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ЗиJин набавља велики контингент рударске опреме за
остварење амбициозних планова огранка РБМ

Фото: С. Вукашиновић

На површинском копу
биће као у кошници
ЛИСТ КОМПАНИЈЕ ZIJIN BOR COPPER DOO BOR

Списак од 30 ставки, почиње од пет багера, 33 возила носивости 70 тона, шест ротационих бушилица, до бројне помоћне
механизације, теренских и путничких возила… - Годишњим планом предвиђено је да се укупне ископине у односу на прошлу годину
утроструче, да се истовремено ради на радилиштима „Север“, „Југозапад“ и „Исток“
Страна 9

Кинески ЗиЈин
отплатио све
дугове РТБ-а
Бор из УППР-а

У једном дану исплаћено
више од 200 милиона долара

Страна 9

Александар Антић: Дугови РТБ-а Бор су на нули! Стратешки партнер исплатио је више од 200 милиона долара малтене у дан и сада
се РТБ, без икаквог ограничења и терета, позиционира на тржишту као један од, верујем, најзначајнијих европских произвођача
бакра у будућности. – Државним институцијама уплаћено укупно 11 милијарди и 210 милиона динара, канадској EDC банци отплаћен
остатак кредита за топионицу и нову фабрику сумпорне киселине – 23 милиона евра и 42,2 милиона долара
Страна 3

Актуелнo

ВАНКУВЕР, КАНАДА / ФУЂИЕН,
КИНА. – Према саопштењу канадске компаније Nevsun Resources Ltd.
(од 28. децембра) компанија ZiJin
Mining Group Co. Ltd. успешно је обавила надметање за све њене емитоване и акције у оптицају. ЗиJин је по-
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ЗиЈин постао већински
власник и Невсуна
За више од 1,66 милијарди канадских долара кинеска компанија преузела је (28. децембра) 89,37 одсто
акција канадске компаније Nevsun Resources Ltd. која у Бору развија пројекат Чукару Пеки као налазиште бакра светске класе. - Чен Ђингхе (Chen Jinghe), председник компаније ЗиJин: “Наставићемо
да одржавамо чврсто опредељење компаније у примени безбедних, ефикасних и одрживих пракси у рударству... а у оквиру пројекта Чукару Пеки намеравамо брзо да развијемо Горњу зону и уведемо је у
производњу што пре”
89,37% укупног броја. Испуњени су и
сви остали услови понуде неопходни за
реализацију ове трансакције, па је ЗиJин,
путем своје подружнице, преузео све депоноване акције и платио за њих укупно
Ц$1.660.923.450 (једну милијарду шесто
шездесет милиона деветсто двадесет
три хиљаде и четристо педесет канадских долара) у року од три радна дана.
Поред овога, ЗиJин је (у складу

гаранција да ће ЗиЈин додатно продужавати Понуду након “крајњег рока” и
Невсун је препоручио својим акционарима да без одлагања дају понуду за
преостале акције како би правовремено
добили своју накнаду.
Из података којима су у Невсуновом
саопштењу представљене две комапније
наводимо да је ЗиЈин Мајнинг Груп Kо.
Лтд, који је недавно преузео Рударско-

Скице и узорци лежишта Чукару Пеки

нудио шест канадских долара по акцији
и за више од 1,66 милијарди канадских долара преузима безмало 90 одсто
акција Невсуна. Уз напомену да је
Невсун водећа компанија средњег обима
која се бави прерадом тешких метала
и да у Србији послује посредством
компаније Ракита Експлорејшн д.о.о.

да се захвалим нашим акционарима,
партнерима и нашем руководећем
тиму за остваривање овог изузетног
исхода за акционаре Невсуна”.
У поменутом саопштењу објашњава
се да су акционари до крајњег рока
(17:00 сати по Источном стандардном
времену - време у Торонту - 28. де-

Невсун у Србији послује посредством компаније Ракита ДОО Експлорејшн

Складиште истражних узорака

у саопштењу се наглашава да Невсун у
Бору развија пројекат Чукару Пеки као
налазиште бакра светске класе од изузетне вредности и потенцијала за Србију.
Поводом ове куповине председник компаније ЗиJин Чен Ђингхе
(Chen Jinghe) изјавио је: „Веома смо
задовољни што смо купили Невсун
и наставићемо да одржавамо чврсто
опредељење компаније у примени
безбедних, ефикасних и одрживих
пракси у рударству. Такође, радићемо
са нашим партнерима у Еритреји
како бисмо додатно продужили радни
век рудника Биша и истражили нова
лежишта. У оквиру пројекта Чукару
Пеки у Србији намеравамо брзо да
развијемо Горњу зону и уведемо је у
производњу што је пре могуће”.
Директор Невсуна Питер Куки
јелски (Peter Kukielski) додаје: „У име
Одбора директора Невсуна, желео бих

цембра) продали укупно 276.820.575
(двеста седамдесет шест милиона осамсто двадесет хиљада и петсто седамдесет пет) акција Невсуна, што је око

са важећим канадским законима о
хартијама од вредности), продужио
период који је на располагању акционарима Невсуна да понуде своје преостале акције у оквиру Понуде за 10
дана, до крајњег рока који истиче у
17:00 (по Источном стандардном времену) седмог јануара 2019. године. Акционари који их понуде у том продуженом периоду добиће, такође, шест канадских долара по акцији, а износ ће
им бити исплаћен у року од три радна
дана од наведеног “крајњег рока”. Нема

ЗиJин стекао додатних 3,07 одсто Невсуна
Након што је 28. децембра за више од 1,66 милијарди канадских долара преузео
89,37 одсто акција канадске компаније Nevsun Resources Ltd. кинески ZiJin Mining
Group Co. Ltd. је током тзв. обавезне „Понуде за 10 дана“ повећао свој удео на 92,44
процената укупно издатих и преосталих акција Невсуна. Према саопштењу двеју
компанија од седмог јанура, током наведеног продуженог рока додатних 9.526.987
Невсунових акција, које чине 3,07 одсто свих издатих и неплаћ́ених, депоновано је
и није повучено, па се ЗиЈин захвалио свим акционарима који су их, као и претходни, понудили по цени од шест канадских долара за сваку.
Преко своје подружнице ЗиЈин је преузео ове додатне акције и за њих (осмог
јануара) уплатио депозитару збирну накнаду од 57.161.922 канадских долара. Као
резултат овог преузимања и плаћ́ања, као и 276.820.575 акција Невсуна преузетих
28. децембра, ЗиЈин ћ́е поседовати приближно 92,44 одсто укупно издатих и преосталих акција Невсуна.
Пошто је „Понуда за 10 дана“ истекла, ЗиЈин намерава да равнотежу Невсунових акција оствари путем обавезне куповине. Очекује се да акционарима који
нису понудили своје акције обавештење о принудној куповини буде послато наредних дана. По завршетку обавезне куповине ЗиЈин намерава да поднесе захтев за
брисање акција Невсуна са берзи у Торонту и Њујорку.

топионичарски басен Бор, “основан 1993.
године, са седиштем у Фуђиену, Кина, и
водећа је глобална рударска компанија
специјализована за истраживање и
развој злата, бакра, цинка и других минералних сировина. Компанија управља
широким портфолијем, који се првенствено састоји од злата, бакра, цинка и
других метала кроз инвестиције у Кини
и више од девет земаља. ЗиЈин је листиран на берзама у Шангају и Хонг
Конгу са тржишном капитализацијом
од приближно 10 милијарди америчких
долара”.
За Невсун Рисорсиз Лтд. се
каже “да је власник 100 одсто права
на истраживање високо рангираног пројекта бакра Чукару Пеки Горња зона - и 60,4 одсто права на
истраживање Чукару Пеки - Доња зона.
Чукару Пеки - Доња зона је заједнички
подухват са Фрипорт-Мекморан
Екплорејшн Корпорејшн (Freeport)
који тренутно поседује 39,6 одсто права
на истраживање, а након завршетка
студије изводљивости Невсун Рисорсиз
Лтд. ће поседовати 46 одсто права на
истраживање, а Friport 54 одсто. Невсун
генерише прилив готовине од рудника
бакра и цинка Биша у Еритреји, који је
60 одсто у власништву компаније.”
Припремио: Љ.Алексић
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Кинески ЗиЈин отплатио све дугове РТБ-а Бор из УППР-а

У једном дану исплаћено више
од 200 милиона долара
Александар Антић: Дугови РТБ-а Бор су на нули! Стратешки партнер исплатио је
више од 200 милиона долара малтене у дан и сада се РТБ, без икаквог ограничења
и терета, позиционира на тржишту као један од, верујем, најзначајнијих европских
произвођача бакра у будућности. – Државним институцијама уплаћено укупно 11
милијарди и 210 милиона динара, канадској EDC банци отплаћен остатак кредита
за топионицу и нову фабрику сумпорне киселине – 23 милиона евра и 42,2 милиона
долара

Фото: Љ. Алексић

БОР. – Кинески ЗиЈин отплатио је апсолутно и терета позиционира на тржишту као један од,
све дугове РТБ-а Бор из Унапред припремљеног верујем, најзначајнијих европских произвођача
плана реорганизације предузећа, па је компанија у бакра у будућности – рекао је министар рударства и
енергетике Александар Антић.
Плаћене су, како је навео министар, све обавезе према буџету Републике Србије за рудну ренту
и остале таксе и накнаде, измирене обавезе према
Електропривреди Србије за испоручену електричну
енергију и према домаћим банкама, укључујући и
Фонд за развој. Отплаћен је у целости и кредит EDC
банке за топионицу и нову фабрику сумпорне киселине. Укупно је државним институцијама уплаћено 11
милијарди и 210 милиона динара, а канадској банци 23
милиона евра и 42,2 милиона долара.
-Дугови РТБ-а су на данашњи дан – нула! А,
када смо, пре пет-шест година, почели да се бавимо
„Бором“, били су преко милијарду долара. Сада
имамо стратешког партнера, компанију ЗиЈин
која је, да би се завршио „клоузинг“, била обавезна
да уплати 350 милиона долара. Уплатом тих пара
стекла је 63 одсто власништва у РТБ-у Бор. Када
се заокружи цео циклус који ЗиЈин ради у Србији,
везано за РТБ и за пројекат „Чукару Пеки“, а то
је неколико година, Србија ће са производњом од
200 до 250 хиљада тона бакра годишње бити трећи
Александар Антић
највећи произвођач бакра у Европи.
-Колико је то важно за Србију – нагласио је миниНову годину ушла растерећена баласта историјског
стар рударства - показује пример да рударство у овом
дуговања.
- Стратешки партнер исплатио је више од 200 тренутку у БДП-у учествује са око један проценат.
милиона долара малтене у дан и сада се РТБ, одно- Кроз тих неколико година, само бакар учествоваће
сно ZiJin Bor Copper DOO без икаквог ограничења пет одсто у БДП-у државе. Због свега тога, стојим

иза изјаве да је партнерство са ЗиЈином историјски
важна одлука за Србију и морам да се захвалим
свим људима који су учествовали у процесу доласка до тог партнерства, почев од људи из РТБ-а,

Највећи део новца
отишао у буџет

Ана Брнабић
Истичући да је највећи део новца који је ЗиЈин
уплатио за покривање старих дугова РТБ-а Бор отишао у републичку касу, премијерка Владе Србије Ана
Брнабић рекла је да је рударство једна од грана које
ће доприносити расту српске привреде.
-РТБ Бор доприноси са 0,8 одсто економском расту, а са ЗиЈином је план да то иде до 1,8 процената, што је велика ствар. Рударство је грана привреде
на коју нисмо обраћали пажњу, а која може да подигне Србију, само да наставимо да решавамо отворена
питања - рекла је председница владе.
Ана Брнабић подсетила је да је ЗиЈин отплатио
200 милиона долара дуга РТБ-а, као и да је кинеска
компанија преузела 63 одсто борске, уз гаранцију да
ће само у наредне три године у њу инвестирати 780
милиона долара.

министарстава привреде и рударства и Владе у
целини. Ипак, оно што је дало кључни допринос и
најснажнији „ветар у леђа“ свему томе јесу добри
односи Србије и Народне Републике Кине и, пре
свега, лични и пријатељски односи између двојице
председника – Александра Вучића и Си Ђинпинга
– казао је Александар Антић.
Г. Тончев Василић

Одјеци
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Ретроспектива: Најчитаније у „Колективу“

Пет текстова прочитано више
од 10 хиљада пута

Највећу пажњу читалаца у 2018. години привукли су наслови:
„Синдикати и пословодство потписали нови Колективни уговор“,
„Кинески бизнис и технички тим недељу дана у Бору и Мајданпеку“,
„Новогодишња честитка генералног директора ZiJin Bor Copper
DOO Bor Лонга Јиа“, „Код кривељске флотације страдао И.Ш. док
је сакупљао старо гвожђе“, „Кинески Wolong успоставио позитиван тренд у развоју и пословању ATB FOD“. – Ових пет текстова
прочитано је више од 10 хиљада пута и то само посредством интернета, односно wеб сајта „Колектива“ на адреси www.kolektiv.co.rs
БОР. – Очекивано, највећу
пажњу запослених, али и шире
јавности, прошле године привукла
је информација о томе да су синдикати и пословодство потписали
нови Колективни уговор. Детаљно о
томе шта је све договорено и каква
су радничка права и обавезе у наредне три године, односно до јуна
2021. објављено је на web-страни
листа „Колектив“ 21. јуна (а потом
и у штампаном јунском издању)
и текст о променама које се тичу
материјалног статуса запослених
је, само преко интернета, прочитан
3.850 пута. Потписани су до у зарез
идентични уговори за сва предузећа,

је сада његова висина везана за раст
зараде у Републици Србији и износи
17 одсто тог републичког просека. Неколико претходних година
износ је био фиксни и износио је

Jinhgе Chen

којима је полазна цена рада дефинисана на 126 динара, а до тада је
била 116. Како је тада истакнуто,
на нешто другачији начин регулисан је и обрачун топлог оброка, јер

7.404 динара. Ни висина регреса за
годишњи одмор више није фиксна
категорија, него се везује за просечну зараду у претходној години
код послодавца. Сва друга права
задржана су на нивоу досадашњих.
Помно се у току прошле године
пратило и читало све што је било
везано за стратешко партнерство
са кинеским ЗиЈин-ом, па се тако

други на листи читаности нашао
текст о посети председника кинеске компаније Jinhge Chena Бору и
Мајданпеку. Он је са сарадницима
у области рударства, геологије и
металургије 27. септембра боравио
у Мајданпеку, а шеснаесточлана
делегација, подељена на бизнис и
технички тим недељу дана је разгледала површинске копове „Јужни „ и
„Северни ревир“, „Велики Кривељ“
и „Церово“, потом борску јаму,
као и све металуршке погоне. Ова

Long Yi

информација је на сајту „Колектива“
прочитана 2.060 пута.
Златну средину у ТОП 5
најчитанијих текстова заузела је
новогодишња честитка генералног
директора ZiJin Bor Copper DOO Bor
Лонга Јиа која је, иако објављена
баш 31. децембра, прочитана 1.735
пута. Честитајући запосленима Нову
годину, Божић и Српску нову годину,

са жељом за успешним развојем на
личним пољима, генерални директор Лонг Ји радницима је, између
осталог, поручио: „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, сигурно
можемо да се развијамо у правцу
достизања заједничког циља –
успеха“.
Опет очекивано, на списку
најчитанијих вести нашла се и
информација о страдању средовечног мушкарца код кривељске
флотације. Вест о томе да је 11. децембра погинуо И. Ш. док је откопавао и скупљао старе челичне кугле
прочитана је 1.567 пута.
Пето место по читаности на
сајту „Колектива“ заузела је вест из
комшилука, односно информација
о томе да је кинески Wolong успоставио позитиван тренд у развоју и
пословању ATB FOD. Шта и како
ради комшилук прочитано је 1.522
пута.
Имајући у виду концепт „Колектива“, који искључује сензационализам и политику, најчитанији текстови управо представљају прави
одраз радничког гласила у огледалу.
Колику плату ћу да примим, које су
ми обавезе, а која права, шта каже
генерални директор, шта се ради у
комшилуку и мало црне хронике –
па, то отприлике највише занима
и сваког просечног запосленог у
Србији.
Г. Тончев Василић

Донета одлука о језику на коме ће „Колектив“ пружати медијску услугу

Билингвалне насловне конструкције
Сходно одлуци Скупштине друштва „Колектив“ ће убудуће, као медиј чији је издавач
ZiJin Bor Copper, моћи из штампе да излази
вишејезично
БЕОГРАД. – Скупштина привредног друштва ZiJin Bor Copper doo, на
седници одржаној у Београду 25. јануара,
донела је одлуку о језику издања, односно пружања медијске услуге листа
„Колектив“. Сходно тој одлуци, „Колектив“ ће убудуће, као медиј чији је издавач ZiJin Bor Copper, моћи из штампе да

излази вишејезично – на српском, енглеском и кинеском.
Ова одлука донета је у складу са
Законом о јавном информисању и
медијима Републике Србије, а односи се
на све измене у Регистру медија које са
собом повлачи промена издавача листа
„Колектив“.

Од 19. децембра 2018. године издавач
листа „Колектив“ је компанија ZiJin Bor
Copper doo Bor и с тим у складу било је
потребно да у Регистру медија буде унета
и та, али и све остале измене података.
То је подразумевало и одлуку највишег
органа управљања компанијом о језику
будућих издања компанијског гласила.

Садржај листа „Колектив“ ће, како је
најављено, у догледно време читаоцима
бити понуђен на два језика – на српском
и кинеском, а билингвална ће, за почетак, бити само насловна конструкција
текстова (наднаслов, наслов и поднаслови).
Г. Тончев Василић

Рударство РББ
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На кривељском копу приоритет путевима и поузданости опреме

Одолевају дубоком снегу
Било да рукујемо огромним, тешким и скупим машинама
по клизавом терену или их сервисирамо и поправљамо на
отвореном, једни без других не можемо – каже управник копа
Милан Делић. - Када је депонија руде пуна сви смо мирни, јер
то значи да производња иде и тако је, уз очекиване тешкоће,
али без већих застоја, било и овог снежног јануара који је
познат и као месец са пуно празника

који лако упија влагу и због тога се отежано превози тракама и дроби. Али,
то није ништа ново, понавља Делић, и
уз мере одводњавања, селективног утовара и мешања влажније и сувље руде
одговарају задатку. Ближе се плану на
руди настојећи да је до краја месеца

сима како би камиони били сигурни
за изалазак на терен, безбедно утоварали и истоварали руду или јаловину
и остварили производне задатке. То
је, у ствари, заједнички циљ свих
нас, било да радимо на одржавању
опреме или њоме рукујемо, једни

Милан Делић

КОП „КРИВЕЉ“. - На површинском копу „Велики Кривељ“ било је
20-ак сантиметара снега, наредних дана
нападао је још толико, али кривељски
рудари успешно су одолевали зими.
Остварење месечног плана се помно
прати, али се и детаљно сагледава сваки
проблем, па недељни планови дођу као
коректив онога што угрожава месечни
циљ. Према речима управника копа
Милана Делића производња је нешто
мањег обима, али се није стало јер се
прилагођавају стању на терену. Камиони су велики и тешки, путеви клизави, па се сви строго држе зимског

утицати на остварење планова и на руди
и на јаловини. Истина, током снежних
вејавица на тим вишим деловима копа
мало је теже одржавати путеве ка планирима за одлагање јаловине, поготово што је у таквим ситуацијама приоритетно одржавање путева којима се
превози руда. Међутим, сем опрезније
вожње и зимског режима рада, на транспорту ископина у захвату југоисток није
било већих застоја.
Управник напомиње да се план за
први овогодишњи месец од 858.000
тона руде, која би дала 2.069 тона бакра,
може сматрати стандардним, док је на

Минери су најдуже на отвореном - затрпавање пуних бушотина

режима рада транспортне и помоћне
механизације (булдозера, грејдера, утоваривача) који су сада веома важни, као
и у стандардном саобраћају. Јер, коликогод да су спремни, снег мора да узме
мали данак док изађе механизација, док
га уклони са путева и баци се со.
-Није било значајнијих испада
ни на електромрежи што се, такође,
дешава по оваквом времену – додаје
Делић. - Транспортни систем и рудно
дробљење су радили нешто мањим капацитетом због проклизавања гумених трака. Што се тиче одводњавања
које је такође врло битно, јер на
најнижој етажи радимо испод нивоа
главног водосабирника, нисмо имали
никаквих потапања ни угрожавања
механизације. То најниже радилиште
и водосабирник су под сталном контролом јер ту копамо богатију руду
коју мешамо са нешто сиромашнијом
из бокова копа. Производња засад
мало одступа због режима бушења,
али иде својим током.
Што се тиче раскривања захвата
југоисток, приводи се крају етажа
350 и припрема силазак на 335, где се
очекују нешто веће количине руде него
на претходној, што ће, такође, позитивно

јаловини (1,9 милиона тона) можда и оптимистичан, имајући у виду да је реч о
зимском месецу са пуно празника. То је
укупно 2,83 милиона тона укупних ископина. За 23 дана (24. јануара смо били
на копу) откопано је 520.840 тона руде и
823.120 тона јаловине или 1,345 милиона тона ископина. - До краја месеца
радићемо интензивније на руди зато
што су окончане извесне оправке на
примарном дробљењу које су окрњиле
резултате и сада их ваља побољшати.
План на јаловини тешко да ћемо
достићи, али су резултати, ипак, солидни за услове који су у јануару
пратили рударе, упркос најавама да
ће зима бити блага. Јануар се показао као прави зимски месец, што за
рударе није ништа ново, али честе падавине, а поготово осцилације температуре из минуса у плус, и обрнуто,
баш нам не одговарају. Сталан минус
нам је бољи због стања путева, прилива вода, електромреже, а поготово
транспортног система дугог три километра и пресипа.
Управник копа објашњава да 90
одсто стенске масе на копу, било да је реч
о руди или јаловини, мора да се минира
након чега се добија уситњен материјал

Сви се строго држе зимског режима рада

дају што више у суровим условима, као
и да се што је могуће више приближе
циљевима у раскривању руде.
Поред проблема у производњи,
зима доноси и специфичне услове у
делу електромашинског одржавања
опреме. Огромни багери, бушилице, камиони, машине су које се поправљају
на отвореном, почев од редовних сервиса, преко планских замена одређених
делова (пумпе, цилиндри, редуктори,
мотори...). Свака оправка ради се „на
хладно“ а дневни, недељни и велики
сервиси камиона обављају се у мало
тежим условима. За разлику од минера,
који су готово стално на отвореном, руковаоци машина (бушачи, возачи, багеристи) су у нешто повољнијем положају
јер раде у климатизованим кабинама.

без других не можемо – наглаша он. А, када је депонија руде пуна сви
смо мирни, значи - производња тече.
Заједно идемо ка бољим резултатима са жељом да успешно започнемо
нову годину и да нам то буде императив и у фебруару. Правећи широке
етаже припремамо довољно руде за
наредне месеце а, подсећам, у рударству није циљ једног месеца пребацити план, а другог га не достићи.
Суштина је да се дугорочно гледа и
припрема за наредни месец, наредну
годину. Наравно, све то у складу са
пројектом и поштовањем мера безбедности и заштите због косине и
висине етажа, ширине и успона
путева, одводњавања, а нарочито
минирања... То је опасан позив где

Пуњење бушотина експлозивом у захвату југоисток

Али, на њима је велика одговорност
због клизавих путева. Није лако по блату,
снегу и леду спуштати камион са 220
тона руде, плус његова тежина. Пошто
се задацима мора одговорити на време
и сервисирање опреме, поготово камиона, тражи велику пажњу, јер код њих је
сада, током зиме, најбитније да системи
кочења и управљања беспрекорно функционишу.
-Ту нема шале – истиче Делић - и
озбиљно се приступа и послу и серви-

не сме бити грешке. Уз придржавање
свега, уз велику жељу и искуство, уз
комбинацију генерације искусних и
оних млађих који полако преузимају
посао, надамо се да ћемо направити
добар тим руковалаца и сервисера. А,
имамо жељу, вољу и надамо се да ћемо
све боље одговарати задацима који се
пред нас постављају.
Текст и фото: Љубиша Алексић

РББ ПМС
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Уз препоруке др Сун кривељски флотери побољшавају процес флотирања

Ка стандардима ЗиЈина
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Уз све проблеме које флотацији
(као погону који користи много воде)
доносе хладноће, запослени у њој изборили су се да прераде сву руду

тимално. Одговарајући на питање да
ли има још промена у раду откако је
стратешки партнер преузео управљање
компанијом, Милић потврдно одговара:
-Има. Осим плодотворних сугестија
које смо добили од докторке Сун у погледу подизања перформанси процеса, стратешки партнер инсистира и
на максималној безбедности на раду.
То је обавезно и веома је занимљиво
што су наши људи одмах почели да
се другачије понашају. Редовни су састанци колегијума, а имали смо и
састанак са новим генералним директором где смо изнели неке наше
проблеме и дошли до закључака, до

примљену са копа и да имају веома
добро искоришћење. Према речима
управника Саше Милића, оно је преко
87 одсто, а остварен је и солидан квалитет, односно око 19 одсто бакра у концентрату. Међутим, флотери увелико
раде на побољшавању перформанси
процеса. - Са нама је стално докторка Сун – истиче управник Милић која нам је дала препоруке којих се
држимо и настојимо да побољшамо
процес флотирања. Мада смо и до
сада то чинили, такође се трудимо да
нам погон буде што чистији и надам се
да ћемо у наредном периоду достићи
стандарде које има компанија ЗиЈин
у својим флотацијама. Посебну
пажњу придајемо безбедности на раду
настојећи да буде на што вишем нивоу, плана, шта да радимо у наредном пепоготово што због снега имамо про- риоду. Део тог плана је да са докторком Сун уносимо измене у процес, да

ЗиЈин има огромно искуство у флотирању из својих рудника
тако ће нам савети његових стручњака много помоћи и то
већ чине - каже управник Саша Милић. – Хладноће доносе
проблеме флотерима на много тачака, али су они прерадили
сву руду примљену са копа, уз добро искоришћење и квалитет
концентрата
јануара) успоставити систем рада три
млина са шипкама, а два са куглама, како
досад никад није радила, али се некад
радило у борској флотацији. У специфичним околностима то су предложили
стручњаци ЗиЈина. Због снега и ниских

жица далековода, он ће морати да се
искључи, а да се развуче подземни шестокиловолтни кабл дужине четири - пет километара. Котурови су спремни, међутим,
како је тај кабл од алуминијума, он не сме
да се развлачи на темеператури испод

Модерном опремом процес се прати из минута у минут

температура заустављени су радови на
колектору тзв. нултог поља кривељског
јаловишта, јер не може да се бетонира
кад је много хладно. С обзиром на то да

минус пет степени. А, пошто ни канал
за кабл (од ЕПС-ове трафо-станице до
јаловишта) није прокопан до краја, први
топлији дани искористиће се за доврше-

блема на много тачака, на дробљењу, га другачије пратимо, да повећамо
на јаловишту итд. Али, функциони- густине... и сада се понашамо по том
шемо, боримо се, тако да смо и на плану. ЗиЈин, иначе, има огромно искуство из својих рудника тако ће нам
савети његових стручњака бити драгоцени – каже Милић, који је недавно
био у Кини и са задовољством преноси
шта је све видео у флотерским погонима
нашег стратешког партнера.
Док се не санира зупчаник једног
млина са куглама, на чему се увелико
ради, кривељска флотација ће од 26.

бакру и на концентрату близу плана,
док је искоришћење два и по одсто
преко плана!
Према Милићевом објашњењу,
стручне сугестије др Сун односе се на
технологију флотирања. Обављају се
стална узорковања, снимања итд. и у
договору са њом подешавају сви параметри да би вођење процеса било оп-

Каблови чекају топлије дане

јаловиште има два напајања, једно преко так вода којим се напајају све пумпе и
далековода а друго подземним каблом, а остала опрема на целом јаловишту.
да је брана нарасла до два метра испод
Текст и фото: Љубиша Алексић
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РББ ПМС

Борба са зимом и роковима
Довршетак филтер-преса успорен оштром зимом и испорукама вентила

У кривељској филтражи машински део посла је потпуно завршен, али је испорука аутоматских вентила успорила електрорадове
а тиме и старт пресе за крај фебруара. Дотле ће AD WOOD окончати грађевинске радове на њеном као и затварању складишта
концентрата. – Професионалци ATB FOD-а и по снегу полако напредују у монтажи пресе у борској филтражи убацујући опрему
преко крова, па се њен старт може очекивати почетком марта. - Снег омео радове и у Мајданпеку, те се почетак рада тамошње пресе
очекује крајем марта
ЗИЈИН БОР. – Машински део
уградње филтер-пресе у Великом
Кривељу, којом ће се влажност концентрата обарати испод девет процената,
колико захтева нова топионица, потпуно је завршен. Кад се окончају елек-

складишног простора за концентрат
озидавањем и затварањем саме пресе
(унутар хале) панелима. Циљ тог захвата је да се задржи амбијентална
температура од пет до 10 степени за
рад пресе, будући да је она у великој

ком марта, истовремено са пуштањем
пресе у рад.
Анђеловић додаје да је ИТНМС,
у договору са људима из флотације
Велики Кривељ, предвидео и затварање
складишног простора испод пресе где
ће падати концентрат, пошто је реч о
северној страни изложеној јаким ветровима и наносима кише да не би долазило
до његовог поновног квашења пре него
што се отпреми у топионицу. И ту су започети армирачки радови, припрема се
бетонирање доњег слоја, а остали део се
надзидава. Због лошег времена радови
су били у делимичном застоју, па ће се
бетонирање обавити онда када температуре буду погодне за то. Рок за завршетак
тих радова је такође 30 дана и, ако временски услови не доведу до продужења,
њихово окончање очекује се у првој половини марта.
Током наше посете хали кривељске
филтраже (24. јануара) радило се на
комплетирању филтер и мембранских плоча које треба да се уграде у

низа прозора од лексана и преостало је
још седам прозора у најнижем реду.
–Може се рећи да је 30 одсто опреме
убачено и монтирано – каже Анђеловић.

Јовица Анђеловић

– Али, снежне падавине посебно
отежавају овај посао јер захтевају
не само померање већ и враћање
кровног поклопца након убацивања
сваког дела опреме. Међутим, професионалци из ATB FOD-а, вешти
су у томе и добро се боре са невременом тако да се може видети да и по

Преса ће бити ограђена панелима да би се чувала
радна температура од 5 до 10 степени

трорадови преостаће само подешавања
ове велике машине, а то је немогуће без
сервисера из компаније Мецо Минералс.
С обзиром на то да електрорадови касне
(план завршетка био је крај јануара)
због померања испоруке аутоматских
вентила за другу половину фебруара,
завршетак електрорадова се – према
речима Јовице Анђеловића, руководиоца уградње све три пресе - може очекивати око 25-ог фебруара. Долазак сервисера био би заказан пред крај, а преса
пустила у рад крајем фебруара.
-Оно што остаје од радова на преси
после тога - објашњава Анђеловић - јесу
радови по новом уговору који је потписао Зијин, а односе се на затварање

хали и да је немогуће загрејати целу
халу. Пројектанти ИТНМС-а применили су слично решење као у руднику Тораница (Македонија), а оно
се састоји у томе да се комплетна
преса огради термоизолационим панелима при чему ће кров бити демонтажног типа како би могао да
се подиже при сваком ремонту ради
коришћења крана. Те радове изводи
AD WOOD из Свилајнца и очекује се
да челична конструкција стигне ових
дана у Кривељ како би почела њена
монтажа. Геодетско одмеравање простора ради распореда стубова и монтажа темељних плоча већ је почела и
очекујемо да се све то заврши почет-

Убацивање опреме у борску филтражу обавља се преко демонтажног крова

Радници AD WOOD-a затварају складиште концентрата озидавањем

борску пресу, будући да су потпуно
исте и да је у кривељску већ уграђена
61 плоча. Тамошњи флотери су овладали тим послом уз помоћ представника компаније Мецо, али су ангажовани и бравари из борске филтраже како
би се обучавали за замену неких од тих
47 плоча, кад се током рада за то укаже
потреба. Услови монтаже у борској филтражи (започета је 18. јануара), према
оцени Анђеловића, веома су отежани
зато што нема крана као у Кривељу, већ
се опрема аутодизалицом убацује преко
крова на коме су урађени поклопци
који се померају. Овакав поступак
мораће да се примењује и касније током
сервисирања пресе. Објекат за смештај
пресе је припремљен, уграђена су два

снегу напредују. Успорено, али ради
се. У борску халу је убачен кондиционер, посуде за расхладну и заптивну
воду. Просторија у којој се налази
преса преграђена је, тако да се не
прекида производња у њеном старом
делу преко диск-филтера. Простор је
веома скучен, али није било новца да
се прави нова зграда за пресу. Завршене су и све инсталације за ваздух,
компресор, чека се једино на уградњу
пресе. План за њено пуштање је почетак марта, будући да електрорадови
још нису кренули на лицу места, али
се све припрема у радионици. Изводи
их Микроконтрол Београд, заједно са
ATB FOD-ом.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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У РБМ-у све видљивије промене на боље у присуству стратешког партнера

Боље снабдевање и одржавање
DOO, постаје видљиво да се прилике
мењају на боље. За почетак, знатно је
побољшано снабдевање резервним деЦиљ је превентивно
ловима, квалитетније је одржавање. То
одржавање
најдиректније подиже исправност и
опреме, у складу
погонску спремност опреме, а тако и
са препорукама
повећава капацитете за интензивнију
произвођача,
планом већ предвиђену, далеко већу,
уместо хаваријског
производњу.
и интервенција од
-Већ у првом месецу рада са страслучаја до случаја. –
тешким партнером евидентно је
Резултати уочљиви
побољшање у реализацији налога
кроз број возила у
за куповину резервних делова - каже
раду, а у најскорије
Братислав Благојевић, заменик рувреме и утоварних
ководиоца огранка РБМ и додаје: - Од
машина, те помоћне
посебног значаја је и то што је страмеханизације
тешки партнер измирио дуговања
према пословним партнерима од
којих се снабдевамо деловима и тако
отворио простор за унапређење, квалитетно побољшање даље сарадње.
Недостатак резервних делова је
разлог што у Руднику бакра Мајданпек
није било више машина на располагању
производњи, што се одразило и на резултате. - Стигао нам је ремонтован
мењач за булдожер “комацу 375” тако
да смо га већ оспособили. Изгледно је
скоро подизање и булдожера “комацу
3” за који очекујемо доњи строј, а
чији делови већ пристижу. Доњи
строј треба да стигне и за булдожер
“caterpillar Д9Н” који је у квару од
2015. године - набраја Благојевић. - У
најскорије време радиће се и комплеРБМ. - После непуних месец и тнера, у раду мајданпечког Рудника тан доњи строј за “ОК”-багер, за који
по дана присуства стратешког пар- бакра, огранка ZiJin Bor, Coopper

У Мајданпеку и овог, као и претходног јануара, производња на испиту

се до краја фебруара очекују нове гусенице, а много редовнија је и набавка
делова за тешка возила, па тренутно
можемо да се похвалимо радом 20, од
укупно 25 дампера.
Побољшано је снабдевање резервним деловима и у другим производним
целинама Рудника бакра Мајданпек.
Тако се у флотацији убрзава подизање
пете секције, не запоставља дробљење,
ради се и у филтражи, а ускоро се из
увоза очекују и делови за “Фазу 1”.
-План је да се одржавање
опреме, возила, утоварне и помоћне
механизације одвија превентивно, по
препоруци произвођача, плански, а
не од случаја до случаја и хаваријски,
како је то, углавном, било. На тај начин
имаћемо ефикасније, квалитетније
одржавање и могућност за неупоредиво боља искоришћења опреме,
несумњиво мање застоје и, укупно посматрано, јефтиније одржавање - каже
Благојевић. Он наводи да је то један
од предуслова за остварење амбициозних производних планова који су пред
мајданпечким рударима.
-Полако се стварају услови за већу
производњу која је наша обавеза и
плански задатак. Притом, баш свако
од нас, без обзира на радно место и
задужења има обавезу да свој посао
обавља квалитетно и крајње одговорно, уз посебно место безбедности
за људе и опрему - додаје Бранислав
Томић, руководилац огранка РБМ.
С. Вукашиновић

Нове обавезе зарад мање проблема
Бројни проблеми на површинском копу сустизали су се и смењивали,
па тако преполовили учинак и тиме наметнули велики задатак
запосленима да током године, или још боље - што пре -надокнаде
пропуштено. – Б. Томић: безбедним радом допринети остварењу
планиране производње, уз свођење норматива у планске оквире
РБМ. - И овогодишња јануарска
производња у Руднику бакра Мајданпек,
огранку ZiJin Bora Copper DOO, обележена је низом неповољних околности
које су утицале да учинак буде знатно
мањи од планских захтева. Бројни проблеми сустизали су се и утицали да производни резултат од око 800 тона бакра
у концентрату, са пратећим количинама
племенитих метала, буде велики задатак и обавеза свих запослених да током
године, или још боље - што пре - надокнаде пропуштено.
План укупних ископина на Јужном
ревиру ни половично није остварен. Учинак на руди је са око 70 одсто
остварења - повољнији, а у комбинацији
са садржајем бакра у руди, који за петину
заостаје за планираним, негативно се
одразио и на укупну количину бакра
која је остварена са тек нешто више од
56 одсто. Мања количина бакра у руди
последица је мање откопаних количина
у захвату „Исток 1 први проход”, затим,
слабијег садржаја и отежаног протока
кроз погон дробљења због повећане
влажности. Све би било другачије да
је било услова за рад на “Андезитском
прсту”, али је због велике количине воде
на најнижој етажи опрема морала да
буде измештена, док се не створе услови
за наставак експлоатације на том терену.
-Настојање да се допреми планска количина руде за рад Флотације

и истовремено уклони планска количина јаловине са циљем убрзаног даљег раскривања лежишта руде,
били су наш циљ, али су се проблеми
само низали. Напуштање дела копа са
бољим садржајем руде због великог
прилива воде, отежано одржавање и
стварање услова за траспорт, а онда
и учестали застоји транспортног система за јаловину због немогућности
померања “ТТ 06”, само су неке од
околности у којима се радило. Како
би превазишли све то, одговорни
људи из ЗиЈина дали су сагласност за
ангажовање додатне помоћне опреме,
а тако и стварање услова за транспорт и померање транспортера “ТТ
06”. Јер, тако ће раскривка бити одлагана на јаловишту Ујевац, биће
постигнута предвиђена динамика,
капацитет опреме, уз истовремено
смањење трошкова раскривања – коментарише Андреја Марковић, главни
инжењер за рударство на копу. Он потенцира да је потреба за помоћном опремом евидентна, посебно на јаловишту,
где треба створити услове за померање
тракастог транспортера “06”, али и за
даљи рад. Поред Ујевца, за помоћном
механизацијом вапи и “Јужни ревир” и
то ради припреме транспортних путева
и стварања услова за рад утоварне
механизације.
На површинском копу још додају

да се у наставку ове пословне године
морају држати планом предвиђених
оквира, а потрошњу нормативних
материјала довести на ниво планиране.
Притом, подвлаче, све активности треба
спровести уз инсистирање на безбедном раду за запослене и опрему, на баш
сваком рандом месту.
Сви ови проблеми на површинском копу, преко количина и квалитета руде преносили су се и на прераду
у флотацији. Она је, такође, на опреми
имала своје пехове и проблеме, али и
поред тога успела да преради све испоручене количине руде. - Променљиве
и знатно мање дневне испоруке руде,
наметале су измењену динамику прераде и другачије ангажовање капацитета, па и пад искоришћења и квалитета концентрата - кажу у флотацији.
Тамо су, у намери да у најскорије време

битно поправе резултате и повећају капацитете за ниво планиране производње,
наставили подизање пете секције и
опремање филтраже.
-Подбачај у јануарској производњи
представља озбиљно упозорење свим
запосленима, да се више и одговорније
морамо ангажовати на сваком радном
месту и безбедним радом допринети
остварењу планиране производње, уз
свођење норматива у планске оквире.
Са битно побољшаним снабдевањем
свим деловима, а ускоро и новом опремом, стварају се услови у којима ће
резултати много више зависити од нас
и у којима морамо показати да смо
том изазову и захтеваном повећању
производње – дорасли - закључује Бранислав Томић, руководилац огранка
РБМ.
С. Вукашиновић
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РБМ опрема

ЗиЈин набавља велики контингент рударске опреме за остварење амбициозних планова огранка РБМ

На површинском копу
биће као у кошници

РБМ. - Површински коп Рудника
бакра Мајданпек, сада огранка Zijin Bor
Copper DOO Bor, у најскорије време ће
променити слику и постати неупоредиво
веће радилиште. Снажна подршка стратешког партнера који је крајем прошле
године као већински власник преузео РТБ Бор, па тако и Рудник бакра
Мајданпек, биће ускоро видљива кроз
стварање услова за реализацију амбициозног годишњег плана за 2019. годину.
Планом је предвиђено да се раскривање,
са скоро 49 милиона тона јаловине, више
него учетворостручи, а учинак на руди
увећа на 7,65 милиона тона, односно за
четвртину више у односу на претходну
годину.
Zijin Bor Copper DOO Bor је само
неколико дана након преузимања Рударско-топионичарског басена Бор,
а пре краја прошле године, огласио
јавно прикупљање понуда за рударску опрему за потребе огранка Рудник
бакра Мајданпек. Реч је о стратешкој
опреми коју није лако ни побројати: пет
багера на дизел-погон, 33 тешка возила
носивости 70 тона, затим, једна на електрични и пет ротационих бушилица на

преса за демонтажу пнеуматика. То није
све, јер се понуде траже и за два ваљка
намењена утабавању рударских путева,
компресор за одржавање камиона, плус
два покретна компресора, две цистерне
за поливање путева, три за дизел-гориво,
затим два камиона за транспорт експлозивног материјала, камион за дизалицу,
два камиона за посипање соли ради
отапања снега, вучни воз-теренска приколица, затим 13 теренских возила, пет
путничких са најмање 15 седишта, те
покретна платформа, три покретне радионице за одржавање и возило за замену
уља. Другим речима, у укупно 30 ставки
толико је опреме колико се не памти да је
икада у једном циклусу стигло на површинске копове мајданпечког рудника.
-Будући да се стратешки партнер
определио да се производња одвија
истовремено на три радилишта, на
“Северу”, “Југозападу” и “Истоку”,
а да је постојећа опрема у Руднику
бакра Мајданпек недовољна за рад
само на “Истоку”, ово је логичан
потез - каже Братислав Благојевић, заменик руководиоца огранка РБМ. Додаје
да се са набавком нове опреме, прак-

дизел-погон, па утоваривач, два булдозера, један булдозер на точковима, три
грејдера. Ту су и багер-ровокопач са
дугачком “руком”, аутодизалица, покретна дробилица на гусеницама, пет
виљушкара различите носивости плус
виљушкар са манипулатором за гуме, те

тично, касни:
-Због немогућности адекватног
снабдевања електричном енергијом
опредељење је да се за рад на „Северу“
набави дизел-опрема и тешка возила
мање носивости. Обрадовало нас је
што ћемо после низа година имати

на располагању ваљке и дробилицу за израду квалитетнијих рударских саобраћајница, јер су управо
неодговарајући путеви били узрок
кварова на возилима. Осим тога,
убудуће ће се много више радити, интервенисати на терену, али ћемо на
располагању имати покретне радионице, компресоре за ваздух, цистерне
за гориво, што ће несумњиво повећати

продуктивност самих машина, а тако
и производњу - наводи Благојевић.
Практично, све виталне машине
биће опслуживане на терену, а не на
једном месту до којег је требало стићи, а
што је захтевало време и смањивало директан ефективан рад. Рударска опрема
не би смела да има „празне ходове“
ни губитке ефективног времена због
снабдевања и ситнијих интервенција,
јер ће бити опслуживана на терену.
Како ће због већег броја машина бити
повећана потрошња горива, размишља
се и о активирању, оспособљавању
пумпе за гориво у непосредној близини
Дробљења. Она више од две деценије
није у функцији, али је већег капацитета од ове која се сада користи, сазнали
смо од Благојевића: - Радује нас набавка нових теренских возила, јер ће
са њима, брже и ефикасније моћи да
се интервенише на сваком месту где је
неопходно, посебно када се зна колико
се чекало на возило.
Приликом набавке наведене неопходне рударске опреме и механизације
од значаја ће бити време, односно, рок
испоруке. Набавка је раније често подразумевала вишемесечно чекање на испоруку, па би добро било да рокови буду

Двадесетпетог јануара истекао
рок прикупљања понуда за набавку рударске опреме која ће
променити слику површинског
копа РБМ-а, огранка Zijin Bor
Copper DOO Bor. - Списак од
30 ставки, почиње од пет багера, 33 возила носивости 70
тона, шест ротационих бушилица и, уз бројну помоћну
механизацију, предвиђа и набавку теренских и путничких
возила, али и покретних радионица и специјализованих
машина за рад на терену. Годишњим планом предвиђено
је да се укупне ископине у односу на прошлу годину утроструче, да се истовремено
ради на радилиштима „Север“, „Југозапад“ и „Исток“,
а постојећа механизација није
довољна ни само за „Исток“ на
којем се већ ради

што краћи. Осим тога и запосленима
предстоји уходавање на новој опреми и
упознавање њене специфичности. То је
врло важно, истиче Благојевић, додајући
да то тражи време и ангажовање, али
нема разлога за сумњу да ће у томе бити
успеха.

-И за постојећу опрему и меха
низацију активирани су налози за
набавку делова на које се баш дуго
чекало, па и по том основу треба очекивати да се слика на површинском
копу битно промени. На боље!- рекао
нам је Благојевић. Притом је подсетио да
ће, уз 33 нова возила, коповима овог рудника крстарити и постојећа: 21 дампер
носивости 220 тона, те четири мања, као
и друга, помоћна механизација.
Вест о припремама за набавку великог контигента рударске опреме за огранак Рудник бакра Мајданпек радује и
оне који се надају запослењу у руднику,
посебно возаче, као и незапослене са
одговарајућим квалификацијама за рад у
служби одржавања. - Сасвим је извесно
да ће за реализацију амбициозног
производног плана бити неопходно
и стварање других услова. Рано је говорити о детаљима, али је чињеница
да смо кроз стратешко партнерство
добили снажан „ветар у леђа“ и подршку са којом ћемо моћи да радимо
неупоредиво више и, надам се, боље!додаје Бранислав Томић, руководилац
огранка РБМ.
Силвија Вукашиновић

Рударство РБМ
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И РБМ припрема уградњу
филтер-пресе
Обнова постројења у Мајданпеку

Ојачан је и тестиран кран, радови су уговорени, па се уградња
пресе очекује крајем марта, а ради се и на томе да се све заврши
пре рока
РБМ. - У Филтражи, завршној
етапи производње концентрата у
мајданпечком Руднику бакра, огранку
ZiJin Bor Copper doo, у току су припреме за уградњу филтер-пресе којом
се обезбеђује стабилност производње
концентрата са дозвољеним процентом
влаге, али и повећава капацитет за њен
планирани раст. Ради се о филтер-преси
капацитета 20 тона сувог концентрата
на сат. – Филтер-пресу смо набавили
из два разлога: због смањења влаге
и повећања производње - каже Све-

томир Мустецић, главни инжењер за
инвестиције и развој у РБМ-у, и подсећа
да су постојећи капацитети били за
производњу од седам милиона тона руде
годишње: - За предвиђену прераду 8,5
милиона тона руде годишње стару
опрему у филтражи не бисмо могли да
оспособимо. Јер, она се више и не производи. Набављена је пре скоро пола
века, још 1972. године.
Одређени
припремни
радови
су обављени. Ојачан је кран, испитан и добијена атестно-техничка

документација тако да су створени
услови за несметано подизање терета
приликом монтаже пресе. Потписани
су уговори за грађевинске, машинске,
електрорадове и уградњу ваздушне
инсталације.
-За све уговоре уплаћен је аванс,
тако да рокови теку. Од извођача, на
терену је “Мимел” Мајданпек, ангажован за грађевинске радове, односно
ојачање подне конструкције која носи
филтер-пресу, као и за израду зграде
компресорске станице. Због временских неприлика, они су затражили
продужење рока од 30 дана, тако да
би свој део посла требало да заврше
до половине марта - каже Мустецић.
Притом додаје да су сви остали рокови
на 60 дана, па се завршетак радова и
уградња филтер-пресе очекује крајем
марта: - Комплетна преса је стигла у
деловима, налази се у царинском магацину и, када почне уградња, сукцесивно ћемо да требујемо, царинимо
и уграђујемо делове, с тим што ћемо
сервисера Metso Minerals ангажовати
око надзора и стручних консултација.
Ми смо 24. јануара увели редовне са-

станке са стручним надзором, инвеститором и извођачима око
заједничких послова, јер је циљ да се
овај рок скрати.
И у међувремену било је тешкоћа
које је требало решавати. - Планирали
смо да независно раде и филтер-преса
Metso Minerals и стара линија дискфилтера Dorr-Oliver. Имали смо проблем са вакуум-пумпом за филтер
пресу, јер није најбоље обезбеђивала
вакуум. Након интервенције сервисера, дошло је до одређеног, али не
и довољног повећања вакуума, но
како је влага концентрата сведена
на 8,5 одсто, што је задовољавајуће,
можемо да приступимо демонтажи
филтера који смета у делу где треба
да се угради кондиционер и резервоар за воду ради снабдевања нове
пресе - истиче Светомир Мустецић.
Према искуству из Бугарске, где су
стручњаци РБМ-а имали прилике
да виде како функционише, филтерпреса смањује влагу на испод девет
одсто, а такав захтева нова технологија
топљења.
С. Вукашиновић

На дробилици “Фазе 1” у РБМ-у замењене облоге статора

Сигурније и ситније

У предвиђеном року, од 10. до 19. јануара, на дробилици замењене и друге истрошене компоненте у њеном доњем делу,
хидраулично уље за подмазивање и маст у тзв. капи. - Без застоја, јер је радила друга дробилица
РБМ. - Како је за раскривање
нових рудних лежишта у Руднику
бакра Мајданпек, огранку Зијина
Бор, Цопер, доо, од изузетног значаја
функционисање “Фазе 1” која јаловину
са “Јужног ревира” најкраћим путем
одлаже на одлагалиште “Ујевац”,
разумљива је пажња са којом је (половином јануара) обављена замена облога
статора, односно, мали ремонт на једној
од две дробилице које представљају
прву и важну тачку на том путу.
-Након поновног пуштања у рад
“Фазе 1” на овој дробилици (априла

2017. године) замењена је облога
ротора. Овог месеца приступили смо
и замени облога статора - каже Дејан
Марковић, инжењер оперативног машинског одржавања. - Рад смо организовали у две смене, од 10. до 19.
јануара. Како је уобичајено при овако
великим пословима, поред поменутих
облога, заменили смо и друге истрошене компоненте у доњем делу дробилице. Нисмо пропустили ни прилику да заменимо хидраулично уље за
подмазивање и маст у тзв капи дробилице. Морам да нагласим да нисмо
имали застоје у производњи пошто

имамо још једну дробилицу која је
била у функцији.
Све неопходне послове у оквиру
овог малог ремонта, у року, обавили су
запослени на одржавању “Фазе1” и тако
се побринули за већу стабилност рада за
дуже време које ће свакако зависити и од
обима производње. - Било је потребно
да заменимо похабане облоге и делове
ове машине како би, на једној страни,
повећали сигурност у раду, али и
бољим млевењем побољшали гранулат - објашњава Небојша Стојановић,
главни инжењер за инвестиције и развој
у огранку Рудник бакра Мајданпек.

Он наводи да због похабаних облога
није долазило до испада у раду, али да
крупнији гранулат из примарне дробилице условљава веће хабање додавача и
транспортних трака на пресипним местима. А, већи комади могу да расеку
траку и оштете је.
Запослени на одржавању “Фазе 1”
истичу да је овим урађен само један од
великих послова који су планирани за
ову годину. Јер, чим се створе услови,
очекује их померање тракастог транспортера “Т0 6” као и замена траке “Т0 5”.
С. Вукашиновић
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Металургија

Металурзи у јануару ремонтовали агрегате

Спремни за максималну
производњу
конверторску линију (скрубере, пумпе,
компресоре), проверили и сервисирали до најситнијих детаља. Радило се
и на анодној пећи, (рутински прегледи и
сервис ливне машине). У Фабрици сумпорне киселине прегледане су све пумпе,
мокри филтери и емисионе електроде.

сегменти – пумпе, кранови, групе,
секције за производњу које су остале
празне због недостатка анода. Застој
смо искористили да и Електролизу
мало релаксирамо и ослободимо је за
прихват пуног прилива анода почетком фебруара – рекао је Јаношевић.

За 16 дана првог овогодишњег месеца произведено 3.250 тона
анода, 11.672 тоне сумпорне киселине, а за 24 дана 3.580 тона
катода. - Санација котла флеш-пећи, електростатичког филтера
и сушача шарже у Топионици, као и сејање катализатора
у контактном котлу Фабрике сумпорне киселине. – Цела
технолошка линија Топионице и Сумпорне сервисирана
ТИР. – Топионица је 30. јануара
„нахрањена”
концентратом
бакра
и поново почела да ради после
двонедељног застоја. Наиме, како нам
је рекао Владимир Јаношевић, руководилац ZiJin Copper Bor doo Bor
ogranak TIR, Топионица је у првом
овогодишњем месецу радила нормално,
све до 16. када је у јутарњим сатима
планирано стала због недостатка концентрата. Био је предвиђен петнаестодневни застој, да би се прикупила сировина и, уједно, обавио ремонт свих
агрегата, „како би фебруар дочекали
спремни и до краја године форсирали
максималну производњу”.
Иначе, за 16 дана јануара Топионица
је прерадила 13.828 тона суве шарже, од
чега је 6.828 тона добијено од сопственог концентрата, 5.285 тона од увозног,
као и 579 тона шљаке и 427 тона хладног материјала. Произведено је 3.250
тона анодног бакра и 11.672 тоне сумпорне киселине.
С обзиром на то да је за ремонт
било планирано 15 дана, направљен је
детаљан динамички план у свим фазама

и по свим агрегатима. Међутим, металурзи су успели да предвиђени рок
„скрате” за дан-два. Најважнији послови који су завршени су санација

И Електролиза припремљена за прихват пуног прилива анода почетком фебруара

Владимир Јаношевић

котла флеш-пећи, електростатичког
филтера и делимична санација сушача
шарже у Топионици, као и сејање катализатора у контактном котлу Фабрике сумпорне киселине. Осим тога,
обављени су комплетни сервиси од прве
до последње траке на пријему концентрата до улаза у топионицу, чишћење,
провере, одржавање, све до линије за
топљење. Током ремонта и на конверторском одељењу су потпуно санирали
гасовод, димохватач и све што „прати”

За то време Електролиза је наставила несметано да ради због мобилисаног бакра у електролитичким ћелијама,
који је у тренутку застоја у Топионици
износио преко 4.000 тона. - Предузели
смо све неопходне кораке да прилагодимо рад Електролизе до старта Топионице и прилива анода, да не би било
прекида. Али с обзиром на то да се
смањио број расположивих јединица
за прераду у Топионици, овај застој
смо искористили да бисмо обавили делимичне ремонте агрегата појединих
целина и група који то дозвољавају.
Тако је и у Електролизи урађен мини
ремонт док се чекао прилив анода.
Проверени су и сервисирани поједини

За 24 дана јануара произведено је
3.580 тона катодног бакра, 90 тона плавог
камена, док је РЈ Златара радила редовно
– завршена је 11. кампања за прошлу
и почела прва овогодишња кампања
производње племенитих метала.
- Цела технолошка линија Топионице и Сумпорне је детаљно сервисирана и спремна да прихвати
фебруарску
производњу.
Планирамо да максимално подигнемо како
производњу тако и технолошке параметре, будући да су се током ових 15
дана прикупљали концентрати бакра.
Надамо се веома успешној продукцији
у овом месецу – закључио је Јаношевић.
Ј. Станојевић

Филип Радовић: Ваздух у Србији добар до умерено загађен

Бор више није на листи загађених градова

Директор Агенције за заштиту животне средине каже да се аерозагађење у земљи не може смањити „преко ноћи“, већ да су за то
потребне мере и више пара за системска решења. – Модернизација индустрије и енергетска ефикасност само су нека од решења
проблема загађења ваздуха захваљујући којима, на пример, Бор више није на листи загађених градова
БЕОГРАД. – Бор би сигурно био
на листи најкритичнијих градова у
Европи, али је инвестиција од 200 милиона евра у нову топионицу допринела томе да се он више не налази на
листи загађених градова – изјавио је
директор Агенције за заштиту животне
средине Филип Радовић.
Истичући да се права слика
аерозагађења у Србији види тек у
годишњем извештају Агенције, када се
узму просечне вредности, Радовић каже
да је ваздух у земљи „добар до умерено
загађен“. Према његовим речима, квалитет ваздуха у Србији је сличан као

у земљама у региону – бољи од БиХ,
а лошији од Мађарске. Прекорачењу
загађујућих
материја
доприносе
саобраћај, индивидуална ложишта и географски положај, у комбинацији са локалном индустријом.
-Увек у Србији током зиме имамо
много индивидуалних ложишта, а
ту су и стари аутомобили. Тамо где
је велика популација долази до
прекорачења граничних вредности. На загађеност ваздуха утиче
и географски положај појединих
места, попут Косјерића и Ужица,
који се налазе у котлинама. Радимо

на отклањању загађења и његовом
смањењу, па смо пре два месеца, при
Министарству екологије, формирали
радну групу за смањење аерозагађења,
а и Влада Србије улаже знатна средства у превенцију. Наредне године
ће, тако, пола милијарде динара бити
уложено у мењање котларница у локалним самоуправама широм земље.
Битно је да се више новца улаже у
системска решења – модернизацију
индустрије и енергетску ефикасност,
а временом ће доћи и остали аспекти.
Важно је да о томе разговарамо и да
се полако подиже свест о значају ове

теме. Реч је о глобалном феномену
јер и процене Светске здравствене
организације кажу да девет од 10 људи
на Земљи има проблем са загађеним
ваздухом – наводи Филип Радовић.
У складу са препоруком Уједињених
нација да се смањи зависност од фосилних горива, Министарство рударства и
енергетике ће наредне године почети рад
на енергетској ефикасности. Јер, како је
рекао директор Агенције за заштиту животне средине, објекти у земљи троше
више енергије и самим тим проузрокују
веће загађење.
Г. Тончев Василић

Ванредна ситуација
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У првом већем налету снега ове зиме

Борски комуналци
положили испит
Пошто су најављиване веће количине падавина и до 60 cm снега,
Штаб за ванредне ситуације закључио да је потребно предузети
све активности у спровођењу превентивних и оперативних мера.
- Стављене у приправност све надлежне градске службе. – А.
Миликић: Град је, уз одређене тешкоће, доста добро одржаван
БОР. – Јавно-комунална предузећа
и установе у Бору спремно су дочекале
недаће које ни ове зиме нису мимоишле
Тимочку крајину. То је био разлог што је
Штаб за ванредне ситуације Бора заседао неколико пута, почев од 23. јануара,
када је оценио да су.путеви у граду и
селима очишћени, водоснабдевање и
грејање уредно, а није било ни већих
кварова на електромрежи. Пошто су се
до краја те седмице најављивале веће количине падавина (упозорење РХМЗ да
ће на територији града Бора пасти снег
и до 60 цм), Штаб је донео закључак да
је потребно предузети све активности у
спровођењу превентивних и оперативних мера, стављене су у приправност
надлежне комуналне службе, ватрогасна
јединица и сви остали субјекти који су
оспособљени за реаговање у оваквим
ситуацијама, а уведено је пасивно дежурство.

- Најављена количина падавима
захтева опрезност, али сигурно да нема
места паници. На терену, поготово у
нижим деловима наше територије,
дежураће све расположиве екипе. Све
градске службе стављене су у стање
приправности – казао је Александар
Миликић, градоначелник Бора.
- Механизација је исправна, рад-

ници су сви ту, и радићемо према
плану који нам стиже из Одељења за
план и развој. У таквим околностима
очекујемо да наше екипе буду брзе и
ефикасне. На залихама има око 450
тона соли и исто толико кубика агрегата, што би требало да буде довољно
до краја сезоне – рекао је Далибор
Орсовановић, директор ЈКП „3. октобар”.
Уследио је већи налет снега који је
буквално затрпао град и села и наметнуо пуне руке посла борским комуналцима који су 26. и 27. јануара камионима и машинама прошли све улице у
целом Бору. У том периоду приоритет је
био одржавање саобраћајница у граду и
према селима. - Проблем постоји, јер је
већина улица сужена због снега и паркираних возила. Учинили смо напоре,
али ефекат није очекиван. Други проблем је кашасти снег на улицама
који морамо да уклонимо и дођемо до
бетона – додао је Орсовановић.
Да би у томе успели потребна је

много већа количина соли иако је за
ову сезону обезбеђено 800 тона, дупло
више него претходних година, али ни то
није довољно. - Морамо да сачекамо
топлије време да се снег делимично
отопи и уштедимо со, јер је на залихама остало 250 тона. Од осталих послова покушаћемо да проширимо ко-

ловозе где нема паркираних аутомобила. Међутим, остаће нам проблем
улице у којима су они још увек ту и
за то немамо решења док се не уклоне.
Паралелно са пословима у граду, комуналци су чистили и рејонске путеве у
селима, тако да је део механизације био
ангажован и на овим пословима. Иако је
планирано да се у оваквим околностима
укључе машине других предузећа, оне
нису ангажоване, јер су све биле заузете.
- Град је, уз одређене тешкоће,
доста добро одржаван. Постоји добра
координација између свих служби
јавних предузећа и установа и тај
систем је показао да смо успели да
улице рашчистимо онако како
грађани захтевају - оценио је Миликић.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић

Састанак руководства Бора са представницима Српско-руског хуманитарног центра

Брже и ефикасније деловање у
ванредним ситуацијама
Б. Гламочлија: Наши капацитети за обуку су сваког дана
све већи и мислим да ћемо успешно моћи да сарађујемо
са Бором у наредном периоду. – А. Миликић: Разматрамо
могућност повећања регионалног капацитета, како бисмо
заједно са Центром могли да реагујемо на широј територији.
– В. Власенко: Овај састанак је био неопходан и због начина
реаговања који се од нас очекује у ванредним околностима
БОР. – Договор о могућностима
подизања капацитета Сектора за ванредне ситуације у Бору и бржег и
ефикаснијег деловања у ванредним
околностима, не само на подручју града
него и региона – циљ је састанка руководства града и Сектора за ванредне
ситуације у Бору са представницима
Српско-руског хуманитарног центра,
одржаног 25. јануара. Овај центар са
седиштем у Нишу формиран је 2012.
године, као резултат сарадње са Русијом
започете 2007. године, када су Србију захватили пожари. Сарадња је унапређена
наредних година заједничким активностима у гашењу пожара и санирању последица поплава (2014).
- Циљ је био да се формира један

центар и административно смање бирократске процедуре између Србије
и Русије, како би се много брже и
ефикасније реаговало у ванредним
ситуацијама. Наши капацитети за
обуку су сваког дана све већи и мислим
да ћемо успешно моћи да сарађујемо
са градом Бором у наредном периоду. Након овог састанка ћемо тачно
одредити смернице у којима ћемо ићи
– рекао је Бојан Гламочлија, кодиректор Српско-руског хуманитарног центра.
На листи градова којима су српскоруски хуманитарци пружили помоћ пре
две године био је и Бор.
- Оно што ће нама бити од користи
јесу зања и искуства која носи овај
центар. У наредном периоду ћемо до-

говорити на који начин ћемо радити
кроз неке програме, вежбе и све оно
што ће нам помоћи, пре свега, као
граду и нашим суграђанима да схвате
важност Сектора и Штаба. Показало се да када имате висок степен
припремљености суграђана на ванредне ситуације, то значи да је само

Бојан Гламочлија

деловање када оне настану много
ефикасније. Иначе, сарадња са Центром је започета 2017. године, када
су српско-руски хуманитарци послали руски авион и пружили нам
помоћ у гашењу великог пожара који
је обухватио 400 хектара шуме у околини Бора и 200 хектара на Црном
врху. Управо то показује присутност
Центра на територији града и разлог
што разматрамо могућност повећања
регионалног капацитета, како бисмо

заједнички могли да реагујемо на
широј територији - истакао је градоначелник Бора Александар Миликић.
Састанак је био и прилика да се
утврде будући кораци ради адекватне
примене нових прописа из ове области
који се примењују од краја новембра
прошле године.

Вјачеслав Власенко

- Спремни смо да максимално помажемо и сарађујемо са градом Бором.
Овај састанак је био неопходан и
због начина реаговања који се од нас
очекује у ванредним околностима у
наредном периоду, а који је прописан Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама – нагласио је Вјачеслав
Власенко, координатор Српско-руског
хуманитарног центра.
Ј. Станојевић

Култура
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Свечана академија поводом Светог Саве у знаку два јубилеја

Усклик с љубављу
Весна Тешовић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
Песмама, глумом и беседама вече
пред Савиндан, у препуној борској
библиотеци обележен је 27. јануар (дан
смрти Светог Саве) који се у Србији (а
и Републици Српској) слави као Дан
просвете. Јер, Свети Сава је, образујући
будуће службенике српске православне
цркве, стекао велике заслуге за развој
школства и просвете код Срба у
средњем веку. Мудар и скроман, он је
унео писменост у нашу културу коју
ми данас, како неко рече, подижемо на
ниво дигиталног медијског простора 21.
века. Свечана академија у библиотеци
протекла је у знаку два јубилеја. Први је
800 година ауткефалности православне
цркве, чији је први архиепископ управо
био Св. Сава, а други 150 година од
отварања (1869) прве Читаонице у Злоту.
Подсетимо да је Свети Сава (што је
монашко име Растка Немањића, најмлађг
сина великог жупана Стефана Немање и
Ане, брата Вукана и Стефана Првовенчаног) рођен око 1175. а умро 14. јануара
1236. у Трнову (Бугарска). Био је српски
принц, монах, игуман манастира Студеница, књижевник, дипломата. Био је

Мудар и скроман, Свети Сава је унео писменост у нашу културу коју ми данас, како неко рече, подижемо на ниво дигиталног
медијског простора 21. века. - Обележено 800 година аутокефалности српске православне цркве и 150 година од оснивања Читалишта у Злоту
велики миротворац и духовни хранитељ
српске цркве, државе, просвете и културе и један од значајнијих писаца
(и правника) средњег века код Срба.
Најзначајнија његова дела су Житије

отеке Весна Тешовић је, између осталог, казала да је у културној историји
Србије 19. века оснивање читалишта
представљало изузетан догађај. Она су
била изворишта просветног, културног

светог Симеона, Карејски, Хиландарски и Студенички типици, као и
Законоправило.
Говорећи о 150 година Читаонице
у Злоту, директорица Народне библи-

и политичког живота, резултат инетелктуалног сазревања одређених друштвених слојева и места испољавања културног идентитета. - После мисије дуге
век и по - истакла је - ми библиотекари

Александар Миликић

обећавамо да ћемо и даље бити ту за
вас и мењати се у складу са духом
времена. А, све то само са једним
јединим циљем - да вам омогућимо да
задовољите сопствену духовну глад за
информацијама, за најразличитијим
културним, научним, образовним или
забавним садржајима.
Уз честитке библиотеци на великом јубилеју, градоначелник Александар Миликић је нагласио да ће Бор
наставити да води рачуна о култури и
традицији као коренима народа. Позвао
је да тај дух преносимо с генерације на
генерацију и, препознајући свако своју
мисију, водимо рачуна о будућности и
културно-историјском наслеђу као што
је то чинио Свети Сава.
Александар Вујовић, професор
Цетињске богословије, такође је беседио
на академији, док су у културно-уметничком програму учествовали градски
хор „Феникс“, етно група „Харалампије“,
дечји црквени хор „Милица“, ученици
веронауке борских основнихи средњих
школа и полазници драмске радионице
Центра за културу.
Љ.А.

„Удах без краја“ песнички првенац Оливера Ињца

„Певај као да те нико не слуша...“
Родом из Бора, познат по књизи „Велике адвокатске одбране“ (три
издања), али и као адвокат склон лепој писаној речи, покушао је да
своју прву збирку песама провуче кроз мисао Марка Твена: „Плеши као да те нико не гледа, певај као да те нико не слуша, воли
као да никада ниси био повређен и живи као да живиш у рају на
земљи“. - Милоје Дончић: „Удах без краја“ је књига срећно изабраног наслова којом је Ињац успешно заобишао утабане стазе певања,
испунио генерацијски вакуум и прескочио све почетке
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
Случај је хтео, како рече директорица
Весна Тешовић, да Народна билиотека у у Бору и овогодишњу сезону
промоција отпочне добром књигом
завичајног аутора. Представила је (23.
јануара) прву самосталну збирку песама
адвоката Оливера Ињца и то на његов
рођендан. Пре него што се опробао у
поетском изразу, Ињац се, уз адвокатуру, бавио реториком, новинарством
и публицистиком, а његов “Удах без
краја” у издању нишког Ревнитеља,
библиотека Прво слово, доноси песме
из последњих 18 година. Учествовао
је и побеђивао на многим домаћим и
страним такмичењим у беседништву,
био члан многих жирија, сарађивао са
бројним листовима, неке и уређивао, а
објавио је и више књига из струке (Ад–
вокатска читанка, Право и пред–
узетништво за почетнике, Ад–

вокатска комора Ниш 45 година).
Велике адвокатске одбране доживеле
су три издања! Али, знајући да је живот
нешто више и нешто изнад, Оливер
Ињац није могао свој животни пут да
смести, како рече у поговору Оливера
Танасковић, само у сувопарну реалност права и правде, што потврђује и
ова књига песма.
Поздрављајући присутне, а међу
њима и своју учлитељицу Драгицу
Ћирковић, Ињац је казао да његова
књига за мото има једну мисао Марка
Твена која улепшава живот и он се
труди да буде и његов мото. Та мисао
гласи: “Плеши као да те нико не гледа,
певај као да те нико не слуша, воли
као да никада ниси био повређен и
живи као да живиш у рају на земљи.“
Пробао је да кроз њу провуче целу
своју збирку не би ли доказао да и адвокати имају душу, поготово што овај

Велико интересовање за поезију Оливера Ињца

Весна Тешовић, Оливер Ињац и Милоје Дончић

позив прати доста супротних предрасуда и предзнака. Од 31 песме у четири
поглавља Ињац је прочитао песму Сановник, потом песму Градови (Бор, Београд, Ниш), који су део његовог живота,
који се преплићу, који су га обележили,
а која показује да је Бор остао једна од
његових највећих инспирација. О томе
сведоче и песме Улице родног града,
па Борски светионици у којој Ињац,
по речима Милоја Дончића, уредника
књиге, “држећи фењер бди над копачима злата и на најмаестралнији начин
дочарава слику завичаја”. “Јер ништа
не може да ослика душу/као бакарним
акварелом обојено небо/док маштамо/о
светионицима
(читај
димњацима)
родног града.”
Према Дончићу „Удах без краја“ је
можда једина прва збирка песама у којој
се налази више од пет антологијских
песама. Издвајајући неке од њих - Градио
сам Дечане, Шапат Алфонса Блумера
(човека који је преживео потонуће Титаника), Склад, Борски светионици, Творац
Ајфеловог торња, он подвлачи да Ињац
не троши форму, не урамљује празнину.

Говорећи о њему “као песник о песнику, а
не трошно и потрошно, дуго и сувопарно,
као многи наши професори”, Дончић је
“Удах без краја” назвао изненађењем за
нашу поезију: - Ињац је први песник
своје генерације који је успешно заобишао утабане стазе певања уклањајући
клишејске барикаде с пута. Овом
књигом срећно изабраног наслова он је
испунио генерацијски вакуум и прескочио све почетке…
Била је ово прилика да и сам Дончић
прочита своју песму Парада јада, као и
да се чује која реч о човеку рођеном на
Косову који је аутор 18 збирки песама,
као и трију антологија од којих је Ресавски венац из 2014. “дигао поприличну
медијску грају” шокантном тврдњом да
су нека од најзначјнијих песничких имена
са простора бивше Југославије преписала
стихове најчешће страних аутора. Дончић
је, иначе, лауреат више страних и домаћих
награда од којих помињемо награду
Гијом Аполинер (Париз, 1997), Звезду
Федерика Гарсие Лорке (Севиља, 1999),
Кондир Косовке девојке (2008) итд.
Љ.Алексић

Мајданпек

Понедељак, 4. фебруар 2019. Број 2302, страна 14
У Мајданпеку првог фебруара одржана седница Скупштине општине

Дата сагласност за отпис
дуга по УППР-у
Усвојене измене и допуне Статута Предшколске установе “Марија
Мунћан”, Елаборату о основном и предшколском образовању и
васпитању на територији општине Мајданпек до 2024. године, те
мрежи јавних основних школа и предшколских установа.- За в.д.
директора Бизнис-инкубатора именован је Славко Илић

2016. године којим се субјектима
приватизације РТБ Бор група – РБМ
ДОО даје сагласност за отпис 90 одсто
дуга по основу уступљених прихода,
сагласно усвојеном УППР-у РТБ Бор
групе – РБМ ДОО, са стањем на дан
31.03.2016. године, на износ од 328,4 милиона динара.
У расправи, као и приликом
утврђивања дневног реда, одборници
опозиције тражили су да се ова тачка
“повуче”, “скине” са дневеног реда,
захтевајући да се по истом “аршину”
отпишу дуговања и другим привредницима и грађанима. Не желећи да реплицира опозиционим одборницима, Бранислав Томић је нагласио да је УППР

људе. Он је додао да све своје обавезе
ова компанија према локалној самоуправи измирује у пуном износу и без
закашњења, а све који критикују позвао
да то чине само када за то имају аргументе.
Дневним редом било је предвиђено,
а одборници су се позитивно изјаснили
о изменама и допунама Статута Предшколске установе “Марија Мунћан”, о
Елаборату о основном, а затим и предшколском образовању и васпитању
на територији општине Мајданпек до
2024. године, те мрежи јавних основних
школа и предшколских установа, али и
изменама и допунама Пословника СО
Мајданпек и кадровским питањима.

Б. Томић: УППР је омогућио да преко хиљаду радника РБМ-а
има перспективу са ZiJin-ом

МАЈДАНПЕК. - После децембарског заседања које је обележило
усвајање буџета, општински парламент
у Мајданпеку заседао је првог дана фебруара, како би се изјаснили о давању
сагласности за отпис дуга по основу

на захтев Министарства финансија,
односно, Пореске управе и формалне
је природе – објаснио је Мирослав
Тодоровић, шеф Одељења за финансије,
буџет и трезор, подсећајући да је одлука
усвојена раније, а УППР реализован.

Децембра усвојена одлука о буџету
Децембарско заседање општинског парламента у Мајданпеку протекло је у знаку усвајања одлуке о буџету за 2019. годину. Најважнија карактеристика основног
програмског документа за развој и функционисање у наредној години јесте укупан
приход од 1,1 милијарде динара у којем би сваки трећи динар, односно 390 милиона динара, требало да стигне као накнада за заштиту и унапређење минералних
сировина, а по 260 милиона динара, што је скоро четвртина, од текућих ненаменских трансфера и пореза на зараде.
Буџет за наредну годину базиран је са 49 милиона динара већим укупним расходима, а буџетски дефицит ће бити финансиран из неутрошених средстава у претходној.
У овој години очекује се 305 хиљада евра, односно, више од 36 милиона динара из
развојне помоћи Европске уније за пројекат “Prevention and joint capacitity buildings
for early warning and reaction of fires” (Превенција и изградња заједничких капацитета за рано упозоравање и деловање у пожарима). Буџет садржи опредељење
да се више пара издвоји за пољопривреду, здравство и Канцеларију за младе које
би требало да покрене и мотивише за веће ангажовање и остајање у сопственој
средини, као и посебна средства од по четири милиона динара за сваку од месних
заједница за радове према њиховим плановима и програмима. За социјалну заштиту предвиђено је нешто више од 64 милиона динара.

Половину општинског буџета пуни РБМ, односно ZiJin,
у пуном износу и без кашњења

омогућио да Рудник и његових више од
хиљаду радника наставе да раде и имају
перспективу са стратешким партнером
ZiJin-ом који је већ покренуо велики
инвестициони циклус и набавку рударске опреме и механизације. Председник општине Драган Поповић је истакао значај успешног рада рудника
за функционисање локалне заједнице,
чињеницу да половину општинског
буџета пуни Рудник бакра Мајданпек,
Одлука за давање сагласности је, односно, ZiJin Bor Copper DOO зах
уступљених прихода РТБ Бор групе Рудник бакра Мајданпек ДОО. - Ово како се наводи, у складу са Закључком ваљујући којем ће рудник наставити
питање се пред одборницима нашло Владе Републике Србије од 13. јуна да ради успешно и да запошљава

Мајданпек у вестима
Стижу стипендије
У општини Мајданпек приводи
се крају конкурсна процедура за
стипендирање укупно 34 ученика и
студената у овој школској години. Две
стипендије су предвиђене за изузетно
надарене студенте, по једна за ученика и студента из осетљивих друштвених група, а уз стипендије за одличне
ученике и студенте, додељују се и
једногодишње. Мајданпек је определио
пет милиона динара за стипендирање
најбољих, посебно за дефицитарна
занимања у овој средини.

Опрема за физикалну терапију
Кабинет за физикалну терапију
мајданпечког Дома здравља „Др
Верољуб Цакић“ је захваљујући
локалној самоуправи добио нову, 1,2
милиона динара вредну опрему уз
коју ће служба физикалне медицине и
рехабилитације имати боље услове за

рад, а пацијенти квалитетније лечење.
Реч је о 16 апарата за електро, магнетну и ултразвучну терапију, ласеротерапију и електростимулацију, са
индикацијама за лечење бола, спортских повреда, инфламације и других
тегоба који ће заменити опрему стару
више од три деценије. Део ове опреме
намењен је Здравственој станици у
Доњем Милановцу, док ће стара, а још
исправна опрема бити прослеђена амбуланти у Рудној Глави.

Две деценије
Удружења за Мајданпек
“Мајданпек је рудник. Рудник је
Мајданпек”, речи су које су посебно акцентоване на свечаности уприличеној поводом
вредног јубилеја Удружења за Мајданпек,
насталог пре две деценије у тешко време
за град и његове грађане. Њима Мајданпек
и Мајданпечани дугују отрзање од заборава
најсветлијих епизода из пребогате историје
овога града, али и покретање Центра за културу, Туристичке организације, те великих

манифестација међу којима посебно место
има традиционална изложба “Из живота
старог Мајданпека” којом обележавају Дан
рудара.
Поводом јубилеја додељено је 20
захвалница појединцима и колективима, међу њима и Руднику бакра,
који су дали немерљив допринос
стварању завичајног архива насталог
сведочењем старијих Мајданпечана,
поткрепљених хиљадама породичних фотографија и докумената. Овај
град и Мајданпечани дугују Удружењу
отрзање од забораву бројних људских
прича, али и фундус од преко пет
хиљада фотографија у електронском
облику које ће и будућим генерацијама
говорити о Мајданпеку, руднику и
граду. Преко свог председника и оснивача Градимира Богдановића
удружење је и врстан хроничар градских збивања који посредством друштвених мрежа објављује фотографије не
дозвољавајући Мајданпечанима да га
забораве или изгубе везу са њим.

Због истека мандата претходним,
нове чланове добили су Школски одбор
Техничке школе, Управни одбор Предшколске установе “Марија Мунћан”,
Скупштина друштва “Бизнис-инкубатор
доо Мајданпек”, Управни и Надзорни
одбор Центра за културу и образовање
Доњи Милановац, Управни и Надзорни
одбор Народне библиотеке Мајданпек.
За в.д. директора Бизнис-инкубатора
именован је Славко Илић, за новог
председника Надзорног одбора ЈКП
“Водовод” Војче Пауновић.
С.Вукашиновић

Конкурс за изложбу
„Жене сликари”
Центар за културу Мајданпек
објавио је конкурс за XVII Међу
народну изложбу “Жене сликари” у
Мајданпеку – СРБИЈА 2019.године.
Заинтересоване уметнице ће до 22.
марта моћи да пријаве по два рада у
техникама, сликарство, цртеж, графика, скулптура и дигитал арт, како
би стручни жири до 8. априла одлучио који ће радови бити изложени. Изложба ће у Мајданпеку бити отворена
20. априла и трајати пуних месец дана.
Награде ове велике међународне
изложбе установљене су са циљем да
се препозна важност доприноса жена
уметница и промовише разумевање и
уважавање квалитета и разноврсности.
Уз Grand Prix, велику награду изложбе,
додељује се и пет првих равноправних
награда, по једна за сваку изложбену
категорију.
С.Вукашиновић
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Бор

Скупштина града Бора формално потврдила отпис дуга РТБ-а

„ЗиЈин жели развој овог краја”
и утростручити у наредне три године.
То значи да би у градску касу могло да
се слије много више од 1,44 милијарде
или 1,2 милиона колико месечно
приходујемо. То је разлог и оправданост ове одлуке коју данас не доносимо,
него потврђујемо. Управо глеА. Миликић: У разговору са менаџментом ЗиЈина и Раките чули
дамо у будућност града, биће добро за
смо да имају веома озбиљне планове у развоју и просперитету
бринући, пре свега, о својим, али и интересима Бора. - Д. Жикић: све, не само за Бор него и за Мајданпек,
Неготин, Кладово, Зајечар - истакао је
И локална самоуправа и грађани ће имати користи од новог
Александар Миликић, градоначелник
РТБ-а. Од ове компаније очекујемо да буду социјално одговорни Бора.
и помогну у решавању многих проблема
Одборници опозиције истицали су
одговорност власти за овакву одлуку
БОР. – Одборници Скупштине града филијале Пореске управе у Бору, од
и да се грађани нису питали ни приБора на четвртој седници у новом сазиву, 24. јануара, којом се потврђује да је
ликом приватизације нити приликом
а првој у овој години (председавао ЗиЈин исплатио све своје обавезе, свих
опраштања дугова Басена који су годиДраган Жикић), 30. јануара, највише
нама расли.
су расправљали о давању сагласности на
- Ако се отписује милијарда 440
отпис дуга по основу уступљених примилиона динара, а то ми треба да
хода РТБ Бор – група РББ доо и РТБ Бор
формализујемо овде, ко ће, и да ли
– група ТИР доо, који је већином глаће, отписати сва ова дуговања која
сова и усвојен. Ова одлука представља
су на сличан начин настала у јавним
формализацију правоснажно усвојеног
комуналним предузећима? И да ли
и извршеног Унапред припремљеног
плана реорганизације (УППР-а), наводи
се у предлогу образложења одлуке, и по
њој се отписује око 1,44 милијарде дуга
РТБ-а Бор према буџету града (близу
Александар Миликић
825 милиона динара од РББ-а и 614
и по милиона динара од ТИР-а). Овај
дуг је настао ранијих година пре про- десет одсто по УППР-у, тако да се тремене власништва комбината бакра, а на нутно у буџету града Бора налази око
500 милиона динара. Толико у трезору
основу разних ненаплаћених такси.
- Министарство привреде је 2018. имамо наших средстава захваљујући
године упутило захтев Градској уплатама ЗиЈина. О оправданости
Драган Марковић
управи Бора да се, по основу УППР-а, ове одлуке говоре 5.000 радних места
на седници Скупштине града донесе у Бору и Мајданпеку, 1,2 милијарде
одлука којом ће се раскњижити оба- динара годишњи приход у буџет града ће и та предузећа доживети судбину
везе РТБ-а. Треба напоменути да је од стране РТБ-а по свим основама. У РТБ-а да у једном моменту и за њих
УППР прошао све неопходне инстанце разговору са менаџментом ЗиЈина важи УППР, односно да се, да не
кажем приватизују, јер то може и кроз
јавно-приватно партнерство - питао

У каси две и по милијарде динара

измири све своје обавезе на истеку
календарске 2018. године. И не само
то: они су купили и лежишта која
су потврђена у Ракити, односно Невсуну. То значи да ЗиЈин жели развој
овог краја. И локална самоуправа и
грађани ће имати користи од новог
РТБ-а. Жели прво, нормално, да
заради. Онај ко уложи тражи и да
му се врати. Али, од ове компаније
очекујемо да буду социјално одговорни и помогну у решавању многих
проблема – нагласио је Драган Жикић,
председник Скупштине града Бора.
После многобројних рекламација на
повреду пословника и сматрајући „да
се ниједан предлог, сугестија, питање
опозиције не уважава, па је бесмислено даље учествовати у раду седнице”,
представници опозиционог „Савеза за
Србију” су после треће тачке дневног
реда напустили скупштинску салу. У
наставку већином гласова усвојена је
одлука о такси превозу путника и лимо

Драган Жикић

сервису које детаљно прецизирају правила и услове за обављање ових послова, мрежи јавних основних школа
на територији Бора, као и Локалном акционом плану запошљавања

На трећој седници у новом сазиву (28. децембра) одборници Скупштине Бора
усвојили су предлог одлуке о буџету града за ову годину, према којој у градску касу
треба да се „слије” две милијарде 589 милиона динара. У буџету за 2019. повећана су
планирана средства за Локални акциони план запошљавања (на 25 милиона динара), затим за здравствену заштиту, где је предвиђено повећање броја доктора опште
праксе (са четири на шест) и медицинских сестара (са осам на девет), док је највише
субвенција најављено за борску топлану (90 милиона динара). - Пројектовали смо
функционалан, оперативан буџет у складу са потребама грађана и његових корисника, као и могућностима. Тренутно, он је стабилан, прилив редован, имамо довољно пара да сервисирамо све текуће обавезе, планиране из 2018. године,
као и наредне које прихватимо – нагласио је Миликић. Усвојене су и одлуке да
се за в. д. директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор” именује Славиша Фришковић, док је за в. д. директора ЈКП „Водовод” именован Горан Павић.

и усвојен је и, на основу тога, доносимо формалну одлуку према Министарству привреде, односно Пореској
управи. Данас овде не отписујемо
дугове, већ потврђујемо оно што је
урадио суд путем УППР-а. Код себе
имам допис Министарства финансија,

и Раките чули смо да имају веома
озбиљне планове у развоју и просперитету бринући, пре свега, о својим
али и интересима Бора. Сваки проценат повећања производње увећава и
приход у буџет града. Очекује се да ће
се производња удвостручити, ако не

се Драган Марковић из одборничке
групе „Народне странке и Влашке народне странке.”
– Оно што је сад урадила фирма
ЗиЈин, искрен да будем, ми као локална самоуправа, а ни Влада Републике Србије, нисмо очекивали – да

који омогућава да се издвоји 20 милиона динара за запошљавање 156 особа.
Пре тога „зелено светло” одборника
добили су Статут града Бора и одлука
о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
за 2018. годину.
Ј. Станојевић

Прича
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Прича
Колекшива
Постоје многи Борани који
не знају ко је Стојимир Столе
Мургановић, можда та необавеш
тена скупина у насеобини има и
апсолутну већину. А, опет, си
гурно је да нема Борчанина (то
су Борани пре „открића“ Борче)
који не зна за фудбалера из на
валног реда, који је у град бакра
стигао као афирмисани фудбалер
са упадљивим апетитом да тресе
мреже.
На овоземаљском свету први
пут је наступио 1933. године, у
Вељковом Неготину, у трговачкој
по
родици. У информбировској
1948, када су се комунисти дели
ли и бирали коме се царству при
волети, петнаестогодишњи Сто
ји
мир потврдио је своје опре
де
љење за фудбал – дебитовао је у
екипи „Хајдук Вељка“.
У тим средњошколским дани
ма, са пуно електрицитета, од–
ржаване су утакмице између ње
гове Гимназије и Учитељске школе.
Велика страст за победом чинила
је да су варнице, па и сукоби, били
чести те је из тих околности про
излазио задатак тренера „Хајдук
Вељка“, за који су најбољи играчи
ових екипа наступали – да им за
копава ратне секире када обуку
истобојне дресове.
Одличне предиспозиције Мурга
новића су водиле до истакнутих
резултата у спорту. Изузетно
брз, а још истакнутије снажан,
да је уредник у „Тимоку“ Градимир
Первуловић Гаца, када га је цртао,
исписивао: „Мургановић – снага
кладе ваља.“
Војник Мургановић толико се
истицао у драсу задарског Гар
низона, против екипе „Шибе
ника“, да је убрзо са трибина
стигло признање објективне дал
матинске публике: хорски су му
псовали српску мајку. Одговорио
им је игром из које је произишла
сензација: екипа гарнизона побе
дила је друголигаша!
Након што је скинуо војничку
униформу, тестирао се, накра
тко, у „Црвеној Звезди“. Функ
ционер, Неготинац из свемогуће
Удбе, закључио је да Мургановић
недостаје вароши у равници па
му је поручио да се врати док му је
отац на слободи. Када му напакују
све што треба, а да се смести
троговцу није потребан ни велики
труд ни нарочита маштови
тост, може да буде касно.
У Београду се спаковао без
оклевања. Обукао је дрес у коме је
и почео.
Удбаш му се брзо одужио.
Када је дошло време да се жени,
изабраница није имала крште
ницу. Штавише рођена је у другој
држави јер се Крајова, и тада
као и данас, простирала на левој
обали Дунава, у Румунији. Тамо
су се њени преци, призренска по
родица Стевановић, скрасили у
време ратног вихора 1914. Чврсто
решен да заврши с момковањем,
голгетер Столе није имао куд већ
да се сети делатника на високом

Човек велике одлучности

месту у полицији. Када му је ис
причао генезу проблема, овај га је
умирио:
„Само ти спремај свадбу, то
смо решили.“
Окренуо је на бројчанику теле
фона малоцифрени број служба
ника који је радио на личним до
кументима. Како се у то време
револуција која тече није кочила
на формалностима, био је кратак,
разумљив и ауторитативан:

Илустрација: Игор Крстић

„Слушај, доћи ће ти Столе
Мурган, како ти он исприча,
ти му тако издај документа!“
Мургановић је пропустио прилику
да подмлади супругу већ је „испри
чао“ тачну годину рођења младе.
После венчања, из Крајове је добио
и „прави“ извод из матичне књиге
рођених. Супрузи је пружена
ретка могућност – да бира где је
рођена!
Годину дана касније (1959) већ
је располагао с довољно благослова
моћника да пређе у ФК Бор, а да
му фамилија у целости остане на
слободи. Прокрчиће трасу којом ће
наредних година из Крајине у Бор
доћи још двојица мајстора фуд–
бала: делија, хладнокрвни Звонко
Шутић и темпераментни халф

ниског раста Никола Мрвош.
Биле су то године бујања
амбиција навијача Бора, управе
Басена Бор и руководства града.
Поглед је све више усмераван ка
вишем рангу такмичења.
Полупрофесионализам који је
уведен, омогућавао је да фудба
лери, сем на фудбалском терену,
на другим местима не раде.
Мургановић се није користио том
приликом. У години када је насту

глава, која спада у важније делове
тела сваког човека, па и фуд–
балера, борски лечници, након
урађених прегледа и анализа, упу
тили су Мургановића на Неурохи
рушку клинику у Београду.
Тамошњи специјалиста, након
што је проучио налазе:
„Ти си Неготинац?“
„Јесам, докторе.“
„Онда није требало ни да дола
зиш. Не може теби ударац у главу
да нашкоди!“
Мургановић се вратио у Бор
и на терен. Заузео је своје место
у мајсторици против Слободе.
На Стадиону ЈНА, у последњем
минуту првог плувремена, када
се ривалски играчи већ спремали
за одмор, при резултату 1:0 за
Бор, дао им је још један гол. Нек
се нађе, да се у свлачионици ману
маштања о изједначењу. На крају
је било 4:1.
Из Београда су изишли са ста
тусом друголигаша.
Сутрадан су у Бору екипу до
чекали еуфорични навијачи. На
улазу у град миљенике су из
вукли из аутобуса и ставили
на рамена. Двојица раздрага
ника који су носили Мургановића
до хотала Србија на улазу нису
водили рачуна о висини врата.
Ударац главом у пречагу био је
тако снажан да се Стојимир једва
одржао у седлу. Навијачи-носачи,
еуфорију су заменили бригом.
Мургановић се сетио разговора с
доктором чији се налаз потврдио
и овим дешавањима. Смирујуће, уз
очигледно праштање, деловале су
његове речи:
„Није ми ништа, само ме спу
стите доле.“
Последњи пут дрес Бора
обукао је у Нишу, на утакмици
са Железничаром, октобра 1964.
године. Завршена је каријера без
опроштајне утакмице. Без речи.
Није лако наћи веће огрешење
према једном спортисти. Да су
га његови извршитељи постали
свесни, могли су да поправе своје
понашање. Да и без тренинга на
ступи десет минута на некој
утакмици и изиђе с букетом
цвећа.
Није тако поступљено.
Столе Мургановић је за
пио за борског зонаша, „заиграо“ живота, 1992. године, уредио два
је и за Рудраско-топионочарски гробна места на Новом гробљу у
басен Бор. До прелазног рока у пен Бору. Тамо се немушто придру
зионере.
жио својој љубави првих дана ове
Једном приликом, претерао је с године.
головима у куп утакмици. Седам
Претходно сам га два пута по
пута затресао је мрежу голмана сетио у књажевачкој „Катарини“
екипе БСК. На крају је било 21:0 за (дому за стара лица) и једном у
Бор! Није се бавио мишљу како је Бору. Код њега ни у траговима није
Боговинцима било када су се вра било срдње због изостанка марно
тили кућама. У стању депересије сти друштва за његове рекордер
свашта су могли да учине.
ске домете. Сигурно би опростио
У квалификацијама за улазак и што на нивоу града није било
у Другу савезну лигу, 1963. године, комеморације каква иде уз раскош
против титовоужичке Слободе животописа какав је имао.
у Бору, постигао је један погодак,
Спомен-скуп је, ипак, одржан
али је и добио снажан ударац у – у срцима оних који су познавали
главу. Ужичани су се обезбедили да човека железне воље и упорности.
у реваншу о њему не воде рачуна.
Паузирао је. Како је у питању
Јован Г. Стојадиновић

Мозаик
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Одличан почетак туристиче сезоне у хотелу „Језеро”

Гости се враћају због
квалитетне услуге
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Чињеница попуњени током новогодишњих празда су сви смештајни и капацитети сале ника речито говори да је туристичка
(за дочек и репризу Нове године) били сезона у хотелу „Језеро” на Борском
језеру одлично почела. Задовољство
не крије ни управница хотела Милица
Миловановић која истиче (24. јануара)
да су чак 75 процената гостију били из
иностранства (највише из Бугарске и
Румуније), а остало домаћи из Србије. –
Да држимо до квалитета и да смо препознати као добри домаћини, као и да
својим садржајима пружамо максимално угодан одмор, показује податак
да су 60 одсто иностраних туриста „повратници” који већ други, трећи, четврти, неки чак и шести пут дочекују
Нову годину у хотелу „Језеро”.
Смештајни капацитети овог туристичког бисера на Борском језеру тренутно су попуњени 62 процента. У
хотелу бораве и многи љубитељи зимских спортова који уживају у уређеним
стазама на Црном врху. – Тако ће бити
Милица Миловановић
до маја, с тим што ћемо током ви-

Сви смештајни капацитети током новогодишњих празника били
попуњени, а 75 одсто гостију из иностранства. – М. Миловановић:
Да смо препознати као добри домаћини, као и да својим
садржајима пружамо максимално угодан одмор, показује
податак да су 60 одсто иностраних туриста „повратници”
кенда бити попуњени у потпуности,
будући да следе бројни семинари, тим
билдинзи, као и индивидуалне посете.
Предстојећег викенда угостићемо и
запослене фирме Планета Спорт који
ће у нашем хотелу имати team building
– наглашава Миловановићева.
Зимски период се овде, иначе, кори-

сти за уређење ентеријера, преправке,
поправке, а дошло је и време за обнову
инвентара, како би се што спремније
дочекала летња сезона. Наша саговорница додаје да се, у договору са новим
менаџментом, планирају нова улагања у
хотел и околину.
Ј. Станојевић

Прворођене бебе у Бору почетком нове године

Две девојчице, па дечак
Г. Голубовић: У борском породилишту лани је било 369 порођаја, а
рођено је 373-оје деце. – А. Миликић: Мајке новорођених беба из
градског буџета добиће средства у висини просечне плате у Србији,
као и једнократну новчану помоћ од 25.000 динара за прво, 40.000
за друго и 70.000 динара за треће и четврто дете

Дајана Манчев Њагојевић

БОР. – У породилишту борске
Опште болнице првих дана нове године
рођене су три бебе. Две девојчице
дошле су на свет првог, а дечак трећег
јануарског дана.
- Са новом годином добила сам и
најлепши поклон. Већи није могао
бити, задовољна сам и све је у реду
– рекла је Дајана Манчев Њагојевић,
мајка прворођене бебе у овој години.
Исте утиске изнела је и Мевлуди Рамадан, мајка другорођене девојчице.

- У борском породилишту лани је
било 369 порођаја, а рођено је 373-оје
деце, јер смо имали неколико близаначких трудноћа, нажалост, мање него
2017. Али, ова година је почела добро
и, надам се, да ћемо се поправити –
рекао је др Горан Голубовић, начелник Одељења гинекологије. Додао је да
је задовољан опремљеношћу одељења,
али и изразио потребу за пеленама и
другим потрошним материјалом, као и
наду да ће број лекара који раде у по-

родилишту и на одељењу гинекологије
бити повећан у овој години.
- Град Бор је обезбедио финансијска
средства за децу рођену првог дана
ове године. Мајке новорођених беба
из градског буџета добиће средства
у висини просечне плате у Србији,
као и једнократну новчану помоћ од
25.000 динара за прво, 40.000 за друго
и 70.000 динара за треће и четврто
дете. Новац је неопходан породицама,
а за град је најважније да имамо све
више беба – истакао је градоначелник
Александар Миликић.
Након породилишта, Миликић је посетио (3. јануара) и Дечје одељење, на

коме је било смештено десеторо малишана, и уручио им новогодишње
пакетиће.
- Стицајем околности одељење је
пуно деце ових дана, пре свега, због
актуелних вирусних инфекција. За
децу је заиста лепо да их се неко сети
и свака пажња је добродошла, посебно
што је болест сама по себи тешка, а
још теже се подноси када су празници. Сваки знак пажње је важан
и, у име деце која леже на одељењу,
захваљујем се на поклонима – истакла је др Бранка Баџа, педијатар на
Дечијем одељењу.
Ј. Станојевић
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ВОДОРАВНО: 1. Месец љубави, 7. Биљка из породице макова, 14. Износ на
новчаницама, 15. Резидба винове лозе, 17. Најчешћи облик падавина, 18. Главни
оброк, ручак, 19. Реквизит у тенису којим се удара лоптица, 20. Гутљај, 21. Престо,
22. Спокојство, тишина, 23. Ауто-ознака за Сенту, 24. Кружни покрет, обртање, 26.
Место код Неготина, познато по винским подрумима, 28. Ауто-ознака за Ниш, 30.
Шкотски и ирски плес, 31. Главни град Бангладеша, 32. Прва непознаница у математици, 35. Удружење трговаца (тур.), 37. Пиће љубави, 38. Забава, разонода (мн.), 39.
„Празник“ интимности који се проставља 14. фебруара, 41. Мухамеданска вера, 42.
Радиоактивни изотоп радона, 43. Верски и државни празник 15. фебруара.
УСПРАВНО: 1. Чест назив за факултет, 2. Област у Грчкој, 3. Име пионира и
борца-бомбаша Бухе, 4. Мајка Ромула и Рема, 5. Удружење новинара (скр.), 6. Човеколики аутомат, 7. Низ, поредак, 8. Основни закон (скр.), 9. Држава на Блиском
истоку, 10. Потврда печатом и потписом, 11. Плочица у хокеју на леду, 12. Име француске режисерке Варде, 13. Меланхолија, 16. Биљка љутог корена, 18. Град у Русији,
21. Име свеца заштитника виноградарства и заштитника искрене љубави свих
хришћана, 22. Фини египатски памук, 25. Место код Кочевја у Словенији, 26. Град
у Немачкој, 27. Опека (мн.), 28. Име певачице Украден, 29. Име енглеског физичара
Њутна, 31. Горостас, џин, 33. Град у Словенији, 34. Заметак, клица, 36. Нормална
нулта тачка (скр.), 37. Слано језеро у Турској 38. Источни (скр.), 40. Ауто-ознака за
Бор, 41. Источна Европа (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2301 – ВОДОРАВНО: експрес, Деда мраз, сепет, таоци,
Орли, елан, јелка, еп, тд, кеч, Курд, уред, Срећна нова година, Коен, алас, лед, Ив,
шз, фитиљ, Нера, крпа, Божић, роман, стакларе, Илијада.
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новости

Победник Михајло
Станковић

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Први пут на тамној страни Месеца
Кинеска свемирска летелица „Чангје 4“ успешно
је слетела на тамну страну
Месеца и то је прво мекано
атерирање на даљу страну
Земљиног природног сателита икада, објавила је кинеска телевизија а РТС пренео 3.
јануара (извор Фонет).
„Чангје 4“ је модул који
се састоји од стационарне
лунарне станице и лунарног ровера, а лансиран је 8. децембра са космодрома у југозападној кинеској
покрајини Сичуан, пренео је АП. Током боравка на Месецу ровер ће испитивати структуру и минерални састав тла.
Тамна страна Месеца никада није видљива са Земље. Први пут ју је снимила совјетска станица „Луна 3“ 1959. године, али до данас ниједан свемирски брод није слетео на њу. Кина планира да наредне године на Месец пошаље
и летелицу „Чангје 5“.
Кинеска национална свемирска агенција саопштила је (15. јануара) да су
на Месецу проклијале прве биљке, што је први пут да нека биолошка супстанца израсте на том Земљином сателиту. Семе биљака на Месец, како је
пренео Би-Би-Си, понела је управо кинеска мисија „Чангје 4“.
Биљке су раније расле на Међународној свемирској станици, али никада
на површини Месеца. То би значило да би астронаути могли да користе храну
из властитог узгоја у свемиру, смањујући
тиме потребу да се врате на Земљу како
би се поново снабдели намирницама. Кинески државни медији објавили су да су
из семенки памука никле прве младице, а
лист Комунистичке партије Кине објавио
је званично на Твитеру и прве фотографије
тих изданака.
Уз то, написано је и да је то „био први
биолошки експеримент човечанства на
Младице памука
Месецу“. Фред Вотсон, астроном из
аустралијске опсерваторије рекао је за БиБи-Си да су ово врло „добре вести”. „Овај успех указује на то да можда у
будућности неће бити неких непремостивих проблема за астронауте да
узгајају у контролисаним условима властите усеве на Месецу“, закључио
је Вотсон.
Извори: РТС, ФОНЕТ, ТАНЈУГ

За седам дана два метра снега

Осим чаролија и радости за малишане, зима је одувек знала да донесе
невоље одраслима, и то велике и озбиљне, мада се неки старији Борани чак
са носталгијом присећају да су и снегови педесетих година минулог века
били већи. „Колектив” је 1954. године објавио казивање Љубомира Савића,
тадашњег председника борске општине, о догађајима који су обележили ту
зиму. „Ни данас ми није јасно откуд онолики ентузијазам и сналажљивост у
отклањању тешкоћа које су извирале на сваком кораку. Снег је крајем јануара
1954. падао седам дана без престанка. Висина снежног покривача је била два
метра. Претила је несташица брашна, јер је град био одсечен од света. Кровови старих зграда почели су да попуштају, требало је рашчистити пругу БорМетовница, јер воз „ћира” није могао да се пробија трасом. Уз огромне напоре
и масовним акцијама, успели смо да пругу за неколико дана оспособимо за
саобраћај. Очистили смо и кровове зграда и сав тј огромни скинути снег одвозили изван града, како бисмо спречили касније поплаве од отапања”.
На снимку из старог албума – рашчишћавање пруге Бор-Метовница.
Ј. С.

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Осамнаестогодишњи гимназијалац Михајло Станковић,
члан Ватерполо клуба „Бор”, победник је првог Богојављенског пливања за часни
крст у Бору које је 19. јануара одржано на главној плажи Борског језера. Михајло је
био најбржи међу 26 храбрих момака и једне девојке Иване Вељковић, учитељице
у ОШ „3. октобар”, који су се одважили да запливају у леденој води Борског језера.
- Одлично се осећам. Искрено, сви у клубу су очекивали да ћу ја први допливати до часног крста. Ја сам мање веровао, али, ето, имао сам среће. У
сваком случају, пливаћу и наредне године – рекао је Станковић. Њему је градоначелник Александар Миликић уручио позлаћени крст, а Црквена општина Бор
даровала му је златник са ликом Богородице тројеручице. Остали учесници добили
су медаље и прикладне поклоне.

Велики број грађана овде је прославио један од 15 највећих хришћанских празника којим се обележава успомена на Христово крштење у реци Јордан (плива се
33 метра, што симболизује број година живота Исуса Христа).
- Требало би да ово наше окупљање схватимо као велики благослов и награду за велики труд многих људи да би се овај догађај организовао. Да сте
живи и здрави и благослов Божији да буде над свима вама – рекао је протонамесник Радоје Мијовић, старешина храма „Свети Георгије” у Бору.
Богојављенско пливање за часни крст организовано је уз напоре великог броја
људи да се разбије лед који је оковао Борско језеро.

- Велику захвалност дугујемо људима из Министарства унутрашњих послова и онима који су ломили лед претходних дана да би се овај догађај десио.
Данас пливају најхрабрији и најиздржљивији међу нама, православци који
у себи носе веру као што је и ми носимо. Сигуран сам да ће најбољи од њих
понети духовни мир и представљати нашу душу – истакао је Миликић.
Свечаност на Борском језеру, коју су организовали Црквена општина и град Бор,
употпунио је и хор Харалампије. За све заинтересоване грађане био је организован
бесплатан превоз до Борског језера.
Ј. Станојевић

