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Да ли је наслов текста на првој 
страни овог празничног броја „Ко-
лектива“ требало да буде „За чисто 
небо и више бакра“, или „За више 
бакра и чисто небо“? Да ли је важнија 
екологија, или економија?

Занемаримо ли нијансе, можда 
се одговор на ово питање крије у 
констатацији обичног Боранина: 

„Ако се дими, умрећемо од тровања – 
ако се не дими, умрећемо од глади“.

Дакле, важна је и екологија и 
економија!

Са старом топионицом нема ни 
економије ни екологије – са новом 
има наде и за једно и за друго. Зато је 
најважнији догађај - не само између 
два обележавања 6. августа, Дана 
рудара Србије и Дана Басена Бор, 
него у историји овога града изни-
клог на бакру - и практичан почетак 
изградње нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине.

Рок за изградњу је 36 месеци. 
Толики је рок и за наду да ће после 
тога бити боље. Зато не треба 
сумњати у завршетак започетог јер 
од тога зависи опстанак и Бора и ис-
точне Србије.

Дакле, нада се зове „И екологија 
и економија“ и није важно шта јој је 
име, а шта презиме. Важно је да ћемо 
наредног 6. августа бити бар корак 
ближе испуњењу те наде.

Срећно!
М. Милошевић
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Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем и рашчишћавањем тере на. – Да би се 
задовољили строги међународни закони у области изградње објеката и заштите живот не средине, почела су и геотех-
ничка и хемијска истраживања тла по светским стандардима. – Упоре до са изградњом нових металуршких објеката 
обнавља се и рударска механизација Стране 2. и 3.

Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине
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ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, 
ДАН БАСЕНА БОР

СРЕЋНО!
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Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине

ZA ^ISTO NEBO... 

ТИР. – Дизалице, резачи, камиони... 
и гомиле старог гвожђа. Радници бео-
градског Центра за рециклажу („Шолц“) 
руше фабрику сумпорне киселине „Кон-

тактна 3“ и рашчишћавају терен. То је и 
практично почетак изградње нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине у 
Бору (1. јула).

Овај дан Борани и запослени у 
Рударско-топионичарском басену Бор 
чекали су дуго. Од данас, па до завр-
шетка изградње нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине чекаће још 
највише 36 месеци. Тада ће производња 
бакра бити већа и економичнија, а небо 
над Бором и околином чисто. 

Парадоксално звучи, али је исти-
нито: изградња је почела рушењем. 
После рашчишћавања терена следе 
обимни грађавински радови, па мон-
тажа најсавременије опреме по финској 

„Outotey“ технологији. У међувремену, 
док нова топионица и фабрика сумпорне 
киселине не буду завршене, уследиће и 
обука радника који ће ту радити.

Али, да би се задовољили и строги 
међународни закони у области изградње 
објеката и заштите животне и радне сре-
дине, почели су и истражни радови 
по светским стандардима и по инве-
стиционом програму SNC „Lavalina“. 
Циљ је да се утврде услови фундирања 
објеката (геотехничка истраживања) и 
стање контаминираности тла (хемијска 
истраживања). Сва та истраживања 
раде акредитоване лабораторије по 
међународним стандардима под руко-
водством стручњака Рударско-геолош-
ког факултета у Београду.

И домаће и иностране фирме

Све иде по плану. Од 175 милиона 
евра укупне инвестиције, 135 милиона 
биће утрошено за увоз опреме из Канаде, 
Финске, Америке и Немачке, а 40 мили-
она евра за рад домаћих фирми. За робни 
кредит од 135 милона евра гарантује 
држава Србија, а главни финансијер је 
Канадска извозна банка (EDC), док ће 
40 милиона евра обезбедити држава 
Србија и Рударско-топионичарски басен 
Бор. Од домаћих фирми, иако још нису 
изабране (на тендеру), нову топионицу 
и фабрику сумпорне киселине градиће 
две грађевинске, пет машинских и две 
електро фирме, док ће надзор вршити 
инострана фирма. Под истим условима 
од домаћих фирми предност у машин-
ском делу радова имаће АТБ ФОД јер је 

Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем и рашчишћавањем терена. – Да би се задовољили стро-
ги међународни закони у области изградње објеката и заштите животне средине, почела су и геотехничка и хемијска истраживања 
тла по светским стандардима. – Упоредо са изградњом нових металуршких објеката обнавља се и рударска механизација

Професор др Петар Локин:

НИШТА НЕ ПРЕПУШТАМО СЛУЧАЈУ

Изградња објеката какви су нова топионица и фабрика сумпорне кисе-
лине мора да задовољи строге међународне прописе и зато се ништа не пре-
пушта случају. На месту где ће бити ови објекти у току су обимни истражни 
радови које изводи „Геомаг“ Београд под руководством стручњака Рударско-
геолошког факултета у Београду.

- За месец дана завршићемо теренски део посла, другог ме сеца плани-
ран је рад у лабораторији, а трећег месеца завршићемо израду техничке 
документације елабората о условима фундирања и степену загађености 
тла. На основу тих налаза пројектанти ће пројектовати начин фундирања 
објеката, док ће други део налаза бити основа за израду студије о угро-
жености животне средине. Међународни закони су врло строги и ништа 
не препуштамо случају – каже професор др Петар Локин са Рударско-
геолошког факултета у Београду.
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Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине

из Бора. 
- Нова топионица и фабрика 

сумпорне киселине су пројекат 
будућности и за РТБ Бор и за Србију 
јер је производња метала у свету све 
значајнија – оценио је Благоје Спа-
сковски, генерални директор РТБ-а 
Бор. – Капацитет нове топионице 
је прерада 400 хиљада тона концен-
трата бакра годишње и производња 

80 до 85 хиљада тона бакра, знатне 
количине племенитих метала и 
400 хиљада тона сумпорне кисе-
лине уз искоришћење 98 до 98,5 
одсто сумпора и 98 процената бакра. 
То су светска искоришћења која 
гарантују „Ototek“ и SNC „Lavalin“ 
који пројектују и граде нову топио-
ницу и фабрику сумпорне киселине 
у Бору.

Има руде за сто година

Милијарду и 200 милиона овере-
них резерви руде бакра у околини Бора 
и Мајданпека више је него довољно за 
стабилну производњу бакра у наредних 
сто година. Зато и не треба сумњати да 
ли ће бити довољно руде за прераду у 
новој топионици.

- Треба само паметно и економично 
пословати и резерве руде распоредити 
на дужи период. Убеђен сам да ћемо 
у међувремену открити и богатија 
рудна лежишта него до сада – оптими-
стичан је Благоје Спасковски. - Обно-
вили смо део рударске механизације, 
па сада пет нових камиона и багер 

раде пуним капацитетом. Нови багер 
већ даје 60 хиљада тона ископина 
дневно. У току је и други тендер за 
набавку нове рударске опреме. Купо-
вином те механизације рударство ће, 
како је и планирано бизнис-планом, 
радити пуним капацитетом.

За нову топионицу и фабрику сум-
порне киселине, као и за нову рударску 
механизацију, потребнни су и млади об-
учени радници. Зато ће Басен Бор већ 
идућег месеца примити још сто радника 
и до изградње нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине сукцесивно примати 
и обучавати нове раднике. 

Милољуб Милошевић

...I VI[E BAKRA

ФАБРИКА КАО ПРВА ЉУБАВ

Добривоје Тодосијевић, надзорник за машинство у Фабрици сумпорне 
киселине, са сузама у очима гледа како снажне „Шолцове“ машине руше фа-
брику у којој је провео четрдесет година. Као машинац радио је у све три фа-
брике сумпорне киселине и познаје сваки шраф. Зато му рушење тешко пада:

- Све три фабрике сумпорне киселине су као моја прва љубав – нешто 
најлепше у животу и у радном веку.

Док „Шолцове“ машине руше фабрику и рашчишћавају терен за нову, 
Добривоју није до приче. Успео је само да, више за себе, каже:

- Желим да учествујем и у изградњи нове фабрике. Онда мирно могу у 
пензију. Млађи нека раде у бољим условима.

ЗАРАДА ОД СТАРОГ ГВОЖЂА
Посао рушења и расчишћавања терена за изградњу нове топионице и фа-

брике сумпорне киселине на тендеру је добио Центар за рециклажу Београд 
који послује у саставу немачке фирме „Шолц“.

- На овом послу у Бору ангажовано је 400 радника и сва неопходна 
механизација. Рок за уклањање двадесетак хиљада тона старог гвожђа 
је четири месеца. Старо гвожђе испоручујемо железари у Смедереву (60 
процената) и осталим железарама у окружењу (40 посто). Минимална 
зарада „Шолца“ на овом послу је осам до девет процената од продаје старог 
гвожђа, како је прецизирано уговором – истиче Бранислав Пејовић, дирек-
тор Центра за рециклажу Београд.
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ТИР. – Управни одбор Топио-
нице и рафинације бакра, на седници 
одржаној 22. јула, разрешио је дужно-
сти досадашњег в. д. директора овог 
предузећа Милана Дејановског, а, на 
предлог генералног директора РТБ-а 
Благоја Спасковског, за новог дирек-
тора у наредне четири године поставио 
дипломираног инжењера металургије 
Бобана Тодоровића, досадашњег тех-

ничког руководиоца Топионице.
-Повећање производње и смањење 

удела нормативних материјала који 
су највећи извор трошкова у ТИР-у – 
наша су два главна задатка у наред-
ном периоду. Ту су и боља сарадња 
Топионице и Електролизе ради веће 
производње струје коришћењем паре 
из Топионице, смањење потрошње 
електричне енергије и цена услуга, 

прекидање свих годишњих уго-
вора са тзв. трећим лицима, боља 
организација рада и максимална кон-
трола комерцијалних послова. Једна 
од активности ће бити и формирање 
јединствене службе одржавања ТИР-а, 
чиме би се створиле могућности за 
оспособљавање радника за нова спец-
ифична занимања (скелари, рад-
ници антикорозивне заштите, као 
и за сервисирање поједине опреме). 
Настојаћемо да упослимо раднике 
пребацивањем из једног погона у 
други, као и да их боље обучимо за 
обављање више послова у струци и 
подстичемо њихову креативност. Не 
смемо заобићи ни максималну за-
штиту на раду, побољшање услова 
рада, радне и технолошке дисциплине. 
Још једна мера штедње, на пример, 
јесте и забрана коришћења службе-
них возила предузећа ван радног вре-
мена – набројао је Тодоровић.

Нови директор ТИР-а посебан акце-
нат је ставио на јачање еколошке свести 
запослених у компанији и доказивање 
потенцијала да желе да контролишу 
еколошку ситуацију у погонима, при 
чему ће интензивно сарађивати са свим 
еколошким организацијама у Бору. 
Такође је изразио тежњу да ТИР, као и 
РТБ, врати стари углед и поново буде 
препознатљив на свим меридијанима 
као некада по знању, раду, достигнућима, 
а нарочито по стваралачкој способно-
сти овдашњих инжењера и стручњака 
који ће се максимално стимулисати да 
објављују своје радове у свим научним 
часописима, пре свега, у иностраним 
и врхунски рангираним. Притом је не-
опходна тешња сарадња са научно-тех-
ничким институцијама, првенствено са 
Техничким факултетом у Бору и Техно-
лошко-металуршким у Београду, и Ин-
ститутом за рударство и металургију.

Ј. Станојевић

ТИР. – Скупштина Топионице 
и рафинације бакра Бор, на трећој 
редовној седници одржаној 23. јуна, 
донела је одлуку о изради комплетне 
техничке документације и других услова 
за реализацију пројекта „Реконструкција 
топионице и изградња нове фабрике 
сумпорне киселине”. То је учињено у 
складу са студијом оправданости коју 
је урадио SNC Lavalin и уговором о 
реконструкцији топионице и изградњи 
нове фабрике сумпорне киселине 
потписаним 10. јуна. 

Закон о планирању и изградњи 
Републике Србије, како пише у 
образложењу одлуке, прописује проце-
дуру до издавања грађевинске дозволе 
за извођење поменутих радова коју 
издаје Министарство за животну сре-
дину и просторно планирање. Та про-
цедура подразумева израду комплетне 
урбанистичко-техничке документације 
(пројекте геодетских радова, геодет-
ског обележавања и препарцелације, 

катастарско-топографски план и урбани-
стички пројекат као подлога за издавање 
локацијске дозволе), елабората (геомеха-
ничка испитивања тла), главног пројекта 
за извођење припремних радова, услове 
прикључака на инфраструктуру, као и 
израду главних пројеката из свих обла-
сти.

-Управни одбор ТИР-а је пред-
ложио, а Скупштина је усвојила ову 
одлуку која, практично, значи „зелено 
светло” за израду свих неопходних 
пројеката наведених у образложењу, 
као и пројекта рушења дела старе 
топионице, јер без дозволе нисмо 
могли да започнемо реализацију 

„Реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне ки-
селине”. Након овога, биће расписан 
позив фирмама за израду пројеката 
– рекао нам је Бобан Тодоровић, један 
од чланова тима за модернизацију то-
пионице, који је био известилац о овој 
тачки дневног реда на седници Скуп-

штине ТИР-а.
Наш саговорник додаје да су, 

ипак, како се не би губило драгоцено 
време, поједини припремни радови 
већ завршени. Досад је рашчишћена 
локација за нову фабрику сумпорне 

киселине (бивша „контактна један”) и 
демонтирана стара топионица. Следећи 
корак је демонтажа технолошке линије 
два на којој ће бити изграђена нова 
јединица за аутогено топљење. 

Ј. С. 

Одржана седница Управног одбора Топионице и рафинације бакра

Скупштина ТИР-а донела одлуку о изради техничке документације за реконструкцију топионице

Повећање производње и смањење удела нормативних материјала у трошковима – два главна задатка предузећа у наредном пе-
риоду. – Формирање јединствене службе одржавања ТИР-а. – Максимална упосленост радника пребацивањем из једног погона 
у други. – Посебан акценат на јачању еколошке свести запослених. – Враћање старог угледа компаније знањем, радом и струч-
ним достигнућима

BOBAN TODOROVI]  
NOVI DIREKTOR

Ускоро магистар
 Тодоровић је рођен 1970. године у Бору, где је завршио основну и средњу шко-

лу и дипломирао на Техничком факултету – одсек металургија. Након краћег рада 
на ТФ- у, маја 1998. запослио се у Топионици, где је прешао све „степенике” почев 
од приправника, преко сменског технолога, руководиоца пржења и топљења, као 
и конвертора и рафинације, до техничког руководиоца погона.

Овај млади стручњак ускоро приводи крају постдипломске студије на ТФ-у. Има 
велики број објављених стручних и научних радова у домаћим и иностраним часо-
писима. Неки од њих су презентовани на најпознатијим смотрама научног ствара-
лаштва. „Потпуно коришћење енергије процеса конвертовања бакренца у условима 
рада Топионице бакра у Бору”, чији је коаутор и мр Богдан Петковић, предстаљен 
је на Симпозијуму о металургији (ТМС 2009) у Сан Франциску (САД).

„ZELENO SVETLO” ZA PO^ETAK
Урбанистичко-техничка документација неопходна за издавање грађевинске дозволе и извођење поменутих радова. – Предстоји 
расписивање позива фирмама  за израду пројеката. – Како се не би губило драгоцено време, поједини припремни радови већ 
завршени

Предстоји демонтажа линије два у Топионици
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РББ. – Управни одбор Рудника 
бакра Бор, на седници одржаној 15. јула, 
за новог директора (на предлог генерал-
ног директора Рударско-топионичарског 
басена Бор Благоја Спасковског) поста-
вио је Небојшу Радошевића, доса-
дашњег заменика директора Рудника 

бакра Бор за флотације. 
На питање како види перспек-

тиву производње бакра у Басену Бор и 
положај Рудника бакра Бор у саставу 
Компаније нови директор са богатим 
искуством на руководећим местима у 
Рудницима бакра Бор посебно истиче 
повећање производње и смањeње трош-
кова пословања и подмлађивање радне 
снаге:

- Да би се рентабилно пословало, 
неопходно је у првој фази повећати 
производњу бакра у концентрату на 
три хиљаде тона месечно, смањити 
трошкове пословања и побољшати 
технолошке параметре како би се 
производна цена бакра свела у такве 
оквире да РББ успешно финансијски 
послује. Да би се то постигло, није 

довољно само имати добар руководећи 
тим, него треба оспособити младе пер-
спективне кадрове у свим произво-
дним линијама да временом преузму 
и воде производњу. 

Небојша Радошевић као нови дирек-
тор размишља и о повећању производње 
у Рудницима бакра Бор да би било 
довољно концентрата бакра за прераду 
у новој топионици:

- Имамо три године времена да, 
до завршетка изградње нове топио-
нице, стабилизујемо производњу кон-
центрата бакра и, поготово у јами, 
дођемо до богатијих рудних тела. 
Онда ће РББ имати јасну перспективу, 
па ћемо, заједно са Рудником бакра 
Мајданпек, за нову топионицу произ-
водити довољно концентрата бакра за 

њен пуни капацитет, под условом да 
се обезбеде и довољне количине увоз-
ног концентрата бакра, као некада – 
закључује Небојша Радошевић.

Нови директор РББ-а о амбициоз-
ним плановима говори са покрићем: иза 
њега је богато искуство на руководећим 
радним местима у Руднику бакра Бор. 
Рођени Боранин (1947.) завршио је Ру-
дарски факултет у Бору. Од 1973. до 
1984. године ради у борској Флотацији 
у свим процесима производње. До 1990. 
године је управник Флотације „Велики 
Кривељ”, а до 2000. био је заменик ди-
ректора РББ-а за флотације. На том 
месту је радио и од 2008. до постављења 
на садашње место директора РББ-а.

М. Милошевић

Небојша Радошевић, нови директор Рудника бакра Бор

POVE]ATI PROIZVODWU I 
SMAWITI TRO[KOVE

О амбициозним плановима Небојша Радошевић говори на основу дугогодишњег богатог радног искуства 
на руководећим радним местима у Руднику бакра Бор. – За испуњење планова није довољан само добар 
руководећи тим, већ и млади перспективни кадрови у свим производним линијама

Дан рудара и Дан компаније РТБ Бор 

CENTRALNA PROSLAVA 
U MAJDANPEKU 

Очекује се да свечано буде пуштено у рад реновира-
но постројење за флотацијску прераду полиметалич-
не руде „Чока Марина“

РТБ. – Поводом Дана рудара Србије и Дана компаније 6. авгу-
ста ће свечано бити пуштена у пробни рад реновирана линија за 
прераду руде из полиметаличног лежишта „Чока Марин“. Погон 
се налази у оквиру мајданпечке флотације и како нам је (седам 
дана пре рударског празника) рекао Светомир Мустецић, нови 
директор Рудника бакра Мајданпек, жестоко се ради на довр-
шетку линија млевења, флотирања и филтрирања концентрата. 

Има изгледа да се не доврше грађевински радови у бункеру за 
прихват и дробљење руде, али док се не размахне експлоатација 

„Чока Марина“, рудног тела које се више може сматрати рудни-
ком злата него бакра, има довољно времена да се окончају и ти 
послови. Материјал је стигао, конструкција за дробилицу и сама 
дробилица такође, носачи за траку, као и прихватни бункер су 
урађени у АТБ ФОД-у и само се чекају услови за монтажу.

Како сазнајемо од Мустецића, поред представника ресорног 
министарства и гостију из других министарстава, очекују се и 
бројни пословни партнери, бивши директори РТБ-а, председ-
ници општина Бор и Мајданпек, председници управних одбора 
и скупштина басенских предузећа, синдиката и - традиционално 
– новопечени пензионери, односно радници који су између два 
рударска празника окончали своју радну каријеру. Осим богатог 
музичког програма, планиран је и турнир у малом фудбалу, а и 
нека културна дешавања у граду у организацији мајданпечких 
културних посленика.

Љ. Алексић

Управни одбор једногласно поставио новог директора Рудника бакра Мајданпек

MUSTECI] 
NA ^ELU RBM-A
Пред РТБ-ом и РБМ-ом је много посла, али треба да се 
радујемо кад га има – поручио је Светомир Мустецић. 

- У првом плану повећање поизводње, смањење трош-
кова и улагање у раскривање лежишта 

РБМ. - Светомир Мустецић, дипломирани машин-
ски инжењер, нови је директор Рудника бакра Мајданпек. На ово место постављен је 23. јула 
једногласном одлуком Управног одбора овог предузећа, а на предлог Благоја Спасков-
ског, генералног директора Басена. Захваљујући члановима Одбора на поверењу и Витомиру 
Миладиновићу, директору који је 10 година водио РБМ у тешким условима, Мустецић је изјавио 
да ни њему самом неће бити лако, али да себе на овом месту види „као прелазно решење“, док 
РТБ не постане једно предузеће. 

Говорећи о задацима који су пред Рудником бакра Мајданпек, Мустецић је најпре навео 
повећање производње и смањење трошкова, уз очекивање већих инвестиција. Јер, без великих 
улагања у раскривку, по Мустецићу, нема производње бакра ни опстанка Мајданпеку. Што се тиче 
опреме, познато је да је део већ стигао, а део ће стићи чим се регулише начин финансирања путем 
залога за отписани материјал. Очекује се један багер, још два камиона и једна бушилица. 

-У наредне три године мораћемо да „нападнемо“ Сверни ревир јер је тамо обезбеђена руда 
управо за толики период, уз уклањање 
јаловине које и даље није мало. Однос 
руде и раскривке иде чак до 1:4, али прва 
сагледавања указују да је тај захват еко-
номски веома добар, оправдан, и да ће 
њиме моћи да се финансира и нешто 
инвес тиционе раскривке. За остали, нај-
већи део инвестиционе раскривке на 

„Југу“ биће потребна додатна улагања и 
ту ће менаџмент РТБ-а морати да уложи 
велике напоре како би обезбедио новац за 
скидање 25 милиона тона у првом делу 
захвата или око 52 милиона на „Истоку“, 
односно у целом захвату. Када се то уради, 
онда ће млади људи, који треба да преузму 
рудник од нас старијих, моћи мирно да раде наредних 20 година.

Мустецић је најавио подмлађивање руководног тима и максимално укључивање младих људи 
у све секторе јер без њих нема напретка. Он сам је у РБМ-у већ 30 година и, како рече, имао је 
среће да се запосли у време кад је овај рудник био гигант, кад се пуно радило, али и добијали 
станови, високе плате, обука у иностраним фирмама... Млади људи који су се касније запослили, 
нажалост, нису то осетили, али ће се сада деловати у том правцу. Биће организована њихова 
едукација, посете највећим светским рудницима, набављана најбоља светска опрема, а на њима 
је да све то преузму, раде и остваре оно што се планира. Сматра да је у заједничкој борби за већу 
производњу потребна подршка свих структура у предузећу, а посебно синдиката. 

-РТБ и РБМ очекују велики послови, али добро је што их има и треба да се радујемо кад 
има посла – нагласио је нови директор. - Најгора је била не тако давна неизвесост када ћемо, 
и да ли ћемо, уопште бити на послу. На срећу, прошли смо тај период. РБМ је имао 4.300 
радника 1990. године, а сада само 950 људи. Међутим, са повећањем производње уследиће и 
оно што је добро за народ, а то је да се укажу нова радна места.

Љ. Алексић

Тридесет година у руднику
Светомир Мустецић је рођен 1955. године у Жа-

губици. У РБМ је дошао 1981. године и почео као 
млад инжењер одржавања. Две године био је на 
помоћној механизацији, а од 1983. до 1986. на баге-
рима и бушилицама. Од 1986. до 1994. је руководи-
лац одржавања тешких камиона, а онда (до 1997.) 
технички руководилац одржавања опреме на копу. 
Од 1997. до 2000. је управник ПУС-а, а до прошле 
године помоћник директора за електромашинство. 
Потом је кратко време био заменик директора, да 
би 23. јула 2010. био постављен за директора Руд-
ника бакра Мајданпек. Добитник је Шистекове на-
граде за 1997. годину.
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РБМ. – Мада је план за јул предвиђао 
нешто већи учинак од онога што је би-
лансирано на крају месеца, оним што 
је постигнуто може се бити задовољно, 
посебно растом искоршћења племе-
нитих метала. Захваљујући новим ре-

агенсима, искоришћење злата је са 31 
повећано на 42 одсто, а дуплирано је и 
искоришћење сребра.

-РБМ је у јулу уклонио око 750.000 
тона јаловине и откопао око 230.000 
тона руде – казао нам је дан пре истека 

месеца Светомир Мустецић, директор 
рудника. - Производња концентрата 
биће већа од планиране, али због 
мањег садржаја бакра (уместо очеки-
ваних 13%, биће га око 11 %) очекује 
се подбачај од педесетак тона у односу 
на основни план. Међутим, свесно 
се ишло на мањи квалитет да би се 
повећало искоришћење злата и њега 
ће у концентрату бити преко плана. 
Значи, бакра у концентрату ће бити 
око 450 тона. Да није било потонућа 
багера (у старим радовима на „Доло-
вима 2“) и четвородневног застоја, не 
би било ни тог малог подбачаја „на 
бакру“.

Што се тиче даљег повећавања 
производње на Севеном ревиру, ела-
борати о потенцијалима „Тенке 1 и 2“ 
су урађени и зна се да тамо има око 
700.000 тона руде (са 0,5 посто бакра и 
0,3 до преко 1 грам злата по тони руде). 
Међуим, ту недостаје опрема, пре свега 
бушилица (за коју су понуде пристигле, 
само се разматра затварање кредитне 
линије.) На „Тенки 3“ се буши, треба да 
се ураде геофизичка испитивања руде и 
крене у израду пројекта. На путу су и 

све дозволе за „Чока Марин“, дозвола за 
узимање пробног узорка већ је добијена, 
расписан је тендер за извођача радова и 
чекају се одговори учесника на основу 
којих ће тендерска комисија изабрати 
најповољнијег. 

Пошто и у Мајданпек ускоро 
стиже нови велики багер, шесточлана 
група тамошњих радника који раде на 
одржавању ускоро путује у Немачку на 
седмодневну обуку и биће тамо док се 
багер монтира. Уследиће потом пријем 
пет руковалаца, младих људи елек-
тро и машинске струке (јер багер је 
компјутеризован), па ће и они учество-
вати у његовој монтажи кад буде стигао 
како би га добро упознали. Обука са ин-
структором из Немачке је обавезан део, 
али је план директора Мустецића да 
младе руковаоце пре тога пошаље неко 
време и на кривељски коп да и тамо 
виде, чују и науче како се већ ради са 
овако моћном и скупом машином. Што 
се тиче возача, њих ће најпре потражити 
у редовима запослених који за то имају 
жељу, па ће се тек онда примати нови.

Љ. Алексић

РББ. – Најбоље резултате у јулу у 
Руднику бакра Бор остварио је погон 
Шљаке: за 29 дана јула добијено је 
550 тона бакра у шљаци или 159 тона 
бакра у концентрату шљаке – укупно 
седам тона више бакра у шљаци него 
што је био план за цео месец.

У свим погонима Рудника бакра 
Бор план у јулу био је 795 хиљада 
тона руде и производња 1.900 тона 
бакра у концентрату и богатој руди 
која иде директно у топионицу. За 29 
дана јула (последњи доступни подаци 
до закључења овог броја „Колектива“) 
топионици је на даљу прераду по-
слато 1.700 тона бакра у концентрату 
и сасвим је извесно да ће јулски план 
производње сигурно бити остварен. 

На површинском копу „Велики 
Кривељ” у току је обука нових возача, 
па је због ангажовања искусних возача 
у обуци младих на располагању било 
мање камиона за превоз јаловине. Због 
тога је раскривање рудних лежишта незнатно испод плана. У августу ће обука бити 
завршена, па се очекује да се на раскривању рудних лежишта ради пуним капаци-
тетом и према динамичком плану за ову годину.

Пошто је у Руднику „Велики Кривељ” претходних месеци укупно произве-
дено 200 тона бакра у руди мање од плана, производњом у јулу је тај подбачај 
смањен на 150 тона, док ће се производња бакра у концентрату смањити на 120 
тона рачунајући од почетка године.

Ако Јама до краја јула произведе још две хиљаде тона руде, и овај погон ће ис-
пунити јулски динамички план производње. План производње богате руде је фазно 
померен због кашњења у добијању дозволе и недостатка новца за инвестиционе 
радове. Очекује се да ће јулска производња богате руде за топионицу бити 1.700 
тона руде са средњим садржајем бакра изнад пет процената и да ће топионици бити 
предато око сто тона бакра.

М. М. 

ТИР. – За 26 дана јула у Топионицу је стигло укупно 12.440 тона концен-
трата (просечно дневно 480 тона), као и 600 тона богате руде. Све количине су 
прерађене, тако да овај погон располаже са око 2.000 тона шарже и 1.500 тона 
руде. У том периоду произведено је 1.725 тона анодног бакра, са тенденцијом 
даљег повећања, па се, по речима Бобана Тодоровића, директора ТИР-а, 
крајем месеца очекује биланс од око 2.200 тона „црвеног метала” или просечно 
дневно 66 тона. Све аноде су пребачене у електролитичку рафинацију из које се 
предвиђа да „изађе” око 2.200 тона катодног бакра, односно од почетка године 
укупно 12.400 тона. 

-У наредном периоду очекујемо даље повећање производње анод-
ног бакра,  јер има довољно сировина и репроматеријала (угаљ, нафта, 
мазут, топитељи). Такође, велику пажњу посветићемо смањењу трошкова 
производње – истиче Тодоровић. 

Фабрика сумпорне киселине прошлог месеца је продуковала 3.400 тона мо-
нохидрата, док на залихама има око 10.000 тона овог производа. 

Ј. С.

У РБМ-у током јула дато више племенитих метала и скоро милион тона ископина

Захваљујући новим реагенсима проценат злата у концентрату већи за 
трећину, а сребра дуплиран. – Уклоњено око 750.000 тона јаловине и отко-
пано 230.000 тона руде 

Топионици је на даљу прераду у јулу предато 1.700 тона бакра у кон-
центрату и сасвим је извесно да ће јулски план производње у Руднику 
бакра Бор бити остварен

SKOK u ISKORI[]Ewu ZLATA

VI[E BAKRA IZ 
[qAKE

Јулска производња у Руднику бакра Бор Јулски учинци металурга

PROIZVODwA 
POLAKO RASTE

Из Топионице „изашло” 2.200 тона анодног, а из Електролизе исто 
толико катодног бакра. – Фабрика сумпорне киселине продуковала 
3.400 тона монохидрата. 

Мајданпечка флотација: 
производња концентрата биће већа од планиране 



Страна 76. август 2010. Број 2201/2202 

РБМ. – Иако је прво тромесечје 
било кризно и са доста непланираних 
застоја у производњи, за шест месеци 
рада у овој години, у односу на прошлу, 
у мајданпечком руднику остварено је 40 
одсто више ископина, а потрошња елек-
тричне енергије и нафте смањена је за 

20 процената. 
- Прошле године смо за шест 

месеци дали 3.220.000 тона ископина, 
а ове смо премашили четири и по ми-
лиона тона, пре свега, захваљујући 
интензивнијем раскривању „Север-
ног ревира“. Укупне ископине „теже“ 

су за 40 одсто баш због јаловине јер 
је резултат „на руди“ остао на нивоу 
лањског – каже Светомир Мустецић, 
директор РБМ-а. Подвлачи још да их је 
у 2009.  „пратио“ просечан садржај од 
0,337 одсто бакра, односно знатно бољи 
од овогодишњег.  – Сада је он 0,267 
процената, а то је, осим проблема 
у производњи у првом тромесечју, 
један од основних разлога што смо 
за пола године произвели 2.520 тона 
бакра у концентрату. Боље смо, зато, 
прошли са осталим племенитим ме-
талима и до јула дали 144 килограма 
злата (наспрам лањских 125) и 880 ки-
лограма сребра (прошле године дата 
692). Више злата и сребра извучено је 
експлоатацијом „Долова 2“, лежишта 
које је познато по добром садржају 
драгоцених метала у руди. Морам да 
истакнем и да смо у овом периоду, у 
односу на исти од пре годину дана, по-
трошли 20 одсто мање струје и горива. 

Јунски учинак од 960.000 тона ис-
копина, 515 тона бакра у концентрату, 
41 килограма злата и чак 302 кило-
грама сребра, Мајданпечанима даје 

„ветар у леђа“ и самопоуздање да ће 
до краја године „испеглати“ подбачај 
на бакру направљен током прва три 
месеца. Крајем августа ће и код њих 
стићи велики багер, а онда ће, тврде, 
производња бити интензивнија.

-Нови багер ће радити на  „Јужном 
ревиру“ и заједно са пет нових ка-

миона биће задужен за уклањање 
раскривке. То је највећи посао који 
почињемо ове године,  а он ће овај 
рудник одржати „живим“ још много 
година. До прве руде тамо треба скло-
нити 52 милиона тона јаловине, мада, 
разматрамо варијанту да захват пре-
половимо и у наредне две године дамо 
25 милиона тона. На тај начин брже 
ћемо доћи до првих количина добре 
руде, просечног садржаја преко 0,42 
одсто – открива Мустецић и додаје да 
у такозваном источном захвату, тик 
до града, има преко 100 милиона тона 
руде. Док нове машине буду раскривале 

„Јужни ревир“ упоредо ће се, како нам 
рече,  из „Јужног ревира“ испумпавати 
вода. 

Г. Тончев Василић  

РББ. – Прелаз „из два у један“ 
борској Флотацији је, ако се изразимо у 
кладионичарском духу, за шест месеци 
донео сигуран добитак! Реконструкција 
тамошњих флотационих постројења 
и рад са једним, уместо са два млина, 
допринели су да овај погон забележи 
велике уштеде нормативног материјала, 
а прерада је, малтене, остала на нивоу 
лањске. 

-Потрошњу нормативног мате-
ријала смо из месеца у месец смањи-
вали и то по свим ставкама, почев од 
свеже воде и уља, па до електричне 
енергије, челичних шипки и кугли. У 
Флотацији је, бар, рачуница проста и 
ту нема дилеме. Ако имате прераду и 
радите пуним капацитетом, трошкови 
по тони прерађене руде и шљаке не-
миновно ће бити мањи – каже Никола 

Станчев, управник погона. Додаје да 
је реконструкција млинова, која је 
обављена крајем прошле године, дала 
резултате у овој и да се они, поред ве-
ликих уштеда, огледају и у стабил-
ности процеса прераде. – Раније смо 
на сат прерађивали 160 тона шљаке, 
али су радила два млина (сваки је 
прерађивао по 80 тона на час). Сада са 
једним млином за сат прерадимо 145 
тона шљаке, притом штедимо облоге, 
шипке, струју, а прераду полако 
повећавамо. Основни план смо са 
75.000 тона шљаке месечно „подигли“ 
на 90.000 тона и, за сада, успевамо да 
га остваримо. 

За шест месеци рада у овој години 
борска Флотација је само на струји, че-
личним шипкама и облогама уштедела 
тачно 71.650.000 динара! Када се „на 

папиру“ изведе рачуница, то изледа 
овако: Лани је за пола године потрошено 
906 тона челичних шипки у вредности 62 
милиона динара, а ове године 655 тона и 
за то издвојено 45 милиона. Дакле, само 
на челичним шипкама уштедело се 17 
милиона динара. Струја, коју су прошле 
године у том периоду трошила два 
млина, вредела је 101.785.000 динара, 
а сада је, са једним млином, потрошено 
75.135.000, односно 26.650.000 динара 
мање. Највећа уштеда забележена је на 
челичним облогама јер је минуле године 
потрошена 161 тона у износу 38 мили-
она динара, док су за шест месеци ове 
године употребљене тек 42 тоне у вред-
ности 10 милиона динара, значи чак 28 
милиона динара мање.

- Раније смо млинове облагали на 

прерађених 100, па 150 хиљада тона 
шљаке, а откад смо прешли на режим 
рада „два у један“, од последњег 
облагања прерадили смо преко 350 
хиљада тона. Уместо да на свака два-
три месеца купујемо облоге, ми, ево, 
тек у јулу мењамо оне које смо ста-
вили октобра прошле године – вели 
Станчев објашњавајући шта у борској 
Флотацији треба да се уради у оквиру 
мини-ремонта. 

За пола године у борској Флотацији 
прерађено је 506.867 тона, што јамске 
руде, што шљаке и добијено 1.517 тона 
бакра у концентрату. Из 76.089 тона 
јамске руде извучено је 549 тона бакра 
у концентрату, а из 430.778 тона шљаке 
добило се 968 тона „црвеног“ метала. 

 Г. Тончев Василић

Шестомесечна производња у мајданпечком руднику

VI[E ZLATA I SREBRA
За пола године остварено 40 одсто ископина више него у истом периоду лани, а потрошња струје и горива смањена за 20 процената.  – Из око 
1,2 милиона тона руде за то време извучено 2.520 тона бакра у концентрату, 144 килограма злата и 880 килограма сребра. – Нови багер, који у 
Мајданпек стиже крајем августа, треба из „Јужног ревира“ да склони 25 милиона тона јаловине и за две године „загребе“ прве количине од 
преко 100 милиона руде 

Борска флотација појевтинила шестомесечну прераду 

Реконструкцијом млинова потрошња струје, челичних облога и шипки 
опала за укупно 71,65 милиона динара. – Највеће уштеде забележене на об-
логама, 28 милиона динара, а шестомесечни рачун за струју је, у односу на 
лањски, сада „лакши“ за 26,65 милиона динара. – За шест месеци прерађено 
непуних пола милиона тона шљаке и из ње добијено око хиљаду тона бакра 
у концентрату

„Тенка“ чека 
дозволу

У мајданпечкој флотацији пла-
нирано је да се до 6. августа оспосо-
би за рад четврта млинска секција 
и за њу заврши линија која ће фло-
тирати и млети полиметаличну руду 
из „Чока Марина“ и „Тенке“. Ових 
дана се, како нам рече први човек 
РБМ-а, раде истражне бушотине за 
рудно тело „Тенка 1“, па ће се, након 
њихових анализа, сачинити елаборат 
који треба да им обезбеди дозволу за 
експлоатацију.

u[TEDELI VI[E 
OD 70 MILIONA 
DINARA

За пола године више од четири и по милиона тона ископина
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РББ. – Не памти управник Видоје 
Адамовић када се последњи пут десило 
да за један дан са кривељског копа 
буде склоњено 60.000 тона јаловине, а 
управо је толико дато, и то два дана за 
редом, на измаку јуна. – У јулу ћемо 
склонити преко милион и по тона 
раскривке и то ће бити највећи ме-
сечни учинак „на јаловини“ од по-
четка године. Резултати од 29. и 30. 
јуна само иду у прилог очекивањима 
да ћемо до краја 2010. сигурно испу-
нити годишњи план уклањања 16 ми-

лиона тона јаловине. Наравно, тешко 
бисмо се примакли оваквим резул-
татима да није набављена квали-
тетна опрема. Нови „комацу“ багер 
товари јаловину у нове камионе, они 
је одвозе до транспортног система, 
који сада ради одлично, па је ланац 
производње јак и без лабаве карике. 
Ако томе додам и добре путеве које од 
20. јуна равна још један, нови грејдер, 
морам да кажем да не постоји ни-
каква препрека за остварење плани-
ране годишње производње осам мили-

она тона руде и двоструко више рас-
кривке.

Упоредо са радовима у трећем 
захвату, на копу „Велики Кривељ“ 
обављају припреме и за четврти. Од 
јула до септембра треба да се заврше 
путеви и да тада одатле почне склањање 
око пет и по милиона тона јаловине. – У 
четвртом захвату има 59.365.000 тона 
руде чији је средњи садржај 0,338%. 
У септембру ћемо и тамо почети да 
скидамо јаловину, а већ почетком на-
редне године „дохватићемо“ бакар – 
каже Адамовић.   

За шест месеци ове године са 

кривељског копа ископано је 3.859.000 
тона руде и дато 2,2 милиона тона рас-
кривке. Укупне ископине биле су теже 
од шест милиона тона, а из руде је из-
вучено 9.780 тона бакра. У поређењу са 
истим периодом прошле, овогодишња 
шестомесечна производња „јача“ је за 
700 тона „црвеног“ метала, с обзиром 
на то да је у првој половини 2009. про-
изведено 9.020 тона бакра у руди. Само 
у јуну, произведено је 743.500 тона руде 
и из ње добијено око две хиљаде тона 
бакра.

Г. Тончев Василић 

ТИР. – Комплетна металуршка 
производња у првих шест месеци ове 
године заснована је на сопственим сиро-
винама. Прерађен је сав концентрат који је 
стигао из басенских рудника, као и богата 
руда. Топионица је примила 79.437 тона 
влажног концентрата и 11.470 тона богате 
руде, од чега је 9.500 тона прерађено у 
првом полугођу, а преосталих 2.000 тона 
у јулу. Произведено је 13.364 тоне анода, 
углавном из концентрата, док су 424 тоне 
добијене из богате руде. Искоришћење 
бакра у Топионици је близу 95 посто што 

је, како истиче Владимир Јаношевић, 
заменик директора ТИР-а за производњу 
и развој, задовољавајуће с обзиром на ову 
врсту технологије. То посебно потврђују 
јулски резултати. 

- Кампањски рад веома смета ме-
талуршким агрегатима који „раде 
на топло”, поготово Фабрици сум-
порне киселине коју одгревањем и 
загревањем изузетно можемо да угро-
зимо, па покушавамо да спасимо ка-
тализаторе. Међутим, јављају се про-
блеми са дуваљком за вучу гаса која 

много пута стартује и притом се деба-
лансира. Добар знак је што је јунска 
производња текла континуирано, те 
смо остварили највећи овогодишњи 
месечни биланс од 3.298 тона анод-
ног бакра. Пошто је само у јуну Топи-
оница радила без прекида, то се пози-
тивно одразило и на потрошњу нор-
мативног материјала, пре свега, угља 
– каже Јаношевић.

Електролиза је „пратила” овакав 
темпо у Топионици и дала је 10.506 тона 
катодног бакра. У јулу је почела друга 
овогодишња кампања продукције пламе-
нитих метала. И поред свих тешкоћа због 
система рада „крени – стани”, Фабрика 
сумпорне киселине је произвела 36.798 
тона техничке и 509 тона акумулаторске 
киселине. Њена тржишна цена се знатно 
поправила у односу на лањску. Пошто је 
нагло порасла потражња киселине (залиха 
нема), повећан је број захтева који чак 
стижу из Грчке, Бугарске и Турске, а ту су 
и уговори који тек треба да се реализују. 

Из Ливнице бакра и бакарних легура 

„изашло је” само 348 тона производа, 
што је изузетно скромно у поређењу са 
прошлом годином. Овде је и даље при-
сутна „позната прича” о тржишту као 
ограничавајућем фактору. Фабрика ба-
карне жице је продуковала 3.566 тона 
дипформинг, 156 тона динамо-жице и 
две тоне производа синтер-металургије. 
У Преради метала одливене су 24 тоне 
разних арматура, углавном за сталне 
купце.

Због смањене потребе осталих мета-
луршких погона за топлотном енергијом 
у летњим месецима, у Енергани је акти-
вирана парна мини-турбина која дневно 
производи 0,5 мегавати електричне 
енергије из вишка паре. У току су при-
преме и провера котлова за предстојећу 
зимску сезону. Транспорт ТИР-а је био 
веома ангажован и задовољио све зах-
теве предузећа када је реч о железнич-
ком и друмском саобраћају, а пружао 
је услуге и РББ-у (превоз шљаке до 
флотације).

Ј. Станојевић

У „В. Кривељу“ новом механизацијом крче путеве ка годишњем плану

@ESTOK TEMPO 
TEK PREDSTOJI

У јулу планирано склањање рекордних милион и по тона јаловине из трећег захвата. – В. Адамовић: „Спремамо се за копање 
четвртог захвата у којем има непуних 60 милиона тона руде, а одатле до краја године треба да скинемо око пет и по милиона тона 
раскривке.“ – За шест месеци дато 700 тона бакра више него у истом периоду лане

Шестомесечни производни рапорт металурга

PRERA\IVANE SAMO 
DOMA]E SIROVINE

Нови грејдер
Нова машина за равнање путева на коп 

је допремљена крајем јуна. Реч је о грејдеру 
марке „комацу“ који има снагу 209 киловата 
и кошта око 650 хиљада долара. Одржаваће 
транспортне путеве на копу, равнати их и 

„пеглати“ ударне рупе. О новом грејдеру воз-
ач Љубиша Младенесковић има само речи 
хвале. 

– Лакше ми је са новом машином, усло-
ви су бољи, кабина је удобна, а има и климу. 
Посла за мене овде увек има, нарочито по-
сле кише, али не жалим да радим кад имам 
чиме. Мој задатак је да оспособим путеве, да 
их изравнам како би камиони ишли брже и 
мање се хабали. А, кад и ја радим свој по-
сао како ваља, брже иде и производња – рече 
нам Младенесковић истичући да за смену у 
грејдеру, пошто по потреби ради и на булдо-
жеру, пређе око четири километра пута. 

Очишћен гасовод
-Почетком јула у Топионици је био планирани застој од десетак дана ради 

сакупљања концентрата и санације одређених агрегата.. Застој је искоришћен за 
контролу и чишћење дела гасовода (у дужини од 70 метара) између Топионице и 
Сумпорне, који је лане обновљен средствима министарстава за заштиту животне 
средине и просторно планирање и НИП-а. Пошто смо 11. јула стартовали са 5.000 
тона шарже, очекујемо да ћемо радити без прекида више од месец дана. У периоду 
годишњих одмора (јули и август) посебно се осећа страховити недостатак активне 
радне снаге у делу производње, пре свега, у Топионици, Електролизи и Сумпорној. 
Проблем покушавамо да решимо пребацивањем људи из Ливнице која ради знатно 
смањеним капацитетом. Иначе, у ТИР-у има 1.736 радника чија је старосна струк-

тура изузетно неповољна – каже Јаношевић.

Топионица дала 13.364 тоне анодног, а Електролиза 10.506 тона катодног бакра. – Рад са прекидима веома смета 
агрегатима који „раде на топло”, посебно Фабрици сумпорне киселине. – Скроман биланс ливаца од само 348 тона 
производа за које нема тржишта. – Прерада метала ради углавном за познате купце
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РТБ. – Питам се како људи, уопште, 
могу овде да живе и раде у оваквим 
условима. Бору не само да је неоп-

ходна нова топионица, него већ кас-
нимо са њом и свим инвестицијама 
за које су уговори потписани - изјавио 

је министар рада и социјалне политике 
Расим Љајић, 22. јуна, након обила-
ска кривељског копа, тамошњих погона 
примарног дробљења и флотације, као 
и борске Топионице и Фабрике сум-
порне киселине. Не кријући велико 
изненађење стањем „на терену“ Љајић 
је новинарима казао да ће све нелогич-
ности у предлогу новог Закона о ПИО 
и Правилнику који дефинише бенефи-
цирани радни стаж морати да се от-
клоне, пре свега јер је реч о малом броју 
људи погођених овом неправдом, што не 
изискује велики финансијски издатак. 

-Није исто радити у канцеларији 
и 50 метара испод земље. Конкретно, 
реч је о електричарима, браварима и 
женама које раде у веома тешким усло-
вима рада, у три смене, а под дејством 
буке, вибрација, сумпора. Најмање 
што можемо да учинимо јесте да 
омогућимо овој категорији запосле-
них право на бенефиције и сигуран 
сам да ћемо то и урадити. Комисија 
мора да дође овде и дефинише ко 
има право да оствари бенефицирани 
радни стаж, али са лица места, а не 

из канцеларија – истакао је Љајић и 
додао да ће неправда бити исправљена и 
у обрнутом случају, те да ће бенефиције 
добијене административном одлуком из 
’97 године, бити укинуте.

Истичући да је Комисија која де-
финише бенефицирана радна места 
последњи пут у РТБ-у била давне 1974. 
године, Драган Алексић, председ-
ник ЈСО Самосталног синдиката из-
разио је задовољство што се министар 
лично уверио под којим условима људи 
у Басену раде, а имају мале или никакве 
бенефиције. – Надам се да ће мини-
строва посета уродити плодом и да 
ће сви басенски радници који раде на 
тешким радним местима и заслужују 
да имају стаж са увећаним трајањем, 
добити адекватне бенефиције – рекао је 
Алексић. Притом је подсетио да рудари, 
којима се 12 месеци стажа рачуна као 
година и по дана, нису обухваћени спор-
ним предлогом Закона о ПИО, односно 
да та радна места, како је министар и 
обећао, не подлежу никаквим проме-
нама.

Г. Тончев Василић 

Министар Расим Љајић подржао захтев басенских синдиката за адекватним бенефицијама

OTKLONITI SVE 
NELOGI^NOSTI

Неправде из Правилника који дефинише стаж са увећаним трајањем морају да се исправе и отклоне, а електричари, бравари и жене које раде 
у веома тешким условима, добију адекватне бенефиције, изјавио министар рада и социјалне политике

Предлог новог Закона о ПИО под синдикалном лупом

Основне замерке Самосталног синдиката односе се на формулу за усклађивање пензија и општег бода. – „Против смо повећавања радног ста-
жа за жене са 35 на 38 година, али и свих новина које девалвирају бенефицирани стаж“ – каже Драгиша Трујкић. -  Незадовољни предложе-
ним законом синдикалци најављују штрајкове, а први протест ће се, највероватније, одржати у Бору почетком септембра

БОР. – Уколико се Радна верзија 
Закона о пензијско-инвалидском 
осигурању не промени, Савез само-
сталних синдиката Србије организоваће 
серију протеста, а борске улице ће, 
највероватније, бити прво место 
окупљања незадовољних  радника и 
пензионера Србије – чуло се на седници 
Већа ССС општине Бор, 8. јула.

– Предложио сам да протести 
крену из Бора јер је ово типична рад-
ничка средина и град који је, у односу 
на остале у Србији, највише погођен 
предложеним изменама и допунама 
Закона о ПИО. То је град радника и 
пензионера, а уједно и место у којем 
је стопа незапослености највећа у 
Србији - објаснио је Драгиша Трујкић, 
председник Већа ССС борске општине. 
Додао је да је Председништво ССС 
Србије подржало његову иницијативу 
и предложило Већу да она на наредној 
седници буде усвојена. – Верујем да 
ће тако и бити и да ће почетком сеп-
тембра Бор бити место одакле ће 
незадовољни радници и пензионери 
из целе Србије кренути у обрачун 
са свима онима који неће социјални 
дијалог и оглушују се о минималне 
синдикалне захтеве.

Основне замерке Самосталног 
синдиката односе се на формулу за 
усклађивање пензија и општег бода. 
Радна верзија Закона о ПИО предвиђа 
да се вредност општег бода убудуће 

„везује“ за раст друштвеног бруто произ-
вода (БДП) и пензија усклађује тек када 

он премаши четири процента. Рачуница 
је, међутим, показала да би, уколико се 
овакав предлог изгласа, пензије у Србији 
врло брзо „пале“ на 40 одсто репу-
бличке просечне зараде, јер предвиђања 
на основу финансијских параметара 
казују да ће БДП наредне године забе-
лежити раст од 1,2 одсто, а да до 2016. 
године неће прећи три процента. – На 

тај начин најугроженији би били пен-
зионери са најнижим примањима 
пошто би пензије биле знатно мање 
од 60 одсто просечне плате у Србији. 

Тражимо, зато, да се вредност општег 
бода усклађује двапут годишње са 
кретањем зараде у претходном ше-
стомесечном периоду, као и да се 
пензије усклађују са кретањем трош-
кова живота и просечне плате запо-
слених у претходних шест месеци. То 
је модел „пола-пола“, по такозваној 
швајцарској формули, по којој про-

сечна пензија никада не би могла да 
буде нижа од  60 одсто просечне зараде 
– образложио је Трујкић.

Следећа примедба Синдиката односи 

се на члан 20. Закона о ПИО којим се  
регулише стаж са увећаним трајањем и 
услови за снижавање старосне границе 
који се, по новом предлогу, малтене 
дуплирају. Опет је, упозоравају синди-
калци, „математика“ показала да је бе-
нефицирани радни стаж девалвиран, од-
носно да се увећани доприноси уплаћују 
буквално безвезе, те да ни запослени 
немају користи од тога што ће отићи 
раније у пензију, а ни послодавац што 
ће их раније ослободити рада. – Пример 
којим поткрепљујемо тврдњу јесте 
ситуација у којој се налазе рудари. Јер, 
ако се рудар запосли у 18-ој години, он 
ће, у моменту када напуни 53 године 
живота и стекне услов за одлазак у 
пензију, имати равно 49 и по година 
стажа. Поента је што се приликом об-
рачуна пензије рачунају максимално 
42 и по године радног стажа, а све 
преко тога сте радили џаба – тврди 
Трујкић.

Савез самосталних синдиката Србије 
против је и постепеног подизања радног 
стажа за жене, са 35 на 38 година, јер је 
већ предложено повећање старосне гра-
нице за пун стаж са 53 на 58 година.

Радна верзија Закона о ПИО ће у 
скупштинску процедуру ући полови-
ном септембра или најкасније почетком 
октобра, тако да има времена да се до-
кумент промени и амандманима прила-
годи захтевима Самосталног синдиката, 
чуло се, поред осталог, на седници Већа 
ССС борске општине. 

Г. Тончев Василић 

SPORNA FORMuLA
Инвалиди рада чланови Синдиката

Веће Савеза Самосталних синдиката Србије је на последњој седници верифи-
ковало Савез инвалида рада Србије као свог пуноважног члана, па је на седници 
Већа ССС борске општине учињено исто. Бор је, како се чуло, „велика фабрика 
инвалида рада“, па зато не чуди што је борска организација једна од најбројнијих 
у Републици. - Одувек смо били на њиховој страни, а убудуће ћемо им, као нашим 
пуноправним члановима, пружати и сваку врсту помоћи - рекао је Трујкић.

Министар Љајић са синдикалцима РТБ-а



Страна 10 6. август 2010. Број 2201/2202 

РТБ. – Стручњаци руског ин-
ститута РИВС у Санкт Петербургу 
управо испитују узорке руде из Вели-
ког Кривеља и Мајданпека ради прециз-
ног утврђивања могућих искоришћења 
метала. Потом следи сусрет у Русији 
на коме ће се анализирати резултати и 
одредити даљи ток сарадње који под-
разумева израду пројекта, избор опреме 
за флотације у Кривељу и Мајданпеку, 
оцену њене вредности и само уговарање. 
Ово је суштина договора двеју страна 
(сачињеног 7. маја ) које су предводили 
генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски и главни менаџер РИВС-а 
Алексеј Владимирович Зимин. Истра-
жи вање могућности валоризације мо-
либдена из кривељског рудокопа одло-
жено је за наредну годину када ће се за-
хватити периферија лежишта, где има 
више овог метала.

Циљ вишедневне посете 
специјалиста РИВС-а Басену био 
је да “сниме” процес у застаре-
лим флотацијама ради сагледавања 
могућности повећања капацитета пре-
раде и искоришћења метала уз помоћ 
нове опреме и технологије. У потпи-
саном протоколу посебно је нагла-
шено да технолошки резултати студије 
морају задовољити следеће услове. За 
флотацију у Мајданпеку: капацитет од 6 
милиона тона руде, искоришћење бакра 

86%, злата 60%, сребра 60%, квалитет 
концентрата 22% бакра. За флотацију 
у В. Кривељу: капацитет 10,6 мили-
она тона руде, искоришћење бакра 86%, 
злата 40% и квалитет концентрата 22%.

Руководство Басена је оценило, а 
стручњаци РИВС-а су потврдили, да ће 
РТБ без знатне промене процеса и даље 
губити део драгоценог метала у који 
се претходно много улаже. Посебно 
када се зна да повећање искоришћења 
бакра и племенитих метала без већих 
капиталних улагања смањује њихову 

“цену коштања” као крајњих производа. 
Наглашавајући да верује у РИВС као 
научну кућу, Спасковски се најпре зало-
жио за сигрно финансирање. Јер, док не 
пређе у већинско државно власништво 
(што је у процедури), РТБ као аванс за 
лизинг (најбржи начин плаћања) може 
да понуди само залог на бакар и злато 
у процесу, а да остатак буде ризик пар-
тнера - што је оцењено као могуће. Као 
реалнију, Спасковски је предложио 
могућност међудржавног кредита по-
средством Мешовитог руско-српског ко-
митета, а као трећи начин финансирања 
поменут је додатни метал производен 
на основу нових РИВС-ових решења за 
већа искоришћења. 

Уосталом и сам Зимин је нагласио да 
се РИВС не бави пословима у којима не 
види економску ефикасност као крајњи 

исход. У том смислу се заложио за рад 
по етапама, са наглaшeним приорите-
тима, са добром проценом ефикасног 
правца и за брзу исплативост техно-
лошких решења. Посебно је нагласио 
да реконструкција производње треба да 
има одређени циљ, јер у сваком другом 
случају то је само обична замена опреме 
која је дотрајала. Небојша Радошевић, 
директор РББ-а, од руских стручњака 
очекује да за сваку од технолошких фаза 
дају економске подлоге у смислу која 
је производна цена било ког од произ-
вода и које је њено снижење у односу 

на постојећу. Према речима Димче 
Јенића, директора РТБ-а за развој, 
овај инвестициони програм заправо је 
сагледавање повећања производње у 
Кривељу на 10,6 а у Мајданпеку на 6 ми-
лиона тона руде годишње, при чему се 
наглашава преиспитивање могућности 
и верификација постојећих капацитета, 
са проценом улагања у нову опрему или 
репарацију постојеће, да би се дошло до 
наведеног капацитета. То се, пре свега, 
односи на процес дробљења, а код 
флотацијске концентрације на увођење 
нових машина.                     Љ. Алексић

РББ. - Ако вам кажемо да шест ва-
рилаца и четири бравара, под надзором 
пословође и сменског инжењера, треба 
да обави ултразвучно мерење дебљине 
плашта млина и, због евентуланог 
оштећења зупчаника, узме отисак зуба 
да би проверили како они „належу“, у 
први мах ће, сигурни смо, свако у глави 
имати слику стоматолошке интервенције 
или реновирања зубне ординације, а 
не мини-ремонта у борској Флотацији. 
А управо је то део радова у оквиру 
реконструкције млина са шипкама на 
тамошњој „Б“ секцији.

- Најпре смо демонтирали улазне 
делове испред млина (кривине, 
штуцне, рукавце), потом залепили 
гуму у рукавцу, скинули облоге са 
плашта и са улазног и излазног чела 
млина, а предстоји нам ултразвучно 
мерење дебљине плашта који, уко-
лико се утврди да постоје напрснућа, 
треба и заварити – рекао нам је 11. јула 

управник, Никола Станчев.
Док смо разговарали, један од ва-

рилаца „узјахао“ је млин и варнице су 
почеле да прскају. – Он скида са плашта 
старе шајбне. Похабане су и више 
немају облик круга, већ су раубовањем 
постале елипсасте. Разбушиће, затим, 
рупе и заварити их да поново постану 
округле. У међувремену ћемо прекон-
тролисати зупчаник, узети отисак 
зуба и проверити да случајно нема 
оштећења – објаснио је Станчев.

Све ово је, како нам рекоше, само 
увертира за главни посао у оквиру ре-
монта, односно предрадња за ваљано 
облагање млина. После девет месеци 
рада, веле, дошло је време да се че-
личне облоге замене. - За облагање нам 
је потребно 50-ак тона нових облога. 
Ове старе и „поједене“ ћемо вратити 

„Гучи“ и за њих добити одређену ко-
личину нових кугли или одливака. 
Такву врсту трампе радимо и када 
мењамо облоге на дробилицама, а 
то је само један од начина да се при-
штеди где год се за то створе услови – 
истакао је управник.

На крају нам рече да у борској 
Флотацији има око 400 тона старог 
гвожђа које би радо дали за нови багер 
или камион и да се нада да ће ускоро, 
пошто се у „комшилуку“ увелико скупља 
све што остане после „сече“ Сумпорне, 
и они „ухватити“ ред.

Г.Т.В.

Руски институт РИВС сагледава модернизацију басенских флотација

KA BOqEM ISKORI[]Ewu METALA
Специјалисти из Санкт Петербурга сада у својим лабораторијама темељно испитују узорке руде из В. Кривеља и Мајданпека, пошто су по-
четком маја “снимили” процес у погонима РТБ-а. - Овај инвестициони програм је сагледавање повећања  производње у Кривељу на 10,6 а у 
Мајданпеку на 6 милиона тона руде годишње

Мини-ремонт у борској Флотацији 

KAO KOD ZuBARA
Пре него што млин са шипкама обложе са 50-ак тона нових челичних 

облога, ултразвучно ће измерити дебљину плашта и, превентиве ради, са зуп-
чаника узети отисак зуба који треба да покаже евентуална оштећења 

РТБ. – На основу Одлуке Скупштине РТБ-а Бор о набавци рударске опреме 
и механизације од стратешког интереса за басенска зависна предузећа, 20. јуна 
(у дневном листу „Политика“) објављен је оглас о јавном прикупљању понуда 
за куповину још четири тешка камиона носивости 150 тона, по два хидраулична 
багера (запремина кашике 15 кубних метара), јамска утоваривача и бушилице и 
по једне бушаће гарнитуре, хидрауличних бушаћих кола и дизалице,  укупне вред-
ности 10 милиона евра. 

-Целокупна рударска механизација узета је на кредит. Ништа нам није 
поклоњено, а „cash-flow“ компаније показује да ћемо кредит отплаћивати без 
икаквих проблема. Реч је о повољном зајму Фонда за развој, са годишњом 
каматом од 2,5 одсто, трогодишњим грејс-периодом и роком отплате од 10 
година – објаснио је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а.

Нови кредит узет је под истоветним условима као и претходни и уз гаранцију 
Владе Србије. Подсетимо, у оквиру претходног зајма, у износу 27 милиона евра, 
за потребе мајданпечког и борских рудника бакра набављено је 10 тешких ками-
она носивости 220 тона, по два багера (запремина кашике 22 кубна метра) и бул-
дожера и по једне бушилице и грејдера.

Г.Т.В.

РТБ расписао тендер за набавку додатне рударске механизације

OPREMA ZA JO[ 
10 MILIONA EVRA
Басен сада купује нешто мање камионе и багере, а и јамске утоварива-
че, бушилице... – Реч је о повољном зајму Фонда за развој 
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РББ. – Првокласни див, хидрау-
лични багер марке „komatsu“, највећи 
у Европи, свечано је у суботу, 19. јуна, 
пуштен у рад, а прилику да виде како 
огромна кашика захвата прве тоне руде 
са кривељског копа имали су бројни за-
послени и људи из градског привредно-
политичког миљеа. Моћна машина, 
тешка 400 тона, само је део стратешке 
опреме коју је, уз гаранцију Владе 
Србије, уговорио и набавио Басен Бор.   

– Багер је наручен пре шест месеци 
и део је рударске опреме вредне 27 
милиона евра. Међутим, то није све! 
Расписали смо тендер за набавку још 
четири тешка камиона носивости 150 
тона, по два хидраулична багера (за-

премина кашике 15 кубних метара), 
јамска утоваривача и бушилице и по 
једне бушаће гарнитуре, хидраулич-
них бушаћих кола и дизалице,  укупне 
вредности 10 милиона евра. Цело-
купна рударска механизација узета је 
на кредит. Ништа нам није поклоњено, 
а „cash-flow“ компаније показује да 
ћемо кредит отплаћивати без икак-
вих проблема. Реч је о повољном 
зајму Фонда за развој, са годишњом 
каматом од 2,5 одсто, трогодишњим 
грејс-периодом и роком отплате од 10 
година – изјавио је, између осталог, ге-
нерални директор РТБ-а Благоје Спа-
сковски.   

Хидраулични багер кошта четири ми-

лиона евра и може одjeдном да захвати 
50 тона ископина, тако да ће са само 
четири „кашике“ пунити нове камионе. - 
Потребне су нам овакве машине јер са 

„Великог Кривеља“ морамо да скло-
нимо 160 милиона тона раскривке, а 
у Мајданпеку чак 250 милиона тона. 
Ако вам кажем да смо прошле године 
у „Кривељу“ са четири стара багера 
дали укупно 13 милиона тона иско-
пина, а да ово чудо од машине за исто 
време може само да ископа 15 мили-
она, онда је јасно колика је њена моћ – 
казао је Спасковски. Притом је подвукао 
да ће се бржим раскривањем лежишта 
већ за годину и по дана доћи  до руде 
која ће имати 35 одсто бољи садржај од 
оне која се данас копа.

-Када будемо добили још један 
багер, даваћемо годишње минимум 38 

милиона тона раскривке и тада ћемо 
старе машине, које овде раде већ 34 
године, заложити за нове у флотацији 
– открио је директор и закључио: - Прво-
класне машине, највеће у Европи, 
овде су због бакра, јер бакар доноси  
новац, а новац бољи стандард запо-
сленима у Басену, житељима Бора и 
целог региона. 

Управник копа Видоје Адамовић 
истакао је да ће нови багер допринети 
знатном проширењу лежишта, бржим 
радовима у трећем и четвртом захвату 
и, пре свега, обезбеђивању руде за на-
редну годину. – Ефекте његовог рада 
очекујемо наредне године, али је си-
гурно да ће и он помоћи да до краја 
године дамо осам милиона тона руде 
и 16 милиона тона јаловине. 

Г. Тончев Василић

РББ. – Јесте да није за пиће, али 
добро дође раднику, кад врућине 
запеку, да се мало освежи, умије се 
и доручкује у хладовини коју прави 
дрвеће са стране – рече нам Томис-
лав Дендић, руководилац дробљења, 
показујући руком у правцу воде која 
је у танким млазевима, на све стране, 
штрцала из импровизоване фонтане у 
кругу борске Флотације. 

Одавно је, како нам је објаснио, на 
том месту довод индустријске воде, а 
она се у малим слаповима, монотоно, 
само преливала преко „прага“ бетон-
ског базена. – Пре две године смо, мој 
колега Зоран Лојаница и ја, решили 
да простор оплеменимо и учинимо га 
занимљивијим и пријатнијим. Мало 
смо импровизовали и од непотребних 
индустријских делова врло брзо скло-
пили нешто налик фонтани. Можда 
није баш репрезентативна, али бар 
ради, а и не изгледа лоше – с поно-

сом прича Дендић, журећи да објасни 
и симболику малог крста на врху. – То 
је симбол вере у овај погон и његово 

„боље сутра“!
Фонтана је, како смо сазнали, 

састављена од штуцни, циклона, делова 
црева, кугли, и из ње тече техничка вода. 
Без обзира на то што није за пиће, кажу 
да често у базену пливају рибе, а по-
некад и радници коју донесу. За време 
паузе, веле, многи дођу, седну на једну 
од бетонских клупа и ту попију сок или 
кафу, доручкују и попричају. 

И заиста, уколико се упутите ка 
борској Флотацији, мале су шансе да 
вам ова „грађевина“ и њена непосредна 
околина не привуку пажњу. Фонтана се 
налази на јединој зеленој површини у 

„дворишту“ погона, а око ње су, попут 
музејских експоната, с пажњом ода-
брани и постављени стари делови фло-
тационих машина. Неки су послужили 
као жардињере, па је у њима посађено 

цвеће, а други су ту, попут малог вагона, 
само естетике ради. 

-Фонтана ради и зими, а, чини ми 
се, тад је још лепша. Нахватају се 
„лулице“ па изгледа као неки велики 

сталактит. И то треба да видите! – 
добаци Дендић, испраћајући нас из 

„оазе“ борске Флотације. 
Г.Т.В.

Кашика дивовског багера захватила прве тоне руде на кривељском копу

VELIKI BAGER 
ZA VELIKE POSLOVE

„Првокласне машине, највеће у Европи, овде су због бакра, јер бакар доноси новац, а новац бољи стандард запосленима у Басену, житељима 
Бора и целог региона“ – изјавио генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски на свечаности поводом пуштања у рад највећег хидраулич-
ног багера у Европи, на површинском копу „Велики Кривељ“

Радници борске Флотације направили фонтану од старих индустријских делова 

OSVE@EwE IZ [TuCNI I CIKLONA

Џојстиком диже 
50 тона

Чини се да је тог јутра најузбуђенији 
због нове машине био багериста Горан 
Шарбановић. Иако је на кривељском 
копу од ’87. и има три године „стажа“ 
на старом хидрауличном ОК-багеру, 
приметили смо да му, ипак, није било 
свеједно у пространој кабини џиновске 
утоварне машине. А како и би, када му 
је ово први радни дан у новом багеру, 
око њега бројне камере, фотоапарати и 
новинари, а 20-ак метара одатле много 
радозналих погледа. – „На око“ се види 
да је овај багер моћнији, јачи и бржи од 
оних које сам „терао“ до сада. Мотор му 

је снажнији јер има, колико сам чуо, 1,3 мегавата. Уз то је веома комфоран, кли-
матизован, а има чак и фрижидер иза седишта. Багер је багер, не плашим се. Па, 
ја тих 50 тона, колико сада могу да загребем једном „кашиком“, дижем џојстиком. 
Сада сам на већој висини, на око осам метара, али није никакав проблем. Ако га и 
буде, ту је такозвана смрт-палица која, када је повучем, у случају да ми позли, бло-
кира све команде у багеру – рече нам кроз осмех Шарбановић.

Томислав Дендић поред своје креације
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Енергана. – Старе предратне тур-
бине у Енергани Топионице и рафинације 
бакра Бор још увек могу да раде. После 
многих реконструкција и ремонта тур-
бина број 2 (2,5 мегавата) сада произ-
води до једног мегавата струје на сат, а 
да има довољно вишка паре из топио-
нице, производила би и више. Ремонт 

турбине број 3 је у току и када за месец 
дана буде ремонтована, допринеће много 
већој сигурности у производњи струје.

- Турбине у борској Енергани про-
изводе струју из топионичке паре 
која долази као нуспроизвод (10 до 15 
тона паре на сат). Да има више паре, 
и производња струје била би већа од 

једног мегавата на сат. На тај начин 
прошле године смо произвели 688.189 
киловат-сати струје. Ове године (после 
ремонта) почели смо производњу тек 
средином јула, али очекујемо да до 
краја године производња струје буде 
на нивоу прошлогодишње производње. 
На тај начин годишње уштедимо два 
милиона динара, јер за толико мање 
преузимамо струју од ЕПС-а. То јесте 
кап у мору, с обзиром на то да ТИР 
месечно за струју издваја 29 мили-
она динара, али за нас је и тако мала 
уштеда – велика и директна јер готово 
да немамо никакве трошкове – истиче 
Бобан Њагуловић, управник Енер-
гане, и напомиње да су велике уштеде 
остварене и уградњом кондензаторских 
батерија у „ТС Бор ИИИ“.

Осим тога, систем грејања 
индустрије, који функционише током 
целе године, редовно се одржава и 
санира по потреби. Заменом дотрајалих 
деоница на магистралним вреловодима 
и реконструкцијама по подстаницама 
смањује се потрошња угља и осталих 
енергената у процесу производње у зим-
ском периоду, а у летњем има веше паре 
за приозводњу струје. 

Енергана снабдева погоне пијаћом 

водом. Реконструкцијом 350 метара 
магистралног цевовода (челични је 
замењен пластичним) смањени су 
губици воде, па се инвестиција вредна 
милион 700 хиљада динара вратила за 
пет до шест месеци. Осим тога, следи 
комплетна реконструкција магистралне 
водоводне мреже према погонима у 
вредности 7,5 милиона динара, што 
ће се исплатити за пола године јер ће 
се смањити потрошња пијаће воде за 
половину. 

- Све су то ситне уштеде, али вре-
меном много значе – напомиње управ-
ник Њагуловић. – Повећање капаци-
тета производње у новој топионици 
дирекно ће утицати на повећање 
производње електроенергије у Енер-
гани, а самим тим и до значајнијих 
уштеда.

У међувремену, док нова топио-
ница не буде завршена, размишља се 
(по налогу руководства РТБ-а Бор) о 
могућности да се градска Топлана врати 
у састав Енергане, што ће побољшати и 
сигурност и квалитет грејања десетак 
хиљада станова прикључених на град-
ски топловод.

М. Милошевић

После ремонта у Енергани

I KAP U MORU 
VELIKA U[TEDA

Производећи струју из отпадне топионичке паре, Енергана годишње смањује издатак за струју два милиона динара. – Сами ремонтују турби-
не, реконструишу топлотне подстанице и комплетну водоводну мрежу по погонима. - Све инвестиције враћају се за пола године

РББ. – Око пола године радници Јаме 
скупљали су по свом „дворишту“ расхо-
доване делове и шасије и полако од тога 
склапали рударску машину. Свесни да 
нова кошта много, скоро пола милиона 
евра, одлучили су да фирми приштеде 
новац и да уз мало труда сами оспо-
собе још један, пети „вагнер“. Оно што 
су наумили, спретни и вредни мајстори 
успели су и да ураде.

 -Скупљали смо по кругу старе 
делове и, од јутра до јутра у проте-
клих пет-шест месеци, састављали 

овог лепотана – рекао нам је, 18. јуна, 
Драган Цветковић, ВКВ механичар 
у Јами. С поносом показујући руком 
у правцу „вагнера“, тек офарбаног у 
жуто, додао је: – Склопили смо га од 
старих, али, испоставило се, не и 
неупотребљивих делова који одавно 
само сметају и руже „круг“ погона. 
Јамске машине су много старе, тако 
да ће овај „новајлија“ добро доћи ру-
дарима и макар мало им олакшати 
услове рада. 

Са новим „вагнером“ у Јами ће сада 

бити пет таквих утоваривача, два мања, 
три камиона и два мини-матика. Кажу да 
је последњи пут нова машина спуштена 
доле још 1981. године. Рударска опрема 
је скупа, нови јамски утоваривач кошта 
близу пола милиона евра, а овај што су 
га саставили, не би дали ни да им неко 
понуди више. Он је њихових руку дело, 
а у њега је, веле, уграђена и свака „кора 
рударског хлеба“.

-Ма, саставили бисмо га ми много 
брже, него су нам недостајали делови. 
Почели смо од „голе“ шасије, радили 
једно по једно и, ево, успели да му 

удахнемо живот – задовољно нам прича 
аутоелектричар Слађан Милиновић 
додајући да су на „новој“ машини 
нови само мотор, мењач и претварач. – 
Делови коштају око 80 хиљада, а нов 
утоваривач је шест пута скупљи. Зато 
је овај „вагнер“, ем велика уштеда за 
компанију, ем велика помоћ за кама-
раде који се доле муче са старом опре-
мом – рекао је Милиновић и отишао да 

„упали“ машину како би и новинари 
видели да она ради.

Г. Тончев Василић

Рудари Јаме од расходованих делова саставили нови утоваривач

„VAGNER” - RU^NI RAD
Од старих делова и шасија разбацаних по „дворишту“ погона, рудари Јаме за шест месеци саставили јамски утоваривач. - Нови „вагнер“ 
кошта око пола милиона евра, али је захваљујући спретним и вредним мајсторима, у Јаму, за много мање пара, спуштен још један, пети уто-
варивач 

Драган Цветковић и Слађан Милиновић

Турбина број 2 у Енергани
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ТИР. – Делимично захваљујући 
добром раду и  квалитетима  запослених у 
Служби машинског и електроодржавања 
Електролизе, овај металуршки погон 
постиже боље производне резултате – 
једнодушни су у оцени његови руково-
диоци. Ово тим пре ако се има на уму 
стање агрегата и уређаја који су веома 
стари у технолошком и сваком другом 

погледу, па великим ангажовањем ових 
људи омогућено је да та опрема боље 
функционише. Служба се састоји од пет 
бригада (транспортних уређаја, кранова, 

пумпи и климатизације, пластичара и 
оловара, и опште у којој су стругари и 
вариоци) и функционише као целина за 
потребе свих радних јединица Електро-
лизе  (у оквиру ње су и издвојене службе 
у Златари и РЈ за производњу бакар-
сулфата).

 -Реч је о људима који дуго раде у 
Електролизи, са просечним радним 
стажом од преко 25 година. Већина 
њих има стаж преко три деценије, а 
многи ће за неколико година отићи 
у пензију. Реч је о искусним, врхун-
ским мајсторима који, нажалост, 
неће имати коме да пренесу своје 

знање пошто нисмо обнављали кадар. 
Много ће се осетити њихов недоста-
так када оду. Зато би у догледно време 
требало примити минимални број 
људи који би се обучавали док су ови 
старији још увек овде. Дуго ништа 
нисмо улагали ни у опрему, него се 
постојећа одржава даноноћно. Већину 
послова радимо сами, а тзв. трећа 
лица се ангажују само за оне специ-
фичне или тамо где су неопходне ди-
залице и кранови. Проблем нам 
једино представља редовна набавка 
репроматеријала и резервних делова. 
Када би се то задовољило, нема посла 
који не можемо да завршимо  - каже 
Раде Проловић, руководилац Службе 
машинског одржавања Електролизе.

Радници за пример

Наш саговорник је посебно инсисти-
рао да поименице истакне поједине рад-
нике за које сматра да заслужују само 
речи хвале: Бранислава Јеремића, 
пословођу машинског одржавања, који 
свакога дана оперативно учествује у 
решавању проблема и извршавању 
радних задатака свуда где нема довољно 
људи, Мирољуба Радовановић, бри-
гадира на транспортним уређајима, 
Славишу Кокелића из бригаде кра-
нова, Небојшу Станковића, брига-
дира пумпи, Сретена Јовановића и 
Драгана Пантелића, атестиране ва-
риоце за које нема задатка који нису у 
стању да обаве. У бригади пластичара 
су бригадир Горан Стефановић, затим 
Драги Србуловић и Чеда Ристић, у 

Златари Драган Митић, Милован 
Даковић, Александар Вељковић, а у 
Фабрици плавог камена Јовица Спасић 
и Јовица Костадиновић. Осим радника, 
Проловић подсећа да су ту техничари и 
инжењери који су, као подршка, заду-
жени за све послове, почев од планирања, 
преко набавке делова и репроматеријала, 
до завршног извођења. 

Заједничким снагама прави се 
стратегија свих радова у току године 
и, на основу њих, годишњи планови. 
Једино се у Фабрици плавог камена раде 
класични ремонти, а у осталим радним 
јединицама не, јер би се тиме угрозио 

континуитет производње, па се план-
ски застоји користе за те интервенције. 
На пример, машину за производњу по-
лазних катода одржава бригада транс-
портних уређаја заједно са колегама 
из електроодржавања. Она је стара 
преко 30 година и, како кажу, по-
требна јој је стална нега, брига и ква-
литетно одржавање, јер од ње почиње 
производња бакра. Од јануара се сукце-
сивно обављају делимични ремонти, а 

у њу је уграђен и нови агрегат. Иначе, 
она је последњи пут ремонтована пре 
10 година. Све су урадили овдашњи за-
послени, јер истичу да то не могу они 
из ФОД-а или друге фирме зато што не 
знају како машина „дише”. 

Не знају за радно време

-Наша служба је мала у односу на 
велики погон који одржавамо, а ту 
је и Пометон – ТИР.  Екипу чине 22 
радника, од којих су многи болесни 
или су већ дуже време на боловању. 
На папиру нас је толико, а у пракси 

функционишемо са много мање људи. 
Упркос томе, иза нас ништа не остаје 

незавршено. Премда су стари, агре-
гати углавном сви раде. Поједини, 
попут силицијумског исправљача 
број четири, нису радили 12 и више 
година. Када је силом прилика морао 
да се укључи,  наша екипа га је оспо-
собила за два дана. Желео бих да по-
хвалим Слободана  Станковића, ВКВ 
електричара, Драгана Трујића који од-
ржава све кранове у Електролизи, ау-
томатичаре Саву Тодоровића, Дражу 
Журжановића и Славишу Макуловића 
у Златари. Осим одржавања, стално 
искрсавају ситуације када морамо 
нешто да преправимо и поправимо. 
За службу не постоји радно време - до-
лазимо ноћу када нас пробуде, одмах 
се организујемо и у року од 15 минута 
смо на терену. Ради се док се посао не 
заврши. Имамо посебно велику одго-
ворност, пошто не смемо да угрозимо 
континуитет производње – наглашава 
Новица Урлановић, пословођа службе 
електроодржавања.

Јасмина Станојевић

QUDI MALO, A POSAO VELIKI
Служба машинског и електроодржавања Електролизе доприноси бољим производним резултатима погона

Искусни, врхунски мајстори, нажалост, неће имати коме да пренесу своје знање уколико се ускоро не приме млађи радници. – Једино се у Фа-
брици плавог камена раде класични ремонти, а у осталим радним јединицама за то се користе плански застоји, како се не би угрозио конти-
нуитет производње. – Оспособљени агрегати који нису радили 12 и више година

Пластичари варе на 45 степени
У електролитичкој рафи нацији 

бакра, где жива у термометру пре-
лази 45. подељак Целзијусове скале, 
затекли смо пластичаре Чедомира 
Ристића и Драгог Србуловића 
који су варили облоге за бетонске 
каде. За њих је интересантно што 
одржавају и све погоне ТИР-а, али 
и РББ-а. По потреби свима помажу, 
јер једино Електролиза има овај 
профил радника. У међу времену,  
многи погони су уве ли  пластичне 
цеви (инсталације), а немају обучен 
кадар, па користе услуге Електро-
лизине бригаде пластичара. Сви су 
овде упућени једни на друге. Пошто 
више не постоји грађевинска и 
столарска група, сада све те по-
слове (демонтажа бетонских када, 
нивелација и монтажа нових)  
обављају радници из свих сектора.

Мирољуб Радовановић и Бранислав Јеремић 
поред машине за прављење полазних катода

Раде Проловић

Новица Урлановић
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РТБ. – Ма, морам да се сликам 
поред ове грдосије, биће то супер 
фотографија за Фејсбук! – упорна је 
била жена из групе од 30-ак запосле-
них у басенским заједничким службама 
која је 16. јуна отишла да „уживо“ види 
недавно купљене машине-дивове. Пип-
нула је гусеницу огромног багера, наме-
стила наочаре за сунце и осмех, и... дан 
када је први пут дошла  на кривељски 
коп заувек је сачуван у дигиталном фор-
мату.

-„Кашика“ багера „у цугу“ може да 
подигне 50 тона, а цела машина тешка 
је 400 тона – објаснио је најпре каракте-
ристике „комацу“- џина управник копа, 
Видоје Адамовић. Искусно, попут 
правог водича, бирао је шта да каже, а 
да причом не збуни знатижељне погледе. 
– По квалитету ово је први хидрау-
лични багер у свету. Могућности су 
му велике, па ће годишње потоварити 
до 15 милиона тона ископина. Радиће 
у спрези са новим дамперима јер ћемо 
тако моћи да постигнемо висок капа-
цитет утовара и транспорта. Кошта 
око четири милиона евра. 

Причу о новом багеру и његовој 

снази употпунио је и први човек бор-
ских рудника, Јовица Радисављевић: 
– Рећи ћу вам само да електро-мотор 
који покреће комплетну хидраулику 
багера има 1,3 мегавата! Па, сад ви 
видите колико је то моћна машина. 
Посао за који је купљен ће, не 
сумњам, урадити квалитетно, тим пре 
што може да ради и у неминираним 
материјалима. Ми ћемо му олакшати 
рад серијама минирања, а то ће му, 
свакако, продужити и век трајања.  

„Туристи у рођеној фирми“ оду-
шевљено су шетали унаоколо не кријући 
изненађење што се први пут „очи у очи“ 
срећу са великим рударским машинама 
и што виде где се и како зарађује сваки 
динар који они „књиже“. 

–Па, ово је сјајно! – викала је једна 
госпођа покушавајући да се лепезом од-
брани од таласа тропске врућине који 
је тога дана „купао“ широке кривељске 

„терасе“.
 – Боже, човек је заиста савр-

шено створење. Гледај, молим те, 
колики камион он вози – коментари-
сао је старији господин, с неверицом 
гледајући у правцу дампера који им се 

приближавао. 
– Ја бих га, богами, провозала! Кад 

је могао Динкић, што не бих и ја! – до-
бацивао је алт из групе.

-Нови дампери на низбрдици 
коче уз помоћ електрике. Тада 
електро-мотори постају генератори 
једносмерне струје, па се на тај начин 
камион успорава. Обичну, механичку 
кочницу, возач може да употреби тек 
када дође на испод три миље по сату, 
односно када се креће око шест ки-
лометара на час. „Белаз“ троши око 
80 литара нафте на сат – одговарао је 
Радисављевић на питање једног еконо-
мисте из групе.

Као прави домаћин, расположен 
да макар мало приближи „материју“ 
људима из финансија, рачуноводства, 
контроле и осталих басенских служби, 
први човек борских рудника открио 
је том приликом и планове за „Велики 
Кривељ“ који, како рече, у потпуности 
оправдавају досадашње инвестиције. – 

Све ово што сте видели, нови ками-
они, булдожери и багер, а и оно што ће 
тек стићи, грејдер и бушилица, донеће 
нам континуитет у производњи и си-
гурних 20 година рада. Урадили смо 

пројекат по којем за то време треба 
да откопамо 163 милиона тона руде и 
136 милиона тона јаловине. По њему 
се у „Кривељу“ ради у пет захвата, тзв. 
push back-ова, а ми смо два већ завр-
шили. Тренутно смо у трећем захвату, 
где имамо 32 милиона тона руде и 17 
милиона тона јаловине. Трећину смо 
дали, али ћемо ту бити и у наредне две 
године. Након тога следе четврти и 
пети захват - испричао је Радисављевић, 
подвлачећи да се у међувремену пла-
нира повећање капацитета производње 
на 10,6 милиона тона годишње, што под-
разумева проширење граница копа за 
још 60 милиона тона руде.

До краја године, како се чуло од 
управника кривељског копа, из трећег 
захвата треба да се извади осам милиона 
тона руде и 16 милиона тона јаловине. – 
Пошто се ефекти нове опреме очекују 
у наредној, радимо пројекат којим 
производњу „дижемо“ на безмало 11 
милиона тона руде, а то онда значи 

да ће и количина бакра и злата тада 
бити већа.

-А, веће ће нам бити и плате! – до-
бацио је неко.

Горица Тончев Василић

У посети кривељском копу: Багер и дампери задивили „рачуноводство“ 

ТИР. – Ништа необично у ваз-
духу 15. јуна није наговештавало оно 
што је изненада уследило у 14 сати и 
45 минута. По наизглед мирном вре-
мену (према информацијама из Хидро-
метеоролошког завода, у Бору је тог 
дана дувао лагани ветрић брзином осам 
метара у секунди) изнад Електролизе у 
трену се нешто десило. Створио се ко-
витлац попут пијавице који је за 30 се-
кунди, огромном силином, буквално 
отргао кров производне хале. Бакарни 
лим, даске, изолација, тер-папир, олуци, 
сливници – десетак тона масе колико је 
тежак оштећени део крова - летели су 
на све стране. Овај хир природе трајао 
је врло кратко и за то време „подигао” 
600 до 1.000 квадратних метара бакар-
ног лименог крова, укупне површине 
7.000 квадрата, и причинио велику 
материјалну штету. 

- Срећа у несрећи је што се то 
десило 15 минута пре краја смене, 

па је  врло мало људи остало у 
погону (већина су били у купатилу) 
и нико није повређен. Позвали смо 
осигуравајући завод због процене 
штете и касније надокнаде. Прециз-
них података још нема, али је штета 
сигурно вишемилионска пошто је ба-
карни лим изузетно скуп. Објашњење 
за овај необични метеоролошки фе-
номен за сада немамо, али смо одмах 
почели да лечимо последице, будући 
да је већ истог дана био велики 
пљусак. Упркос свему, производња у 
хали није прекинута - каже Љубиша 
Стаменковић, управник Електролизе.

 Како би се обезбедила сигурност 
радника, најпре су дизалицом уклоњени 
делови лима, олука и сливника који су 
висили или се заглавили између цеви. 
Пошто је реч о радовима на висини 
које морају да обаве специјализоване 
екипе, ангажована је фирма  „Изопро-
грес” која има уговор са ТИР-ом. Крхо-

тине су оштетиле и неколико додатних 
објеката – кров на клима-централи, сто-
варишту бакра и машинској хали, што, 

такође, мора хитно да се санира. 

Ј. Станојевић

Необични метеоролошки феномен изазвао „хаварију” у Електролизи

„PIJAVICA” ODUVALA KROV HALE

„TURISTI U RO\ENOJ FIRMI”

Ковитлац „подигао” 600 до 1.000 квадратних метара крова укупне површине 7.000 квадрата. – Срећом нема повређених пошто се то десило 15 минута 
пре краја смене, када је већина радника била у купатилу. – Штета вишемилионска пошто је бакарни лим изузетно скуп

Групни снимак „туриста” - за успомену

„Па, ово је сјајно” - нови дампер
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БOР. – Када је аустријска компанија 
„Вест Алпина“ била у кризи и многи рад-
ници остали без посла, створен је модел 
запошљавања назван „Радне фондације“ 
уз заједничко финансијско учешће рад-
ника који су остали без посла (од от-
премнине), послодаваца и државе. Тако 
је организовано бесплатно школовање 
радника за нови посао код познатог по-
слодавца до нивоа високе школе. Овај 
модел запошљавања Аустријанци су 

„извезли“ у Европу и постигли успех у 
запошљавању, највећи у Пољској, и сада 
га нуде Србији и земљама Балкана.

На семинару „Радне фондације у 
Аустрији“, одржаном у Бору 27. јула, 
представници аустријског министар-
ства за рад, социјална питања и заштиту 
потрошача представили су детаље свог 
модела запошљавања уз напомену да 
такав модел може да функционише 
само као партнерство свих учесника у 
пројекту.

- За овај пројекат неопходно је за-
интересовати раднике, синдикате, 
послодавце, Националну службу 
запошљавања, ПИО, Министарство 

за рад и социјалну политику... После 
бесплатног школовања радници имају 
загарантован посао. Да би модел 
успео, неопходно је заједничко учешће 
у пројекту, али и политичка воља да 
се све то организује – истиче Оливер 
Хилер, аташе за социјална питања Ам-
басаде Аустрије у Београду.

У организовању семинара у Бору 
учествовао је и Индустријски синдикат 
Србије са циљем да се са аустријским 
моделом запошљавања упознају ло-
калне власти, будући послодавци и На-
ционална служба за запошљавање.

- Ово је први корак јер је 
досадашња пракса у Србији пока-
зала да се мора наћи бољи начин за 
смањење броја незапослених. У Бору 
има и незапослених, али и вишка 
запослених које модернизацијом и 
повећањем производње у Рударско-
топионичарском басену Бор очекује 
преквалификација или стручно 
усавршавање. Зато аустријски мо дел 
запошљавања у Бору може да да 
добре резултате – закључује Него-
слав Јовановић, потпредседник 

Индустријског синдиката Србије.
Аустријски модел запошљавања по-

зитивно је оценило и Министарсво за 
рад и социјалну политику Србије (после 
првог семинара одржаног крајем прошле 
године). Велико интересовање за овај 

модел показано је и у Босни и Херце-
говини, па ће наредни семинар „Радне 
фондације у Аустрији“ бити одржан у 
Сарајеву.

М. Милошевић

БОР. – Индустријски синдикат Србије пружа 
руку свим синдикалним организацијама и сматра да 
само уједињени синдикати могу успешно да парирају 
свету капитализма и политике, чуло се на регионал-
ном семинару који је 25. јуна, уз подршку Фондације 

„Friedrich Ebert“, организован за  младе активисте 
овог синдиката у Бору. О основним принципима и 
организационој структури овог синдиката и његове 
секције младих, говорио је први човек Индустријског 
синдиката Србије, Драган Матић. 

– Задовољан сам што на семинару учествује 
две трећине људи млађих од 35 година јер је наш 

циљ, управо, да младе 
заинтересујемо за рад 
у синдикату и да овак-
вим састанцима, широм 
Србије, повратимо 
поверење. Поручујем, 
зато, колегама да се сви 

„узмемо у памет“, јер за-
послени неће толери-
сати промашаје синди-
калних лидера. Желео 
сам да сазнам мишљење 
о борској синдикланој 
сцени, а као одговор је 
апострофирана потреба 
зближавања свих син-
диката у РТБ-у Бор, ако 
не организационог, оно, 
бар, акционог, када је 
реч о интересима запо-
слених – казао је Матић. 
Повезивање басенских 
синдиката је веома важно 
и лакше га је реализо-
вати него на национал-
ном нивоу, а добар одзив 
младих на овом семинару, 

сматра он, најбоља је препорука за веру у заједничко 
и солидарно деловање, лакше и брже остварење 
циљева. 

-За сада имамо регистрован Индустријски 
синдикат у РББ-у и ТИР-у, а радимо на томе да 
регистрацију добијемо и у Мајданпеку – каже 
Рудолф Навијалић, председник ИС РББ. Додаје да 
је ова синдикална организација задовољна обимом 
инвестиција у РТБ, а незадовољна непостојањем 
колективног уговора и систематизације. – Било 
је тешко скренути пажњу на комбинат бакра и 

укомпоновати га у позитивну причу, али сматрам 
да ће сада све ићи нормалним током. Потребно 
је да будемо стрпљиви и имамо веру јер сматрам 
да ће за две-три године бити престижно радити у 
РТБ-у. 

Басенски синдикати и сада, по речима Навијалића, 
наилазе на велико разумевање послодавца, за разлику 
од стереотипне ситуације у бројним предузећима 
у Србији, наводећи пример из комшилика. – 
Индустријски синдикат постоји и у АТБ ФОД-у. 
Тамо смо скоро достигли репрезентативност, али 
бојим се да нећемо моћи штошта да поправимо с 
обзиром на то да је фирма „на коленима“. Опет ће 
бити отпуштања радника јер се власник грчевито 
бори са кризом. Уместо да направи рез, промени 
менаџмент, спусти цене услуга, побољша квалитет 
и почне да поштује рокове, АТБ најпре „удара“ по 
радницима и у том смислу ме је дубоко разочарао. 
Све више је незапослених у Србији и управо зато, 
да нам се не би десио „грчки синдром“, потребно 
је да делујемо заједно када су у питању заједнички 
интереси, попут борбе против отпуштања рад-
ника.

Индустријски синдикат је, у ствари, само једна 
организација „под капом“ Уједнињених синдиката 
Србије, насталих у циљу обједињавања свих де-
латности у земљи. Замисао УСС јесте да сви син-
дикати делују као конфедерација само у остварењу 
заједничких интереса, док би у исто време били не-
зависни и самостални у одлучивању. Индустријски 
синдикат, како се чуло на семинару, има преко 11.000 
чланова и још увек није досегао репрезентативност на 
националном нивоу. Једино је републички Одбор  ме-
талске индустрије репрезентативан, а близу су Одбор 
прехране и текстила и коже. За први когрес потребна 
им је репрезентативност три од пет одбора делатно-
сти.

 Г. Тончев Василић

Семинар „Радне фондације у Аустрији“

Савезно министарство за рад, социјална питања и заштиту потрошача Аустрије, у сарадњи са Индустријским синдикатом Србије, органи-
зовали у Бору семинар о запошљавању. – Аустријски модел запошљавања може да функционише и у Бору као партнерство свих учесника у 
пројекту

Регионални семинар за младе активисте Индустријског синдиката

UJEDINITI SINDIKATE U SRBIJI

POMO] U ZAPO[QAVAWU

Индустријски синдикат пружа руку свим синдикалним организацијама сматрајући да само уједињени могу успешно да парирају свету ка-
питализма и политике. – Једна од најмлађих синдикалних централа у земљи још увек није репрезентативна на националном нивоу, али 
има преко 100 одбора широм земље. – У Басену регистровани Индустријски синдикат РББ-а и ТИР-а
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ТИР. – У Ливници фазонских од-
ливака Топионице и рафинације бакра 
Басена Бор завршено је ливење скул-
птура учесника 26. сазива Уметничке 
колоније „Бакар“. Вајари Жељка Моми-
ров, Ђорђе Арнаут и Михајло Млинар 
урадили су по три бронзане скулптуре 
мањег формата, а по једну скулптуру 
већег формата урадили су вајари Тамара 
Ракић и Недим Хаџиахметовић.

Изложба радова учесника ово-
годишњег сазива Уметничке колоније 

„Бакар“ биће отворена у галерији „Бакар“ 
у Бору 6. августа, на Дан рудара Србије. 
Организатор је борски Музеј рударства 
и металургије уз подршку Министар-
ства за културу и у сарадњи са Басеном 
Бор и Скупштином општине Бор.

Предност млађим вајарима

Троје учесника овогодишње Колоније 
„Бакар” - Жељку Момиров, Ђорђа 
Арнаута и Недима Хаџиахметовића, 
затекли смо 27. јула у ливници 
фазонских одливака где су дотеривали 
уметничка чеда. Премда је успут 

споменула да није претерано 
сентиментална према својим 
радовима, Жељка Момиров је, 
ипак, врло брижно и пажљиво 
полирала, па прала „подну 
композицију од 12 елемената” 
и још две скулптуре: 

– Мој први сусрет са овом 
колнијом био је 1993. Велика 
је разлика у концепцији, јер 
су ранијих година аутори 
остајали месец дана и 
другачије радили у директној 
производњи са мајсторима. 
Сада смо само три дана у Бору 
ради патинирања и финалне 
обраде дела. Добро је што 
Колонија још увек постоји, 
као и људи који имају добру 
вољу да је одрже и у овим 
незавидним временима. 
Радим „у свим материјалима” 

- камену, епоксу, смоли, 
полиестеру, некада их 
комбинујем. Вајарство је 

скуп хоби. Срећна околност је 
што сам предавала на факултету, а 
водим и галерију у Београду, тако да 
ми оно није искључиви извор прихода 

- прича Жељка.
И њен колега Ђорђе Арнаут је овде 

други пут (прво упознавање са „Бакром” 
било је 1994. године када „смо били 
млади и пуни ентузијазма као на сваком 
почетку”). Такође се присећа другачијег 
типа колоније, када су вајари овде 
боравили месец дана, али нису директно 
учествовали у процесу ливења:

- Овогодишњи опус је углавном 
класична скулптура, нема експериме-
ната. Новина су два млађа аутора који 
доносе нови поглед на форму, а нас 
троје смо средња генерација. Њима 

ово много више значи, 
јер нама је раније било 
лакше да се сретнемо са 
бронзом која је врхунац 
вајарског изражавања. 
Иначе, сви радимо све, 
пошто су прилике такве 
да не можемо баш много 
да се специјализујемо. 
Утолико пре ова колонија 
омогућава млађим ау-
торима да направе кла-
сичну скулптуру са којом 
немају много шансе да се 
сретну у овом тренутку 
и стога је њима изазов 
већи. Драго ми је да 
борска колонија опстаје 
све ове године. Надам се 
да ће наше друштво по-
стати свесно њене вред-
ности, посебно ако се зна 
колико је тог материјала 
утрошено за 26 година 
постојања. Неко у 

свету би сматрао да је то 
непроцењива материјална 

вредност – истиче Ђорђе. 
За разлику од Жељке и Ђорђа, 

Недиму Хаџиахметовићу ово је први 
сусрет са бронзом и прво учешће у 
овој Колонији. Док смо разговарали, 
припремао је гипсане облоге за, како 
рече за своје радове, „објекте који 
представљају биоморфну запремину које 

се баве чувањем и неговањем 
звука“:

- Радио сам у гвожђу, 
дрвету, камену, теракоти, 
али не и у бронзи. Завршио 
сам неке веће ствари које 
се, као детаљи у ентеријеру, 
налази у позоришту КПГТ 
у Београду. Док радим, не 
размишљам да ли се то 
уклапа у одређени концепт 
или да ли је експеримент 
или не. Све је у ливењу ек-
сперимент. Трудим се да 
што је технолошки мање 
могуће задам посла мом-
цима који лију, јер смо у 
цајтноту. Управо сам дошао 
из Берлина, где сам освојио 
прву награду на интерна-
ционалном такмичењу мо-
нументалних скулптура. 
Учествовао сам и у колонији 
у Румунији, а ускоро идем у 
Русију. Живим као слободни уметник, 
па пошто овде нема пара, путујем и 
трудим се да зарадим новац напољу. 
Од скулптуре у иностранству може да 
се живи - закључује Недим.

Без ливаца нема скулптире

Ливци-калупари и они други који 
растапају метал у ужареним пећима 
завршили су свој део посла. на 26. 
ликовној колонији “Бакар”. 

- Као и сваке године, РТБ Бор даје 
највећи допринос раду Колоније – на-
глашава Данијела Матовић, кустос 
борског Музеја рударства и металургије 
и координатор Колоније. – Јер, све то 
одвија се у Ливници фазонских одли-
вака. У односу на прошлогодишњи 
састав, када смо за јубилеј – четврт 
века рада Колоније – 
били позвали велика 
имена савремене српске 
скуплтуре, ове године смо 
дали предност млађој 
генерацији која се бави 
модерном скулптуром 
како бисмо збирку обога-
тили и ауторима који тек 
долазе. 

Док су бубњале уси-
јане ливачке пећи, Данча 
Арсовски, ливац-калу-
пар, показује шта је све 
урађено. Он је овде од 
1985. и прошао је много 
тога и у стандардном и у 
уметничком ливу. 

- Рад са уметни-
цима захтева мало више 
пажње, воље и труда – 
каже он. - За разлику од 
рутинске свакодневице, 
сада треба да се обрати 
пажња на уметничке захтеве да би све 
добило форму - и поруку - коју је умет-
ник замислио и већ извајао. Радили 
смо са много њих, а највише са Томом 
Тодоровићем из Београда који је овде 
био десетак година. Кад завршимо 
посао, онда уметници дођу на дестак 
дана и дају коначну форму ономе што 
смо излили. И ми ливци-калупари 
учимо док смо живи. Увек лијемо 

нешто другачије и врло често морамо 
да се досећамо и осмишљавамо нова 
решења. И ми смо, на свој начин 
уметници, јер морамо успешно да по-
новимо оно што је уметник замислио, 
најпре кроз такозвани негатив. Кад се 
одлије у металу, он добије форму „по-
зитива“, односно оригиналног дела 
коју ће задржати за вечита времена, 
и ту не смемо бити далеко од уметни-
кове идеје. 

Данијела Матовић подсећа да је 
за 26 година рада у Колонији стварало 
више од сто најпознатијих домаћих, а 
ранијих година и страних, вајара. Од-
ливено је преко 400 радова, по граду је 
поствљено тридесетак, а у плану је да 
од наредне године Галерија „Бакар“ има 
сталну поставку мањих галеријских 
формата. За Колонију и њену збирку, 
иначе, већ важи да представља „брон-

зано доба савремене српске скулптуре“. 
Многи од уметника који су овде ства-
рали излагали су широм Европе, попут 
Мрђана Бајића који је био заступљен 
на венецијанском Бијеналу. Пружањем 
шансе млађим ауторима желео се увид у 
тај нови приступ скулптури, наравно, са 
поентом да се све уради у бронзи, иначе 
најскупљем вајарском материјалу.

Ј. Станојевић 
Љ. Алексић

BRONZA-VRHuNAC 
VAJARSKOG IZRA@AVAwA

Завршена 26. Уметничка колонија „Бакар“

Добро је што Колонија „Бакар” још увек постоји, као и људи који имају добру вољу да је одрже и у овим незавидним временима. – Овакве 
колоније спасавају не само вајаре него и актуелну ликовну сцену у Србији, јер остављају нека озбиљнија дела. – Од скулптуре у иностран-
ству може да се живи, код нас не

Ђорђе Арнаут брушењем доводи скулптуру до 
завршног изгледа

Жељка Момиров пажљиво полира „подну 
композицију од 12 елемената”

Недим Хаџиахметовић поред својих „биоморфних 
запремина”

Данча Арсовски, ливац-калупар
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РББ. – Горка прича људи са ивице 
старог борског копа стара је петнае-
стак година. Још тада је прорадило кли-
зиште и озбиљно запретило да најближе 
тамошње насеље „усиса“ у левак. Те 
’95. најпре су расељене зграде, па школа 
„3. октобар“, али и низ других објеката. 
Пре две године, међутим, остатак меш-
тана месне заједнице „Север“ обратио 
се Републичкој рударској и комуналној 
инспекцији јер су зидови кућа почели 
нагло да им пуцају, што је био знак да 
клизиште поново „ради“. Инспекција 
је одмах наложила руководству бор-
ских рудника бакра да изради „Студију 
утицаја клизишта старог површинског 
копа на околне објекте“, стручњаци Тех-
ничког факултета је урадили, а тај до-
кумент потврдио  је да домаћинства из 
улице „Доситеја Обрадовића“ морају 
у најкраћем року да се преселе на 
безбедније место.

-Укупно смо од тада раселили осам 
домаћинстава, а само од децембра 
прошле до маја ове године, скућили 

шест породица. Бирали су сами своје 
нове домове и добили онолико ква-
драта колико су имали и у угроженој 
зони. Неки су изабрали станове, други, 
пак, куће у насељу „Бор 2“, а откуп 
свих објеката, без додатних трошкова, 
РББ је платио 220 хиљада евра – рекла 
је Славица Кржановић, директор за 
развој РББ-а.

Домаћинство Лепе Васиљевић је 
међу последњима расељено. Њихов 
избор била је кућа, далеко од центра 
и градске вреве, у насељу „Бор 2“, а 
рекоше нам да им се нови дом баш 
допада. – Одвео ме син да видим ту 
нову кућу у којој ћу живети и баш 
ми се свиђа. Прелепа је. Више се нећу 
мучити и живети у сталном страху од 
пропадања у коп. Колико сам се само 
ноћи питала где ћу осванути, да ли у 
свом кревету или у руднчкој рупи – 
испричала нам је, 21. јуна, госпођа Лепа. 
И њен син, Чедомир Бусић, задовољан 
је новим смештајем. – Пресељавамо, 
полако, једно по једно и почињемо 

ВОДОРАВНО: 1. Бег, бежање, 7. 
Стручњак за аерологију, 14. Једна страна 
лица, 15. Рударски празник који је 
установљен у знак сећања на 6. август 
1903. године, 17. Највеће грчко острво, 
18. Врста зимзеленог дрвета, 19. Трговац 
дрвима, 20. Пета нота солмизације, 21. 
Масне наслаге у телу неких животиња, 
22. Боја за косу, 23. Хемијска индустрија 
(скр.), 24. Оверавање, 26. Врло тешко 
стање, 28. Кошаркашки савез (скр.), 30. 
Зимска падавина, бела слана, 31. Град 
у Русији на Уралу, 32. Град у Србији, 
35. Бивши атлетичар САД, Џеси, 37. 
Прибор за рад, 38. Плитка стајаћа вода, 
39. Планински венац у средњој Азији, 
41. Точак с причвршћеним посудама за 
наводњавање, 42. Старо доба, давнина, 
43. Баштенска биљка.

 УСПРАВНО: 1. Врста спорта, 
боксовање, 2. Река у Шпанији, 3. Орган 
за летење код птица, 4. Часовник, 5. 
Иницијали певача Здравковића, 6. 
Горња мушка одећа, 7. Име тенисерке 
Ивановић, 8. Симбол ербијума, 9. Види 

21. усправно, 10. Испољена последица, 
11. „Цар“ животиња, 12. Коштуњава 
воћка, 13. Име шахисте Каспарова, 16. 
Телефонски позив, 18. Младунче козе, 
21. Заједно са  9. усправно: Најстарији 
рудник мрког угља у Србији где је 
6. августа 1903. године почео велики 
штрајк рудара, 22. Симбол хришћанства, 
25. Трговац вином, 26. Трнокоп, пијук, 
27. Летописи, годишњаци, 28. Високока-
лорично чврсто гориво, 29. Званица на 
свадби, 31. Место и река у Финској, 33. 
Држава на Блиском истоку, 34. Завршни 
део ноге код неких животиња, 36. Ужи-
чанин, 37. Враста папагаја, 38. Рудар-
ски град у Србији, 40. Лична заменица, 
41. Државни план (скр.)..

Крста Иванов

Домаћинства са обода старог борског копа почињу нови живот
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РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: бекство, 
аеролог, образ, „Дан рудара“, Крит, јела, 
дрвар, сол, сало, кна, хи, овера, криза, кс, 
иње, Орск, Ниш, Овенс, алат, бара, Кара-
корум, долап, старина, паприка.

UKR[TENE RE^I

РББ од децембра прошле до маја ове године преселио шест домаћинстава на сигурније локације. – Расељавање је рађено према упутствима 
стручне студије и приоритетима, а укупна вредност нових домова људи са ивице копа је 220 хиљада евра. – Испражњене куће биће срушене. – 
Стари коп по десети пут ограђен жицом

живот отпочетка. Најбитније је да 
више нисмо тамо и да нам сада  не 
прети никаква опасност. 

„Студијом утицаја клизишта старог 
површинског копа на околне објекте“ 
установљено је да у близини више нема 
објеката који су у реалној опасности од 
рушења, а куће из којих су се људи пре-
селили у нове домове биће порушене. – 
У току је пренос власништва за све 
објекте које је РББ купио и наменски 
доделио угроженим породицама, а у 
међувремену смо расписали оглас и 

већ тражимо фирму која ће срушити 
старе куће. То је неминовност, јер 
постоји могућност да се у њих врло 
брзо поново неко усели – истакла је 
Кржановићка. 

Стари борски коп однедавно је 
поново, по десети пут, „опасан“ жича-
ном оградом. И овога пута развучено је 
1.750 метара бодљикаве жице која треба 
да одврати намернике од идеје да му 
приђу исувише близу.

Г. Тончев Василић 

Уручени сертификати полазницима обуке за електролучно заваривање

ATRAKTIVNO ZANIMAWE 
I KOD NAS I U SVETU

Десеторица незапослених са евиденције НСЗ добила и међународно 
признате атесте. – Повратне информације о ефектима обуке тек 
најесен

БОР. – Миодраг Димитријевић из Фабрике сумпорне киселине десето-
рици полазника обуке за електролучно заваривање свечано је уручио сертифи-
кате, као и и међународно признате атесте који им важе у наредних шест месеци. 
Курс је организовала и финансирала Национална служба за запошљавање, реа-
лизовао Народни универзитет у сарадњи са Машинским институтом из Ниша, 
док је практични део спроведен у Фабрици сумпорне киселине у Бору. 

-Обуку је похађало и успешно завршило десет незапослених лица са 
евиденције НСЗ. Електролучно заваривање је рутински посао и они су 
сада „увежбали” руку. Уколико не упражњавају ту своју вештину, губе 
осећај и због тога се атест обнавља сваких шест месеци, што је велики 
помак и побољшање на тржишту рада. Реч је о атрактивном занимању, по-
себно због атеста који је међународно признат и омогућава запошљавање у 
земљи и иностранству. Када смо лане организовали ову врсту обуке, прак-
тични део је обављен у Бродоградилишту „Рајна-Дунав” у Кладову чији је 
власник свој десеторици одмах понудио посао. Надам се да ће и ови момци 
ускоро наћи запослење захваљујући и овом атесту, али, пре свега, свом 
ангажовању и упорности.  Што се тиче овогодишњих обука, „пратимо” их 
шест месеци, тако да ћемо повратну информацију о њиховим ефектима 
имати тек најесен – рекао нам је Бојан Марковић, организатор образовања 
одраслих у НСЗ Филијала Бор.

Ј. С. 

Нова кућа у насељу „Бор 2” - прави избор

Чедомир Бусић и Лепа Васиљевић испред старе куће
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БОР. – У новом сазиву Скупштине општине Бор десет одборника имаће 
Коалиција „Уједињени региони Србије, Социјалдемократска партија Србије – 
Млађана Динкић“, по седам коалиције „Демократска странка, Српски покрет 
обнове, Влашка демократска странка“ и „Промене за Бор – Томислав Николић“, пет 
одборника имаће Коалиција „Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених 
пензионера Србије, Јединствена Србија“ и по два одборника „Либерално-демо-
кратска партија“, Коалиција „Јединствени за Бор – др Предраг Балашевић“ и „Де-
мократска странка Србије“. 

Ово су коначни резултати које је саопштила Општинска изборна комисија после 
одржаних ванредних локалних избора у Бору 20. и 27. јуна и решења Управног суда 
Србије о неприхватању приговора на токове иозборних радњи (9. јула), па је рок 
за конституисање нове општинске власти 9. септембар. Конститутивну седницу 
Скупштине општине Бор сазива председник Привременог органа општине Бор др 
Жика Голубовић.

М. М.

БОР. – Привремени орган Општине 
Бор, на седници одржаној 8. јула, донео 
је одлуку о ребалансу буџета за ову 
годину и одлуку о Завршном рачуну 
за 2009. годину. У другој половини 
ове године очекују се већи приходи по 
основу пореза и доприноса, па ће јавна 
предузећа, установе и други корисници 
ових средстава имати на располагању 

додатних око 25 и по милиона динара. 
Ово је други овогодишњи ребаланс 

општинског буџета који сада износу 921 
милион и 500 хиљада динара. 

Чланови Привременог органа 
Општине Бор све предложене тачке 
дневног реда за ову седницу прихватили 
су једногласно и без дискусије.

М. М. 

БОР. – У Музеју рударства и металургије 
у Бору 6. јула отворена је изложба керамике 
Анђелке Ковачевић. Позната борска умет-
ница представила је Боранима слике у кера-
мици и минијатуре, настале у неколико про-
теклих година. 

У предговору пратећег каталога магистар 
Балша Рајчевић каже да у стваралаштву 
Анђелке Ковачевић има толико дела која по-
себно одскачу и плене, колико својом лепотом 
и занатским квалитетом, толико и укупним 
уметничко-изражајним својствима. 

Анђелка Ковачевић излагала је више пута 
у земљи и иностранству и била учесник по-
знате колоније Тера у Кикинди. 

Изложба под називом Праскозорје у га-
лерији борског Музеја рударства и мета-
лургије отворена је до краја јула. 

М. М.

Коначни резултати ванредних локалних избора у Бору
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БОР. – У Музичкој школи у Бору, 8. јула, наступили су солисти 
београдског Народног позоришта: бас-баритон Небојша Бабић и 
сопран Ана Петричевић. Уз клавирску пратњу Ивана Јовановића 
малобројним поклоницима ове уметности солисти Народног по-
зоришта извели су арије из познатих опера: Фигарова женидба, 
Фауст, Љубавни напитак и друге. Добрим интерпретацијама чу-
вених оперских арија Небојша Бабић и Ана Петричевић претво-
рили су обично јулско вече у уметнички доживљај који ће покло-
ници ове уметности у Бору памтити уз жељу да таквих културних 
догађаја буде више.

Ово музичко вече организовано је захваљујући спонзорству 
Рударско-топионичарског басена Бор.

М. М. 

И без јавног тендера

POPRAVKA GRADSKIH uLICA
БОР. – На тендер за поправку градских саобраћајница, који је Дирекција 

за изградњу Бора расписала још крајем маја ове године, нико се није пријавио. 
Зато ће ово јавно предузеће приступити такозваном преговарачком поступку без 
објављивања јавног позива. После преговора са неким од предузећа које се бави по-
правком путева, знаће се када ће почети поправка градских саобраћајница у Бору.

М. М. 

Галерија „Бакар“ домаћин изложбе ликовне колоније „Гамзиград 2008.“

ODGONETAwE uMETNOSTI
БОР –  Галерија уметничке колоније „Бакар“ у Бору доказано је најпријатнији 

амбијент за изложбе богате, не квантитетом, већ квалитетом. Зато је овај про-
стор, 24. јуна, био идеално место за приказивање 31 дела у оквиру 16. сазива ли-
ковне колоније „Гамзиград 2008.“ Уметници из Србије, Словеније, Бугарске, Не-
мачке и Шведске дали су овој колонији међународну димензију, а изложба упри-
личена у граду бакра резултат је сарадње борског Музеја рударства и металургије 
са овдашњим и Центром за културу у Зајечару.  

-Решити однос између песништва и ликовног, скулптуре и класичног 
штафелајног сликарства, фотографије и ликовне уметности, и одредити шта 
је ту, уопште, уметност, а шта није – све су то дилеме које ова колонија, радом, 
покушава да одгонетне. Иако знамо да је немогуће одговорити на та питања, 
веома је битно да не престанемо да тежимо да се примакнемо одговору и суш-
тини живота коју тражимо кроз ликовна дела – истакао је на отварању изложбе 
историчар уметности Дејан Сотировић.

У галерији „Бакар“ у Бору изложено је 17 слика и 4 скулптуре познатих умет-
ника-учесника ликовне колоније „Гамзиград 2008.“, а Борани су те вечери били у 
прилици да први пут чују градски хор „Felix Romuliana“, који, како рече диригент 
Нада Маленовић, постоји већ 34 године и с поносом проноси име Зајечара широм 
Европе. Изложени радови моћи ће да се погледају у наредних месец и по дана.

Г.Т.В.

Солисти београдског Народног позоришта у Бору

OPERSKO JuLSKO VE^E

Изложба керамике Анђелке Ковачевић

I LEPOTA I ZANATSKI KVALITET
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Све почело од неколико 
зрнаца злата

Од давнина познати као рудоносни, борски терени су привлачили пажњу 
заинтересованих за рударство. Пре него што је Ђорђе Вајферт стекао прва 
рударска права на њих, припадали су неколицини истраживача. Међутим, 
пошто ништа озбиљније нису радили, права су им се гасила. Први истражни 

радови у Бору, 
којима је, као и 
свим осталим 
Вајфертовим ру-
дарским радовима, 
руководио Фрања 
Шистек,  почели 
су 1897. године. 
Њима се овде тра-
гало за златонос-
ном рудом и на 
то је упућивало 
налажење само-
родног злата у 
њиховим копи-

нама. Но, рачунало се и на откривање бакарних рудишта, јер се у старим ко-
пинама дошло до комада „фалцера и бакарне руде”. 

Све до 1902. углавном се радило на Црвеној стени, пошто је на и око ње 
било највише старих рударских радова. Осим тога, она је црвеном бојом де-
ловала импресивно и побуђивала наде истраживача. Али, када у њој није 
пронађено ништа што би у тај мах задовољило рударе, рад је обустављен, па 
је после четири – пет година лутања почет судбоносни поткоп испод Чока 
Дулкана. Савременик откривања борског рудишта Антула пише: „Чувена 
борска громада бакарних руда откривена је после петогодишњег безуспеш-
ног истраживања по другим тачкама, истражним радом испод једног старог 
рова, у чијој је копини запажено само неколико зрнаца злата и нешто мало 
земље, обојене карбонатима”.

На снимку из старог албума – први рударски поткоп на Чока Дулкану 
1907. године.

Ј. С.   

Пломбама одзвонило?
Француски научници креирали су гел који под-

стиче ћелије оболелог зуба да почну да се умножавају. 
Лабораторијски тестови показују да оштећења од 
каријеса релативно брзо замењује здраво зубно 
ткиво, што пломбе и зубарске бушилице може учи-
нити делом прошлости.

Гел који може изазвати поновни раст оболелих 
зуба за само неколико недеља ускоро би могао да 
пломбе пошаље у заслужену пензију.

Осмишљен у Француској, гел подстиче ћелије 
зуба да почну да се умножавају. Затим се формира 
ново, здраво зубно ткиво које постепено замењује 
део зуба који је оштећен каријесом.

Француски истраживачи наводе да су 
лабораторијски тестови потврдили да су неопходне само четири седмице за 
потпуну поновну „изградњу” оштећеног дела зуба.

Гел садржи хормон меланоцит (MSH) који лучи хипофиза, жлезда вели-
чине зрна грашка смештена иза корена носа. За MSH је одавно познато да игра 
веома важну улогу при одређивању боје коже - што га више имамо кожа, али 
и ткиво су нам тамнији.

Резултати недавно спроведених студија указују на то да тај хормон такође 
учествује у стимулисању обнављања костију. Будући да су кости и зуби веома 
сличне структуре, тим научника са Националног института за здравље и ме-
дицинска истраживања испитивао је да ли тај хормон може да стимулише и 
раст зуба.

Уколико гел почне масовније да се користи у борби против кварних зуба 
осим пломби део историје могла би да постане и зубарска бушилица која многе 
одбија од редовнијег одласка код зубара.

Нови начин поправљања зуба је безболан. Експерти верују да би нове зубне 
ћелије биле боље и дуготрајније решење.

Учинак гела се још испитује, али научници верују да ће у наредних неко-
лико година почети његова употреба…

(Извор: Сајт РТС-а)

Јубилеј Ђорђа Вајферта

„OTAC” SRPSKOG 
RuDARSTVA

Петнаестог јуна навршило се 160 година од рођења (у Панчеву) Ђорђа 
Вајферта (пореклом Немца из горње Аустрије, у души Србина из чувене пиварске 
породице). Захављујући његовом пиву које се прочуло широм Европе (две златне 
медаље на Светској изложби у Паризу – 1889. и 1900.) Вајферт је крајем 19. века 
био један од најбогатијих људи у Србији. Из тог периода датирају и његове велике 
заслуге за развој модерног српског рударства, пошто је у селу Глоговица (1897.) 
формирао, за то време одлично опремљен, “Центар за истраживање рударских 
појава”. Поседовао је неколико рудника: рудник живе на Авали, Св. Барабру и Св. 
Ану у долини Пека (злато), копове на Мирочу, Руднику и Злоту, као и топионицу у 

Рипњу код Београда.
Тиме што је 1903. године постао 

власник најчувенијег налазишта бакарне 
руде у Европи – “Борског рудника” – 
само је потврдио да се може сматрати 
творцем модерног српског рударства. 
Наиме, по Вајфертовом налогу (1897.) 
инж. Фрања Шистек је у близини 
Борске реке (истражним радовима) 
пронашао рудно тело Чока Дулкан од 
255.000 тона руде са чак 10,5 одсто 
бакра! Већ 1903. године Вајферт добија 
концесију на 50 година, а наредне, 1904. 
нуди Французима оснивање заједничке 
компаније. Они прихватају понуду, 
оснива се “Концесија Свети Ђорђе” са 
капиталом од 5,5 милиона франака 
у 11.000 акција у којима је Вајфертов 
удео 31,8 процената. Фрањо Шистек 
постаје први директор Рудника, Албер 

Лоран директор компаније (“La Compagnie Francaise des Mines de Bor, Concesion 
St. George”) у Паризу, а Вајферт њен представник у Србији.

Ђорђе Вајферт био  је оснивач или добротвор бројних научних, просветних 
и хуманитарних удржења, па се нашао и међу оснивачима “Српске народне 
банке”. Био је њен вицегувернер од 1883. до 1889,  гувернер са најдужим стажом 
(26 година -  у два мандата: од 1890. до 1902. и од 1912. до 1926.) и доживотни 
почасни гувернер. Вајферт никада није био члан ниједне политичке странке. 1890. 
је приступио масонима да би 1919. постао Велики мајстор тадашње Југославије. 
Умро је 12. јануара 1937. године у Београду, у 87-ој години, а сахрањен је у Панчеву. 
Није имао потомака. После II светског рата његова имовина је национализована, 
а у данашње време се процењује на 12 милијарди долара. Његов лик данас је на 
новчаници Народне банке Србије од 1.000 динара, а поводом јубилеја НБС је, осим 
изложбе о животу и времену Ђорђа Вајферта, издала и јубиларну ковану новчаницу 
од 20 динара која је у оптицају.

И борски Музеј рудрства и металургије је поводом 160 година од Вајфертовог 
рођења конципирао пројекат сачињен од тематске изложбе, едукативних радионица 
за младе и научних предавања. У њиховом средишту је пресудна улога коју је 
Вајферт имао за развој рударске делатности у овом делу Србије и открићу богатог 
борског рудишта.

Припремио: Љ. Алексић 
Извор: Сајт Фонда “Ђорђе Вајферт”

Вајфертов поклон школи у Метовници
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