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Делегација ZiJin Mining Grupe
у посети Бору и Мајданпеку
ЛИСТ КОМПАНИЈЕ ZIJIN BOR COPPER DOO BOR

БОР. – Делегација ZiJin Mining Grupе, предвођена потпредседницом и извршном директорком матичне
компаније госпођом Lin Hongying, допутовала је из Сјамена, 28. фебруара, у вишедневну посету најмлађој
компанији у саставу велике породице ZiJin - борском и мајданпечком делу ZiJin Bor Copper DOO. Високе госте
дочекао је Long Yi, директор ZiJin Bor Copper, са сарадницима и био им домаћин и водич све време њиховог
боравка у Бору.
Првог дана посете стручњаци из Кине разгледали су руднике „Церово“, „Велики Кривељ“ са тамошњом
флотацијом и „Јаму“. Потом топионицу, електролизу и „нулто поље“ борског флотацијског јаловишта, а
следећег дана рудник и флотацију у Мајднапеку.
Госпођа Lin Honying је један од пет потпредседника у ZiJin-у и има функцију извршног директора и
финансијског контролора. 
Г.Т.В.
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ZiJin Mining Grupa одржала радну конференцију за 2019. годину

Нова ера, нова достигнућа,
нови скок
新时代、新作为、新跨越——紫金矿业召开2019年工作会议

Уколико останемо привржени путевима иновација, ZiJin ће успети да промовише реформу свог система у свим аспектима и омогућиће
нови круг развоја у циљу интернационализације, односно ширења пословања у другим земљама, казао је генерални директор ZiJin
Mining Grupe Chen Jinghe

СЈАМЕН. – ZiJin Mining Grupa одржала је у фебруару (од 12-ог до 14-ог)
радну конференцију за 2019. годину.
Тема конференције била је „Нова ера,
нова достигнућа, нови скок“, па је у том
контексту и апеловано на све запослене
да заједно раде, остваре нова достигнућа
и постигну нови скок.
Генерални директор ZiJin Mining
Grupe Chen Jinghe одржао је говор на
конференцији и том приликом истакао да ће нова достигнућа бити постигнута у новој ери. – Иновација је добра
комбинација универзалних научних
принципа и објективне стварности,
а ако останемо привржени путевима
иновација, ZiJin ће успети да промовише реформу свог система у свим
аспектима и омогућиће нови круг
развоја у циљу интернационализације,

односно ширења пословања у другим
земљама.
-Нови корак треба да се оствари
у новој ери – рекао је господин Chen.
– Интернационализација је витални
правац који ZiJin треба да предузме
уколико жели да постане водећа светска компанија.
Он је истакао да ZiJin треба и даље
да се држи стратегије давања приоритета ресурсима, као и да се фокусира
на ризик пословања и одговорност. Као
треће је поменуто да би ZiJin требало да
реализује изградњу виталних пројеката
које је већ стекао у власништво, а као
четврто да би требало посветити већу
пажњу контроли ризика у пословању.
На крају, али не и најмање важно, јесте
то да ZiJin треба да промовише одрживи
развој на основу његовог праведног

Лидер
Господин Chen Jinghe је оснивач компа
није ZiJin и њен кључни лидер. Главни је проналазач злата и бакра на планини ЗиЈин, а потом и вођа
истраживања и организације отварања рудника.
Дипломирао је на одсеку геологија на Универзитету у Фуџоу, менаџменту на Универзитету у Сјамену,
професор је и специјални стручњак у Државном савету Кине. Броји велика достигнућа у области геолошких истраживања, оснивању и управљању
комплексима рударства, флотације и металургије.
Одликује га изузетно богато искуство, добитник је
преко 10 државних и провинцијских награда за науку и технологију и има 11 патената.

адаптирања и способности маркетинга, у раду, ZiJinов сан да постане водећа
иновација и рада. -ZiJin је управо завр- светска компанија ће се коначно и
шио прву фазу свог путовања и само остварити – казао је Chen Jinghe.
ако сви запослени могу заједно да
Г. Тончев Василић
одрже и задрже страст и ентузијазам

Представници кинеског менаџмента уче српски језик

Пажљиви на првом часу

ZIJIN BOR COPPER. – Представници кинеског дела менаџмента Компаније, почев од 26. фебруара, сваког радног дана, по истеку радног времена, имају по један
школски час из српског језика. Жељу и интересовање да науче српски испунила им је
проф. мандаринског језика Драгана Кубота Шутић, која је одржала и први час. Професорка Кубота Шутић иначе је професионални преводилац са кинеског на српски
језик и обратно.
На први час, како нам је рекла, дошло је више од 20 „ученика“ и неоправданих
изостанака није било. Сви су били врло пажљиви и са великим интересовањем пратили су шта професорка говори. Почело се од абецеде, пошто ће то писмо користити и приликом усавршавања енглеског језика. Представљање, поздрављање, основна комуникација и неколико стручних израза на српском језику у плану су за наредни час. – Научићемо заједно и понеку песму јер је кинески народ по природи весео,
а покушаћу и да им дочарам и објасним српске обичаје и навике – каже професорка Кубота Шутић.
Часове српског, после радног времена, држаће и остали преводиоци у Компанији,
а постоји идеја, рођена опет на основу жеље и интересовања, да и запослени са српске
стране почну да похађају часове кинеског језика.
Г.Т.В.
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Long Yi : Пут развоја и успеха компаније је заједнички, а производња је главни циљ

Отворен, праведан и
транспарентан систем управљања
公司的发展和成功为共同利益, 生产是最主要的目标。
开放、公正及透明的管理制度
总经理，龙翼先生与 RBB 分公司的同事和经理人员在关于管理RBB的会议之
后去过现场参观 NC 矿和浮选厂，过滤厂和VK浮选厂及博尔浮选厂和尾矿库。
Директор Long Yi са сарадницима и руководиоцима огранка РББ,
након састанка о управљању Рудницима бакра Бор, разгледао терен и упознао се са реалном ситуацијом на лицу места у руднику „Церово“ и тамошњој флотацији, филтражи и кривељској
флотацији, Флотацији Бор и борском флотацијском јаловишту.
Само заједничким трудом компанија може добро да се развија ка
задатом циљу, а у целој причи најважнији су запослени у Бору и
Мајданпеку. За производњу је најважније искуство и стручност
сваког појединца и то у будућности треба да дође до изражаја. Свако мишљење је драгоцено, јер води ка напретку. Жеља нам је да у
сарадњи са запосленима изградимо ефикасан, успешан, сигуран и
безбедан Бор и Мајданпек, рекао је директор Yi
Ради се транспарентно, а све у циљу
пословног понашања без грешака и
пропуста при управљању – казао је
директор.
Наводећи да систем управљања, зато,
мора да буде отворен, поштен и транспарентан, Yi је навео да он у РББ-у и оста-

Бора и Мајданпека. Потребно је да
реагујемо и на најмањи проблем, без
чекања да прерасте у велики. Честе
контроле и превентивни прегледи су
нужни. Мало више труда треба уложити у бригу о заједничким добрима
и имовини. Нарочито у производњи,

У „Церову” разговор о обнови рудника

ZIJIN BOR COPPER. – Састанак о управљању Рудницима бакра
Бор, на којем су 19. фебруара представ
ници огранка и погона у саставу РББ-а
представили организациону шему и
основне дужности руководства, гово
рило се, поред осталог, о начинима за
успостављање доброг система управ
љања, одржавања и поправке опреме
и већој ефикасности. Било је речи и о
обнови рудника „Церово“ и повећању
производње у Јами, а састанак је сазвао
и водио директор Компаније Long Yi .
Генерално задовољан ситуацијом
у Компанији, директор Yi казао је да
су запослени и са кинеске и са српске
стране високообразовани и квалитетни
стручњаци, али и врло самосвесни људи.
-То много поштујем и лично
волим да разговарам са свима. Иако
постоји баријера у споразумевању и
културолошким разликама и навикама, које долазе по природи ствари
јер смо са различитих страна света,
мислим да ћемо временом и то усагласити како бисмо се боље разумели
и боље радили. Много ми значи и
желим да чујем свако мишљење, јер
је циљ да сарадњом постигнемо што
веће резултате и допринесемо развоју
целокупне економије и друштва –
рекао је директор.
Он сматра да је најтежи период,
период упознавања, прошао јер се
заједно ради више од два месеца, те да
је сада најважније да се запослени подстакну да дају свој максимум.
-Само заједничким трудом компа
нија може добро да се развија ка задатом циљу, а у целој причи најважнији
су запослени у Бору и Мајданпеку.
Нас из кинеског менаџмента нема
много. Чак нас је сада и мање него у

почетку јер су многи дошли краткорочно, обавили посао и вратили се.
Оних који ће, попут мене, овде дуже
боравити „у цугу“, неће бити много,
остали ће долазити и одлазити. И,
зато су најважнији српски радници.
Ми ћемо, са наше стране, урадити све
најбоље што се може, а жеља нам је да
у сарадњи са запосленима изградимо
ефикасан, успешан, сигуран и безбедан Бор и Мајданпек. А, то зависи од
свих нас.
У свему томе, темељ приче је
производња. Она је, како је истакао Yi,
основ постојања Компаније и главни
циљ.
-За производњу је најважније искуство и стручност сваког појединца
и то у будућности треба да дође до
изражаја. Зато је свако мишљење
драгоцено, јер оно доводи до напретка. Важно је да се сви заједно потрудимо и верујем да ће, захваљујући напорима свих нас, ZiJin Bor Copper
Бор доо напредовати све боље и боље.

На борском флотацијском јаловишту

Борска флотација

лим огранцима Компаније треба да буде
успостављен тако да може да одговори
на једно питање – како најбоље да искористимо све што имамо.
-Наш заједнички циљ је развој

где је потребно редовно одржавање,
чак и оне опреме која тренутно није
у функцији. Јачање свести код запослених о важности безбедности
и здравља на раду је веома битно,
такође. Потребно је променити начин
размишљања како би радници схватили да се на томе не инсистира
због кажњавања, већ да би се спасили њихови животи. Брига о радном
окружењу је исто тако врло важна,
па уређење, чишћење и хигијена у
свим погонима мора да буде приоритет. То не кошта пуно, а много значи закључио је директор.
Директор Yi је са сарадницима и
руководиоцима огранка РББ, након састанка, разгледао терен и упознао се са
реалном ситуацијом на лицу места у руднику „Церово“ и тамошњој флотацији,
Филтражи и кривељској флотацији,
Флотацији Бор и борском флотацијском
јаловишту.
Горица Тончев Василић

Безбедност
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Безбедност пре свега,
живот на првом месту
Одржана обука о безбедности и здрављу на раду

生命至上，安全第一 ——紫金波尔铜业举办安全专项培训 2019年2月18日，
紫金波尔铜业有限公司召开安全与职业健康专题培训，包括公司高级管理人
员在内的20余人参加本次培训。 紫金矿业接管公司后，高度重视安全生产，
提出并要求践行“生命至上，安全第一”“所有事故都是可以预防的”“每个员工
都参与到安全工作中来，是确保安全生产的关键”等一系列安全理念，致力于
不断改善现场安全作业环境，加强安全教育和管理，规范员工的不安全行为。
公司今后将继续开展专题培训，持续加强安全与职业健康教育，并将有关理
念落实到具体工作当中。
ZIJIN BOR COPPER. – Безбедност и здравље радника јесу приоритетан задатак у остваривању зацртаних
компанијских планова у производњи, а
високи стандарди у овој области истакли
су потребу за додатном обуком запослених о безбедном и здравом раду. Зато је
за више од 20 учесника, укључујући и
виши менаџмент компаније, 18. фебруара, одржана прва у низу обука о БЗНР.
Сви запослени у производњи и осталим секторима морају бити свесни важности безбедности и идеје да је живот
на првом месту. Због тога им треба створити безбедну околину за рад, појачати
едукацију и управљање безбедношћу
и стандардима дефинисати безбедно
понашање. Несреће се могу спречити

уколико се негују безбедне навике при
раду и предузму се све мере предострожности за било какве повреде на
раду.
Концепт безбедности који спроводи
ZiJin Bor Copper подразумева континуирано побољшање радног окружења,
јачање
едукације
и
управљања
безбедношћу, као и стандардизовање сигурног понашања запослених.
Компанија ће, зарад успостављања
релевантног концепта, наставити да
спроводи посебну обуку и да континуирано ради на подизању и јачању свести
запослених о значају безбедности и
здрављу на радном месту.
Г.Т.В.

У Руднику бакра Мајданпек реализована обука надзорно-техничког особља

Ка сигурном и здравом раду
Од 153 представника надзорно-техничког особља, у овом циклусу
обучено је 147, док је шесторо изостало због болести и других оправданих разлога. – Припрема се нови циклус обуке за БЗНР који ће
проћи сви запослени
РБМ. - Полазећи од чињенице да
безбедност и здравље запослених имају
приоритетан значај за успешан рад
и остваривање амбициозних планова
компаније, а да се високим стандардима,
као законским решењима за ту област
предвиђа континуирано оспособљавање
запослених за безбедан и здрав рад, у
огранку Рудник бакра Мајданпек су
током фебруара реализовали обуку за
надзорно-техничко особље.
- У складу са обавезама службе, а
по налогу надређених из компаније,
организовали смо обуку и то прво за
надзорно-техничко особље, са јасним
полазиштем да прво они морају знати
све своје обавезе и дужности које ће
касније пренети и другим запосленима,
односно подређенима. У више дана,
од 15,30 до 19 часова, обуку смо реализовали у просторијама Дирекције
Рудника бакра у Мајданпеку - каже
Драгиша Анђелковић, координатор
службе БЗНР. - Обука се одвијала по
програму оспособљавања за безбе-

дан и здрав рад који Мајданпек има и
чија је прва порука и задатак чувати
живот и опрему, а да је зато неопходно
стварање безбедне средине за рад у
којој ће за безбедан рад оспособљени
радници имати и такво понашање.
На тај начин ће спречити и у великој
мери елиминисати могућност незгода
и повређивања.
Од 153 представника надзорно-техничког особља, ову обуку похађало је и
завршило 147, док шесторо има оправдане разлоге (болест, односно боловања
и друга одсуства). На почетку одзив је
био одличан, али се, како је време протицало, одсуство повећало, јер је поред
осталог, вирус грипа један број људи
задржао изван радних места. У служби
БЗНР кажу да ће и за њих накнадно организовати обуку, а да се припрема нови
циклус који треба да прођу и сви запослени.
- Како је концепт безбедности
који спроводи компанија базиран на
унапређењу радне средине, сталном

обучавању и управљању безбедношћу
са стандардизовањем сигурног пона
шања запослених, од свих се очекује
да кроз ове обуке прођу са пуно
озбиљности - подвлачи Бранислав

Томић, руководилац огранка РБМ, и наглашава да је добра обученост за безбедан и здрав рад у интересу самих запослених и компаније.
С. Вукашиновић
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Безбедност

Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду

Улагање у безбедност није
трошак него инвестиција
Топ менаџмент компаније на свим састанцима и у свим контактима са запосленима у првом реду апострофира безбедност и здравље
радника као приоритетан задатак у остваривању зацртаних планова производње. - Организована додатна обука о БЗНР за припаднике надзорно-техничког особља у целом предузећу. – С. Перишић:
ZiJin је компанија која сва улагања у БЗНР схвата као инвестицију
која ће сутра дати значајно побољшане ефекте у виду продуктивности и бољих финансијских резултата

ZIJIN COPPER BOR. – Доласком
новог послодавца, односно ZiJin-а, који
има врло високе стандарде у примени
безбедности и здравља на раду, истакнута је потреба да се од запослених
много директније и ригорозније захтева
поштовање свих утврђених правила о
БЗНР, и то без попустљивости. Сви запослени у производњи и осталим секторима морају бити свесни важности безбедности и идеје да је живот на првом
месту. – Зато радницима треба створити безбедну околину за рад, стандардизовати безбедно понашање и
управљање, неговати безбедне навике

Саша Перишић

при раду, спречити смртне повреде,
предузети мере предострожности за
било какве повреде на раду. Циљ је
да срећни идемо на посао и да се задо
вољни враћамо с посла. Било какву
несрећу треба превентивно предупредити и не дозволити да до несреће
дође. До несреће долази онда када
превентива није добро урађена – наглашава Саша Перишић, руководилац
Сектора за БЗНР, ЗОП и одбрану.
Будући да је овај сектор потпуно
кадровски оспособљен, са свим потребним лиценцама, квалификацијама,
стручним испитима и уверењима, одмах
је кренуо у реализацију договорених послова. Један од њих је додатна обука за

безбедан и здрав рад организована за
припаднике надзорно-техничког особља
у целом предузећу.
- Оцењено је да смо имали много
повреда на раду, али и доста злоупотреба када су оне у питању. Прошле
године забележено је 186 повреда, од
којих су преко половине последица
пењања и силазака са степеница,
пролазака, шетњи... Приликом доласка и одласка са посла десиле су се 22
повреде, а 13 ван капија предузећа.
Оцењено је да се велики број повреда
на раду дешава управо из разлога што
менаџмент предузећа (лица са посебним овлашћењима и одговорностима
тј. припадници надзорно-техничког
особља), у делу техничког надзора
и контроле, није у потпуности оба
вио део посла који им је законска и
радна обавеза, а односи се на БЗНР.
Тај систем у једној компанији може
да функционише успешно само онда
када су апсолутно сви опредељени
и раде на томе да он остварује своју
пуну форму, односно када сви запослени у свом домену примењују све
прописане и предвиђене мере из области БЗНР. Наравно, подразумева се
ангажованост свих у предузећу, почев
од топ менаџмента до последњег запосленог. На томе ће се инсистирати. Компанија ZiJin ће те стандарде
достићи и у Бору, као што их има у
својим рудницима и другим погонима
по свету. Ја лично у то не сумњам –
рекао је Перишић.
Први кораци на том плану већ се
предузимају - осим обуке, ту је набавка
свих недостајућих личних заштитних
средстава и знакова упозорења за опасност и штетност које нису могле бити
елиминисане неким другим мерама и
поступцима. По речима нашег саговорника, побољшаће се осветљење на
свим позицијама у предузећу, као и технички услови (отклањање недостатака
у погонима који доводе у опасност за-

послене у смислу БЗНР и враћање свих
тих делова у пројектовано, односно
стање које подразумева пуну безбедност запослених приликом обављања
свакодневних радних задатака). У плану

у предузећу и када је реч о БЗНР.
Што се тиче техничких услова (нова
опрема, исправна возила и други који
подразумевају задовољење законских
прописа – нпр. возило за превоз експлозива, иницијалних средстава), и то ће
бити испуњено. Једном речју, створиће
се услови за несметан рад, пуну активност свих оних који су надлежни да мере
спроводе, али и да контролишу примену
свега прописаног на терену и у процесу
производње.
- Топ менаџмент компаније на
свим састанцима и у свим контактима са запосленима у првом реду
апострофира безбедност и здравље
радника као приоритетан задатак
у остваривању зацртаних планова
производње. ZiJin је компанија која
улагања у БЗНР у свим аспектима не
доживљава и не прихвата као трошак,
него као инвестицију која ће сутра
дати значајно побољшане ефекте
је и опремање посебних просторија у у виду продуктивности и бољих
сваком погону које ће бити намењене финансијских резултата. Стварање

одржавању ширих скупова, састанака, обука, провери знања из области БЗНР, ЗОП и одбране. Сваки огранак је добио кинопројектор и платно за
демонстрацију и успешно обављање,
како теоријских тако и других обука.
Предвиђено је и постављање нових
огласних табли на више места као обавезни вид комуникације са запосленима, где ће моћи да се упознају са
важним стварима које се дешавају

услова за пуно функционисање система БЗНР подразумева апсолутно
формулисање, детерминисање и
лоцирање одговорности и обавеза
свих оних који су у том систему извршиоци, организатори или контролна служба. Тражиће се обавеза и
одговорност сваког у том систему и ја
не сумњам да ће се наћи – закључио је
Перишић.
Ј. Станојевић
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Кривељски флотери засукали рукаве – учинци и изглед погона у фокусу пажње

Да у Флотацији буде к’о у апотеци
Док искоришћење метала у руди и капацитет прераде од 400
тона на сат по млинској секцији држе под контролом, кривељски
флотери интензивно чисте и уређују погон. – Задатак је да кри
вељска флотација буде репрезентативна не само по резултатима,
већ и по изгледу, каже Саша Милић
ФЛОТАЦИЈА ВЕЛИКИ КРИВЕЉ.
– Пошто су у оквиру дводневног застоја
почетком фебруара (7. и 8. фебруара) заменили пет транспортних трака и по-

Замена пода

гонски бубањ, сервисирали редуктор
на траци 31/10 и тако довели транспортни систем у боље стање, а упоредо обавили и санацију треће млинске секције,
која је пуштена у рад средином месеца,
кривељски флотери засукали су рукаве,
ово и дословце, па се дали у детаљно
уређење и чишћење погона.
-Стабилизација рада млинских
секција је увек у првом плану и, наравно, досезање што већег искори
шћења бакра у руди која нам стиже

са копа. Искоришћење држимо под
контролом, чак је мало и преко плана
јер је фебруарски просек 85,34%. Квалитет концентрата је такође добар, ту
је око 18,5 и због тога нам је у фокусу
пажње чишћење погона. Задатак је
да у флотацији буде к’о у апотеци и
да погон буде репрезентативан не
само по учинцима, већ и по изгледу.
Да бисмо се што више приближили
стандардима које ZiJin негује у свим
својим рудницима и погонима за припрему минералних сировина у свету,
ангажовали смо за ове додатне послове људе са јаловишта, „Церова“ и
кривељског копа и у наредних десетак дана, дакле у првој декади марта,
кривељска флотација добиће лепше
лице. Израђују се и панои, табле за
обавештења, како би сваком госту
било јасно где је дошао и шта може да
види када крочи у нашу „кућу“ – каже
управник погона за припрему минералних сировина у Великом Кривељу Саша
Милић.
У марту ће, наводи Милић, флотација
радити без неких дужих застоја, али се
већ сада припремају за ремонт у априлу.
Праве се планови за њега и набављају

резервни делови. Јаловиште ће до тада
добити резервно напајање струјом и
понтон који ће у међувремену тамо да
се привуче.
-Рударски инжењер Xin Yong, задужен за рад кривељске флотације
и Јаме, много нам помаже и радимо
све у договору са њим. Он је свакодневно код нас у погону, са њим планирамо производњу и застоје – наглашава Милић.

сно њеном тврдоћом и тренутно се
најбоља искоришћења постижу ако
се финоћа креће од 57 до 60 процената
минус 74 микрона. То тренутно постижемо са капацитетом од 400 тона по
сату. Ако бисмо подигли часовни капацитет, млевење би пало испод границе, а тиме бисмо и искоришћење
метала оборили, што свакако у
крајњем збиру не би дало повољан
резултат. Због тога млинске секције

Саша Милић и Xiu Yong

Капацитет прераде руде у кривељској
флотацији одржава се на 400 тона за сат
на свакој млинској секцији. Процењено
је да је такав најоптималнији, имајући
у виду тврдоћу руде која се ових дана
допрема са истоименог копа. – Капацитет млинских секција је ограничен финоћом млевења руде, одно-

прерађују 400 тона кривељске руде
на сат и са таквим капацитетом успевамо да прерадимо све количине које
нам рудари месечно испоруче – истиче
Саша Милић.
За 25 фебруарских дана кривељска
флотација прерадила је 527 хиљада тона
влажне руде.
Г. Тончев Василић

Кривељски рудари добили нову

За ефикасније раскривање

Како би се и убудуће преко 80 одсто јаловине из рудника „Велики Кривељ“ несметано одлагало у стари борски коп, у фебруару набављено
600 метара траке за тамошњи транспортни систем. - Замењено је 250 метара, а остатак траке ће бити у резерви и користићемо је за продужетак трасе, онако како буде напредовао одлагач, каже Ивица Ђорђевић
КОП КРИВЕЉ. – Сунцем окупани посао вулканизерима, браварима, елек- рима кривељског копа да брзо, а спретно транспортном систему за јаловину са
фебруарски дани мало су олакшали тричарима, дробионичарима и руда- замене 250 метара похабане траке на копа „Велики Кривељ“. Подељени

Ивица Ђорђевић

РББ
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Баланс између остварења планова и безбедног рада на кривељском копу дао резултате

Обазриво, али без застоја и пехова
Иако је на снази зимски режим рада, када смо посебно опрезни
и инсистирамо на споријем камионском транспорту, у фебруару
није било озбиљнијих хаварија и кварова на кривељском копу, па
је континуитет у производњи очуван, каже управник кривељског
копа Милан Делић. – Захват југоисток близу примарног дробљења,
одакле је у фебруару откопано 100 хиљада тона руде, гарантује
кривељским рударима мирније пролеће и тамо се већ припрема
раскривање доње етаже која крије флотабилнију руду са већим
садржајем бакра, а са мање оксида

КОП КРИВЕЉ. – У најкраћи
месец године, непредвидиви фебруар,
кривељски рудари ушли су „до паса“ у
снегу. Пола метра белог покривача, нарочито на вишим етажама где ради багер
К1 и на планирима, где се добрим делом
месеца одвозила јаловина јер транспортни систем није радио, отежавало је
напоре рудара да се путеви одрже проходним и функционалним, али се у томе
истрајавало. И, таман када је превоз
јаловине према планирима „утабан“,
температуре су скочиле, па је почело
нагло топљење снега и обилне количине воде поново су пореметиле стање
рудничких путева. Наравно, то је угрожавало и електромрежу и радове на
бушењу и утовару, а руда и јаловина
биле су влажније него обично.
-Навикли смо на ћуди фебруара и све те временске (не)прилике
јер се понављају из године у годину,
ништа нас није изненадило. Предузете су све мере заштите, ископани су

ободни канали и тако смо спречили
да велика количина воде не допре до
дна копа, а оно што је морало да се
слије низ етаже „ухватио“ је водосабирник. Грејдери и булдозери су у тој
првој половини месеца били максимално упослени јер је требало сачувати и одржати путну мрежу, нарочито деоницу ка високим планирима
где је одлагана јаловина. Јесте било
тешко, али прекид производње нисмо
имали ни у једном тренутку. Радили
смо обазривије и спорије, али у континуитету – рекао је (26. фебруара) управник кривељског копа Милан Делић.
Пресек стања у руднику „Велики
Кривељ“ показује да је у фебруару за 25
дана откопано 590.500 тона руде и скинуто 670.450 тона јаловине. Садржај
метала у руди био је бољи од планираног - 0,306%, па је захваљујући томе
дато 1.805 тона бакра из ње.
-Бољем садржају бакра у руди од
оног који смо планирали „кумовала“

је кота 335 у захвату југоисток. Тамо
смо откопали 100 хиљада тона руде
просечног садржаја 0,33%. У исто
време, багер са дна копа је изашао
на етажу 170 јер доле више није било
посла за њега, па се са те коте откопавала руда слабијег квалитета, односно
садржаја до 0,24. Правили смо композит са поменутом квалитетнијом
рудом са етаже 335 и оном коју су откопавали багери К2 и К3 на котама
110 и 125. Тако смо, водећи рачуна
о количинама али и о флотабилности руде, дошли до просечног месечног садржаја од 0,3 одсто бакра. Багер
и даље раскрива коту 335, односно
припрема за експлоатацију нижу
коту 320, где ће бити руде са мање
оксида и још бољег садржаја. То је
правило нижих партија, где је руда
увек флотабилнија, па могу слободно
да кажем да нам захват југоисток
обезбеђује мирније пролеће јер се, уз
све предности, налази и тик уз примарно дробљење, што у знатној мери
скраћује транспортне путеве и руде и
јаловине – каже Делић.
Управник истиче и да се од 22. фебруара, када је пуштена у рад трака 105
транспортног система јаловине, учинак
на раскривци поправио. Ради дробилица
2 и једна линија транспортног система,
па се за сада само преко ње раскривка
одлаже у напуштени борски коп. И то,

међутим, доприноси да релације буду
много повољније, да се троши мање
горива и да циклус траје краће. До завршетка ремонта дробилице 1 и чланкастог додавача ће, зато, гро јаловине ићи
и даље преко дробилице 2.
-Из фебруара ћемо изаћи са солидним учинцима и без икаквих пехова
и хаварија, јер смо путеве поправили,
сва четири багера су исправна и раде,
а и број расположивих камиона расте.
Тај баланс између остварења планова и безбедног рада је дао добре резултате. Радили смо обазриво и мало
спорије, али зарад опрезности зими
тако и мора. Јер, свакако је боље да
се камион исправан врати у радионицу, него да се изгуби силно време
на његову поправку. Тура ће се ипак
брже надокнадити – резимира управник кривељског копа.
На крају подсећа да је кампања
чишћења и уређења погона и радног
простора, почев од саме машине и места
где се она налази, у пуном замаху и у
руднику Велики Кривељ. Највидљивији
резултати у оквиру те акције су код
тамошње радионице, где су прилазни
путеви посути ризлом. Поштују се и све
прописане мере из области безбедности
и здравља на раду, не заборавља да спомене Милан Делић.
Г. Тончев Василић

траку за транспортни систем јаловине

копа у Кривељу
у неколико екипа и у две смене, потпомогнути логистиком са
самог копа, одакле су за овај посао допремљени кран и булдозер, завршили су посао на време, па се од 22. фебруара јаловина
са кривељског копа, преко дробилице 2 поново одлаже у стари
борски. Дробилица 1 се ремонтује, па ће преко ње одлагање раскривке у борски коп бити могуће тек када се и тај посао обави.
-За цео транспортни систем нам је стигло 600 метара
траке, а најпре смо заменили 250 метара прилично
оштећеног дела на траци 105. Остатак траке биће у магацину, од тога 50 метара намеравамо да искористимо за продужетак трасе, онако како буде напредовао одлагач, а остатак ће бити у резерви – каже технички руководилац електромашинског одржавања транспортног система и рудног дробљења
Ивица Ђорђевић.
Трака транспортног система, подсећа Ђорђевић, дугачка је 1,7
километара, али није била целом дужином оштећена. Поједини
делови мењани су у међувремену, па није било потребе да се комплетна траса пресвуче новом.
-Морали смо прво да исправимо целу трасу траке 105, и
хоризонтално и вертикално, како би лепо „легла“ у своје
корито. Нивелисали су је електричари, бравари, дробионичари и рудари, док су вулканизери навлачили и лепили траку.
Друга екипа била је задужена за чишћење материјала испод
ролни у окретној станици – испричао је технички руководилац
транспортног система и рудног дробљења Ивица Огњановић.
У руднику „Велики Кривељ“ највећи део јаловине, преко 80
одсто, треба и убудуће да се превози транспортним системом до
старог борског површинског копа и тамо одлаже.
Г. Тончев Василић

Ивица Огњановић: Са тимом је све лакше

РБМ
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Реализација пројекта „Одводњавање концентрата бакра”

Уградња филтер-пресе
Обављена већина припремних радова. - Комплетна филтер-преса,
капацитета 20 тона сувог концентрата на сат, која има 24 сегмента
за филтрирање, у деловима је смештена у привременом царинском
складишту. – Вредност пресе 775,5 хиљада евра

РБМ. - Како се приближава крај
марта, као рок до којег би требало да се
угради филтер-преса, у Филтражи, делу
флотације Рудника бакра у Мајданпеку,
радови се убрзавају. Јер, реч је о филтер-преси капацитета 20 тона сувог концентрата на сат, која има 24 сегмента
за филтрирање, и која обезбеђује стабилност у производњи концентрата
са дозвољеним процентом влаге, али
повећава и капацитет филтрирања за
планирано повећање производње. У
исто време, део је обнављања опреме

која се у овом погону користи, практично, од самог подизања далеке 1972.
године.
- Реализујући пројекат „Одводња
вање концентрата бакра”, који подразумева уградњу филтер-пресе, радници Филтраже су демонтирали и
уклонили диск-филтер са позиције
164Е. Потом су радници ангажованог извођача радова “МИМЕЛ”
Мајданпек бетонирањем затворили
отвор који је настао на месту демонтираног диск филтера - објашњава шта

је све урађено Светомир Мустецић,
главни инжењер за инвестиције и развој.
- Они су завршили монтажу компресорске зграде и затворили је оплатом.
Поред тога, реализована је испорука
вијачаног компресора “Atlas Copco” ЗТ
110-10, резервоара за ваздух запремине
15 хиљада литара и филтера. Тако су активирана основна средства вредна скоро
140 хиљада евра.
- Запослени у Филтражи монтирали су вертикални резервоар запремине 15 хиљада литара и компресор
ЗТ110-10, те тако створили услове да
се крајем фебруара у посао уведе изабрани извођач, “Пиминг” Београд, за
радове на монтажи цевне инсталације
за ваздух који је неопходан за рад филтер-пресе - наглашава Мустецић.
Комплетна филтер-преса VPA 154024, вредна 775,5 хиљада евра, у деловима је смештена у привременом царинском складишту, одакле је предвиђено
да се повлачи и уграђује.

- Машински радови на монтажи
филтер-пресе уговорени су са Wolong
ATB FOD-ом Бор. До сада је испоручен резервоар за кондиционер
пречника 3000x3000, на којем би у
машинској радионици ПУС-а требало
обавити гумирање. Материјал, лепак
и гума су обезбеђени, па се завршетак
тих радова очекује првих дана марта прецизира Мустецић.
У РБМ-у су се побринули за ископ
канала за полагање цеви за заптивну
воду, а ATB FOD је испоручио и цевну
арматуру за заптивну воду и пулпу. Уговорени су и електро радови на монтажи
филтер-пресе.
Мустецић још наводи да су сви технички пројекти урађени у Институту за
технологију нуклеарних и других минералних сировина Београд, достављени
на техничку контролу Рударском институту Београд, а да се извештај са
ревизије очекује.
С. Вукашиновић

У Филтражи РБМ-а замењен лежај згушњивача

Квалитетан рад
пуним капацитетом

Нови одговарајући лежај стигао је пре 15-ак дана, а лепо време за ово доба године и дводневни застој на релацији површински копдробљење-флотација, те чињеница да се због нижег садржаја бакра у руди тренутно производи мања количина концентрата, утицали
су на одлуку да се овом значајном послу приступи крајем фебруара
РБМ. - У Филтражи Рудника бакра
у Мајданпеку последњу недељу фебруара је, уз друге радове, обележила и
замена лежаја великог зупчаника који
је од посебног значаја за продужен век
рада згушњивача (пречника 28 метара).
То је трећи покушај у последњих 10
месеци да се обави овај посао. Претходна успешна замена овог лежаја
обављена је још давне 1994. године. У
међувремену, састав екипе задужене за
одржавање опреме у филтражи је у потпуности промењен, тако да овај посао за
њих представља ново искуство и изазов,
а одговорност је огромна.
Згушњивач у филтражи је последња

карика у целокупној линији за
производњу концентрата бакра – крајњег
производа рудника у Мајданпеку. Његов
квар подразумева и прекид производње
концентрата, дакле, згушњивач је једна
од кључних позиција у производној
линији. - У мају прошле године урађена
је прва замена лежаја, али није била
успешна због чега је у кратком року
у ФОД-у направљен и уграђен други,
као привремено решење док се не
набави нови, одговарајући лежај
који је стигао пре 15-ак дана - каже
Дејан Вагнер, технички руководилац Филтраже. Објашњава да се рад
тог привременог решења пратио, те да

је уочена појава опиљака у мазиву, што
представља лош знак. - Будући да је
наручени лежај стигао, искористили
смо лепо време за ово доба године, али
и дводневни застој на релацији површински коп-дробљење-флотација, па
и чињеницу да се због нижег садржаја
бакра у руди тренутно производи
мања количина концентрата и ушли
смо у овај велики посао.
У намери да замену лежаја заврше
за што краће време, у овој производној
целини су раднике из групе за машинско одржавање организовали за рад у
две смене.
- Изузетно је важно да се

постројење, чија је улога да додатно
згусне материјал и тиме омогући
ефикаснији и рационалнији рад филтера и боље сушење концентрата,
поново оспособи за квалитетан рад
пуним капацитетом. Такође, треба
имати у виду да се у наредном периоду
очекује повећање преоизводње концентрата бакра, због чега ће бити све
мање прилика за застој згушњивача и
његово сервисирање. Из тог разлога је
од великог значаја да се замена лежаја
великог зупчаника овај пут изврши
успешно – потврђује Бранислав Томић,
руководилац огранка РБМ.
С. Вукашиновић

РБМ
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Велике воде – велики проблем

Отапање снега напунило
дно копа, онемогућило
ископавање богатије
руде, оштетило
транспортне путеве,
повећало влажност
ископина, али и подигло
ниво Малог Пека до
претње изливањем.
- Учинак на руди
побољшан, али због
ниског садржаја бакра,
коначан резултат знатно
заостаје за планским
захтевима

РБМ. - Тежак почетак 2019. године
у Руднику бакра у Мајданпеку наставио се и током фебруара. Остварени резултати су испод планом зацртаних, а
тешкоће које су утицале на велики пад
производње само су делом разрешене.
Ипак, одређених помака набоље има.
На површинском копу план укупних
ископина је на половичном остварењу,
а учинак на руди је са око 94,44 одсто
далеко повољнији. Како садржај бакра у
руди није био повољан, количина метала
у руди је остварена са око 70 процената.
- Помак на бакру у фебруару евидентан је због откопавања руде са
етаже 215 на радилишту „Исток 1“,
где је остварен први проход, али и
захваљујући раду багером ровокопачем на етажи 155 чиме је знатно
побољшан укупан садржај бакра у
руди - објашњава Андреја Марковић,
главни инжењер за рударство за површински коп. - Резултати би на руди
били далеко повољнији да дно копа

Обилне падавине
и топљење снега
подигли ниво реке која
је претила да се излије
и на површинском копу
угрози важну рударску
саобраћајницу. - Будно
праћење водостаја и
водотока до потпуне
нормализације стања.
- Потребно уређење
корита реке кроз
површински коп и
санација клизишта
РБМ. - На површинском копу Рудника бакра Мајданпек фебруар је протекао у знаку борбе са реком и за реку
Мали Пек. Као и обично у периодима
изузетно обилних падавина, кише и
отапања снега, река се узјогнила, корито
јој је постало тесно, па је пробојем запретила на више места. Како дужином
већом од километра Мали Пек (у више
наврата измештаним коритом) врлуда
површинским копом, а деоница од неколико стотина метара се већ скоро годину
дана препумпава, јасно је колико повишени водостај и повећани проток воде
задају више посла и бриге запосленима
у руднику.
- Предузели смо све мере заштите у
таквим ситуацијама и укључили свих
пет пумпи и шест линија цевовода,
капацитета 1.100 литара у секунди.
Међутим, доток је био већи, па је уз
саму брану на којој се налазе пумпе
дошло до стварања веће акумулације
воде, а затим и преливања - каже Горан
Репеџић, главни пословођа производње
на површинском копу.

„Јужни ревир“ и кота 125 није и даље
под водом.
Велике количине снега који се отапао
није само ту стварао проблеме. Било их
је на претек. И поред великих напора на
одговарајућем одржавању, одразио се
на стање транспортних путева, повећао
влажност ископина, премашиле капацитете одводњавања дна површинског
копа „Јужни ревир“, али и пумпи у реци
Мали Пек да савладају велике приливе
вода.
- Последица тога је преливање
бране и продирање воде у већ створене
пукотинске системе. Постојеће клизиште је показало знатна померања
у зони коте 350. Захваљујући анга
жовању запослених на површинском
копу стање је донекле санирано јер
је избегнуто да ток реке у преливу
стигне до и улије се у већ створене
раседе. Истовремено, санација раседа
је била континуирана, производња на
руди и јаловини није прекидана, те

предстоји подизање потисних цевовода на изграђен сигурносни бедем
дуж корита реке. Поред тога убрзано
се ради на регулацији корита, а самим
тим и тока реке челичним облогама –
наводи Марковић.
Са повољнијим временским условима и захваљујући ангажованој
помоћној опреми, на површинском копу
се очекује стварање далеко повољнијих
услова за рад опреме, како утоварне тако
и транспортне, а и за померање транспортне траке 06 на нову позицију за
одлагање. Резултат тога треба да буде
безбеднији рад, подизање динамике ископина, остварење планских задатака
и довођење потрошње нормативних
материјала у планом предвиђене оквире,
посебно је нагласио Марковић.
Овако
сложена
проблематика

ископавања руде одразила се и на прераду у погону Флотације. Ту су проблеми са обилним снежним падавинама били у другом плану, иако су на
већини позиција отежавали рад. Као
најзначајније карактеристике фебруарске производње овде истичу да су се
мењали услови флотирања, прерађивала
сиромашнија руда, а дошло је до пада
искоришћења. Коначан фебруарски резултат мањи од 800 бакра у концентрату.
са одговарајућим количинама племенитих метала, говори о томе да ће запослени у РБМ-у имати огромну обавезу
да у наставку године, уз остваривање редовних месечних планова производње,
надоместе бар део изгубљеног на самом
почетку године.
С. Вукашиновић

На површинском копу РБМ-а у фебруару одбранили реку

Кроћење Малог Пека

Како свако изливање Малог Пека
представља опасност за плављење
површинског копа, али и угрожава виталне рударске саобраћајнице, реакција
је морала да буде правовремена и адекватна.
- Велики прилив вода у корито
Малог Пека, као и прелив преко бране,
захтевали су да интервенишемо. Импровизовали смо и земљаним радовима омогућили стварње привременог новог корита само за прихватање
тог вишка воде ка старом кориту,

према Фази 1. Догодило се међутим,
да се и у том кориту отворе пукотине
кроз које је нешто воде кренуло испод
хоризонтале и магистрале, према
самом дну површинског копа Јужни
ревир. Претила је опасност да дође
до обрушавања берме и прекида у
саобраћају, односно транспорту руде.
То се догодило, али је потрајало само
три сата током којих смо хитно реаговали. Ангажовањем потребне
механизације, насули смо, оградили
несигурну деоницу и уз повећану
опрезност организовали саобраћај и
пролаз тешких возила за транспорт
јаловине и руде -наводи Репеџић.
И док је борба са реком и за реку на
кратко зауставила „производњу на руди”,
у периоду док се на Фазу 1 није могло
поново рачунати, за јаловину је активирано јаловиште 13. Даноноћна дежурства, препумпавање и чишћење пумпи
били су најважнији задаци малобројне
екипе за одводњавање која успева да

Мали Пек, и када је велики, држи под
контролом:
- Успели смо да се одбранимо од
тог поплавног таласа, иако је три
дана било изузетно тешко и захтевало
даноноћно дежурство и ангажовање
свих пет пумпи за шест цевовода.
Јер, доток је био знатно већи, а посебне тешкоће имали смо са отпадом
у реци због којег смо на по неколико
сати морали да заустављамо и чистимо пумпе - каже Слободан Мишић,
пословођа одводњавања на површинском копу РБМ-а. - Стање је нормализовано, па препумпавање обављамо
уз две и тек повремено ангажовање
треће пумпе.
Добијена још једна битка са
набујалим Малим Пеком не значи и
добијени рат. Проблем ће бити решен тек
када се обаве и други раније предвиђени
послови.
- Места опуштању нема. Са искуством из претходне ситуације, за
евентуално нове сличне бићемо још
спремнији - потенцира Бранислав
Томић, руководилац огранка РБМ. - О
водостају Малог Пека моћи ћемо
да не бринемо када се трајно уреди
његово корито на измештеној траси
кроз површински коп. То је дуго одлаган посао, а његовом реализацијом
и санацијом клизишта које се прошле
године појавило добићемо трајно
решење. Тек ода ћемо моћи да предахнемо.
С. Вукашиновић

РБМ
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Припрема пројекта мониторинга утицаја минирања у РБМ-у на безбедност људи и објеката у граду

Поуздана оцена утицаја
минирања
Већ три године примењује се систем мониторинга на површинском копу “Јужни ревир”. - Пошто стратешки партнер планира
повећање капацитета производње и ново просторно проширење
површинских копова, потребно је проширити и мониторинг
утицаја минирања

РБМ. - Због проширења површинског копа у складу са развојним програмима Рудника бакра у Мајданпеку, те
развоја рударских радова према северу,
дошло је до блажег померања минских
серија према стамбеним грађевинским
објектима на подручју јужног дела
града. За праћење утицаја минирања
инсталиран је адекватан мониторинг
систем који већ три године функционише, али који би због измењених
важних околности сада требало проширити. У складу са Допунским рударским
пројектом откопавања руде бакра из ле-

жишта „Јужни ревир“ у РБМ-у за капацитет од 8,5 милиона тона руде годишње,
обављена је реконструкција, односно
проширење површинског копа „Јужни
ревир“ захватањем већих количина руде
и јаловине.
- Према пројекту мониторинга
утицаја минирања на површинском
копу „Јужни ревир“ на безбедност
људи и објеката у јужном делу града,
анализира се утицај свих значајних
фактора од којих зависи интензитет сеизмичких потреса и ваздушних ударних таласа, као и опасност

од разлетања комада материјала. На
основу тога дефинисане су мере које
спроводе у РБМ-у, како би ограничили штетне и спречили опасне последице минирања на површинском
копу „Јужни ревир“. Систем мониторинга са мерном и пратећом опремом
са одговарајућим софтверима функционише већ три године, прецизније
од марта 2016. године - каже Дарко Извонар из Сектора за развој у РБМ-у.
Како је у међувремену дошло до промене власничких односа и преузимања
дела компаније РТБ Бор од стратешког партнера, кинеске компаније „ZiJin
Mining Group“, уследили су и нови захтеви за повећање капацитета производње
од 13 милиона тона руде годишње. То
подразумева нови просторни развој
површинског копа „Јужни ревир” и ново
активирање површинског копа „Северни
ревир“, што ће утицати на животну средину и услове живота у Мајданпеку.
- У зонама могућих негативних
утицаја минирања на површинским
коповима потребно је предвидети
инсталацију јединственог, односно,
обједињеног система мониторинга
негативних утицаја минирања - каже
Извонар.
Овај пројекат треба усагласити са
Допунским рударским пројектом за
повећање капацитета откопавања руде

бакра из лежишта „Јужног ревира“ и
планираним проширењем површинског копа „Северни ревир“. Пројекат
треба урадити у складу са постојећом
законском регулативом и уз коришћење
важећих техничких стандарда.
- Пројектом ће бити прецизирани потенцијални опасни и штетни
утицаји минирања у проширеним захватима површинских копова на безбедност људи и објеката у граду. У том
смислу очекује се дефинисање броја и
мерних места са потребном опремом
за мониторинг сеизмичких потреса,
ваздушних ударних таласа, промене ширине постојећих оштећења
објеката, температуре и влажност ваздуха, као и запрашеност ваздуха са
софтверима за обраду и формирање
базе података, те алармирање - наглашава Бранислав Томић, руководилац
огранка РБМ.
У оквиру праћења утицаја сеизмичких потреса, инсталираним системима мониторинга, поред свакодневних мерења параметара потреса и ваздушних удара, већ три године прате се
и деформације пукотина на објектима, а
води се и анализира дневник минирања
са геодетским снимцима минских серија,
али и ствара прецизна евиденција параметара бушења и минирања.
С. Вукашиновић

Пси луталице постају све већи проблем у Руднику бакра Мајданпек

Угрожена безбедност радника
Према решењу републичке ветеринарске инспекције РБМ-у је наложено да се за проблем хватања и уклањања паса луталица обрате
локалној самоуправи. – Општина Мајданпек намерава да отвори
прихватилиште за псе, будући да су акције овлашћених служби скупа и недовољно ефикасна решења. - Због уједа паса луталица из општинског буџета се већ годинама одливају вишемилионски износи
РБМ. - Свакодневно у зони Рудника
бакра Мајданпек могу се видети, а све
чешће и баш изблиза срести на десетине
паса луталица. Било их је и раније, но,
како време одмиче, они представљају
све озбиљнију претњу за све запослене,
али и оне које посао доведе унутар
капија рудника. О томе сведочи говор
бројки - за три месеца напали су 15 лица,
а за само недељу дана чак четири особе.
Будући да су град и рудник у
непосредној близини, а границе њихо
вих зона ослоњене једна на другу, јасно
је да пси луталице несметано из града
стижу до рудника и обрнуто. Има их
и у удаљеним целинама рудника, а заправо, свуда где има и кретања радника
и - бацања отпадака хране. Посебно,
тамо где их поједини радници хране
иако је строго забрањено прво чување
и смештај паса по погонима и у кругу,
унутар самог рудника, а онда и да се они
хране и тако задржавају.
- Суочени са сличним проблемом
пре неколико година (у пролеће 2016),

са овлашћеном службом склопили
смо уговор о хватању и збрињавању
напуштених и паса луталица. Радници те службе извели су само једну
акцију, а онда је, реагујући на допис
једног удружења за права и заштиту
животиња, уследила контрола републичког ветеринарског инспектора
и решење којим се РБМ-у забрањује
да се тим послом бави, већ налаже да
се за проблем хватања и уклањања
паса луталица обрати локалној самоуправи – објашњава Драгиша
Анђелковић, координатор СБЗНР у
РБМ-у.
Како су се поново суочили са учесталим и нимало наивним нападима
паса луталица на запослене, у РБМ-у
су и недавно обавестили локалну самоуправу о неопходности да предузме
одговарајуће мере и организује њихово
хватање и збрињавање. У Општини
кажу да решење виде у отварању азила,
односно прихватилишта за псе. Настоје
да то организују у овој години, али су

свесни да је то „на дугом штапу“, јер
захтева испуњавање бројних услова,
прибављање обимне документације и
дозвола, тако да је питање када би као
решење могло да заживи. Општина
има интереса да то питање трајно
реши. Јер, постојеће са периодичним
акцијама овлашћених служби и хватања
и збрињавања представља скупо и
недовољно ефикасно решење. Због уједа
паса луталица вишемилионска средства

из општинске касе троше се на надокнаде озлеђенима.
- То је озбиљан проблем и
својеврсно „врзино“ коло из којег је
тешко доћи до решења - потврђује и
Бранислав Томић, први човек РБМ-а.
Наглашава да је хитно решење преко потребно, јер се не може дозволити да пси
луталице угрожавају безбедно кретање
и рад запослених.
С. Вукашиновић
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РБМ

Поново актуелно одводњавање површинског копа “Јужни ревир”

Хидроциклонирање
могућност која се разрађује
Тражи се решење за одстрањивање воде и муља, јер се на етажама испод нивоа језера налази око три милиона тона руде. - ZiJin
примењује хидроциклонирање у свом руднику Kolwezi (ДР Конго), где је ситуација била скоро идентична као и у мајданпечком.
- На северном делу језера монтирана привремена инсталација и
обављена проба, а два узорка, воде, која се тренутно испумпава, и
муља прослеђени су на даљу обраду
РБМ. - Одводњавање површинског
копа “Јужни ревир” у Руднику бакра у
Мајданпеку - тема је која не губи на актуелности, будући да је на најнижим
етажама велика количина бакром богате
руде, а које тренутно опет покривају
површинске воде повећане отапањем
снега. Недавни састанак руководства
мајданпечког огранка и представника
Института за рударство и металургију
Бор, након обиласка терена, актуелизовао је ово питање отварајући и мо
гућност хидроциклонирања. На том
скупу Zheng Guangbin је нагласио

лан рад хидроциклона и уколико грануло састав третиране сировине то
омогућава. Њихов предлог био је да
се претходно изузме репрезентативни
узорак муља ради неопходне анализе
његових карактеристика са аспекта
могућности хидроциклонирања. Константовано је да огранак Мајданпек
нема могућности да обезбеди узорак
са дна језера или са веће дубине,
па је договорено да се рудничком
механизацијом обезбеди први узорак
са дубине од око седам метара. Након
одстрањивања овог слоја муља могао

Рудничком мечханизацијом обезбеђује се узорак са дубине од седам метара

да је неопходно наћи решење које ће
омогућити одстрањивање воде и наталоженог муља из језера на Јужном ревиру
у што краћем року, будући да се на етажама које се сада налазе испод нивоа
језера налази око три милиона тона руде.
За то је на располагању пет до шест
месеци, колико је потребно да се са коте
230 метара надморске висине, на којој
се сада експлоатише руда, стигне до коте
150 мнв, на којој је површина воде језера.
У том циљу разматран је предлог Гуангбина да се искористи решење које је
ZiJin применио у свом руднику Kolwezi
(ДР Конго), где је ситуација била скоро
идентична као и у мајданпечком. Ради
се о решењу које за одстрањивање
слоја муља из језера примењује
хидроциклонирање, где се, као један од
производа (песак хидроциклона) добија
згуснути муљ. Овај згуснути муљ се,
након додатног оцеђивања, товари багерима у камионе и одвози на јаловиште.
Други производ (прелив хидроциклона)
би се спојио са атмосферским и сливним коповским водама које се иначе
испумпавају са дна копа. Тај модел
одводњавања примењен у Африци, по
коме би ИРМ могао да се руководи ће
им бити достављен.
- Представници Института су се
сагласили да се хидроциклони могу
применити за ову намену, уз стаби-

би да се обезбеди следећи, са нових
седам метара дубине, и тако редом
- каже Дејан Вагнер, технички руководилац филтраже у огранку РБМ.
-Такође, представници Института
предложили су да се постави привремена инсталација, сачињена од
опреме којом огранак Мајданпек
тренутно располаже, како би се извршила експериментална проба у
трајању од недељу дана, а у циљу

сагледавања практичних могућности
за циклонирање муља и обезбеђивање
што више релевантних података. Уколико се постигне задовољавајуће
циклонирање пробна инсталација
би остала у раду месец дана, након
чега би ИРМ, уз претходно достављен
пројектни задатак од стране ZiJin-a,
израдио техничко решење.
Из огранка Мајданпек, за израду
пројектног задатка, задужен је инжењер
Јовица Станојевић, а за сарадњу са Институтом из области ПМС-а инжењери
Дејан Вагнер и Никола Ћирић.

- До 19. фебруара на северном
делу језера монтирана је привремена
инсталација, састављена од понтона,
вертикалне муљне пумпе и једног хидроциклона пречника 350 милиметара. Међутим, приликом пробног
пуштања показало се да вертикална
муљна пумпа није адекватна за ову
намену, односно није у могућности да
захвати муљ из шире зоне усиса. Из
тог разлога није могло да се изврши
неопходно подешавање радних параметара, како би се омогућио максималан учинак циклонирања, а који би
показао практичне могућности примене ове методе - објашњава Вагнер. Након презентације обављене пробе
Гуангбин је закључио да је неопходно да се набаве одговарајуће пумпе,
какве су се користиле у руднику
Колwези. Приликом ове пробе изузета
су два узорка –воде која се тренутно
испумпава и муља који су прослеђени
у ИРМ на даљу обраду.
У међувремену, ушло се у набавку
потребне опреме за одстрањивање воде,
муља и крупнијих седимената из језера
на површинском копу “Јужни ревир”.
У питању су пумпе и хидроциклони
какви су коришћени у руднику Колwези,
у количини прилагођеној ситуацији у
мајданпечком руднику, као и неопходне
цеви и пратећа инсталација. Процењена
вредност ове инвестиције износи
премашује милион долара.
С. Вукашиновић

Металургија
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Преко 1.000 тона
киселине дневно
Планирана производња за 25 дана фебруара остварена са 108 одсто
(продуковано 27.719 тона). - Временско искоришћење достигло скоро 98 процената. - Смањен утрошак нормативног материјала, пре
свега, еуро-дизела. – З. Алексов: Доста се води рачуна о превентивном одржавању, набавци опреме и резервних делова

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – После планираног двонедељног
ремонта у првом овогодишњем месецу
(током којег је једна од најважнијих активносети била просејавање катализатора у контактном реактору и још неки
проблеми), Фабрика сумпорне киселине
је стартовала крајем јануара. Досадашњи
резултати, по речима Зорана Алексова,
управника овог металуршког погона,
казују да је ремонт успео – „после њега
бележимо много боље резултате на свим
пољима”. У прилог томе говори да је
планирана производња за 25 дана фебруара остварена са 108 одсто (продуковано
је 27.719 тона). Сумпораши су предвидели дневну производњу 1.100 тона,
што значи да су је и достигли, јер свакодневно је била толика, понекад и 1.200
тона. То се позитивно одразило и на рад
Топионице, пошто су „довели” већу ко-

личину сумпора, као и већу обавезу да
га претворе у киселину. Још један битан
показатељ доброг рада ФСК-а је тај што
је овогодишњи фебруарски биланс, у
поређењу са прошлогодишњим, много
бољи (за 34 одсто). Не мање важна
чињеница је што је сва произведена
киселина и отпремљена (углавном за

„Еликсир” Прахово и Шабац). Стање
залиха на складишту не „скаче” без
обзира на повећану производњу.
- Поред подигнуте производње,
смањен је и утрошак нормативног материјала, пре свега, еуро-дизела који је један од најбитнијих и
најскупљих норматива. А, смањује се
тако што фабрика ради без застоја и то
је, у ствари, највећа уштеда, јер значи
да нема потребе за радом грејача који
троши еуро-дизел. Такође је смањена
и потрошња индустријске воде. С обзиром на то да нисмо имали неки већи
застој (за цео месец стајали смо свега
14 сати), временско искоришћење
је достигло скоро 98 процената. И
постројење за пречишћавање отпадних вода ради без застоја и прати производни процес у Сумпорној – наглашава Алексов.
Наш саговорник додаје да је и
одржавање агрегата како оних који раде
тако и оних који су у резерви (пумпе,
вентили) доста уређено, јер се кренуло
са превентивним одржавањем. - Не чека
се да се нешто поквари, па да онда интервенишемо него се свакодневно
обилази, гледа, и, ако еветуално има
потребе, на време се реагује, како не
бисмо чекали да дође до неке хаварије.
Много се води рачуна о набавци

опреме и резервних делова - почело
је са приоритетима које настојимо да

Зоран Алексов

испоштујемо. На пример, на одређени
временски период (десет дана) утврди
се који је део најпотребнији и он се
набави, па у следећој тури опет се
одреди најважнији у том периоду,
како не бисмо куповали све и свашта.
Ј. Станојевић

Погон Сумпорне сваким даном изгледа све сређеније

Чишћење опреме – свакодневна
обавеза
З. Алексов: Треба пробудити свест људи, а то је веома битно, да онај ко ради када заврши посао, отклони квар или било шта друго, сам то очисти, јер нико неће доћи да обави то за њим

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – Чишћења и уређење погона
у Фабрици сумпорне киселине је свакодневни задатак. Како нам је рекао
Зоран Алексов, управник ФСК-а,
„то код нас није у смислу приоритета - решили смо, па ћемо сад да чистимо, него је свакодневна обавеза”. Сваки радник, почев од свог радног
места па надаље, одржава и опрему
и погон чистим. Ако се негде ради

нека интервенција, не треба да
се оставља све што је замењено.
Треба пробудити свест људи, а то је
веома битно, да онај ко ради када
заврши посао, отклони квар или
било шта друго, сам то очисти, јер
нико неће доћи да обави то за њим.
Код нас је то и раније била пракса
и настављамо је и даље. Сваким
даном погон изгледа све сређеније
– истиче Алексов.

Тако су после сејања катализатора током јануарског ремонта остали
велики контејнери (служили као магацин за катализатор) који тзреба да се
уклоне. На складишту опреме били су
одложени и резервни делови који су за
време ремонта поскидани и већи део
тога је очишћен, као и етаже на којима
је било доста материјала који је требало
склонити. - Чишћење отежава то што
немамо механизацију (виљушкар, ди-

Скрубер у Сумпорној, где се пречишћава и хлади гас са конвертора, пре и после чишћења

залицу, нисконосећу платформу), па
не можемо да склонимо контејнере и
да тај део уредимо. То не можемо да
обавимо другом механизацијом. Чим
се створе услови што се тиче ње (исправна је отишла тамо где је било
прече), урадићемо и то. Контејнери не
утиче на производњу, али, такође, не
треба ни да буду ту – закључује Алексов.
Ј. Станојевић
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Металурзи у фебруару доказали одличне ефекте јануарског ремонта

Најбољи резултати откад
ради нова топионица
За 25 дана другог овогодишњег месеца произведено 7.485 тона
анода, 27.719 тона сумпорне киселине и 3.200 тона катода. Искоришћење бакра достигло 99 одсто (планирано 98%). –
Производна цена коштања бакра смањена, у просеку, за 100
долара по тони. - В. Јаношевић: Највећи акценат у ТИР-у ставља се
управо на смањење трошкова производње
ТИР. – За 25 дана фебруара Топионица је примила укупно 1.841 тону
бакра у концентрату из сопствених рудника (53 тоне из Јаме, 1.333 тоне из Рудника „Велики Кривељ” и 454 тоне из
Рудника бакра Мајданпек), као и 4.048
тона из увозних концентрата. Топионица
је за то време прерадила 34.135 тона концентрата бакра, са просечним садржајем
од 20%, од чега је 2.573 тоне „црвеног”
метала добијено од сопствених сировина а 4.098 тона од увозних. Резултат
је била производња 7.485 тона анодног
бакра (2.566 тона из сопствених концентрата и 4.087 тона из увозног). Оволиком прерадом, како нам је 26. фебруара
рекао Владимир Јаношевић, руководилац огранка ТИР, остварено је највеће
искоришћење откад ради нова топионица. За 25 дана другог овогодишњег
месеца искоришћење бакра („на укупну
аноду”) достигло је 99 одсто (плани-

рано 98%)! За то време у Фабрици сумпорне киселине продуковано је 27.719
тона киселине, што је, такође, један од
највећих досадашњих биланса. Наиме,
дневна производња прелазила је, у просеку, 1.000 тона.
- У овом периоду процес у Топионици се одвијао стабилно, није било
застоја агрегата (осим планираних
ради провере), тако да бележимо изузетно добро време расположивости
агрегата. Очекујемо да ће фебруар

бити убедљиво најуспешнији месец,
пошто ћемо га завршити континуираним радом Топионице. Надамо се
да производња достигне 8.300 тона
анодног бакра (дневни просек 300
тона - што није забележено откад
ради нова топионица). Трошкови
производње у Топионици, а и у осталим погонима ТИР-а, дневно се прате
и већ сада можемо да закључимо да
има побољшања – смањили смо производну цену коштања бакра, у просеку, за 100 долара по тони. Надамо се
да свакодневним радом и смањењем
свих трошкова, можемо још више да
је спустимо. То је сада најактуелније
и највећи акценат у ТИР-у ставља
се управо на смањење трошкова
производње – нагласио је Јаношевић.
Електролиза је за 25 дана фебруара
произвела 3.200 тона катодног бакра,
од чега 1.386 тона из сопствених сировина. Разлог овако мале производње,
по речима нашег саговорника, јесте
чињеница да је Топионица у јануару
стајала 15 дана због планираног ремонта, тако да је Електролиза била
„испражњена” (мобилисани бакар који
је био у процесу свео се на 2.500 тона). -

Захваљујући добром раду у фебруару,
овај металуршки погон ових дана има
6.000 тона мобилисаног бакра у електролитичким ћелијама (тренутно
раде 820), што ствара потенцијал
за врло високу производњу од 7.200
тона катода у марту. И то је тренутно

Владимир Јаношевић

једна од највећих продукција – рекао
је Јаношевић. - За март смо усвојили
врло амбициозне производне планове
анодног и катодног бакра и мислим да
ћемо добром организацијом и добрим
превентивним одржавањем успети
да испунимо те врло високо задате
циљеве које смо заједнички зацртали
са колегама из ZiJin-a. Ми у ТИР-у
имамо веома коректан однос са овом
екипом која је дошла да помогне, договарамо се, консултујемо, радимо
као тим. Надамо се да ћемо и убудуће
наставити врло успешну сарадњу.
Ј. Станојевић

У Топионици, након ремонта, дневно преко 300 тона анода

Без утрошка мазута за пећ
Од почетка фебруара дневна производња прелази 1.300 тона суве
шарже, каткад и преко 1.400 тона. – С. Стефановић: Ова производња
се остварује тако што идемо са максималном потрошњом кисеоника у FSF и са додатком кокса у пределу аптејка, да бисмо сузбили
настајање наслага и проблеме са минирањем аптејка
ТОПИОНИЦА. – После планираног двонедељног застоја у првом
овогодишњем месецу, Топионица је
30. јануара „нахрањена” концентра-

Славиша Стефановић

том бакра и поново је почела да ради.
Ремонт је обављен по плану и на свим
предвиђеним позицијама, тако да се
након старта, како нам је рекао Славиша Стефановић, технички руководилац Топионице, његови позитивни

ефекти и те како осећају. У прилог томе
говори податак да од поновног почетка
рада Топионице (30. јануара) дневна
производња прелази 1.300 тона суве
шарже, каткад и преко 1.400 тона, и све
то, први пут откад ради нова топионица,
без утрошка мазута као енергента за
флеш-смелтинг пећ (FSF).
- Ова производња се остварује
тако што идемо са максималном
потрошњом кисеоника у FSF и са додатком кокса у пределу аптејка, да
бисмо сузбили настајање наслага
и проблеме са минирањем аптејка.
Прикупљена количина концентрата
бакра у време јануарског застоја
(око 5.000 тона) омогућила је квалитетну припрему шарже, што је резултирало тиме да се параметри који се
поставе за рад централног горионика
не мењају по неколико дана. Сада
радимо са нешто богатијим бакренцима (изнад 58-60 одсто „црвеног”
метала у бакренцу), чиме омогућујемо
већи пролаз бакра кроз пећ. То има за
последицу добијање квалитетнијег
бакренца у већим количинама. Конверторске операције се раде са 150160 тона бакренца, квалитета 58%60% бакра. Већа количина масе у

конвертору доприноси да се претопи
више хладног материјала, посебно
у периоду рада на бакар, што је основна претпоставка за „затварање”
хладних материјала у одељењу конвертора. Све ово је довело до тога
да производња анодног бакра на
рафинацији, у просеку, прелази 300
тона дневно – нагласио је Стефановић.
Наш саговорник додаје да се, након
ремонта строго води рачуна о потрошњи
нормативног материјала.
- Циљ нам је смањење норматива
на свим одељењима, као на пример,
потрошња мазута. На FSF-у имамо
угашене горионике, али се у одељењу
анодне рафинације и даље троши
50-60 литара мазута по тони, што
је доста високо и треба да се смањи.

Потрошња нафте је и даље као и раније,
зато што се троши за загревање гарнитуре (уместо мазута), кад више кад
мање, тако да интензивно радимо и на
њеном смањењу – додаје Стефановић.
- Ово је други месец откад радимо у
новој власничкој структури РТБ-а,
односно у већинским власништву
ZiJin-а. Можемо рећи да смо и даље
у периоду прилагођавања, с обзиром на то да кинеска компанија има
за циљ да организација и начин рада
и код нас буду као и у осталим фирмама у њиховом власништву. Ту има
одређених проблема које успешно решавамо, али је очигледно да се и руководство и радници све више понашају
по нормама ZiJin-а.
Ј. Станојевић

Жене ZiJin-a
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Посао за хладну главу и мирну руку
Гордана Мунћан из РБМ-а

„Можда изгледа као баш тежак посао, али мени није. Ја изузетно волим то што радим и радим са задовољством“- каже Гоца
РБМ. - Гордана Мунћан (48),
једна од 172 жене у Руднику бакра у
Мајданпеку, свој посао заваривача иза
брала је као тинејџерка из Раброва
опредељујући се за школовање у граду
под Старицом и занимање које је одувек
гарантовало и брзо запослење. Да ће је
та, по многима мушка професија, довести у Рудник бакра у Мајданпеку,
тада није слутила, али је сада због тога
задовољна.
- Тачно је да је посао заваривача,
као и рад у руднику нешто што већина
људи доживљава као – „резервисано
за мушкарце“. Међутим, није тако,
у послу попут овог којим се бавим и
где је изузетно важно да глава буде
хладна, а рука мирна, има места и
за нас жене. Посебно, када смо окружене колегама који су спремни да помогну, чак и када помоћ не тражимо.
Јер, рудник је одувек имао колектив,
људе који су се разумели и подржавали, у којем се на пословичну рударску солидарност могло да рачуна
- каже Гоца коју смо, будући да ради
на транспортном систему, често имали
прилике да затекнемо на терену, на
интервенцијама које су подразумевале
рад на отвореном у повољним и, много
чешће, неповољним временским приликама. Рад на Фази 1, Ц станици, стакеру, као деловима транспортног система је рад на хладноћи, промаји, што
ни за једну жену није лако. Познато је

да крај стакера ветрови увек дувају и
не зна се када је теже, зими када је температура за 10-ак степени нижа него у
граду, или лети, када је за толико виша:
- Можда изгледа као баш тежак посао,
али мени није. Ја изузетно волим то
што радим и радим са задовољством.
Тешко ми је само то што све чешће на
превоз до места на којем треба да обавимо одређени посао предуго чекамо
и што смо принуђени да се сналазимо,
а превоз није одговарајућим теренским возилом. Но, и то ће се ваљда
променити. Чули смо да ће ускоро теренска возила бити купљена.
Гордана Мунћан не потиче из рударске породице, али је удајом ушла
у такву, па не изненађује да је и њена
старија кћер изабрала рударски позив и
завршила припрему минералних сировина на рударском факултету, али, нажалост, још увек није запослена. Млађа
ћерка, као економски техничар, је већ у
потрази за послом, али у Београду, јер
у свом граду није успела да се запосли:
„Волела бих када би са најављеним
развојем рудника било више посла
за децу из Мајданпека. Јер, много је
младих из овог града, у потрази за
послом, отишло. Када би посла било,
верујем да би се велики број вратио,
многи који су још ту би остали, а са
њима Мајданпек који волим, био би
лепши град!
С. Вукашиновић

Зорица Радић у Припреми флотације РБМ-а

Допринос из сенке
У Руднику бакра у Мајданпеку
свака шеста међу запосленима
је жена. – Има возача, заваривача, техничара, инжењера у погонима, али и не мало оних које
допринос и подршку дају из
сенке – Зорица је једна од њих,
кажу њени претпостављених
РБМ. - За њу у Руднику бакра у
Мајданпеку кажу да је једна од оних
драгоцених жена из сенке. Тихе, вредне,
ненаметљиве, а поуздане, оне су ретко
у првом плану, а често баш неопходне.
У Руднику бакра Мајданпек где свако
шесто радно место припада женама,
припадница лепшег пола има међу возачима тешких возила, заваривачима,
техничарима, инжењерима, али знатно
више на другим позицијама, ништа
мање важним, са којих настоје да се
сви подаци као мозаик сложе, а сређени
попут књига сачекају да их онај коме су
потребни преузме. Зорица Радић (58) је
једна од њих.
Као рударски техничар на пословима припреме и обраде техничке документације у служби Припрема погона флотације, почела је да
ради са драгоценим искуством рада у
лабораторији истог погона у Руднику
бакра у Мајданпеку. Из родног Братунца,
живот и могућност запослења довели су
је у рударски Мајданпек, давне 1979.

године, где је са дипломом рударског
техничара започела радни век.
- Више нас рударских техничара,
у то доба популарног занимања са
којим се брзо долазило до посла, тих
година стигло је у Мајданпек и Бор.
Једни да би студирали, други због
запослења, – присетила се Зорица
својих почетака и добрих времена града
под Старицом. - Да, били су ту добри
услови, добре плате, могућност брзог
решавања стамбеног питања, али и
леп живот у новом и модерном граду.
Била су и добра времена за рудник и
људе у њему.
За скоро четири деценије рада запамтила је у руднику и лепе и лоше године
и дане. Логиком мудрих људи лепих се
радо сећа, о лошим не размишља, иако
их наравно није заборавила,
- Никада нисам помишљала на
промену радног места, никада била у
искушењу да се евентуално и определим за неки од социјалних програма
који су у руднику реализовани. Читав
радни век провела сам ту, а о пензионерским данима ћу размишљати када
почну. Са планирањем не идем даље
од годишњег одмора, а вероватно због
ових ледених дана, када је о одмору
реч прижељкујем топле и егзотичне
дестинације.
Када је о послу реч, Зорици ништа
тешко није. То знају и колеге и прет
постављени. У ономе што ради ужива,

а намерна да, као поуздан сарадник у
важној служби, у сваком тренутку има
сређену документацију и податке о
свему што треба имати, што може да затреба, не жали времена и труда.
- Волим свој посао, окружена сам
драгим колегама, добрим људима.
Срећна сам што и у руднику жена има
на важним позицијама, у самом врху

менаџмента. Жао ми је само што се
мање дружимо него у време када смо
почињали рад. Уз мало добре воље и
организације то би могло да се промени, а лично, веома бих волела да за
рудник поново крену нека добра времена, још боља од ових - открила нам
је своју велику жељу Зорица.
С. Вукашиновић
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Алхемичарка у рударству

Жене ZiJin-a

Славица Милосављевић из кривељске флотације

За њу не постоји ниједан део кривељске флотације који је под велом
тајни. Она из руде извлачи максималну количину базичног метала
- бакра, али не зато што је некакав чаробњак. Ради у лабораторији,
али не ствара чуда. Анализира и ради опите, а све да би колегама
у погону ПМС-а помогла да ефикасније воде технолошки процес
прераде руде
ФЛОТАЦИЈА ВЕЛИКИ КРИВЕЉ.
– Оперативни инжењер на флотирању
руде, Славица Милосављевић, у ла
бораторији техничке припреме кривељ
ске флотације ради већ 15 година. Као
дипломирани инжењер рударства у области припреме минералних сировина
запослила се 2004. године и од тада,
са још пет колегиница, ради анализе и

опите, учествује у снимању погона, односно праћењу технолошког процеса и,
како каже, помаже колегама у смени да
на основу лабораторијских испитивања
и резултата до којих дође, побољша
вођење процеса.
-Кажу да је човек срећан ако воли
оно што ради. А, ја волим свој посао
– каже на почетку разговора Славица.
– Радни дан није сваког дана у седмици исти и зависи од плана за тај
дан. Рецимо, ако је руда допремљена
са копа, припремам узорак и органи
зујем његово дробљење и даља испи
тивања у лабораторији. На основу
наших прорачуна техничар самеље
узорак и онда се раде опити. Уколико,
пак, треба да се сними погон, проверим место узорковања, па узорке
узмем у одређеном временском интервалу и на одређеном месту, у зависности од тога да ли се снима процес
млевења или флотирања. Снима се
и цела флотација, па се прерачунава
и израчунава искоришћење, пишу
извештаји о томе и шаљу се техничком руководиоцу – прича нам Славица
Милосављевић.
Истиче да нема бојазни, нити
стрепње од лоше обављеног посла јер
„оно што радимо, радимо добро, про
фесионалци смо у свом послу“. Нема,

изгледа, ни оног шаблонског женског
трвења, с обзиром на то да шест жена
ради у једној просторији. – Ма, какви!
Омиљена ми је поставка и одлично
сарађујемо.
Славица каже да је једина ствар
коју би променила, да може – опрема. –
Волела бих да се лабораторија опреми
новим уређајима и савременијом
опремом. Тако би свима нама били и
бољи услови рада. Дробилице, млинови и флотационе машине новијег
датума су оно што нам заиста треба.
Све што данас користимо је толико
старо да, рецимо, радимо са дробилицама које су из борске флотације
допремљене још 1980. године, можда и
пре. Сведоци смо колико технологија
брзо напредује и требало би све те
уређаје осавременити – прижељкује
ова скромна и тиха жена, супруга и мајка
једне девојчице.
Г. Тончев Василић

Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку
У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за командном таблом, док мушкарци понекад треба да „повуку” већи терет,
мада су додуше и оне често у покрету. - Уколико се укаже потреба
и искрсне неки проблем, одзлазимо у погон и интервенишемо на
лицу места - обично продувавамо инсталације, пумпе, вентиле, да
би добро радили

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ. – Весна Трајковска, помоћник
руковаоца за отпадне воде у постројењу
за прераду (неутрализацију) отпадних
вода (припада Фабрици сумпорне киселине) једна је од четири жене које раде
у овом погону, на чијем челу је, такође,
припадница лепшег пола. Друга поло-

вина запослених су четворица колега,
па тако у свакој смени мешовита посада
будно прати производни процес и
отклања евентуалне проблеме. Даме су
махом за командном таблом, док мушкарци понекад треба и да „повуку” већи
терет, мада су додуше и оне често у покрету. Тако смо и Весну затекли како

одврће вентиле, да би добро функционисали.
Ова рођена Боранка (1969. године)
завршила је средњу машинску школу и
добила звање конструктор-техничар. Запослила се 1996. у „Истра-кули” (погон
ливница арматура), где је 24 године
израђивала пешчана језгра која су се
после лила и правили водомери. Радила
је у погону за машином, у првој и другој
смени, и тај посао би, како рече, могла
да оцени као „физички средње тежине”.
Пре две године прешла је у Фабрику
сумпорне киселине - одељење за прераду отпадних вода, и онда је наступио период прилагођавања. Најпре, требало је навићи се на трећу смену, научити посао...
- Сада сам већ савладала ритам
и стекла рутину. Радим у командној
соби за пултом на коме пратимо параметре процеса производње. Све је аутоматизовано. Уколико се укаже потреба и искрсне неки проблем, од-

злазимо у погон и интервенишемо
на лицу места - обично продувавамо
инсталације, пумпе, вентиле, да би
добро радили. Посао није физички
тежак, али је веома одговоран. Процес
производње је под нашим будним
оком, ништа не сме да нам промакне,
како би све било у реду. Колеге су ме
одлично прихватиле и добро сам се
уклопила у сваку смену. У добрим смо
односима, допуњујемо се, мора тако,
јер без договора нема ништа – казује
Весна.
Вредна и савесна на радном мес
ту, наша саговорница наглашава да је,
такође, током 26 година радног стажа
успела да усклади посао и породичне
обавезе. Ћерка Тамара има већ 19 го
дина, тако да и са те стране нема
проблема. Зато свакодневно орно и са
осмехом на лицу одлази на посао, јер
„осећаш се некорисном у друштву ако
сам не зарађујеш своје парче хлеба”.
Ј. Станојевић

Локалне самоуправе
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Амбасадорка Аустралије Рут Стјуарт у посети Бору

Лакше до сопственог посла
Р. Стјуарт: Аустралијска амбасада помаже невладине
организације ради ојачавања жена у отварању малих и
средњих предузећа. – А. Миликић: Град ће кроз програм „Power”,
посредством НСЗ, за сваку нову апликацију и ново радно место
одвојити 200.000 динара бесповратних финансијских средстава
БОР. – Амбасадорка Аустралије у
Србији Њена екселенција Рут Стјуарт,
са сарадницима, посетила је 26. фебруара Бор. Најпре је обишла Технички факултет, а након тога се састала са представницима локалне самоуправе у згради
Скупштине града. Бор и Аустралија,
како је речено на пријему код градоначелника Бора Александра Миликића,
имају много тога заједничког, јер је рударство једна од најразвијенијих привредних грана у Аустралији. Због тога

је и посета борској високошколској установи била значајна, јер је амбасадорка
имала прилику да сазна на који начин
се у Србији образују будући инжењери
рударства и менаџмента. Главни циљ
посете био је подршка пројекту „Снага”
(„Power”) који је финансијски помогла аустралијска амбасада. Циљ овог
пројекта је оснаживање жена да почну
да се баве сопственим послом, а у Бору
је почео и први круг обуке за вођења
посла на који се пријавило 30 полазница.

- Аустралијска амбасада помаже
невладине
организације
ради
ојачавања жена у отварању малих
и средњих предузећа. Веома је лепо
чути од градоначелника да Бор подржва мала и средња предузећа и такве
врсте пројеката, јер се жене, нажалост, некада осећају да нису у стању
да тако нешто крену и постигну. Ово
што ми кроз ове пројекте радимо јесте
да им дајемо снагу, да буду свесне да
могу то да учине и показујемо им на
који начин – нагласила је амбасадорка
Стјуарт.
- За нас је веома битно да смо, у
сарадњи са УНИМ удружењем, кроз
програм „Power” подржали овај
пројекат и, наравно, добили подршку
од Амбасаде Аустралије. На тај начин
омогућили смо да се, пре свега, стекну
капацитети за писање пројеката, а
град ће кроз програм, посредством
Националне службе запошљавања, за
сваку нову апликацију и ново радно
место одвојити 200.000 динара бесповратних финансијских средстава
на период од годину дана. Свака наша

суграђанка и сваки наш суграђанин
имаће прилику да, уз квалитетну
достављену документацију, бесповратно „повуче” средства из буџета
града, како би почео свој приватни
посао – рекао је Миликић.
Пројекат
„Power”
организује
Удружење наставника инжењерског
менаџмента уз подршку града Бора.
- Фокусна група су жене које
немају своје запослење, значи незапослена лица, која ће кроз овај пројекат
бити обучене да прођу кроз радионице, креирају те своје идеје, сопствене бизнис-планове и бизнис-моделе и буду у могућности да конкуришу за ова средства јер, град Бор, у
сарадњи са НСЗ, додељује субвенције
за самозапошљавање – истакла је
Исидора Милошевић, координатор
пројекта „Power”.
Град Бор, иначе, даје подршку предузетништву, посебно када је реч о младима, женама и теже запошљивим
категоријама које имају предност на
конкурсу за самозапошљавање.
Ј. Станојевић

Конзул Амбасаде Пољске Павел Соколовски у Бору

Ближа сарадња у рударству

БОР. – Конзул Амбасаде Републике
Пољске у Србији Павел Соколовски,
са сарадницима, боравио је 12. фебруара
у Бору, где се састао са представницима
локалне самоуправе. С обзиром на то да
је рударство једна од најразвијенијих
привредних грана у Пољској, и у овој
области постоји значајна могућност
сарадње са градом Бором - речено је,
између отслог, овом приликом. У пољској
делегацији био је и др Пјотр Зурека,
професор на Техничко-хуманистичкој
академији Пољске (одељење за централноевропске студије), који се, између
осталог, бави проучавањем ангажовања
Пољака у Србији током Другог светског рата. Тада се око 300 пољских
војника борило против фашиста у
јединицама Краљевске војске на простору Хомољских планина. Циљ посете,
како је речено на пријему код градоначелника Бора Александра Миликића,
био је успостављање ближе сарадње

Амбасаде Пољске и града Бора, јер овај
крај Сарбије има много тога заједничког
са Пољском, како на привредном тако и
на историјском плану.
- Овде се налази пуно рудника,
живи пуно рудара, а и у Пољској исто
врло ценимо ову производњу. Мислим
да има много прилика и околности да можемо више сарађивати у
будућности. Дошли смо у Бор да бисмо
предали наше мишљење које се тиче
наших хероја из периода Другог светског рата. Били су присутни у покрету
отпора у Хомољу, пољска бригада од
300 особа, чији је вођа био капетан Јан
Неш, падобранац који је овде дошао
да сакупља пољске заробљенике који
су радили у рудницима на Хомољу –
рекао је Соколовски.
- Србија и Пољска имају историјске
трагове у којима смо се заједно борили
у Другом светском рату, на истој
страни за ослобођење, пре свега, инте-

Мајданпек у вестима

Нови апарати и санитети

П. Соколовски: Овде се налази пуно рудника, живи пуно рудара,
а и у Пољској исто врло ценимо ову производњу. – А. Миликић:
Србија и Пољска имају историјске трагове у којима смо се
заједно борили у Другом светском рату, на истој страни за
ослобођење интереса слободне Европе, Бора и Србије
реса слободне Европе, слободног Бора
и слободне Србије. Подаци кажу да је
1942. године било 33 логора у којима
је било Срба, односно Југословена,
Пољака, Чеха, Словака, свих народа
тадашње Европе који, између осталог,
и представљају савремени Бор. Данас
је Бор место у коме живи 27 нација,

ће анализе које су до сада рађене само у великим
здравственим установама моћи да се обављају и у
Мајданпеку. Набављени су биохемијски анализатор
и имуно хемијски апарат, нови микроскопи, спектрофотометар и центрифуге укупне вредности 11 милиона динара. Притом, у складу са опредељењем о приступачности примарне здравствене заштите, нешто
опреме набављено је и за амбуланте у Јасикову и
Рудној Глави, те Здравствену станицу у Доњем Милановцу
Обезбеђено је и теренско возило за рудноглавску амбуланту, санитетско за Доњи Милановац, а за
који дан требало би да стигне и санитет за Мајданпек.
Очекује се да се потом набави и возило за Јасиково,
али и једно теренско возило за Доњи Милановац.

Активна политика запошљавања
Настављајући опремање здравствених установа
у складу са одлуком и средствима опредељеним по
другом прошлогодишњем ребалансу, локална самоуправа у Мајданпеку опремила је лабораторију
Дома здравља “Др Верољуб Цакић” са још неколико изузетно вредних апарата, захваљујући којима

Национална служба запошљавања, Филијала Бор,
у Мајданпеку је представила Програм и мере активне политике запошљавања за ову годину. Новина
у односу на претходну годину је да ће у општини
Мајданпек бити спроведени јавни радови само за
особе са инвалидитетом. Јер, општина Мајданпек по
групи развијености налази се у другој групи.
Уз представнике локалне самоуправе и јавних
предузећа, скупу су присуствовали и приватни послодавци заиантересовани да чују на које повластице

а одређени број наших суграђана се
изјаснио као грађани пољске националности – нагласио је Миликић.
На пријему је предложено и да се капетану Јану Нешу, који је погинуо у околини Бора, подигне спомен-плоча.
Ј. Станојевић

могу да рачунају у овој години.
Национална служба запошљавања је 22. фебруара расписала 12 јавних позива и конкурса у оквиру
реализације програма и мера активне политике
запошљавања у овој години

Изложба „Уметност у минијатури”
Организациони одбор “МајданАрт 2019” усвојио
је предлог да овогодишња X Међународна изложба
“Уметност у минијатури” буде другачија у односу на
до сада одржане и организована без претходног конкурса, али и на отвореном и затвореном простору и
прикаже радове 300 уметника из више од 40 земаља
света. Њом ће бити обележен јубилеј минијатуре., а
планирано је да то буде током септембра који традиционално представља месец за велике манифестације
“МајданАрта”. Изложба ће представити радове уметника који су излагали на овој смотри од 2010. до 2018.
године. Стручни жири ће селектовати више од 4.000
радова од три хиљаде и више учесника, при чему
би на јубиларној изложби требало да учествује 250
уметника у 2Д категоријама и око 50 уметника у 3Д
категоријама из укупно више од 40 земаља.
С. Вукашиновић

Култура
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„Портрети живота” и „Скулптуре љубави” у борском Музеју рударства и металургије

„Дрветом можеш да се играш”
Представљено више од 20 Антићевих својеврсних портрета у дрвету и металу, као и десетак Далиборкиних дела у камену и мермеру.
– М. Антић: Радим скулптуре из монолитног дрвета, проналазим некакав иницијал на њему и онда почињем да стварам кроки-цртеж,
а уједно и визију мог уметничког дела. – Д. Марковић: Моје скулптуре су доста везане за митологију, често их повезују са културом
Маја и Инка
БОР. – У Музеју рударства и
металургије у Бору отворена је (14. фебруара) самостална изложба скулптура
познатог борског уметника Милорада
Антића Пиркета, под називом „Портерти живота”, а као гост поставку је
употпунила вајарка из Мајданпека Далиборка Марковић Дали радовима
из колекције „Скулптуре љубави”.
Представљено је више од 20 Антићевих
својеврсних портрета у дрвету и металу,
као и десетак Далиборкиних скулптура
у камену и мермеру. Будући да је изложба приређена у част Светог Трифуна,
присутни посетиоци на отварању уживали су у разгледању експоната, али и
у стиховима о љубави, вину и заштитнику виноградара које је казивала Симонида Гаврић, као и надахнутом тексту о
уметности црногорског књижевника из

Котора Славка Мандића.
- Први пут публика Бора може
да види нове скулптуре рађене 2017.
и 2018. године. Ево, овде је једна
велика названа „Врисак 2” од дрвета
и метала, интересантна, модерна на
неки свој начин. Разликује се од осталих мојих скулптура. Зашто радим
у дрвету - оно је мој живот, има
душу, то је топао материјал. Дрветом можеш да се играш. Скулптуре
правим електричном тестером и брусилицом. Међутим, врхом тестере ја
се играм по материјалу. Радим скулптуре из монолитног дрвета, проналазим некакав иницијал на њему и онда
почињем да стварам кроки-цртеж, а
уједно и визију мог уметничког дела –
рекао је Антић.
Пирке у својој богатој колекцији

поседује више од 300 дела. Оставио
је два легата, са укупно 80 скулптура
у дрвету, камену и металу, један Бору,
граду где живи и ствара, и други родном
Пироту. Његове скулптуре данас красе
многе приватне галерије у европским
земљама – Грчкој, Швајцарској, Фран
цуској или прекоокеанском Уругвају.
Но, чини се да је најпоноснији на један
од најлепших крајолика Борског језера
„Долину мира”, својом руком креирану,
изграђену и оплемењену природну, духовну, стваралачку оазу и јединствену
галерију на отвореном простору, где
излаже дела из свог опуса од почетка
маја до краја јесени.
Далиборка (рођена 1972. године у
Мајданпеку) је стваралац који за своје
скулптуре најчешће користи камен пешчаник. Она осликава живот око себе

и свог Мајданпека, али и културноисторијско наслеђе овог краја. До сада је
имала 10 самосталних и 20 заједничких
изложби. Учесница је многих радионица и колонија у земљи и иностранству.
- Ја, иначе, радим ликове у камену,
с тим што камен више волим од
дрвета. Наравно, радила сам раније
и у дрвету и данас урадим неку скулптуру, мада правим велике формате.
Камен ми је некако дуговечнији као
материјал за рад. Моје скулптуре су
доста везане за митологију, често их
повезују са културом Маја и Инка.
За свој град сам урадила четири
велике скулптуре, а великих (преко
два метра) има и у Обреновцу и на
Палићу – истакла је Марковићева.
Ј. Станојевић

Самостална изложба слика Мирославе Динић

Подсећања на оно што не сме у заборав

Морам се упоређивати, ако се не су заказивали да „током недеље поново
упоређујем нећу знати где сам. Ма много дођу и натенане понове разгледање екгоре, нећу знати ни ко сам. Тако је гово- споната“.
рио средњошколац који ће много година
Као што се за квиз знања не учи
већ се припрема целог живота, ни до изложбе се не долази коалицијом велике
воље и краткорочним прегнућем. Пре
седам година (школске 2012/2013) наша
Мира је у оквиру Радионице за ликовне
таленте борског Центра за културу уписала и завршила курс. У зрелим годинама
када већина њених вршњака салдира
пређене путеве, а не планира нове, кренула је у оспособљавање и доказивање
самој себи. А, онда је то поступак као
код рекреативца који за здравље трче по
савету лекара и знају да се ту пречицом
нигде не стиже.
Назив изложбе прилагођен је дужини
минулих времена које нам одсликава,
дакле „Сећање“. Тема ретроспектива: ауторкиног живота, једновековног трајања
града и резличите животне доби посетилаца изложбе. На слици Борски коп
сачувано је сећање на времена многих
Борана које су као ученике наставници
или родитељи водили да виде мравињак
од огромних камиона који превозе руду,
или јалове ископине, и чују како су
Мирослава Динић
ту некада била три брда – Тилва мика,
Тилва њагра и Тилва рош. Након века
касније добити Нобелову награду за експлоатације, исцрпљеном рудишту,
књижевност. Нагађам да је радозналост насипавањем, вратиће се изглед налик
у погледу сопствених могућности била првобитном. Мирина слика надживеће и
један од мотива професорке, магистра тај дуготрајни задатак.
математике Мирославе Мире Динић да
Приликом путовања са члановима
се, последњег дана јануара, у галерији друштва Сокол, пре једне деценије, слиборског Музеја рударства и металургије, карка је обишла острво Крф и Горњи
представи првом самосталном изложбом и Доњи Ипсос, места у којима је логоцртежа, графика и слика. У галерији је ровала српска војска након албанске
било живо, oкупили су се љубитељи ли- епопеје, када се чинило да је спасавање
ковне уметности, у довољном броју да јунака са Цера и Колубаре немогуће.

Ту је настала слика старе куће, а на
платно је измештена када су се стекли
остали услови. Друга слична кућа на
слици такође је у свом оронулом касном
животу, али много ближа. Поред Мириног срца, стоји и у њеном родном месту.
Цртежима је овековечила најмилије:
бабу, деду, синове...
Лепо је било испратити јануар
на овој изложби. Ко је пропустио тај
духовни ужитак треба само да буде
стрпљив. Госпођа Динић не показује
намеру да заустави своје стваралаштво,
а са стране посматрача не виде се ни разлози за такву деструкцију.
Треба само бити оптимистичан и
стрпљив.
И обавештен.
Јован Г. Стојадиновић

„Колектив” на три језика
Одлука Скупштине ZiJin Bor
Copper о наставку излажења
листа „Колектива” много је об
радовала читаоце.
Излажење „Колектива” на
три језика показује визију даљег
развитка предузећа и запосле
них.
Желим успех у раду компаније
и ваш на уређењу листа.
Момчило Мома Јовановић

Прича
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Прича
Колекшива

У оквиру Петог правца развоја
Басена, у осмој деценији двадесе
тог века, отпочелo je рад седам фа
брика на простору индустријске
зоне „Седми километар“. Проце
њено је (правилно) да ће бити бла
готворно за пораст запослености
у Бору ако се део производње ба
карних катода преради у оквиру
радно интензивнијих делатности,
или развију израђевине на бази си
ровина с којима се дотадашња ру
тинираност није сретала.
Како се дрво савија док је младо,
селидбама радних места и пре
ласцима из базног дела сложеног
предузећа били су склонији запо
слени са мање година радног стажа.
Поготовo што је промена послова
унеколико носила и ризик у по
гледу (не)успешности сналажења
нових пословодстава у лавиринту
тржишне привреде.
Показало се брзо да – „где су
млади, ту је и шала“, али – и љубав.
Многи су нашли брачне са
путнике у орбити новооткри
вених радних места, а нарасле
су и прилике да се разбије брачна
монотонија онима који су таквој
разбибризи склони.
Охрабрења за слободнија ван
брачна деловања налазили су у
историјату директора Фабрике
лак-жице у првим годинама њеног
презентовања на тржишту.
Диша је био дипломирани прав
ник Бранко Ш. Борисављевић, али
су га у предузећу сви знали као
Бранка Балконца. То алтерна
тивно презиме стекао је вели
ком одважношћу, истрајношћу у
напору и – заслужено.
Забављао се једно време
полујавно (битност је само да
рогати муж буде у оној поло
вини која „не зна“ шта се збива)
са љубом истакнутог руководи
оца Јосипа Масариковића. Веза је
била озбиљна, нису се само љубазно
поздрављали, у мањим групама
интимуса гласно се шапутало
да су се чак упустили у интимне
односе! Једном приликом Маса
рик је обавестио супругу да иде
на дводневни службени пут. Био
је то за несташну животну са
путницу изгледни моменат чије
је некоришћење поистовећивала
са расипништвом. Позвала је
пријатеља у пријатељску посету
(ако није сувишно наглашавати да
је посета „пријатељска“ јер неће,
ваљда, бити ратнохушкачка),
исте вечери.
Након што је сврха посете
лежећи остварена, из дотичног
стана чуло се певушење а потом
на улазним вратима да неко поку
шава да стави кључ у браву. Мада
се клин клином избија, у животу не
бива све као у пословицама, кључ с
унутрашње стране остао је ста
мено непопустљив, па се убрзо
огласило звонце на улазним вра
тима.
Масариковић се вратио дома!
Супруга је хитро набацала
одећу и обућу свог интимитета
испод кревета, након секундудве командовала му је да изиђе на
терасу. У доњем вешу, у окасне

Дуга је шихта без љубави

лим данима децембра, на висини
трећег спрата, Бранко је, чим је
легао испод прозора како не би био
уочљив, схватио да је још у кре
вету искористио свој део среће за
тај дан. Нечасни отпуст са места
„заменика супруга“ прихватио је
без протеста.
Сутрадан, након ослобођења

држао је комерцијални колегијум
на коме је разматран Програм
штедње. Након што је Мемић дао
подршку програму, али и нагласио
да „ми и немамо нарочити про
стор за смањење трошкова јер смо
се и досад домаћински понашали“,
Никола Радић, његов колега старо
временских схватања брака (ис

Илустрација: Игор Крстић

из заточеништва, заводник је
прво отишао код свог пријатеља,
лекара, да га послуша и види да ли
му „плућа још увек раде“. Поспа
ност и умор објаснио је целоноћним
дежурством јер, рекао је, „и да су
биле јулске врућине, не бих смео
да спавам јер много хрчем“. Како
и лекар пријатељ има пријатеља,
Бранко Борисављевић убрзо је
постао Бранко Балконац а старо
презиме отишло је у заборав.
Неколико година касније, Ђорђу
Мемићу,
агилном
референту
комерцијале, постало је тескобно
у браку. У Зорици из књиговодства
напречац је нашао сродну душу.
Како им је посао омогућавао из
ласке, експедитивно су развили
методе да се не јављају руководи
оцу економско-комерцијалног сек
тора већ шефовима нижег ранга,
чиме је обезбеђено да пропуснице
добијају на различитим адресама.
На дужи рок, та пракса није могла
проћи без регистрације.
У то време Јово Ћирилица

тицао је да су брачним излетима
склони само лоши примерци људи),
изразио је неслагање:
„Увек има простора за смањење
утрошака. Ево, колега Мемић често
излази службено, увек прописно, с
пропусницом. Потроши се један
образац. Кроз пет минута коле
гиница Зорица из књиговодства
излази, пише се нова пропусница.
А зашто не би могло на истом об
расцу да се упишу оба имена. Неко
ће рећи да је то ситница, али, не
бих се сложио. Знате, како народ
каже, зрно по зрно погача, камен
по камен палача. Данас један лист
утрошка мање, сутра други, за
месец-два уштедимо цело блокче!“
Ни инжењер Тодор Дачић није
седео скрштених руку и осталих
органа. Близина радних места
учинила је своје, почео је да се
виђа, без сведока, са колегиницом
по дипломи, Ноном, која је стано
вала код родитеља. Свикли су се
једно на друго, растанци им нису
били мили, требало је издржати

раздвојеност у времену када нису
на послу. Једне суботе, након што
је Тодорова супруга изишла до са
мопослуге, инжењер је позвао своју
милосницу. Супруга се неувиђајно
брзо вратила у стан, а Тодор је
збуњен затицањем прекинуо везу.
Након што је повратио присеб
ност, почео је да разноси и скла
дишти купљене намирнице. Су
пруга Косовка је на телефону при
тисла позивање последњег броја
који је апарат регистровао...
Како је Нона на свом теле
фону имала идентификатор броја
са кога је позвана, одмах након
подизања слушалице била је вер
бално нежна:
„Мацане, шта си сад забора
вио?“
„Није мацан, жено без икак
вог осећаја стида, овде је његова
тигрица“ – одбрусила је Косовка
и уз тресак спустила слуша
лицу. Потом се хитро упутила ка
трпезаријској витрини, тамошњи
тањири постали су летећи, гневна
супруга лансирала је у орбиту један
по један...
Узбуна у солитеру није прошла
без реакције. Неко је упорно звонио
на вратима.
Инжењер је отворио: „Изво
лите, комшија“:
„Не треба ми ништа, него ако
може мало тише, солитер јечи...“
„Може, комшија, извин'те, хтео
сам да обришем трпезаријску ви
трину па сам је оборио...“
„Дешава се то,“ наставио је ин
тервенциониста „и ја сам изврнуо
витрину када сам кречио, само је
моја била нестабилна па је пала
за секунду, ваша, комшија, изгледа,
на доњем делу уместо иверице
има оловну плочу па јој да падне
на леђа ни петнаест минута није
довољно.“
Неколико дана касније неки
јасновид шерет је у ходнику
управне зграде фабрике иста
као оглас без таксе, због којег се
инжењер-заводник осећао додатно
упуцаним од судбине:
„Повољно!
Продајем машину за прање
судова купљену пре годину дана.
Машина је нераспакована јер ми у
домаћинству немамо тањире, као
патријархална породица кувамо
у једној шерпи а из ње и кусамо.
Звати током 24 сата на телефон...
(продаја је хитна, а цена повољна,
ради затварања конструкције
финансирања за медени Месец,
намбер два). Мацан“

Јован Г. Стојадиновић

Напомене
*Ради заштите података о
личностима, имена су промешана,
али су догађаји аутентични –
штавише у Мацановом солитеру
се и дан-данас осећа хроничан не
достатак тањира.
*Оглас је преписан без измена;
остало је нејасно да ли је „Месец“
грешком написан великим почет–
ним словом, или је дестинација за
измиритељско путовање била –
сателит Месец.

Мозаик
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Бесплатна „BrainOBrain” школа за пет борских основаца

Развој интелектуалних
вештина
К. Стојановић: На почетку новог полугођа одлучили смо да се
посветимо најбољим ђацима и наградимо их стипендијама
чија је укупна вредност 750.000 динара. – Р. Петковић: Надам
се да ће у наредном периоду та бројка можда бити већа, јер,
сваке године имамо све више ученика који на свим нивоима
такмичења освајају значајна места
БОР. – Петоро најбољих ученика
четвртог разреда борских градских основних школа имаће прилику да у наредне четири године бесплатно похађа
школу за развој интелектуалних вештина код деце „BrainOBrain”. Како је
речено на састанку представника локалне самоуправе Бора, директора борских основних школа и представника
„BrainOBrain Србија” (20. фебруара), ове
стипендије су награда и њихов допри

нос даљем напретку ученика који су већ
остварили одличне резултате.
- Данас смо угостили представнике
„BrainOBrain Србија”, школе за развој
интелектуалних способности код деце,
и изузетно нам је задовољство што
она од октобра прошле године ради
и у Бору. Такође, и што су исказали
интересовање и потребу да пруже
шансу и стипендирају петоро ученика
борских градских основних школа -

рекла је Тамара Пауновић, члан Градског већа Бора.
Систем рада са децом узраста од
четири до 14 година „BrainOBrain”
почео је 2003. године у Индији. У свету
су од тада организоване ове школе у 36
земаља и приближно 1.000 градова (од
октобра прошле године и у Бору). Програм школе подразумева развој менталне аритметике код деце, радних
навика, визуелног памћења, боље
концентрације, самопоуздања и бољег
разумевања информација, а кроз њу је
до сада у свету прошло више од пет милиона малишана.
- Данас смо се овде окупили да директорима основних школа представимо наш програм. На почетку
новог полугођа одлучили смо да се
посветимо најбољим ђацима и наградимо их за њихов труд и рад, тако
да наредне четири године имају бесплатну едукацију у нашем програму.
Стипендијама и донацијом, чија
је укупна вредност 750.000 динара,

подржаћемо петоро најбољих ученика четвртог разреда борских основних школа. Иначе, „BrainOBrain”
је дечија академија која се бави
интелектуалним
и
социјалноемоционалним развојем деце, а програм траје четири године – истакла је
Катарина Стојановић, ПР и директор
„BrainOBrain Србија”.
Раша Петковић, координатор
рада борских основних школа, најпре
је нагласио да Бор има много талентоване деце и да неће бити лако одабрати
најбоље. – За оне који буду одабрани
свакако је добро да имају и овакву
могућност усавршавања и развоја
свих својих способности, тако да ће
школа подржати овај програм у потпуности. Надам се да ће у наредном периоду та бројка можда бити већа, јер,
сваке године имамо све више ученика
који на свим нивоима такмичења
освајају значајна места и по томе смо
познати у окружењу.
Ј. Станојевић

Млади Бора у акцији „И ја се борим”

Подршка деци оболелој од рака

БОР. – Поводом 15. фебруара који се
у свету обележава као Дан деце оболеле
од рака, Национално удружење родитеља
деце оболеле од рака (НУРДОР) традиционално је организовало хуманитарне скупове на трговима, главним
улицама и шеталиштима у више од 30
градова широм Србије, међу којима је
био и Бор. На платоу ипред „Максија”,
четврту годину за редом, млади Бора
прикључили су се акцији „И ја се борим”
и симболично послали срце подршке за
све малишане који се боре или су изгубили битку са опаком болешћу. Њен
циљ је да малигна обољења код деце и
проблеми са којима се суочавају њихове
породице буду видљивији, али и да се
прикупи новац продајом производа које
израђују деца оболела од рака.
- Реч је о хуманитарној акцији
где се трудимо да, после три године,
у кампањи „И ја се борим” сакупимо одређена новчана средства.

Она се могу донирати слањем СМС
- поруке на број 1150, а цена поруке
је 100 динара. Од ових пара прошле
године отворено је хемато-онколошко
одељење Клинике за дечије интерне
болести у Нишу. Иако је одељење
отворено, акцију смо наставили да
бисмо дали још већи допринос – рекао
је Срећко Здравковић, члан Градског
већа Бора задужен за омладину.
Према званичним подацима, сваке
године у свету од рака оболи 160.000
деце, а малигне болести однесу око
90.000 дечијих живота. Иако у Србији не
постоји званичан регистар, процењује
се да од различитих видова канцера
сваке године оболи више од 300 малишана, од којих су две трећине старости до 15 година. Највише обољевају од
леукемије, лимфома или тумора мозга,
а малигне болести представљају други
најчешћи узрок смрти код деце одмах
иза повреда.

Реч је о хуманитарној акцији где се сакупљају новчана средства
слањем СМС - поруке на број 1150, а цена поруке је 100 динара.
- Од ових пара прошле године отворено хемато-онколошко
одељење Клинике за дечије интерне болести у Нишу. - У
овогодишњој акцији прикупљају се средстава за нову, шесту
родитељску кућу у Београду
- Циљ НУРДОР-а је да пружи подршку деци која се лече или су се излечила од рака. У овогодишњој акцији
прикупљамо средстава за нову, шесту
родитељску кућу у Београду, како
би се омогућио смештај оних који
нису из Београда. Родитељске куће
су веома велика помоћ, јер оболела

деца су углавном из унутрашњости и
та подршка док се дете лечи је веома
битна. НУРДОР пружа смештај током
целог лечења, а деци која се излече
нуди рехабилитационе програме –
истакла је Ана Перић Милутиновић,
члан НУРДОР- а.
Ј. Станојевић
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ВОДОРАВНО: 1. Плодност, 7. Црквени и државни празник (15. фебруар), 14.
Роман Лајоша Зилахија, 15. Место код Бољевца, 16. Град у Француској, 17. Мера за
папир, табак, 19. Врста зељасте биљке, 20. Стари Словен, 21. Начин писменог и усменог изражавања, 22. Превлака на Малаки, 23. Атлетски клуб (скр.), 24. Становник Гренланда, 26. Градска четврт, 28. Пливачки клуб (скр.), 30. Течно ткиво, 31.
Држава у Азији, 32. Позади, 35. Река у Француској, 37. Напитак од пет састојака
пића, 38. Један музички тоналитет, 39. Заједно са 43 водоравно: Међународни
празник жена, 41. Низ војника, 43. Види 39. водоравно, 44. Главни град Венецуеле.
УСПРАВНО: 1. Повреда телесног ткива, 2. Град у Алжиру, 3. Име италијанског
песника Алигијера, 4. Нето-регистар-тона (слр.), 5. Оклопни аутомобил (скр.), 6.
Сталак, постоље, 7. Гутљај, 8. Рударски институт (скр.), 9. Наша глумица, сликарка
и списатељица, 10. Сисар из породицe „великих“ мачака, 11. Име америчке глумице Лонгорије, 12. Ораница, 13. Наш глумац, Милан („Глуви барут“), 15. Расквашена земља, блато, 18. Главни град Италије, 21. Танка кора (мн.), 22. Кокошка која
лежи на јајима, 25. Врста биљке, јаглика, 26. Фестивалски град у Француској, 27.
Десна притока Дунава у Србији, 28. Род, воће, 29. Алатка за кошење, 31. Пустиња
у Ирану, 33. Подручје, област, 34. Речни рибар, 36. Академија медицинских наука
(скр.), 37. Префикс за дубоку старост, 38. Неман, аждаја, 40. Академија наука (скр.),
42. Организација рада (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2302 – ВОДОРАВНО: фебруар, росопас, апоен, орезивање,
киша, обед, рекет, срк, трон, мир, са, окрет, Рајац, НИ, рил, Дака, икс, еснаф, вино,
игре, Дан љубави, ислам, актинон, Сретење..
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Дан државности Републике Србије обележен и у Бору
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Неговање прошлости
зарад светле будућности

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Кина гради соларну електрану у космосу

Twitter Zyite.com@zyiteblog

Експерти кинеске Академије за свемирску технологију раде на
соларној електрани која би кружила око матичне планете, те „хватала“
соларну енергију у космосу и слала је на Земљу. Ова соларна електрана
се од оних на Земљи највише разликује по томе што сунчеву енергију
може да трансформише чак и када је на матичној планети облачно,
будући да ће се наћи изван утицаја земаљских временских услова.
Први погони за тестирање требало би да се пошаљу у космос до 2025.
године, што ће бити огроман корак ка већем коришћењу обновљивих
енергија.
Највећи проблем у оквиру новог система је слање енергије на Земљу,
те научници још увек раде на проналажењу најефикаснијег начина. За
сада се разматра систем у оквиру којег би се енергија транспортовала у
облику микроталаса или ласерског зрака, која би након што стигне до
електрана на Земљи могла да се користи као било која енергија која је
генерисана на традиционалне начине.
Ако тестирања првих постројења протекну по плану, кинески научници имају планове да у космос до 2050. пошаљу већа постројења која
би сакупљала више енергије, и која би, поред постројења на Земљи,
енергијом могла да снабдевају и неке мисије које би се у будућности
запутиле у далеки космос.
Novosti online, PC Press

Нове возачке дозволе

БОР. – Поводом Дана државности Републике Србије, 15. фебруара на Сретење,
представници града Бора, борачких организација и друштава положили су венце и
цвеће на споменик погинулим борцима у ратовима од 1912. до 1918. године. Овај
празник се, иначе, обележава у знак сећања на овај датум 1804, када је на народном збору у Орашцу почео Први српски устанак, али и на исти дан 1835, када је
на Скупштини у Крагујевцу проглашен први српски, тзв. Сретењски устав који
представља претечу савремене државности.

- Сретење је највећи државни празник Републике Србије. Врло је важно
да се сећамо свега онога што се десило кроз историју и да бележимо значајне
историјске датуме. За град је веома битно да водимо рачуна о традицији и
ономе што се дешавало у прошлим временима, јер сећење на догађаје, људе
и наше корене нам омогућава да размишљамо о будућности. Бор су градили
вредни људи, рудари који су се увек борили око једне идеологије, а то је да 27
нација живи сложно, да својој деци и будућим поколењима оставе лепши град.
Бор је данас најлепши град у Србији, урбанистички уређен, на чијој малој
територији живи највећи број припадника различитих нација. То значи да је
Бор европски град који разуме толеранцију, али исто тако и град који ће увек
неговати своју прошлост и гледати у светлу будућност - истакао је, том приликом, Александар Миликић, градоначелник Бора.

Почетком 50-их година минулог века Бор је био значајан индустријски
центар и помагао је развој готово свих крајева тадашње Југославије. У знак
захвалности радницима Бора, Влада ФНРЈ је примену нових идеја везаних за
јачање стандарда становништва почињала управо у Бору. Уз, наравно, Београд,
Загреб и још неке велике центре. Тако је, осим укидања тачкица за снабдевање,
Бор био међу првим градовима чији су возачи добили нове возачке дозволе.
Није баш познат прецизан податак колико је Борана тада имало сопствени аутомобил, али је „Колектив” објавио вест да „Одељење унутрашњих послова
врши замену возачких дозвола, па се треба јавити у канцеларију број 4”.
Светислав Ђурић, члан Удружења потомака ратника 1912-1918. године, наглаИначе, прва школа за обуку возача моторних возила у Бору је организо- сио је „да на Дан државности Србије обележавамо доношење првог устава у новијој
вана крајем 1952. године. На курс је пошло 130 будућих возача, а из Народне српској политичкој историји (1835. године за време владавине књаза Милоша).”
технике су обавестили „да се због великог интересовања предвиђа још један - То је први устав који раздваја законодавну, извршну и судску власт. Оно
курс и да друштво располаже са четири луксузна аутомобила, од којих су два што је врло битно за њега јесте да је то један од најдемократичнијих устава у
исправна”.
тадашњој Европи који је гарантовао слободу свим грађанима ондашње кнеНа снимку из старог албума – део возног парка у Бору почетком 50-их жевине Србије.
година минулог века.
Ј. Станојевић
Ј. С.

