постављање електрорегала и 
развлачење каблова и план је да се до 
10. јануара заврши повезивање компре-

сора. Након тога, „Атлас Копко“ оба-
везан је да изврши електроповезивање 
сушача и компресора. – Потом ће се – 
објашњава Анђеловић - обавити његово 
испитивање и тестирати комплетна 
инсталација, а завршетак осталих 
радова на повезивању филтер-пресе 
планира се до двадесетог јануара. 
Тада би преса требало да се пусти у 
пробни рад и почне уходавање. Сер-
висер из „Меца“ поново ће доћи 
после Нове године да би се наставили 
радови, односно комплетирање.

У филтражи борске флотације мон-
тажа пресе још није почела, али је 
опрема фирме „Мецо“ стигла у царин-
ски магацин и чим се плати царина 
кренуће се са уградњом. Сви припремни 
радови су завршени, постављени су 
носећи профили пресе, а додатним но-
сачима и ролнама ојачан транспортер 
испод ње за пријем концентрата. Конди-
ционер је већ убачен у халу, као и ре-
зервоар за заптивну воду. И пумпе за 

борску филтражу су стигле у царин-
ски магацин. – Кад опрема постане до-
ступна подићи ћемо кровни поклопац 
ради њеног убацивања, јер овде нема 
крана и монтажа ће ићи аутодизали-
цом. Кров је зато тако урађен да се по-
клопци дижу у једном потезу, опрема 
убацује, а они враћају на своје место. 
Обављени су припремни радови око 
зграде, замењени су прозори, а у делу 
објекта где ће бити преса уграђени су 
и вреловодни калорифери за додатно 

грејање те обновљене хале филтер-
пресе. Направљена је и зграда ком-
пресора, он је уграђен, а такође и 
сушач, као и резервоар за ваздух. 
Цевовод за његов развод повезан је 
закључно са разделником. Чека се 
само преса. Напоменуо бих - каже 
Анђеловић - да је хлађење компресора 
у Кривељу решено расхладном кулом, 

а овде ће, пошто постоје базени са 
језерском водом, хлађење бити као и у 
новој топионици, чиме се уштедело на 
набавци расхладне куле. Компресор 
ће се хладити водом, а загрејана вода 
враћати назад у базен свеже. Пресе у 
кривељској и борској флотацији су 
истог типа, али се разликују по броју 
мембранских и филтер-плоча, одно-
сно по капацитету. У борској је он 12, 
у Мајданпеку 20, а у Кривељу 25 тона 
концентрата на сат. 

Што се тиче Мајданпека, тамо су 
завршени тендери и уговарање са свим 
извођачима, а то су ATB FOD (Бор), за 
монтажу филтер-пресе, „Пиминг“ (Бе-
оград), за монтажу компресора и раз-
вода ваздуха, „Мимел“ (Мајданпек) за 
грађевинске радове и „Микроконтрол“ 
(Београд“) за електрорадове. Уговори 
са све четири фирме су потписани и по 
уплати аванса кренуће се са припре-
мом објекта за уградњу пресе. Делови 
из Шведске и Турске већ су стигли, а из 
Кине се очекују крајем године. 

-У све ово се кренуло - објашњава 
Анђеловић - зато што концентрат за 
рад нове топионице треба да буде 
испод девет одсто влаге, а ове пресе 
гарантују испод осам процената. Оне 
су у аутоматском режиму рада и га-
рантовано могу да дају и ниже про-
центе влаге. Судећи по динамици 
монтаже оне ће сукцесивно почети 
рад и реално је да у Кривељу то буде 
крајем јануара или почетком фебру-
ара, у Бору пред крај фебруара, док би 
у Мајданпеку уградња требало да се 
заврши у фебруару и рад почне крајем 
тог месеца или почетком марта. 

Текст и фото: Љ.Алексћ

До краја децембра треба да се заврше преостали машински, 
до 20. јануара електрорадови и тестови, а онда преса пусти у 
пробни рад. – Капацитет кривељске пресе је 25 тона концентрата 
на сат, мајданпечке 20, а борске 12 тона, све су у аутоматском 
режиму рада и даваће концентрат влажности испод девет 
процената какав одговара новој технологији топљења

Старт кривељске пресе 
крајем јануара

Хала у борској филтражи где ће бити смештена филтер-преса

Подизање хидрауличног агрегата којим ће се отварати и затварати преса и сипка

Јовица Анђеловић
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Вредна донација Блиц фондације Општој болници у Бору

У Мајданпеку, после другог буџетског ребаланса, опремају Дом здравља

 МАЈДАНПЕК. - Са циљем да 
суграђанима приближи и унапреди ква-
литет примарне здравствене заштите, ло-
кална самоуправа у Мајданпеку је, након 
другог ребаланса овогодишњег буџета, 
30 милиона динара определила за здрав-
ство. Лабораторија Дома здравља “Др 
Верољуб Цакић” у Мајданпеку од по-
ловине децембра опремљенија је за два 
нова, 1,2 милиона динара вредна апарата 
који ће запосленима олакшати и учи-
нити квалитетнијим рад, а пацијентима 
омогућити да одређене захтевне ана-
лизе, какве су до сада могли да обаве 
само у великим, референтним устано-
вама, обаве у сопственој средини. 

-На овај начин услови за лечење 
пацијената и рад здравстве-
них радника побољшавају се не 
само у матичној установи већ и у 
здравственој станици у Доњем Мила-
новцу и амбулантама у Рудној глави 
и Јасикову. Желимо да у свим среди-
нама грађанима обезбедимо доступ-
ност примарне здравствене заштите - 

истакао је Бранислав Томић, одборник 
у СО Мајданпек.

За почетак стигли су хематолошки 
анализатор, “бројач крвних слика” који 
може да обради 43 узорка на сат, ради 
27 параметара, има конекцију са инфор-
мативним системом, па ће резултат бити 
доступан лекару који је захтевао анализу. 
Ту је и гасни анализатор, апарат који 
представља „златни стандард“ за ин-
тензивну негу, за дечје одељење, уста-
нове који имају дијализне пацијенте и 
пацијенте са хроничном опструктивном 
болешћу плућа.

-Уз ове апарате, лекари клини-
чари ће лакше долазити до дијагнозе, 
лакше и брже диференцирати 
бактеријске и вирусне инфекције, 
рационалније користити антибио-
тике, имаће јасну слику о хема-
толошким и другим обољењима - 
изјавила је приликом преузимања апа-
рата др Љиљана Јовановић, начел-
ница Лабораторије у Дому здравља „Др 
Верољуб Цакић“. Она се захвалила у 

име корисника и запослених што је ло-
кална самоуправа препознала потребе 
установе и при избору консултовала 
стручњаке.

Општина Мајданпек је буџетска 
средства определила за опремање 
лабораторије, кабинета за физикалну 
терапију, адаптацију просторија за рад 
новог дигиталног рентгена и набавку 
три санитетска возила. - У складу са 
датим обећањима и политиком која 

се спроводи и у држави, наставићемо 
опремање здравствених установа, 
јер желимо да здравствену заштиту 
приближимо грађанима и учинимо 
је квалитетнијом - каже Драган 
Поповић, председник Општине. Додаје 
да је локална самоуправа определила 
60 милиона динара за примарну здрав-
ствену заштиту, не рачунајући ових 30, 
што је, вероватно, највише од општина 
у Борском округу.

Стигли први апарати
За опремање Дома здравља, 
лабораторије, кабинета за 
физикалну терапију, адаптацију 
просторије за рад новог дигиталног 
рентгена и набавку три санитетска 
возила - издвојено 30 милиона 
динара

С.Вукашиновић

БОР. – У оквиру хуманитарне акције 
Блиц фондације „Срце за децу”, Општа 
болница у Бору добила је опрему чија 
је укупна вредност 110 хиљада евра. 
Акција је започета у јулу, новац је 
сакупљен за мање од месец дана, а 
опрема је сукцесивно стизала у Бол-
ницу. У присуству министра здравља 
у Влади Републике Србије др Злати-
бора Лончара, борској болници су 
11. децембра свечано уручени прео-

стали апарати неопходни за бољи рад са 
пацијентима и дијагностику и кључеви 
новог, опремљеног санитетског возила 
којим се употпуњује возни парк ове 
здравствене установе, што је у претход-

ном периоду био један од највећих про-
блема. За Грудно одељење обезбеђен је 
бронхоскоп, за Очно пратећи инстру-
менти потребни за операције катаракте, 
а за Дечије: систем за централни кисео-
ник, аспиратори за централни вод, ЕКГ, 
стерилизационе лампе, пулсни окси-
метри, отоскопи, инвалидска колица, 
педијатријски кревети за бебе, електро-
кревети за интензивну негу, колица за 
храну, веш, ормарићи, паравани, ком-
пресорски инхалатори, ваге за мерење 
беба, амбу балон за реанимацију, боце 
са кисеоником, топломери, апарати 
за мерење крвног притиска, као и не-
опходна опрема за удобнији боравак 
деце (душеци, непромочиве навлаке, 
постељине и фотеље за дојиље).

- Блиц фондација је обезбедила 
све што је било неопходно Болници. 
Пролазећи овуда могли смо да се уве-
римо да су те ствари овде и већ функ-
ционишу. Желимо да што мање ко-
ристе санитетско возило, али када 
затреба и сами знате да је добро 
опремљен санитет у рангу једне бол-
нице. Много зависи од њега, али и 
од лекара и његовог искуства. Кад 
искусан лекар има добру опрему, то 
много значи да се спаси људски живот. 
Обишли смо и просторије где се при-

према, пере и пегла веш. Тамо су биле 
старе машине, а сада су стигле нове, 
савремене, што веома много утиче 
да не дође до инфекција које могу да 

се јаве када немате задовољавајуће 
услове за хигијену – истакао је мини-
стар Лончар. 

Љиљана Кнежевић, извршна ди-
ректорка Блиц фондација, најпре је ис-
такла да је „брига о деци у ствари брига 
о породици, па смо овог пута проширили 
наше деловање”. - Нисмо помогли само 
Дечије одељење, него и Грудно и Очно, 
вешерај и возни парк који је врло 
битан. Само опрема у аутомобилу 
вреди 34.000 евра. Захвалила бих се 

свим донаторима, посебно господину 
Милану Поповићу, који је један од 
највећих, и позвала бих друге хумане 
људе да следе његов пример, јер Блиц 

фондација иде даље. Ово није крај, 
за следећу годину већ имамо нове, 
велике пројекте које ћемо, надам се, 
у врло кратком року успети да оства-
римо управо захваљујући помоћи 
људи добре воље.

Директор Опште болнице у Бору др 
Горан Јоксимовић захвалио се Блиц 
фондацији и свима онима који су својим 
средствима учествовали у овој великој и 
вредној донацији.

Ј. Станојевић

Укупна вредност поклоњене опреме 110 хиљада евра. – З. Лончар: 
Блиц фондација је обезбедила све што је било неопходно Болници, 
а данас смо се уверили да су те ствари овде и већ функционишу. – 
Љ. Кнежевић: За следећу годину имамо нове, велике пројекте које 
ћемо, надам се, у врло кратком року успети да остваримо управо 
захваљујући помоћи људи добре воље

Санитетско возило и 
нова опрема

Златибор Лончар и Горан Јоксимовић

Бранислав Томић и Драган Поповић
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Промовисане две књиге Јована Г. Стојадиновића за једно вече

“Поклони  и откупи” - изложба поводом Дана Музеја рударства и металургије

Култура

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – Три-
наесте децембарске вечери у Народној 
библиотеци представљене су две књиге 
Јована Г. Стојадиновића. Уз пету књигу 
његових афоризама, “Зора стиже пре 
зоре”, коју је као свој књижевни прве-
нац објавио Србски културни центар 

“Ћирилица” из Београда, представљен 
је, показало се, и читалачки веома 
пријемчив “Споменар матураната ме-
талуршког одсека Техничке школе у 
Бору 1965/66. године”. Уприличен је за 
пола века од матуре ове генерације. О 
књигама су говориле управница библи-
отеке Весна Тешовић, овдашња кул-
турна посленица Симонида Гаврић, 
издавач афоризама Милорад Ђошић 
и аутор, један од тридесеторице (из 130 
пријављених) који су лане на “Сатира 
фесту” (Коларац, Београд) представили 
своје афоризме. 

Да би улепшао састанак своје 
генерације (маја 2016) Стојадиновић је 
спровео, како рече Тешовићева, једно 
истраживање, што је доиста много више 
од дебелог новчаника којом би се пла-
титила тура-две пића кад се друштво 
сретне. Поготово, ако се том времену 
дода оно које је провео да добави днев-
нике и скенира странице са оценама, 
обезбеди фотографије, податке, “изведе” 
целе породичне приче својих другара из 
свог М4б одељења. 

 - Стојадиновић ће поменути 
њихове родитеље, њихову децу, децу 
њихове деце и за те млађе генерације, 
иначе склоне анулирању вредно-
сти својих предака, то неће бити су-
вишна прича – сматра Тешовићева. - 
Књига оживљава једно време које се 
у контексту Бора зове златним добом 
због стандарда који је овде уживан. 
Ипак, њен неспорни капитал је мла-
дост када је човеку све лепо и када 
о свему промишља другачије. Међу 
њеним корицама конзервирана је 
топла, сентиментална, духовита 

прича, не само о људима са којима је 
аутор делио школску клупу. Он се, са 
подједнаком пажњом и поштовањем, 
сећа професора Савића, Драшка 
Богдановића, Марије Урбановић, као 
и управника интерната Драгослава 
Милосављевића Драгија. Поглавље 

„И то је било“ доноси анегдоте, а у 
књизи је и прича о Кривом виру. 

Према Симониди Гаврић “Споме-
нар” не пружа само уредно сложене 
податке о једној генерацији, већ враћа 
читаоца правим емоцијама и отвара 
велики број питања: “...ко смо, где 
смо, шта смо, колико смо се одрекли 
себе самих... Стојадиновић не само 
да није заборавио све људе из своје 
генерације, већ их је на диван начин 
представио и заслужан је што се 
траг о њима не брише у песку вре-
мена, већ заувек остаје.” Као посебно 
дирљиву, она је прочитала причу о Роси 
Новаковић која је након средње школе 
завршила у Сарајеву, удала се за човека 

друге вере да би “линија разграничења 
грађанског рата код ње прошла преко 
брачне постеље... Брижна мајка по-
бегла је и од дела породице коме је по-
дарила животе... и нестала”. Прочи-
тала је и одељак о управнику интерната 
Драгију који је од остатака хране товио 
свиње како би се његови штићеници 

боље хранили, а и анегдоту о руководи-
оцима који су крали кукуруз поред ау-
топута. 

Говорећи о књизи “Зора стиже пре 
зоре” Тешовићева рече да је та играрија 
смислом речи нешто својствено афо-

ризму као форми којим се Стојадиновић 
бави преко 30 година: - То његово лепо 
осећање за опажање и за духовит 
приказ опаженог особина је његове 
личности. Писци уопште, афорист-
чари поготово, позвани су да буду 
глас јавности, али се по начину како 
то чине разликују они успешни од 

оних још успешнијих. Тај дискурс 
у књизи Јована Г. Стојадиновића је 
доминантно политички, али не по-
литикански нити политизерски. 
Промишљајући друштво у коме живи, 
он се у овој књизи беспоштедно дотиче 
свих маркирних тачака које одређују 
живот човека. Аутор се најчешће и 
најоштрије опходи према корупцији 
и поданичкој сервилности. С јако 
много духа посматра и супружничке 
односе, па је међу његовим афорз-
мима доста тога што ће вас срдачно 
и релаксирајуће насмејати, али има 
и оних где се насмејете мало киселије. 

Објашњавајући како је “Зора стиже 
пре зоре” постала издавачки прве-
нац Србског културног центра, Ми-
лорад Ђошић рече да је то резултат 
пријатељства започетог кроз борбу за 
ћирилицу. По њему, “најнамученије 
писмо на планети” прокажено је још 
пре хиљаду година (на сабору като-
личке цркве у Солину 1066.) и од тада 
је стално и систематски нападано као 
непријатељско и пропагандно писмо 
православља. Али, народ опстаје и 
ћирилаца се одржала. 

МУЗЕЈ РиМ. – Поводом Дана 
музеја рударства и металургије (15. де-
цембар), Борани су имали прилику да 
виде нека премијерно изложена умет-
ничка дела из збирке од преко 900 
радова. Њена ауторка, виша кустошкиња 
Данијела Матовић, овом приликом 
определила се за поклоне и откупе који 
досад уопште нису излагани, а чији су 
аутори и неки наши познати сликари. Уз 
честитку запосленима, наглашавајући да 

Музеј не чине само уметничка дела, већ 
и стручњаци који тамо раде, изложбу 
је (14. децембра), отворила Милена 
Станојковић, члан Градског већа за-
дужена за културу. Присутне је поздра-
вио и нови в.д. директора Небојша 
Димитријевић.

-Изложба је конципирана на раз-
личитости сликарских и стилских 
праваца аутора – рече Матовићева. - 
Циљ је да се јавност упозна са бо-

гатим садржајем збирке, тј. бога-
тим културним наслеђем музеја, а 
тиме и локалне заједнице. Овде 
се први пут излажу нека дела 
Милоша Гвозденовића, Живка 
Стоисављевића, Петра Аранђеловића, 
Балше Рајчевића, Владе Стојановића, 
Гордане Каљаловић, Драгослава 
Крнајског,  Лепосаве и Милоша 
Сибиновића, Здравка Вајагића, Петра 
Младеновића, Владимира Попина, 
Сеада Чизмића, Ђорђа Милошевића, 
Војислава Јакића, Душана Шешума. 
Једину скулптуру на изложби - “Пар-
тизан” Вање Радауша, академика из 
Хрватске - Јосип Броз Тито је покло-
нио рударима 1948. током прве посете 
Бору. 

Из каталога сазнајемо да је музејска 
збирка у почетку обогаћивана делима 
која су тематски везана за Бор у Рудник, 
а као најрепрезентативније и најстарије 
дело тог мотива је Поглед на топио-
ницу и Бор из 1911. године, аустријског  
сликара Адолфа Кауфмана (откупљено 
1970. од Установе за дневни опоравак 
деце у Београду) и Панорама Бора, 
истог аутора (откупљена 1971/72. од при-
ватног власника у Крагујевцу).  Иначе, 

прво дело откупљено за потребе Музеја 
(од приватног власника из Загреба) јесте 
мапа графика “Крваво злато” Ђорђа 
Андрејевића Куна. Током излагања у 
Бору многи познати уметници, неки 
су већ поменути, поклањали су Музеју 

своје радове, а кратак боравак Радис-
лава Тркуље крајем 1968. уродио је 
мањом колекцијом његових дела која 
се, такође, овде чувају. Од 1985. до 2013. 
године, током рада ликовне колоније 

“Бакар” у сарадњи са РТБ-ом Бор, ство-
рена је колекција бронзаних скулптура 
од непроцењиве историјске и уметничке 
вредности.  

Љ. Алексић

Уз пету књигу афоризама “Зора свиће пре зоре”, коју је као свој 
књижевни првенац објавио Србски културни центар “Ћирилица” 
из Београда,  представљен је и “Споменар матураната 
металуршког одсека Техничке школе у Бору 1965/66. године”

Духовита реч даровитог посматрача

Из богатог фонда - премијерно
Љ. Алексић

Боранима су први пут приказани радови неких наших 
познатих сликара из збирке од преко 900 уметничких дела у 
најразличитијим техникама
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Н о в о г о д и ш њ е  п о м и р е њ еПрича 
Колекшива

Прича

Почетком лета 1972. године 
стигао ми је позив – да се преобу-
чем у војничку униформу. Отац је 
обавезујући папир ставио између 
два шибер стакла на витрини 
како његов понос не би остао неза-
пажен, чак ни за онога ко само на 
трен отвори врата дневне собе. 
На једногодишњи разлаз породице 
преподобна мати Браниславка 
гледала је са забринутошћу:

„Оно једнуш мора да се иде у 
војску, него куде б'ш у Скопље. Там 
Крвати.“ 

Распоређен сам у телеграф-
ски вод, обука, куцкање по таста-
тури телепринтера, обављала 
се у лагодним учионичким усло-
вима за разлику од телефониста 
(линијаша) који су носили кале-
мове по касарнском кругу и окол-
ним брдима, без имало могућности 
да утичу на временске прилике. 
Између старешина прво смо за-
пазили наочиту појаву водника 
Дивјака. Беспрекорно утегнуте 
униформе, када би командиру чете 
или команданту касарне предавао 
рапорт, имали смо дојам да опа-
жамо кип који говори. 

Сопствену посвећеност пер-
фекционизму покушавао је да 
одгоји и умножи и код војника. У ту 
сврху први корак био је сузбијање 
олакости и импровизација у 
извршавању обавеза произишлих 
из пе-еса (правила службе). Када 
би био дежуран у батаљону везе, а 
то га је деловање спопадало једном 
седмично, након повечерја увек би 
подизао све у спаваоници. Трагао 
је за длаком у јајету, а како каже 
чича Јосиф Висарионович, када 
се нешто хоће разлог се увек нађе. 
Препосвећени водник улазио је у 
спаваоницу око поноћи, истовре-
мено палио светло и громогласно 
изговарао команду: „Устај!“

Уследило би постројавање у 
ходнику, и налог да свако узме 
своје чизме. Потом би нашао бар 
један пар чизама на којем одсјај 
гланцања није достигао његове 
нормативе и – упутио грешника 
испред зграде. Да тамо изврши 
дораду лаштања. 

Остали војници улазили би у 
спаваоницу и, неки дуго, покуша-
вали да повежу санак са зором. 

Крајем новембра осетили смо 
се дариваним од судбине: завр-
шена је обука. Једне вечери, прили-
ком припреме за починак, један од 
војника снужди нас обавештењем 
и пророковањем: „Вечерас је Дивјак 
дежуран, биће устајања и спавања 
на рате.“ 

Возач кампањоле, војник Све-
тозар Тоза Тепић, коме је до цивил-
ства остао двоцифрен број дана, 
охрабрен, ваљда, скорим скидањем 
униформе, предложи тоном који 
је имао и заповедност: „Момци, 
да се договоримо, вечерас нема 
устајања!“

Од неколицине доби благо, 
готово шапатом – „ договорено“. 
Одлука, иако није имала кворум, 
уз то више прећутна, била је ва-
лидна јер јој се ниједан од војника 

није успротивио.
Биће да је минуло сат времена 

од гашења светла, „дође струја“, 
осветли се спаваоница и чусмо 
гласније него од сеоског бирова: 
„Устај!“ Нико није скочио на ноге 
лагане, сви смо загњурни у јастуке 
од њих направили осматрачнице. 

Водник Дивјак, затечен окол-
ностима с којима се дотад није 
сретао, неприпремљен за овакве 
наступе, уместо да изабере 
најслабију карику, (што није било 
једноставно јер није спроводио 
обуку са овим водом те и није по-
знаво већину појединаца) одлази 
код знанца, најчвршће „алке“, три-
буна непослушности, војника Тозе. 

„Тепићу, устај!“ – урла, уз 
хватање за раме и дрмусање.

Буђени кроз трепавице гру-
писане у снопове, као да опонаша 
Ширли Меклејн у „Слаткој Ирми“, 
погледа у старешину и уз „пусти 
ме, спава ми се, сутра треба да 

возим“ – окрену се на другу страну 
и настави почивати. 

Уместо да дрзника који и 
захрка преврне заједно с креве-
том, водник, када се окрену су-
седном кревету, школски показа 
да знање из психологије не спада 
у његове личне карактеристике. 
Тамошњем излежитељу Силве-
стеру Грашићу, Словенцу тихе 
нарави и неуочљивог понашања, 
коме не зна име, виче изнад 
главе „устај“ и „масира“ раме 
продрмавањем. Овај, осокољен воз-
ачевом дрскошћу, окрену се на другу 
страну и настави спати!

Водников свет се срушио у 
неколико минута, осећа се као 
нишанџија коме су преостале само 
празне чауре. Гледајући испред ногу 

попут ловца који се креће опасном 
литицом, али, ипак, журним кора-
ком, излази у ходник а потом и из 
зграде. 

Сутрадан цело пре подне били 
смо живчани. До краја радног вре-
мена, показало се да је нервоза 
била безразложна. Ни вод, ни не-
послушни Тепић, нису позвани на 
рапорт. 

Олакшање је било потпуно 
и дефинитивно када је у пет–
наест часова капетан Живко 
Тимић сео у ауто и отишао поро-
дици. Као и сви фантасти, строги 
водник доживео је да му се свет 
сруши. Појмили смо да је изабрао 
да ломњава буде тиха јер ће тако 
привлачити и мању пажњу. Да је 
капетану Тимићу рапортовао о 
непослушним војницима овај би 
га, готово сигурно, укорно питао, 
како ће се снаћи са својим водом 
на бојном пољу ако се повукао од 
војника који спавају. 

На наредним дежурствима није 
улазио у спаваонице. Бар не у ову 
у којој је чуо чудо без персирања – 
„пусти ме, спава ми се“ – и где су 
га и зидови подсећали да му је ту 
оставиште поприличног дела ау-
торитета. Ипак, након више од 
месец дана, дошло је до прилике 
која се не сме пропустити.

Нова 1973. година!
Тек што смо пет минута били 

у њој, стигао је дежурни водник 
Дивјак. Почео је честитање 
новог лета од телеграфског вода. 
Детант је релаксирао односе, као 
што се у кући обешеног не помиње 
конопац, нико се није освртао на 
раније поспали телеграфски вод. 

Након одласка водника у друге 
спавонице, Дамир Ћостић, водећа 

пивопија у спаваоници, сети се 
да би могли још једну гајбу пива 
да слистимо пре него што буде 
одсвирано повечерје у један. Уз 
улицу поред касарне налазила се и 
„војничка кафана“, остало је само 
да Дене Ангеловски сакупи новац 
за те намене. Ишао је од војака 
до војака, стигао је и до Махмута 
Ниманија, редова са Шар-планине 
и четири разреда најосновније 
школе, како се сам представљао. 
И, који се оженио у месецу када 
је добио позив за служење војног 
рока. Није био брз у потезању 
новчаника, па га је војник Илија 
узео у заштиту. Алудирајући на 
многогодишњи обичај у Албанаца 
да плаћају за младу приликом же-
нидбе, препоручио је харачлији, са 
„пусти Махмута, он се истрошио, 
платио је поприлично за жену“, да 
овога ослободи дажбине. 

Након што је конструкција 
финансирања затворена, Махмут 

се вратио теми формирања своје 
породице: „Ја сам са женидбом од–
лично прош'о!“

Питање које се наметало, чуло 
се хорски: „Како си одлично прош'о?“ 

„Просто, за жену сам платио 
три милиона. Али, имао сам 
сестру, за њу сам узео пет, два ми-
лиона су ми остала чисто!“

Следила је олуја смеха.
А након два-три дана, као по 

обичају, упитали смо се није ли не-
школовани креатор само заоденуо 
горштачку сналажљивост у ду-
ховну незрелост да јој тако прок-
рчи пртину до средишта позор-
ности и налажења свог места у 
униформисаној дружини. 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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У Бору одржана обука „Жене и предузетништво”

Пријем за најбоље младе тенисерке Бора

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2300 – ВОДОРАВНО: скијање, биатлон, Надал, скијеринг, 
епод, Кирк, Линда, Гал, рухо, син, ау, идила, тетак, ис, ива, Лана, ЛПЈ, скије, аула, 
лира, аутархија, хокеј, клизање, санкање.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Брзи воз, 7. Старац седе браде и бркова – дели новогодишње 

поклоне, 14. Котарица од рогоза или прућа (тур.), 15. Лица у талаштву, 17. Аеродром 
у Паризу, 18. Радни занос, полет, 19. Новогодишња искићена млада јела, 20. Јуначки 
спев, епос, 21. Туристичко друштво (скр.), 22. Рвање слободним стилом, 23. Ста-
новник Курдистана, 24. Пословна просторија, канцеларија, 26. Празнична порука 
Редакције, 32. Наш сликар, Леон, 33. Речни рибар, 34. Замрзнута вода, 35. Име фран-
цуског глумца и певача Монтана, 37. Штампарски завод (скр.), 38. Гајтан у свећи или 
петролејској лампи, 40. Река у Банату, притока Дунава, 41. Комад тканине, дроњак, 43. 
Хришћански празник посвећен рођењу Исуса Христа, 44. Велико књижевно дело, 
45. Фабрика стакла (мн.), 46. Велики Хомеров спев.

УСПРАВНО: 1. Грофовија у Енглеској, 2. Наша глумица, Марта („Вирџина“), 3. 
Француски аутомобил, тип Ситроена, 4. Амерички глумац, Шон, 5. Избочина копна 
у море, 6. Енглески писац, Лоренс, 7. Део пристаништа, 8. Евдокија одмила, 9. Дрвна 
индустрија (скр.), 10. Врста мотоцикла, 11. Робне резерве (скр.),12. Женски певачки 
глас, 13. Дувар, 16. Име италијанског политичара Мороа, 19. Новчана јединица у 
Кини, 20. Бог љубави код старих Грка, 23. Некадашња владарска титула у Србији, 
књаз, 24. Фосилно гориво, 25. Недоумица, двоумљење, 27. Угао (тур.), 28. Јединица за 
снагу (мн.), 29. Место у општини Пљевља, Црна Гора, 30. Доколица, пландовање, 31. 
Град у Турској, 35. Прва непознаница у математици, 36. Башта, 38. Израз у фудбалу 
за избачај лопте испред себе, 39. Десето слово старословенске азбуке, 40. Птица трка-
чица, 42. Ауто-ознака за Панчево, 43. Место код Љига,44. Рударски институт (скр.).

Крста Иванов
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БОР. – У згради Скупштине града 
одржана је (18. децембра) једнодневна 
обука „Жене и предузетништво” за 20 
припадница лепшег пола са евиденције 

Националне службе запошљавања 
Филијала Бор које имају идеју и жељу 
да постану предузетници. Главни 
циљеви ове радионице су економско 

оснаживање жена и пружање помоћи 
у првим корацима при покретању соп-
ственог посла. Полазнице су имале при-
лику да сазнају основне ствари значајне 
за самостално покретање посла и евен-
туално добијање финансијске помоћи 
која би им то омогућила, почев од израде 
бизнис-плана, преко начина на који се 
води предузеће до приступа тржишту. 
По завршетку предавања, добиле су 
сертификат који морају да имају уко-
лико желе да конкуришу за средства за 
самозапошљавање. 

- За популациону политику је 
важно да жене могу да се запосле и 
приходују и, на овај начин, покуша-
вамо да економски оснажимо и поро-
дицу, како би жене могле да планирају 
њено проширење. То се наслања на 
активну политику запошљавања 
коју спроводимо у Бору, пошто сваке 
године издвајамо знатна средства за 
самозапошљавање. Један од услова 

да би се она добила јесте да поседују 
овакав сертификат и знају да на-
праве бизнис-план и начин на који 
могу да отворе фирму. Идуће године 
издвојићемо 30 милиона динара за 
самозапошљавање и ове жене ће моћи 
да аплицирају за њих - рекао је До-
брица Ђурић, члан Градског већа Бора.

Ђурић додаје да је обука „Жене и 
предузетништво” одржана у оквиру 
пројекта који финансира Министар-
ство за популациону политику. - У 
јулу смо склопили уговор и град је 
добио 12 милиона динара. Од тих 
средстава највећи износ биће утро-
шен за сређивање вртића „Дечија 
радост”(замена столарије), које треба 
да почне ових дана, опремање саве-
товалишта у „Бамбију” за децу са 
посебним потребама, израду промо 
материјала и данашњу радионицу.

Ј. Станојевић

БОР. – Градоначелник Бора Алек-
сандар Миликић организовао је (19. де-
цембра) свечани пријем за најбоље младе 
тенисерке из града бакра Александру 
Стевановић и Сташу Србуловић које 

су оствариле изузетне резултате у овој 
години. Једанаестогодишња Алексан-
дра из Тениског клуба „Бор” освојила 
је прво место за млађе јуниорке на 
државном дворанском првенству, док 
се петнаестогодишња Сташа из Тени-
ског клуба „Рудар” окитила бронзаном 

медаљом на међународном отвореном 
првенству за глуве и наглуве које је од-
ржано у Прагу (Чешка). Пријему су при-
суствовали и тренер Славко Ђурић и 
родитељи младих тенисерки.

- Велика ми је част и задовољство 
што сам данас овде са вама, зато што 
сте ви сте светла и лепа будућност 
тениса у Бору. Показало се и тек ће 
се показати да је, без обзира на то 
колико је тешко да одвајате времена 
и енергије од родитеља, школе и дру-

гара, ово што радите права ствар. То 
ће вам се исплатити и једног дана и 
ви ћете представљати Србију. Ви сте, 
пре свега, благо овог града, дале сте 
и дајете му много кроз ово што сте 
освојиле. Заиста сам срећан и поно-
сан што сте наше суграђанке и на 
прави начин представљате Бор у по-
зитивном, лепом светлу – истакао је 
Миликић.

Надасве скромне девојчице - Алек-
сандра се похвалила да је много леп 

осећај бити првак државе, а Сташа је 
само додала да је на такмичењу било 
добро. Стевановићеву очекују при-
преме за наступ репрезентације на 
квалификацијама за европско првенство 
крајем јануара идуће године у Чешкој, 
док Србуловићева има све шансе да 
2019, као члан репрезентације Србије, 
наступи на светском првенству за глуве, 
а 2021. на Олимпијади глувих.

Ј. Станојевић

Економско оснаживање жена

Двадесетак полазница имале су прилику да сазнају основне 
ствари значајне за самостално покретање посла и евентуално 
добијање финансијске помоћи, почев од израде бизнис-плана, 
преко начина на који се води предузеће до приступа тржишту

Једанаестогодишња Александра Стевановић из ТК „Бор” 
освојила прво место за млађе јуниорке на државном 
дворанском првенству, док се петнаестогодишња Сташа 
Србуловић из ТК „Рудар” окитила бронзаном медаљом на 
међународном отвореном првенству за глуве и наглуве у Прагу

Александра и Сташа 
благо овог града

Александра Стевановић Сташа Србуловић
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- Бор доста улаже у спорт и један је од ретких градова у региону који 
је ове године, заједно са одржавањем Спортског центра „Бор”, издвојио 
180 милиона динара, или осам одсто буџетских средстава, за финансирање 
спорта, што је и у самом врху Србије. Тренутно имамо три суперпрволи-

гаша (женска кошарка и рукомет и амерички фудбал), а долазе и медаље 
у борилачким спортовима. Идуће године добићемо најбољу стрељану у 
земљи. Мораћемо да стварамо још боље услове, превасходно за врхун-
ске спортисте какве су младе тенисерке Александра Стевановић и Сташа 
Србуловић - изјавио је недавно градоначелник Бора Александар Миликић. 

Какво је стање у борском спорту било пре више од пола века речито ће нам 
показати следећих неколико примера. Сава Голубовић је у „Колективу” напи-
сао да се „осећа празнина у фискултурном животу”, па је због тога заказано 
оснивање новог фудбалског клуба. У недељу, 7. септембра 1952, одржаће се 
оснивачка скупштина „Металца”. Следеће године спортисти су добили још 
један клуб. Наиме, 5. августа 1953, при ДТВ „Партизан” основана је стоноте-
ниска секција  која је убрзо прерасла у самостални клуб. Али, тенисери су их 
претекли. Тих дана у граду су постојала три тениска клуба: „Бор”, „Металац” 
и секција у ДТВ „Партизан”. Тениско игралиште било је преко пута зграде ге-
нералне дирекције које је било прави спортски полигон за „мале спортове”.

На снимку из старог албума – и улица (7. јули) је 50-их година прошлог 
века била спортски полигон за различите спортове.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Цене паладијума на светским берзама су узлетеле достижући 
рекордне висине услед све израженије недовољне понуде тог 
племенитог метала. Очекује се да ће аутомобилска индустрија, 
водећи потрошач тог метала, имати највећи утицај на даљи 
пораст цене.

Цена паладијума је почетком децембра забележила рекордан 
ниво од 1.233,82 долара за унцу, сузивши ценовни однос према 
унци злата на најнижу маргину у скоро 16 година.

Паладијум је 
данас с ценом пре-
текао злато, тргујући 
се за 1.251 долар 
по унци, док су 
фјучерси злата трго-
вани за 1.241 долар 
по унци.

Овај племенити 
метал је од средине 
августа скочио за 49 

одсто, због чега је амерички лист Волстрит џорнал назвао 
паладијум најбољом имовином за инвеститоре.

Паладијум се традиционално користи у каталитичким конвер-
торима чија је намена да контролишу емисију издувних гасова 
претварајући токсичне гасове и загађујуће материје у мање 
токсичне и загађујуће. Скоро 70 одсто тражње за паладијумом 
долази од светских произвођача аутомобила, према подацима 
које је прикупила консултантска група ЦПМ.

Највећи део овог ретког метала се експлоатише у рудницима 
двеју земаља. Наиме, више од 80 одсто глобалне производње 
паладијума долази као нуспродукт из рудника никла у Русији и 
рудника платине у Јужној Африци, преноси Раша тудеј.

Извори: РТС, ТАНЈУГ

Паладијум руши злато са трона

Камером и пером у Министарству привреде

Ј. С. Фотографије: Љубиша Алексић

На потписивању 
историјског уговора

И улица је спортски полигон

Велика медијска пажња догађају у Београду

Џорџ Фанг, Ли Манчанг и Александар Антић

Честитке

Сви папири под будним оком нотара


