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На централном рудном телу РБМ-а

Августовска производња у Руднику бакра Мајданпек

Рударство РБМ

РБМ. - Августовску производњу у 
Руднику бакра Мајданпек обележавају 
напори запослених на Површинском 
копу да са најнижих етажа Северног 
ревира, са самог дна, “отму” преосталих 
око 600 хиљада тона руде изузетно бо-
гатог садржаја. У августу ископана руда 
на том радилишту имала је просечан 
садржај бакра 0,42 одсто. То значајно 
побољшава производне резултате на 
металу, али у великој мери ангажује 
расположиве капацитете, будући да је 
радилиште доста удаљено од примар-
ног дробљења.

-Рад на Централном рудном телу 
Северног ревира, на етажи 344 тра-
сира пут за богату руду, где поједини 
узорци садрже и преко један одсто 

бакра и где се очекује око 600 хиљада 
тона руде - каже Андрија Марковић, 
помоћник директора РБМ-а за рудар-
ство.- Док су повољни временски 
услови, са ове идемо на отварање коте 
329 где лежи око 350 хиљада тона руде 
са просечним садржајем 0,35 одсто 
бакра и знатним садржајем злата, 
сребра и осталих метала. Отварањем 
овог усека, стварамо услове за 
подизање квалитета производње на 
количини и садржају када је реч о 
металу.

У оперативном плану за август за 
то отварање биле су две варијанте: по 
истоку и западу. Отварање по истоку, 
омогућава да се дође до 600 хиљада 
тона. Тежиште радова потом иде на се-

верни део Јужног ревира и Андезитски 
прст, где се измештањем преосталих ин-
фраструктурних објеката, корита реке и 
враћањем пута на ту локацију, стварају 
услови за подизање производње.

-Рад на Централном рудном телу 
Северног ревира одвлачи доста транс-
портне опреме због дугих релација и 
релативно дугог времена сваке туре 
до примарног дробљења. То нам 
смањује капацитативне могућности 
за рад на Андезитском прсту – 
објашњава Андрија Марковић. - Иако 
смо у ова два месеца знатно подигли 
флоту возила, то се показало мало за 
актуелне радове. Чинимо напоре да и 
ту дамо максимум. Јер, експлоатација 
руде је примарна, али ње нема без 

рада на јаловини. Иако раскривање 
на Андезитском прсту касни, надамо 
се да ћемо пут и корито реке урадити 
на време. 

Када је реч о деоници магистрал-
ног пута који је тренутно у прекиду, па 
се саобраћај обавља заобилазно, преко 
Партизанског пута, основна траса већ 
постоји у самом подножју Андезит-
ског прста. Она, додуше, тек треба 
да се доведе на ниво за надоградњу и 
обезбеђење свега што мора да поседује 
магистрални пут, али има уверавања да 
ће, можда све бити завршено и пре пла-
нираног рока. Истовремено, раскривање 
Андезитског прста и подизање капа-
цитета за рад на јаловини, убрзава 
стварање услова за измештање корита 
реке Пек, сервисног пута и канализаци-
оне мреже у самом граду.

-Због свих обавеза недостаје нам 
и утоварна механизација. Осим 
постојећа два багера ту је још само 
багер “марион 12” који је, објективно, 
одавно одрадио своје. Већи про-
блеми очекују нас извођењем радова 
према аутобуској станици. Јер, ту 
треба направити знатна померања и 
измештања објеката који опслужују 
станицу. Међутим, како је пројекат 
завршен и извођач радова изабран, 
верујемо да ћемо и то на најбољи 
начин разрешити – каже Марковић..

После напорног лета, током којег 
је уз интензивну производњу требало 
обавити и много пратећих послова, ин-
вестиционих и условних за наставак 
производње, инфраструктурних и при-
премних, мајданпечке рударе очекује 
ништа мање захтевна јесен.

С. Вукашиновић

РБМ. - Максимално ангажовање за-
послених у Руднику бакра Мајданпек 
током августа у производњи је за резул-
тат имало више од хиљаду тона бакра у 
концентрату и знатне количине племе-
нитих метала. Укупне ископине према-
шиле су 1,5 милиона тона, а руда зао-
кружена на 475 хиљада тона. Нису за-
немарени ни бројни инвестициони, 
развојни и инфраструктурни радови 
који дугорочно обезбеђују континуитет 
и повећање производње и ангажују све 
расположиве капацитете ( људе, опрему, 
механизацију и средства).

-Августовска производња је са 
хиљаду тона бакра у концентрату и 
знатним количинама племенитих 
метала, пре свега, злата са Северног 
ревира имала задовољавајући ниво, 
будући да нас је само пех са примар-
ном дробилицом на почетку месеца 

спречио да остваримо и боље резул-
тате - каже директор РБМ-а Бранислав 
Томић. 

-Током августа имали смо у про-
секу 10 возила у раду као резултат 
континуираног рада на подизању 
њиховог броја - каже Горан Репеџић, 
главни пословођа производње на Повр-
шинском копу. Он наводи да се припре-
мало даље раскривање рудних лежишта 
и планирано ширење копа.

У августу је са Централног рудног 
тела на Северном ревиру откопано више 
од 175 хиљада тона руде и 315 хиљада 
тона јаловине, чиме је план укупних 
ископина премашен за девет одсто. 
Како је то радилиште удаљено од при-
марног дробљења, ангажовало је већи 
број возила. Због тога је било мање 
могућности за рад на Андезитском 
прсту, где је са око 300 хиљада тона руде 

план испуњен са 73 одсто, а 737 хиљада 
тона јаловине било довољно само за 61 
одсто августовског задатка. То није било 
довољно за остварење месечног плана, 
али су захваљујући повољном садржају 
руде, за 16 одсто изнад очекиваног, ре-
зултати на металу задовољавајући.

У Флотацији РБМ-а августовска 
производња од хиљаду тона бакра у кон-
центрату највећа је од почетка године: 

-Бољи резултат стигао је са 
стабилизацијом производње на Повр-

шинском копу и промењеним карак-
теристикама руде, тако да су оства-
рени задовољавајуће искоришћење 
од око 80 одсто и захтевани квали-
тет концентрата – каже управница 
Флотације Јелена Ђурић. Она подсећа 
да се упоредо радило на бројним по-
словима неопходним у оквиру текућег 
одржавања, а настављени су и радови у 
области инвестиција и развоја.

С. В. 

У тешким условима 
до богате руде

На Централном рудном телу, у изузетно тешким 
условима етаже 344, откопавана руда просечног 
садржаја 0,42 одсто бакра. - Убрзано откопавање 
преосталих око 600 хиљада тона како би се што пре 
стигло до етаже 329 где се очекује руда просечног 
садржаја 0,35 процената бакра уз знатне количине 
племенитих метала

Задовољавајући ниво производње бакра и племенитих метала уп-
ркос проблемима са примарном дробилицом на почетку месеца. –
Упоредо са производњом пуним капацитетом се остварују захтевни 
инвестициони, развојни и инфраструктурни задаци

Више од хиљаду тона 
бакра у концентрату
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Августовска производња у Рудницима бакра Бор

РББ производња

РББ. - Погони који послују у саставу 
„Рудника бакра Бор” (зависно предузеће 
Рударско- топионичарског басена Бор) у 
августу су забележили ове пословне ре-
зултате: два милиона и 850 хиљада тона 
ископина, близу милион и 800 хиљада 
тона раскривке, милион и 50 хиљада 
тона руде са средњим садржајем 0,278 
процената бакра у руди и 2.300 тона 
бакра у концентрату. 

-Судећи према откопавању рас-
кривке, август је најбољи месец у 
овој години - коментарише августов-
ску производњу Видоје Адамовић, тех-
нички директор РББ-а. - Мали подбачај 
у руди настао је првенствено на повр-
шинском копу „Церово” због пре-

раде тврђе руде са дна копа која је 
неповољна за дробљење и млевење, 
али и због мање производње у погону 

„Јама” који је у неповољној ситуацији 
због разуђености рудних тела. 

Производни рапорт борских рудара 
у августу, рашчлањен по погонима, из-
гледа овако:

Коп и флотација „Велики 
Кривељ” 

Површински коп „Велики Кривељ” 
је носилац производње у рударству и по-
стиже све боље резултате у откопавању 
јаловине како би достигао планирана 
два милиона тона месечно. У августу је 
овде скинуто око милион и 700 хиљада 
тона раскривке, што је највећа месечна 
производња у овој години. 

-На јаловини се најбоље радило 
у североисточном делу копа. У том 
захвату багер „комацу” откопао је 

900 хиљада тона раскривке - истиче 
Видоје Адамовић. 

На кривељском копу у августу је 
откопано око 900 хиљада тона руде 
(садржај 0,27 посто бакра у руди), што 
је нешто мање од плана јер је уско грло 
било у припреми минералних сировина 
према флотацији. У исто време дато је 
1.800 тона бакра у концентрату:

-Поштујемо захтеве технолошког 
процеса у новој топионици када је реч 
и о садржају влаге и о квалитету кон-
центрата бакра - напомиње Адамовић. 

- У кривељској флотацији завршена је 
аутоматизација процеса производње 
и добро функционише. Уз додатна 
подешавања анализатора сада иде 
доказивање параметара. Добро функ-
ционише и нова церовска линија. 
Завршавамо и покривање хале за ту 
линију како бисмо спремно дочекали 
зимски период и избегли нежељене 
застоје због замрзавања. Пре зиме и 
ниских температура све ће бити по-
кривено и затворено.

У току је ојачање колектора испод 
флотацијског јаловишта „Велики 
Кривељ”. Овде се ради интензивно док 
временски услови то дозвољавају. Ако се 
ради овим темпом, радови ће бити завр-
шени за месец дана. Сада се, због суше, 
контролише прилив воде у Кривељску 
реку, а и сам њен ниво је мали, па се 
несметано ојачава колектор испод 
кривељског флотацијског јаловишта. 

„Церово”
На површинском копу „Церово” 

у августу је забележен подбачај због 
откопавања руде са најнижих етажа 
јер је та руда тврда и неповољна је за 
уситњавање, па смањује капацитете пре-
раде. Прерађено је око 170 хиљада тона 
руде, што је 75 процената од плана.

-Иако је руда са најнижих етажа 
„Церова” тврда, бар је флотабилна, 
па је искоришћење 82 процента. Са 
садржајем 0,25 посто бакра у руди, 
„Церово” је дало близу 350 тона бакра у 
концентрату. Јаловина је откопавана 
само у делу где се коп проширује, док 
се руда откопавала највише у нижим 

деловима лежишта - каже Адамовић. 

„Јама” и борска „Флотација”
Услови подземне експлоатације 

у Басену Бор веома су неповољни. У 
борској јами рудна тела су разуђена, 
па је неопходно повећано ангажовање 
транспортно-утоварне механизације. То 

се највише односи на рудна тела испод 
17. хоризонта. Капацитет утовара и 
транспорта је смањен због превоза руде 
ускопом до дробилице на 17. хоризонту. 
То је и највећи разлог што је погон „Јама” 
у августу производни план испунио са 
65 процената.

Флотација „Бор” у августу је прера-
дила сву количину јамске руде, као и то-
пионичку шљаку из нове топионице.

Фабрика креча „Заграђе”
Фабрика креча „Заграђе” у августу 

је произвела више од 4.100 тона комад-
ног креча за потребе производног про-

цеса у флотацијама у Бору и Мајданпеку. 
Раде две пећи и дневно у просеку про-
изведу близу 140 тона креча, па у авгу-
сту флотације у Бору и Мајданпеку нису 
набављале креч од других произвођача.

-После ремонта једне пећи и њеног 
превођења са мазута на угаљ, радимо 
ремот и друге пећи која ће, такође, 

бити преведена са мазута на угаљ јер 
је то јевтиније и смањује трошкове 
производње. Ремонт ће бити ком-
плетан и подразумева зидање пећи и 
електромашинске радове. Праћење 
параметара рада пећи биће аутомати-
зовано - напомиње Видоје Адамовић.

Завршетак ремонта ове пећи очекује 
се око 20 септембра. После тога, када у 
Заграђу буду радиле све три пећи, дневна 
производња комадног креча биће већа 
од 200 тона. То ће обезбедити потпуну 
стабилност производње у флотацијама у 
Бору и Мајданпеку.

М. Милошевић

Највише раскривке 
у овој години

Само у североисточном делу копа „Велики Кривељ” багер „комацу” у августу откопао 900 хиљада тона 
јаловине. - Тврда руда са најнижих етажа копа „Церово” смањује капацитете прераде. - У борској „Јами” 
разуђена рудна тела (испод 17. хоризонта) повећавају ангажовање транспортно-утоварне механизације. 

- Захваљујући добром раду Фабрике креча „Заграђе”, флотације у Бору и Мајданпеку нису набављале 
комадни креч од других произвођача

Видоје Адамовић
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У току редовна санација 

КРИВЕЉСКО ЈАЛОВИШТЕ. – 
Не само због законске обавезе, већ и 
чињенице да је “поље 1” близу макси-
мума својих капацитета, кривељско 
јаловиште је под будним оком стручњака. 
Месечно (по потреби и чешће) обилазе 
га и проверавају, мере све што је про-
писано и важно за безбедно депоновање 
јаловине, а првенствено стабилност 
његових брана и колектора Кривељске 
реке. Почетак колектора (од 1.500 
метара) заправо је тунел (кроз стену), а 
остатак (од 2.200 метара) прави колек-
тор испод „поља 2“ јаловишта у коме 
је смештена јаловина од 124,2 милиона 
тона руде прерађене између 1990. и 2008. 
године. Ових дана у току је санација 
(четвороделних) челичних прстенова, 
тзв. ремената, којима су пре пет година 
превентивно ојачане деонице колектора, 
али које због недостатка средстава тада 
нису забетониране. 

Због сталне потопљености у про-
точну воду дошло је до корозије, 
слабљења доњих делова ремената и по-
пречних спојница којима су повезане. 
Неколико ремената је искривљено удар-
цима дебла које се провукло кроз за-

штитну решетку на улазу у колектор, а 
онда и препречило на улазу у сужени, 
раније санирани део колектора. То је 
довело до гомилања грања, камења и 
муља, што би, да није редовних кон-
трола, могло да доведе до загушења ко-
лектора у угрожавања његове функције. 
По налогу директора РББ-а, почетком 
јуна шесточлана стручна комисија, а 
крајем јула Арсо Кљајевић и Зарије 
Ристић, заједно са пројектантом Влада-
ном Ћурчином, прегледали су колектор, 
уочили ову, а и све друге потенцијалне 
претње дугорочној стабилности колек-
тора и наложили шта да се предузме. 
Нагомилани материјал је већ уклоњен, а 
низак водостај Кривељске реке управо се 
користи да се санирају ременате. Ваља, 
међутим, истаћи да од њихове уградње 
до данас - како стоји и у извештају поме-
нуте тројке - осим оштећења од корозије, 
нису примећена никаква померања, што 
потврђују и ознаке фарбом на месту 
њиховоих спојева. 

На Преображење ушли смо у колек-
тор да видимо како теку радови. У ри-
барским чизмама до пазуха и лампама 
на шлемовима загазили смо у воду, мрак 

и мемлу колектора са оштрељске стране, 
где се он завршава. Уз брзу воду до 
колена која јури низ ову велику, дугу и 
клизаву бетонску цев препешачили смо, 

примењујући све вештине балансирања, 
километар и по до радилишта. Најбрже 
смо ишли кад смо пажљиво пратили где 
стаје Зарије Ристић, човек који све зна 
о колекторима и јаловиштима и који је, 
иако у пензији, привремено ангажован 
да млађима открије све тајне и ризике 
оваквих објеката, уведе их у посао, 
улије им сигурност. Ништа мање поуз-
дано није деловао ни наш други сапут-
ник, Арсо Кљајевић, сада руководилац 
РББ-овог Сектора безбедности, здравља 
на раду и противпожарне заштите, човек 
који је читав радни век провео у дуби-
нама борске јаме. Њима је, дакле, по-
верено вођење овог деликатног посла 
испод милиона тона јаловине у слоју од 
стотинак метара изнад наших глава, од 
које нас је раздавајао само бетонски зид 
дебео 45 сантиметара.

Кад смо, после 200 метара кретања 
кроз колектор првобитног пречника од 
три метра наишли на сужење, Кљајевић 
нам рече: - Након толико година упо-
требе и таложења толиких коли-
чина материјала, логично је да дође 
до неких деформација. И у свету су 
колектори врло сложени објекти 

јер ту постоје кровински, бочни, по-
дински притисци, кретање тих маса, 
таложење, сабијање итд. Стање ко-
лектора се стално проверава и ова 

Под сталним 

Што се више “поље 1” кривељског јаловишта ближи максимуму својих капацитета, РББ све 
пажљивије прати, проверава, мери, одржава све што је прописано и од важности за безбедно 
депоновање јаловине, стабилност брана, а посебно колектора Кривељске реке. - Користећи 
њен низак водостај, екипа радника РББ-а управо санира корозијом нагризене делове челичних 
прстенова (ремената) којима су пре пет година ојачани неки делови колектора
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санација је једна од неколико изве-
дених од његове изградње до данас. 
Највећа деоница, дужине 700 метара, 
санирана је деведесетих година и 

то у више етапа. На тих 700 метара 
смањен је пречник колектора на 2,2 м 
и тај део је до данас стабилан.

-Касније, октобра 2010. године, 
подграђени су још неки делови колек-
тора – додаје Ристић – пошто су уочена 
нека померања, оштећења и пукотине. 
Уградњом 500 челичних ремената са-
нирано је 207 метара колектора у не-
колико деоница за које је процењено 
да их ваља осигурати. Поштујући оно 
што је пројектант препоричио ми 
сада ојачавамо подни део ремената 
почев од „стационаже на 1.457. метру, 
па низводно ка 903. метру одакле 
почиње помињани, раније санирани 
део колектора. Стари, подни делови 
ремената се не ваде, већ се преко 
њих постављају и шрафе нови. Ако 
нам време дозволи, за две-три недеље 
завршићемо све што је планирано. 

Већ добро ознојени обрадовали смо 
се кад наше лампе у тами колектора 
осветлише мали трактор са приколи-
цом. Точкови су му тек упола вирили из 
воде. Био је то знак да смо близу ради-
лишта јер су њиме дотле довожене ре-
менате, а даље су их радници вукли ко-
нопцем. Јер, тракторче даље не може, 
пошто се доле у води, између ремената, 
накупило оштро камење, па су гуме већ 
неколико пута бушене. Кренусмо даље 
и убрзо у даљини на води заигра одсјај 

рударских лампи. Како нам рекоше 
Кљајевић и Ристић, на овом послу анга-
жовано је 18 радника од којих је већина 
са кривељског јаловишта, неколико 
бивших радника борске јаме, а неколи-
цина је и под уговором.

Прилази нам Зоран Голубовић, ис-
кусни оперативац Јаме, однедавно у 
пензији: - Ојачавамо тзв. жол који 
је кородирао пошто је стално у води. 
Надам се да ћемо до краја августа, 
евентуално до петог септембра, све 

завршити, мада и време треба да нам 
иде на руку. Позвали су ме да обучим 
ове младе људе да сутра могу ово сами 
да ураде. Вредни су, имају вољу, иако 
је вода до колена, промаја, помрчина... 
Али, ми дајемо наш максимум, а по-
словодство свој тиме што обезбеђује 
све што је овде потребно и, засад, све 
иде по плану.

Питамо и једног од тих млађих 
људи, Ивана Мирчића, запосленог на 
кривељском јаловишту, како је у колек-
тору: - Овде смо нешто више од месец 
дана – каже Иван. - Најпре смо чи-
стили терен, а сад монтирамо реме-
нате. Као што видите, радимо у води, 
а капље и одозго. Али, не обазиремо се 
много на то. Мора да се ради. Ево, ту 
су и моје колеге: Златко Дамјановић, 
Дејан Балановић, Зоран и Ранко 
Јакимовски. Добро се слажемо, па 
тако и напредујемо. 

Реч-две са њима и момци наставише 
посао, јер ваља претећи кише. Остадоше 
да шљапкају по води затежући шраф за 
шрафом под светлом рударских лампи. 
Ми кренусмо назад у сунчан августов-
ски дан уверени да они овде доле, под 
милионима тона јаловине, поштено 
зарађују сваки свој динар.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Екологија
колектора кривељског јаловишта

стручним надзором
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У Руднику бакра Мајданпек спасили “белаз 4”

Неуспела приватизација “ИПМ-а Мајданпек”

МАЈДАНПЕК. - На површин-
ском копу Рудника бакра Мајданпек 
у недељу, 9. августа, радници у 
другој смени добили су битку са 
ватром и спасили тешко возило 

“белаз 4”. Реаговали су муњевито и 
угасили ватру која се, из још непо-
знатих разлога, појавила на задњем 
делу возила запретивши да га пре-
твори у брдо гвожђа, како је то сли-
ковито описао један од радника.

-Видели смо да нам се при-
ближава возило са пламеном 
на задњем делу – прича Адам 
Милановић, багериста који је радио 
у непосредној близини. – Одмах смо 
реаговали, испразнили 30-ак про-
тивпожарних апарата, и спасили 
возило. Да смо само мало закас-
нили, камион би био претворен у 
брдо гвожђа.

Возач Мика Вунтуришић је 

показао изузетну присебност: - 
Пламен се појавио на вучним мо-
торима. Упалила се гума и, што 
је најгоре, није било прилаза за 
гашење, али ми је врло брзо у 
помоћ прискочила цела смена. 
Пожар је могао да угрози и багер 
у непосредној близини.

Никола Извонар, помоћник ба-
геристе, додаје да је багер ПЦ, на 
којем је са колегом радио, био само 
30-ак метара од запаљеног камиона: 
-Зауставили смо багер, узели апа-
рате и потрчали ка возилу. Бри-
нуло нас је да запаљена гума не 
експлодира. 

Његов колега, багериста Дејан 
Балановић, додаје: - Заједно смо 

“напали” ватру и успели да је уга-
симо. Да нисмо, штета би била 
огромна. 

-Запослени су добро обучени за 
реаговање у оваквим ситуацијама. 
Противпожарни апарати су били 
исправни. После гашења пожара 
свих 30 апарата сервисирали 
смо у истој смени - каже Игор 
Младеновић, руководиоц Службе 
за општенародну одбрану и заштиту 
од пожара у РБМ-у. 

-Радници су реаговали одго-
ворно, спречили су вишемилион-
ску штету и још једном показали 
пословичну рударску пожртвова-
ност и солидарност – каже Бранис-
лав Томић, директор Рудника бакра 
Мајданпек.

Камера Милана Клческа, фото-
графа из Мајданпека, забележила је 
акцију спасавања возила од пожара. 

С. Вукашиновић

 МАЈДАНПЕК. - На сајту Ре-
публичке агенције за приватизацију 
објављена је информација да је по-
ступак јавног прикупљања понуда са 
јавним надметањем ради продаје имо-
вине субјекта приватизације ИПМ 
д.о.о. Мајданпек проглашен неуспеш-
ним јер у предвиђеном року, до 10. ав-
густа, није достављен ниједан захтев за 
откуп продајне документације. Самим 
тим није било ни пријава за учешће у 
поступку јавног прикупљања понуда са 
јавним надметањем које је, са почетном 
ценом од 2.991.354,75 евра, било зака-
зано за 17. август.

Очекује се да Агенција за 
приватизацију, на основу предлога 
Комисије, упути предлог ресорном ми-
нистарству за објављивање новог јавног 
позива, а оно донесе одговарајућу 
одлуку након чега би Агенција за 
приватизацију могла да распише нови 

јавни позив са, вероватно у одређеном 
проценту, умањеном почетном ценом. 

У саставу ИПМ д.о.о. Мајданпек, 
после приватизације ФЕП-а Доњи Ми-
лановац 2008. године, послују „Златара 
Мајданпек“ и „Мегапласт“ Доњи Мила-
новац. Запошљава 319 радника, од којих 
је 48 заинтересовано за напуштање 
радног места ако се одобри нови, после 
низа већ спроведених, социјални про-
грам. Заинтересована домаћа и страна 
правна и физичка лица за куповину имо-
винске целине овог субјекта имаће оба-
везу да преузму све запослене. Пред-
мет приватизације је имовина која под-
разумева фабрике “Златару Мајданпек” 
и “Мегапласт”, односно грађевинске 
објекте у Мајданпеку, Дебелом Лугу, 
Бору, Књажевцу, Ваљеву, Пожаревцу и 
Мосни и у ванкњижном власништву на 
три локације у Београду и једној у Нишу, 
те земљиште у својини субјекта уписано 

у Мајданпеку, Дебелом Лугу, Мосни 
и Рудној Глави, али и опрема и залихе 
материјала, недовршена производња, 
готови производи од злата и сребра, као 
и остале залихе материјала, ситног ин-
вентара, недовршене производње и го-

тових производа.
У структури капитала Индустрије за 

прераду Мајданпек, подсећамо, 40 одсто 
припада РТБ Бор Групи, а 60 процената 

„ИПМ-у Мајданпек“.
 С. В.

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради 
продаје имовине субјекта приватизације ИПМ д.о.о. Мајданпек 
проглашен је неуспешним јер у предвиђеном року, до 10. августа, 
није достављен ниједан захтев за откуп продајне документације

Очекује се нови јавни позив

Бржи и јачи од ватре
Видевши да се на задњем 

делу тешког возила у покрету 
појавио пламен, због чега 

је заустављено на самом 
радилишту, запослени 

су муњевито реаговали, 
прискочили у помоћ и са 

30-ак противпожарних 
апарата угасили пожар и 

спречили вишемилионску 
штету. - Б. Томић: Реаговали 
смо одговорно и још једном 

показали пословичну рударску 
солидарност

Мика Вунтуришић, Адам Милановић, Дејан Балановић и Никола Извонар
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Августовска производња у Топионици и рафинацији бакра

ТИР. - С обзиром на то да је август 
традиционално месец годишњих одмора, 
борски металурзи су задовољни про-
изводним резултатима. У августу су 
радиле обе топионичке линије - и стара 
и нова топионица. Нова флеш-смелтинг 
технологија се уходавала, а стара топи-
оница је радила да би се у старој пећи 
претопили хладни материјали настали 
уходавањем нове технолошке линије.

-Посебан проблем у августу 
представљало је то што смо, због 

годишњих одмора, истом металурш-
ком поставом опслуживали и стару 
и нову технолошку линију. Борили 
смо се и изборили да у отержаним ус-
ловима постигнемо релативно добре 
резултате. Истовремено, у августу 
смо створили услове да септембарска 
производња буде можда и најбоља од 
двехиљадите године до данас - комен-

тарише августовску производњу бор-
ских металурга Владимир Јаношевић, 
заменик директора Топионице и 
рафинације бакра Бор.

Линија бакра
Топионица је у августу примила 

34.179 тона концентрата бакра, или 
6.768 тона бакра. Од тога у домаћем 
концентрату било је 4.728 тона бакра и 
у увозном 2.040 тона. Из тих количина 
у топионици је произведено 5.597 тона 
анодног бакра и у електролизи 4.100 
тона катода.

-Са оваквом августовском 
производњом успели смо да, 
мобилисањем бакра у електролитич-
ким ћелијама, створимо услове за 
много већу производњу у септембру. 
На основу тога рачунамо да ћемо у сеп-
тембру моћи да произведемо пет и по 
до шест хиљада тона катодног бакра, 
што би било изузетно добро јер је 
толико мобилисаног бакра у ћелијама 
у раду (570 ћелија) последњи пут било 
још 1999/2000. године. Осим тога, сеп-
тембар би требало да буде производно 
много успешнији месец од августа јер 
смо савладали технологију нове флеш 
пећи и надамо се већем приливу кон-
центрата бакра јер и од тога зависи 
наша производња - каже Владимир 
Јаношевић.

Нова фабрика сумпорне киселине у 
августу је успешно пратила производњу 
у новој топионици и произвела 21.000 
тона монохидрата, или просечно 874 
тоне дневно.

-С обзиром на очекивано повећање 
септембарске производње у топио-

ници, и у фабрици сумпорне киселине 
очекујемо просечну дневну количину 
око хиљаду тона монохидрата јер се 
и нова фабрика сумпорне киселине 
уходала и потпуно овладала новом 
технологијом - каже Јаношевић.

Прерађивачки погони
Ливница бакра и бакарних легура у 

августу је на линији месинга имала пла-
нирани месечни застој јер је пласман 
њених производа везан за италијанско 

тржиште које у августу не ради због 
годишњих одмора. 

Ливница фазонских одливака 
задовољила је све августовске потребе 
топионице за чаурама и жакетама и за 
потребе погона Рудника бакра Бор, Руд-
ника Бакра Мајданпек и Топионице за 
другим фазонским одливцима. Погон 
арматура у августу је произвео три тоне 
разних арматура.

Фабрика бакарне жице у августу је 
произвела 454 тоне дипформинг жице. 
Осим тога, ова фабрика радила је и, 

према захтеву маркетинга, производе за 
познате купце.

Пратећи погони
„Енергана” и „Транспорт”, пратећи 

погони Топионице и рафинације бакра, 
успешно су потребним енергентима, 
материјалима и транспортом, испратили 
августовску производњу на линији бакра 
и прерађивачких погона. „Енергана” је 
обезбеђивала индустријску воду, топлотну 
и електричну енергију, а „Транспорт” је 

допремао све потребне количине сиро-
вина и другог материјала за потребе тех-
нолошког процеса производње у РББ-у и 
ТИР-у и отпремао готове производе.

-Ови пратећи погони ТИР-а 
спремни су да својим капацитетима 
успешно прате и повећану производњу 
какву с правом очекујемо у септем-
бру у ТИР-овим целинама на линији 
бакра и у прерађивачким погонима - 
закључио је заменик директора ТИР-а 
Владимир Јаношевић.

М. Милошевић

Нова флеш-смелтинг технологија се уходавала, а стара топионица 
је радила да би се у старој пећи претопили хладни материјали 
настали уходавањем нове технолошке линије. - Од 34.179 тона 
концентрата бакра у топионици произведено 5.597 тона анода 
и у електролизи 4.100 тона катода. - Нова фабрика сумпорне 
киселине успешно пратила производњу у новој топионици и 
произвела 21.000 тона монохидрата, или просечно 874 тоне 
дневно. - У августу створени услови да септембарска производња 
буде можда и најбоља од двехиљадите године до данас

Радиле обе топионице

Владимир Јаношевић
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„Била је привилегија 
Драган Стојчић (РББ): Рударски 

хлеб је најтеже зарађен хлеб

Драган Стојчић, рударски техничар, 
цео радни век (34 календарске године) 
провео је у Јами на разним рударским 
пословима, а у пензију је отишао као 
пословођа. Каже да је морао да чека да 
испуни услов за године живота (а имао 
је преко 40 година радног стажа), да 
би отишао у пензију. То му је пошло за 
руком када је напунио 55. и када више 
није био физички способан да обавља 
неке послове као раније.

 - Доживиш разочарење када 
дође време за пензију, а не можеш 
да одеш. Иначе, рударски хлеб је 
најтеже зарађен хлеб. Не само ди-
ректни рударски него и пратећи по-
слови обављају се у тешким усло-
вима. Борска јама је сигурнија јама 
и стално се води рачуна о томе да буде 
што безбеднија. Ретко се дешавају 
несреће, чак су и повреде сведене на 
минимум. Волео сам то што сам радио 
и, када бих поново бирао посао, веро-
ватно бих исто изабрао. Другарство и 
колегијалност су увек били присутни, 
да није тога тешко би неко остао цео 
радни век на овом послу. У последње 
време враћа се интересовање за ру-
дарска занимања. Међутим, претход-
них година није било запошљавања 
у рударској струци, не долазе млади 
радници. Старији су одлазили у 
пензију, али нису имали коме да пре-
несу своја знања и искуство. Настао 
је јаз који треба да се премости, да се 
више примају млади. 

Драган намерава да пензионерске 
дане, како и само друго име пензије каже, 
проведе у мировању. - Немам намеру да 
поново нешто радим без обзира на то 
што смо ми рудари релативно млади 
отишли у пензију због бенефиција. 

Вукашин Фусијановић (РББ): 
Мајстори радионице борског 

копа су - врхунски
Вукашин Фусијановић је три 

деценије провео у радионици Повр-
шинског копа Бор. По завршетку Школе 
ученика у привреди (занимање аутоме-
ханичар), годину дана је пекао занат у 

приватној аутомеханичарској радио-
ници, па му је први радни дан остао 
упечатљив по томе што је управник 
одмах приметао да има претходно ис-
куство и распоредио га у тзв. моторно 
одељење. Радио је стално у првој смени, 
али никада није знао када ће кући, јер се 
остајало све док се камион не поправи. 

 - Ту су се обављале генералне 
оправке свих дизел-мотора за огромне 
дампере, еуклиде (док је радио стари 
борски коп), као и мотора за пут-
ничка, теренска возила. По по-
треби посла одлазили смо и у рудник 

″Велики Кривељ″, ″Церово″, Кре-
чану Заграђе, ″Белоречки пешчар,″ 
Топионицу, Мајданпек. Остали су 
ми у сећању тадашњи врхунски 
мајстори и пословође. Постојала је 
традиција и рудник је за своје по-
требе школовао те кадрове. Мотори 
су били америчке производње (у по-
четку је био ″General motors″), па је 
сваке друге године група мајстора од-
лазила месец дана на усавршавање у 
САД. Ја нисам био у Америци него у 
Великој Британији (Камниц, близу 

Лондона). То је огромно искуство. До 
прошле године сам радио и у земљама 
старе Југославије, у рудницима у Ре-
публици Српској, Македонији, и од-
говорно тврдим да су, што се тиче 
знања, наши мајстори из борске ра-
дионице– врхунски! Сећам се и пери-
ода 80-их година минулог века, када 
су била такмичења металских рад-
ника. Једне године сам био други у 
Србији. Та традиција је прекинута, 
али држава треба да да подстрек, 
замах да то поново крене. Док сам 
ишао у школу, два пута недељно до-
лазили смо у погоне на праксу, много 
је тако могло да се научи. Сада млади 
заврше школу, имају диплому, али 
треба нам најмање две-три године да 
бисмо га оспособили да буде добар ау-
томеханичар.

Вукашинов деда и отац су радили 
у руднику, те је он наставио поро-
дичну традицију. Али, његова деца ће 
је изгледа прекинути - ћерка завршава 
Учитељски факултет, а син Вишу меди-

цинску школу. Своје пензионерске дане 
проводи у Метовници, где обрађује 
земљу, бави се пчеларством и где је, како 
рече, нашао свој мир.

Зоран Бучановић (ТИР): Жао ми 
је што не радим у новој 

топионици

Зоран Бучановић је у Топионицу 
дошао 1978. године као КВ радник, а 
у пензију отишао као ВКВ радник. У 
одељењу конвертора био је маневри-
ста, бушач и шаржирач конвертора, а 
најдуже руковалац крана од 55 тона. 

- Најрадије се сећам доласка у То-
пионицу – чим сам видео кран, по-
желео сам да постанем крановођа. 
Успео сам и у пензију сам отишао као 
крановођа. Били су то лепи дани – 
много посла и ударничког рада, али 
и великог другарства. Јесу послови 
тешки, али нисмо гледали да ли има 
дима, прашине. Било је борбе за веће 
резлтате, надметање између смена – 
која ће више бакра да претопи. Ипак, 
када би се време вратило, опет бих био 
топионичар и радио те исте послове. 
Када толико дуго радиш неки посао, 
онда га и заволиш, саживиш се с њим. 
Иако сам у пензији, мозак ми је још 
увек у Топионици, још се осећам као 
да треба да идем на посао. Недостају 
ми људи, дружење, вероватно ми 
треба времена да све то прихватим.

Зоран је учествовао у изградњи 
нове топионице, али га је пензија омела 
да на свом радном месту дочека њено 
пуштање у рад. – Много ми је жао због 
тога - радити негде, чекати толике 
године и онда не бити ту када је тре-
бало. Сигурно ћу отићи да је обиђем. 
Апелујем да се више младих запосли, 
на њима ће она остати.

Драгослав Макуловић (РБМ): 
Највећа врлина је савесно 

обавити сваки посао
Драгослав Макуловић, механи-

чар, у Руднику бакра Мајданпек, стекао 
је 40 година радног стажа. - Био сам 
на најтежим местима у руднику. 
Почео сам као физички, транспортни 
радник на ″Б″ станици (транспорт 
руде до Флотације), после свуда где 
је требало, а у пензију сам отишао са 

Транспортног система. Сваки посао 
сам настојао да обавим савесно и по-
штено - то је највећа врлина сваког 
човека. Младима поручујем да се 
труде, раде што боље и квалитетније, 
да не би угрозили и себе и друге. 

Драгослав жели да пензионерске 

дане проживи опуштено, да се релак-
сира, шета, пропутује и види мало света.

Милија Бранковић (РБМ): Још 
пратим напредовање радова и 

багере
Са 41 годином стажа Милија 

Бранковић (55), ВК багериста у Руд-
нику бакра Мајданпек, децембра 
прошле године започео је нову животну 

етапу, такозвано “треће доба” на које се 
још увек привикава, будући да је до пре 
20-ак дана, свакодневно са моста, на 
улазу у град, пратио напредовање радова 
на Андезитском прсту и рад – багера.

- Пензионерски дани су дуги, а 
мене не држи место. Многи су могли 
да ме виде, сваки дан шетам, а док 
мост није порушен, стајао сам ту, по-
сматрао како напредују радови и 
како раде багери - открива Милија и 
признаје: - Још болујем за тим багером. 

Иако је рад у руднику захтеван и 
тежак, Милија се, каже, није штедео.

- Није лако бити багериста. Пажња 
је увек на максимуму, у сваком тре-
нутку треба знати где је помоћник, где 
кабл, где се шта налази на возилу, где 
је возило, како је паркирано, и, на-

РТБ. - Традиционални свечани испраћај пензионера Рударско-топионичарског басена Бор (РББ-а, РБМ-а, ТИР-а и Матичног предузећа) упри-
личен је 7. августа у Клубу РТБ-а у Брестовачкој Бањи. Драган Алексић, председник Синдикалне организације Самосталног синдиката ком-
бината бакра, у име свих басенских синдиката, поздравио је досадашње камарате, пожелео им срећан одлазак у пензију, добро здравља њима 
и њиховим породицама, као и да што дуже троше пензионерски чек. – Била је и привилегија и част радити са вама. Није мала ствар радити 
40 година у Басену. Само бих вам поручио да на сваком месту где будете, свима у граду, али и ван њега причате све најлепше о РТБ-у, јер сте 
заслужни за његов и развој Бора и Мајданпека – рекао је Алексић.
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равно, посебно треба пратити рад 
људства, кретање помоћних екипа, 
све. 

Мајданпечанин по рођењу, везе са 
рудником почео је као средњошколац на 
пракси, а по завршеном школовању, без 
дана чекања, добио је посао. 

- Срећан сам због тога, посебно 
када видим колико се деца сада муче 
без посла. Што се праксе тиче, била 
је добра, јер смо на посао стизали об-
учени, спремни, знали смо шта се 
од нас очекује – каже Милија. - Прво 
радно место добро памтим, на Јужном 
ревиру, код Старе управе. Ја млад, 
машина моћна и скупа, није било 
свеједно, очи и уши су морале да се 
добро отворе, да се слуша рад мотора, 
да се види где је ко и шта ради, али 
страха није било.

Милија се присећа да су у руднику 
тада багери били сајлаши - „марион 
182”, „191” и тако, „”марион два, три, 
четири, пет, шест, седам… На великом 
багеру „мариону седам” радио је дуго 
година, а када на њега више није могло 
да се рачуна, онда је мењао.

- Преузео сам нови ОК багер и на 
њему радио 3,5 године, до одласка у 
пензију. Они су практичнији, са њима 
је транспорт могућ у раду, а стари су 
били компликованији, морало је да 
се стане, па убаци у транспорт. Ово је 
много брже, лакше за рад, а опет већа 
је одговорност, не сме да се погреши, 
јер за час може да се откине бустер 
или нешто друго, зато пажња мора да 
буде на максимуму.

Милија је обавезе поштовао, а у 
свом послу уживао. 

- Најлепше је било радити прве 
етаже, кренути са врха рудног тела, 
гледати како брдо нестаје. Два, три 
пута сам са Југа то радио, са врха си-
лазио у подножје, до најнижих етажа, 
гледао како “скидам” брдо, то је био 
најбољи осећај - каже Милија који из 
свог дугогодишњег искуства онима у 
руднику на почетку радног века, међу 
којима је и његов син који ради на 
Језеру, жели да пренесе да је веома 
важно волети свој посао: - А, ја сам 
багер волео. У мом радном веку није 
било ништа ружно, дружење са коле-
гама је било посебно лепо, али само 
мимо посла. Јер, послу се требало по-
светити максимално, бити одговоран, 
а мислим да сам то био, радио сам, 
нисам знао за боловање, одсуство, сло-
бодне дане нисам користио, осим баш 
када сам морао. 

Пензија је, каже, у поређењу са дру-
гима, добра, можда зато што је и рад био 
такав. Милија није планирао да оде из 
рудника и Мајданпека. И онда када су 
многи одлазили одлучио је да остане, па 
како буде. И није се покајао.

Небојша Клческо (РБМ): Дани 
споро пролазе, а године лете

Знајући да је Небојша Клческо, бри-
гадир машинског одржавања јаловишта 
у Флотацији РБМ-а, до пензије стигао 
након 43 године, осам месеци и четири 
дана рада, били смо уверени да је то 
много, а чули одговир над којим смо 
се замислили: - Није. Сећам се да сам, 
када сам се запослио 1. августа 1974. 
године и чуо да неки мајстори имају 
39 година стажа, питао себе, када ћу 
ја да доживим те године, али прође, за 

час. Дани споро пролазе, а године лете, 
то је изрека која се понављала у мојој 
породици, генерацијама рударској, 
јер су на „хлебу са девет кора” били 
и прадеда, деда, отац, браћа…Схватио 
сам зашто. 

Тако причу о радном веку у 
мајданпечком Руднику бакра започиње 
некадашњи најбољи радник Флотације, 
али и човек кога многи знају као једног 
од најбољих мајданпечких шахиста. 

- Почео сам као приправник у 
доњој групи у Флотацији где сам 
као машинац радио на одржавању 
до пребацивања и полагања при-
правничког у Филтражи, па на 
Старом злату, Белом двору, па опет 
у Флотацији и онда на јаловишту, 

до пензије - каже Небојша.- Најбољи 
радник Флотације био сам у време 
када је она имала више запослених 
него цео данашњи рудник, што није 
било лако јер се радило много, свих 11 
секција било је у погону, производња 
је била велика.

Он истиче да је у дугом радном 
веку било и доброг и лошег, али када се 
књига склопи, памти се само лепо, а то 
је сјајно дружење, и то уз рад на који су 
и сада поносни.

- У то време, као стипендисти руд-
ника, ни дан нисмо чекали посао, 
посао је чекао нас. Мени је најтежи 
био почетак, улазак у један тако 
велики погон и систем у коме све 
треба да функционише, па и ја као 
његов део, окружен огромним маши-
нама и људима које нисам познавао, 
али сам се убрзо снашао и схватио да 
је за успех у послу од пресудног значаја 
добра организација, да се посао воли 
и ради са вољом – сазнали смо од 
Небојше. Млађим колегама поручује да 
сваки посао треба радити са пуно пажње, 
јер ће баш то затребати касније. - Сваки 
посао у руднику се после извесног вре-
мена понавља, па је важно знати шта 
је и како одрађено некада. Рудник је 
специфичан, ту нема и не сме да буде 
пуког отаљавања посла.

Причу илуструје сећањем: - Сво-
јевремено, радио сам већ на Језеру, 
позове ме управник Флотације да 
помогнем због проблема на Новом 
злату, јер вертикална пумпа не ради, 
недостаје лежај. Одговорим да нема 
проблема, јер резервни имамо на за-
лихама, а он ме упути да пословођи 
тог погона помогнем. Позовем 
колегу и кажем да тај лежај има у 
алатници, а он стане да ме уверава 

да нема. Некако га наговорим да 
пошаље колегу у алатницу и уђе два 
корака право, а онда два лево, па по-
тражи четврти лежај у низу, у браон 
кутији. Још се препричава њихово 
гласно ишчуђавање: - Па, ово је не-
вероватно! Он види одозго са Језера, 
а ми два дана овде не успевамо да га 
пронађемо.

Никада није био у дилеми да напу-
сти рудник, а нада се да ће и његов син, 
успешан студент менаџмента, добити 
прилику за рад у истом колективу: - Руд-
нику желим да буде јак, гигант, као 
некада, када сам ја почео да радим, да 
у њему ради свих 11 секција, да опет 
даје по 30 и више вагона концентрата, 
да млади Мајданпечани имају посао, 
јер би то допринело и развоју града.

Кроз смех и шалу каже да је знао 
да је тако добро, отишао би у пензију 
пре 20 година - све је добро, човек се на 
добро лако привикне, коначно има вре-
мена за све, пензија је солидна, а зна и да 
је за сваку најважније - да траје. - Смеју 
се када кажем да је сада привилегија 
доживети пензију. А, тако је - тврди 
Небојша Клческо коме пензионерски 
дани очигледно пријају, јер коначно има 
више времена и за неке своје љубави. 

- Шах- клуб је 2011. године био пред 
гашењем. Постао сам његов председ-
ник, консолидовали смо се, стали на 
чврсте ноге и играли регионалну, па 
српску лигу, а ове године и на првен-
ству државе као једина екипа из Ти-
мочке Крајине – похвалио се Небојша 
додајући да је водио и школу шаха.

Љубица Буђелан (РБМ): Од 
боловања - породиљско, 

закашњења само два
Љубица Буђелан (56) у Мајданпек 

је дошла из оближње Рудне Главе, а 
радни век започела у Руднику бакра 
25. јула 1977. и радила до 26. децембра 
прошле године. Како је ту свила поро-
дицу, добила сина, Мајданпек је већ 36 
година њен град у коме живи са супру-
гом, док син који је завршио информа-
тику, већ четири године ради у Београду.

- Радила сам 37,5 година, не знајући 
за боловање осим породиљског. Прво 
на Железничкој станици као рефе-
рент отпреме, па после у магацинској 
служби, а све време у Руднику - прича 
Љубица и додаје да ће радни век пам-
тити по другарству, пријатељству, 
дружењу. - Са колегама сам увек лепо 
сарађивала, слагали смо се и по-
кушавали да једни другима помог-
немо. Мислим да ме памте по добром 
расположењу, јер сам увек покуша-
вала да будем позитивна, насмејана, 

да се нашалим и објасним да ћемо 
такви бити конструктивни и пре доћи 
до решења за сваки проблем. 

Из свог дугогодишњег искуства за 
младе има поруку да дају све од себе, 
шта год радили и да воле посао који 
раде и који им омогућава егзистенцију. 

– Важно је бити заинтересован. Јер, 
сваки посао може да се научи. Ја сам 
посао волела, волела да комуницирам 
са људима, али сам, пре свега, била 

спремна да радим. Не волим нерад, 
неодговорност, за 22 године можда 
сам једва два пута закаснила на посао. 
Човек треба да цени себе, да би га и 
други ценили, а све може да се научи 
када има добре воље. Треба покушати. 

У магацину где је радила 22 године 
није било лако. Дешавало се да стигне 
камион, па робу треба истоварити, еви-
дентирати, ускладиштити, ставити у 
рафове и све добро познавати. Све то је 
добро савладала, па и да је сада позову, 
мисли да би знала да се снађе и по 
шифри и сваком другом податку. То, на-
равно, после седам месеци пензионер-
ског стажа није могла да заборави.

Љубица каже да је “треће доба” 
почело лепо: - Супер је. Имала сам 
неку врсту фобије, знајући да не могу 
да седим, питала сам се шта ћу да 
радим, како ћу, али сам брзо прона-
шла себе. Повремено одем у посету 
сину, свако поподне прошетам по 
сат времена, погледам неку серију и 
време прође. А, и пензија је сасвим у 
реду – казала нам је Љубица додајући да 
јој у граду недостаје мало више забаве, 
да би волела да има где да се изађе и по-
слуша музика. Додуше, са супругом који 
је, такође, пензионер РБМ-а, често негде 
отпутује, па задовољно каже: - Само да 
нас здравље послужи, овако се може.

Ј. Станојевић 
С. Вукашиновић

басенски пензионери

радити са вама”
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Иако пензионер, Добривоје Тодосијевић и даље свакодневно одлази на посао

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕ-
ЛИНЕ. – Сваког јутра сат времена пре 
но што рудничка сирена означи поче-
так прве смене Добривоје Тодосијевић 
Добри  је на свом радном месту у Фа-
брици сумпорне киселине. Са посла 
одлази исто толико касније по истеку 
шихте јер, „то му налаже једно од 
његових неписаних правила”. И тако 
сваког дана, као и претходних 45 лета. 
Не би то било толико чудно да Добри од 
28. децембра минуле године није – пен-
зионер! Он очигледно не прихвата миро-
вину као друго име за пензију. Каже да 
се сећа свог првог радног дана као да је 
био јуче, а да му је најтежи дан у животу 
био када је отишао у пензију. Све што 
је било пре и после та два дана је бледа 
слика и нема исту емотивну тежину као 
оно што се дешавало између њих.

Добри је рођен 1949. године у селу 
Топличка Велика Плана (код Прокупља) 
у коме је завршио основну школу. Жи-
вотни пут одвео га је у Требиње, где 
му је брат службовао, и ту је завршио 
први, а у Прокупљу и остала три раз-
реда Машинско-техничке школе (као 
прва генерација). Желео је да студира, 
али није се могло јер су  родитељи били 
сиромашни. Трбухом за крухом, јавио се 
на конкурс и 1967. године обрео у Бору. 
После одслужења војног рока, 1969. 
почео је да ради у Фабрици сумпорне 
киселине. Добија решење техничар за 
одржавање ротирајућих агрегата. И, са 
тим решењем завршава радни век! 

- За мене су везана три куриози-
тета – први сам радник ФСК-а који 
је отишао у пензију,  и то са пуним 
радним стажом без бенефиција. 
Други је да сам се пензионисао са 
првим решењем које сам добио о при-
правничком стажу. Тачно је да су се 
решења мењала, као и печати, али је 
назив радног места остао исти. Многи 
претпостављени су говорили да сам 
њихова десна рука, али нико није ва-
лоризовао мој рад. Неки су причали 
да то није било могуће. Једно од мојих 
правила је било – моје је да радим, а 
ваше, као мојих руководилаца, да пра-
тите мој рад. Све док се радно место 
не буде одржавало захваљујући труду 
човека који је ту и његовој борби да 
се докаже, неће ваљати. И трећи је да 
у претходних 16 година нисам кори-
стио ни један дан годишњег одмора – 

скромно објашњава Добривоје  необич-
ности из своје радне биографије.

А, толико тога је остало иза њега 
у Сумпорној, као што је фабрика, по 

његовим речима, остала у њему и по-
стала део њега. Када је почео да ради за-
текао је само фабрику по Турм-систему 
и одмах се укључио у монтажу контак-

тне један. Потом је  прешао на  кон-
тактну два (завршена 1970. године) и 
контактну три са пржионицом пирита 
(изградња је почела 4. маја 1979.). Уче-

ствовати у свему томе исто је као када 
гледате дете како расте од тренутка 
рађања, ницања зуба, проходавања – 
сетно се присећа Добривоје. Зато и не 
чуди што у било које доба дана или ноћи 
може да вам каже колико је цигли утро-
шено, где и колико је шрафова и завртња 
монтирано. После изградње, уследили 
су послови у одржавању. Памти не само 
године, већ и датуме из историје Сум-
порне која му је, признаје, велика љубав. 
А, заузврат, за 45 година од ње је добио 
само једно признање - плакету за несе-
бично залагање и преношење искуства 
на млађе колеге. 

- Ако волиш, а ја стварно волим 
ову фабрику, препоручио бих мла-
дима – најважније је да волите оно 
што радите. Уколико тога нема, џаба 
ти све остало. Велика жеља и нео-
стварен сан су ми били да будем члан 
екипе за нову фабрику сумпорне кисе-
лине. Нажалост, нисам био, укључили 
су ме тек јуна прошле године пред 
крај њеног завршетка. То ми је заиста 
жао, јер сам живео за то да будем део 
тима који ће да гради још једну фа-

брику. И даље сваког дана одлазим у 
фабрику као да радим, и то без икакве 
накнаде. Први сам видео пожар у 
новој Сумпорној, позвао полицију и 

ватрогасце. Чак су ми, захваљујући 
генералном директору Басена, дали и 
пропусницу са којом могу несметано 
да улазим. Било би ми драго када бих 
својим искуством и знањем могао да 
помогнем, и спреман сам да поново 
радим. То би ми чинило велико 
задовољство. Још једна моја велика 
жеља је да РТБ постане уистину свет-
ска фирма – каже Добри и поручује да 
ће једног дана за успомену урамити ову 
нову пропусницу пошто је ону стару 
45 година, са сузама у очима, морао да 
врати оног дана када је отишао у пензију.

Ј. Станојевић

Колеге о Добрију
Након објављивања текста о све-

чаном испраћају басенских пензионе-
ра на веб сајту „Колектива”, почели су 
да стижу коментари који се углавном 
односе на Добрија. Dr Iggy: „Добривоје 
Тодосијевић, који је 45 година непре-
кидно радио у ФСК-у, није користио 
годишњи одмор, пре свих, заслужио 
је Шистекову награду. Толике жртве, 
а нису поштено примећене”. Јован 
Анђелковић (Енергопројект Београд): 
„Са Добријем сам провео непуне две го-
дине радећи на изградњи нове фабри-
ке сумпорне киселине у Бору. Машин-
ски  техничар старе Југославије, са ис-
куством и знањем које ми је помогло у 
обављању мог посла као грађевинца. 
Несебичан, отворен, 24 сата дневно 
спреман да ради и помаже преносећи 
своја искуства и контакте не само из 
своје струке већ и из грађевинарства, 
комерцијале, здравства”. Зоран То-
доровски („Ватростална” Скопље): 

„Добривоје је човек са знањем  које је 
стекао још од Немаца и надоградио од 
Јапанаца, драг колега и услужан чо-
век”. Драган Јовановић („Монт-р” Бе-
оград): „Толику предусретљивост и до-
бронамерност нисам имао прилике да 
осетим пуно пута у животу. Хвала ти 
много на посвећеном времену, савети-
ма и пренесеном знању. Желим ти да 
се што пре навикнеш на пензионерске 

дане и да уживаш у њима.”

„Сумпорна је моја 
велика љубав”

За мене су везана три 
куриозитета – први сам 
радник ФСК-а који је 
отишао у пензију,  и то са 
пуним радним стажом 
без бенефиција. Други је 
да сам се пензионисао са 
првим решењем које сам 
добио о приправничком 
стажу. И трећи је да у 
претходних 16 година 
нисам користио ни 
један дан годишњег 
одмора - објашњава 
Добри  необичности из 
своје радне биографије. 
- Велика жеља и 
неостварен сан су ми били 
да будем члан екипе за 
нову фабрику сумпорне 
киселине
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Басенски „Шистековци“ о награди која им је додељена

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Дан рудара и 
Дан компаније, шести август, није био 
само прилика да се пред министрима, 
амабасадорима и пословним партне-
рима покаже шта је Рударско-топиони-
чарски басен урадио између два праз-
ника. Нова топионица и фабрика сум-
порне киселине свакако су за понос, а 
ту су и људи који су својим делима до-
принели да се, уз солиде производне 
домете, у анале велике српске рудар-
ске компаније, која овде траје више од 

једног века, упише и један тако крупан 
корак. Људи нису заборављени и, уз 
премијера Александра Вучића, чија 
је подршка, како рече генерални дирек-
тор РТБ-а Благоје Спасковски, пре-
судно утицала да се успешно оконча 
овај историјски економско-еколошки 
пројекат, менаџмент компаније и три 
басенска предузећа одали су признање 

и онима који су на свом радном месту 
веома допринели да се празник дочека 
са добрим резултатаима.

Награђени су имали част да им на-
граду уруче високи гости. Зорану Алек-
сову, управнику Фабрике сумпорне ки-
селине, признање је предао амабаса-
дор Канаде у Србији Филип Пиниг-
тон. Иванка Станчић, руководилац 
хемијске лабораторије у РБМ-у, награду 
је примила из руку министра рада Алек-
сандра Вулина, а руководилац сектора 

за геологију Рудника бакра Бор Трајча 
Тончић од Министра рударства Алек-
сандра Антића. Питали смо добитнике 
шта им значи највише признање:  

Радио сам како сам мислио да је 
најбоље

- Откад сам се запослио 1982. 
године, радим онако како мислим да 

је најбоље. Никада нисам радио за на-
граду – казао је Зоран Алексов. – Тако 
радите и награда  ће сама доћи. Сва-
како, она  је велико  признање за мој 
рад, а уједно и велика обавеза да тако 
наставим. Имао сам среће да се тада 
запослим у онда новоизграђеној фа-
брици сумпорне киселине, такозваној 
контактној 3, где сам стекао прва 
инжењерска знања. После толико 
година имао сам част да и сам градим 
нову фабрику. Успели смо у томе, са-
градили смо је и пустили. Она добро 
ради и пуно значи не само нама који 
смо је градили него и свима који данас 
раде у њој и максимално се залажу 
да добро функционише. А то, истов-
ремено, значи да се и сви трудимо да 
небо над Бором буде чисто јер је реч о 
еколошкој фабрици.

Без доброг тима нема успеха
-Захвална сам на награди, на ука-

заном поверењу и даћу све од себе да 
и даље пружамо најбоље и најбрже 
услуге у контроли процеса флотације, 
копа, филтраже - казала је Иванка 
Станчић, руководилац хемијске 

лабораторије РБМ-а. - Наградом је 
крунисан мој тридесетогодишњи 
рад у Руднику бакра Мајданпек који 
је раније био веома напоран. Сада 
су услови много бољи, а признање 
ми је подстрек да помогнем млађим 
инжењерима, да их научимо тим-

ском раду. То је најбитније у нашем 
послу јер без доброг тима и добре 
сарадње са руководством просто 
је немогуће постићи успех. А, има 
још доста тога да се уради, да се ис-
прати процес. Опрема се усавршава 
и како напредује техника, тако ћемо 
ми „у хемији“ морати још пуно тога 
да побољшамо - и технолошки и еко-
лошки. Моја порука колегама за успех 
у послу је - упорност, колегијалност и 
добар тим.

Плодна геолошка истраживања
Захваљујући менаџменту РТБ-а 

на овогодишњем избору за награду 
„Инжењер Шистек“ Трајча Тончић, 
водећи геолог РТБ-а, рече да је она за 
њега велико признање и обавеза да тако 
настави. - Награда ми је додељена 
у години када се завршава највећи 
пројекат геолошких истраживања 
за последње три деценије. Проте-
клих пет година реализован је низ 
истраживања којима је добијено 
нових 100 милиона тона руде, 270.000 
тона бакра и 27 тона злата. То је од-

личан резултат имајући у виду вред-
ност метала у лежишту и вредност 
утрошеног новца. Реч је о индексу од 
само пола процента, што је одлично, 
имајући у виду да се тај индекс у свету 
креће између три и пет процената!

Текст и фото: Љ. Алексић 

Шестог августа, на Дан рудара и Дан компаније, највише признање 
Рударско-топионичарског Басена Бор уручено је Иванки Станчић 
из РБМ-а, Зорану Алексову  из ТИР-а  и Трајчи Тончићу из РББ-а 

Још више воље да буде боље

Зоран Алексов

Иванка Ст анчић

Трајча Тончић
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Скулптуре Милорада Антића Пиркета на Борском језеру

БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Стотинак 
метара од обале Борског језера према 
Дубашници, у зеленилу и скрајнута од 
буке, мирује „Долина мира”. До ње води 
неколико путоказа руком исписаних на 
дасци. Очигледно, дело су некога ко 
уме са дрветом. Али тек када се стигне 
до одредишта до којег путокази наводе 
знатижељног посетиоца - види се умет-
ник са дрветом. „Долина мира” је стална 
летња поставка скулптура у слободном 
простору од маја до септембра. Влас-
ништво је борског вајара и песника Ми-
лорада Антића Пиркета.

-Моја опсесија су „портрети 
живота”. Урадио сам више од 150 пор-
трета научника, филозофа, академика, 
обичних људи, личности из историје, 
монашког живота... Мој опус садржи 
више од 350 скулптура у дрвету, 
камену, бронзи, гвожђу и теракоти. 
Највише волим да радим скулптуре 
у дрвету. Две су ми посебно драге јер 
су урађене од храста лужњака старог 

четири хиљаде година. О старости 
дрвета имам атест - поносно прича са-
моуки вајар Милорад Антић Пирке 
који је рођен у Пироту, али је цео радни 
век провео као правник у Топионици и 
рафинацији бакра РТБ-а Бор. 

„Антић се посветио бронзи, дрвету, 
камену и теракоти јер у тим материјалима 
открива могућност да се као скулптор 
најбоље искаже. Чини се да су разлози и 
у традицији, пре свега породичној, што 
такође има своју логичну везу у умет-
никовом опредељењу. Рођен у колевци 
ћилимарства, боје и шаре ћилима, али 
и грнчарије у окружењу, трајно су из-
вршиле утицај на његов романтичар-
ски однос ка прошлости, митологији, 
историји и фолклору” - пише Радмила 
Влатковић у монографији „Портрети 
живота Милорада Антића Пиркета” 
издатој 2013. године и првој о неком 
уметнику из Тимочке крајине.

Осим ове монографије, чије су 
издавање помогли РТБ и ТИР, Антић 
има 150 колективних и 40 самостал-
них изложби у земљи и иностранству и 
добитник је више награда и признања 
међу којима су и награда Скупштине оп-
штине Бор за скулптуру, друга награда 
Басена Бор, Велика плакета децембар-
ског Салона уметника тимочког реги-
она... Има и два легата у Пироту и Бору.

-У Музеју рударства и мелалургије 
у Бору имам легат који чине 30 скул-
птура у керамопластици „Ћирилица”. 
То је моје препознатљиво уметничко 
писмо - свако слово има свој портрет. 
У борском легату су још четири скул-
птуре у бронзи и две у дрвету.  Музеју 

Понишавља у Пироту оставио сам 
легат са 50 скулптура у дрвету, камену 
и бронзи. Одмах по оснивању легата 
у Музеју је направљен депо за моје 
скулптуре - прича Антић. 

О Антићевим скулптурама 
„Ћирилица” које се налазе у његовом 
легату у борском Музеју рударства и 
металургије Слађана Ђурђекановић 

Мирић пише у монографији „Пор-
трети живота”: „Керамички пор-
трети малих димензија, експресивни, 
са препознатљивом стилизацијом 
аутора, осмишљени и промишљени, 
јединствено решени са постаментима, 
који су у функцији буквара - снажан су 
људски и уметнички апел за очување 
српског писма. Не треба заборавити 
да је ћирилица, осим што је наша,  и 
једино фонетско писмо на свету, па је то 

и разлог више да у свакодневном животу 
користимо све предности Вукове ре-
форме и ћирилице. Разлог више да ми 
будемо чувари оног најбољег што нам је 

остављено у наслеђе: ћирилице.  Мило-
рад Антић овом проблему приступа на 
најбољи, уметнички начин”.

Осим што је већ десет година стална 
летња поставка скулптура у слобод-
ном простору од маја до септембра, 
Антићева „Долина мира” је и тури-
стичка дестинација која на специфичан 
начин промовише лепоте Бора и Борског 
језера. Захваљујући путоказима које је 

урадио сам аутор, гости хотела „Језеро” 
и Борског језера разгледају Антићеве 
скулптуре и од самог уметника сазнају 
детаљ више о природним лепотама и 
традицији овога краја. Штета што улогу 

„Долине мира” и скулптора Антића у 
промоцији туризма још нису препо-
знали и туристички радници у борској 
општини, па Антић и даље иступа са-
мостално, али не пропушта прилику да 
похвали и туристичке потенцијале свог 
другог завичаја.

М. Милошевић

Осим што је већ десет година стална летња поставка скулптура у 
слободном простору, „Долина мира” вајара Милорада Антића Пиркета 
је и туристичка дестинација која на специфичан начин промовише 
лепоте Бора и Борског језера. - Од 350 скулптура у дрвету, камену, 
бронзи, гвожђу и теракоти - више од 150 су портрети. - Легати у Музеју 
Понишавља у Пироту и Музеју рударства и металургије у Бору

Портрети живота у 
„Долини мира”
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – До касно у 
ноћ огледалом уснулог Борског језера 
клизила је песма са терасе управо отво-
реног етно-ресторана „Језерце“ изнад 
главне плаже. Пријатној атмосфери 
и шареној, а укусној, понуди са етно-

трпезе није одолела ни позната поп пе-
вачица Ана Станић, која овде летује, 
па је са домаћином Благојем Спасков-
ским и бројним званицама из послов-
них кругова, овдашњег јавног и култур-

ног живота, са задовољством поделила 
неколико својих хитова. 

Етно-ресторан „Језерце“ отво-
рен је „на врху“ главне плаже Бор-
ског језера у локалу који је дуго зврјао 
празан. Менаџмент РТБ-а и Хотела 

дошао је на идеју да га уреди у етно-
стилу и тако употпуни понуду хотела 
„Језеро“. Уз финансијску подршку 
РТБ-а и бројне донације то је учињено 
и првим посетиоцима је представљен – 

како га описа управница хотела „Језеро“ 
Милица Миловановић - пријатан, баш 
домаћински кутак. Биће ту, каже, још 
неких мањих измена, али главно је завр-
шено. 

-Ресторан ће пословати у са-
ставу хотела „Језеро“ и отуда назив 
„Језерце“ – рече нам задовољна управ-
ница. – По ценама које ће бити ниже 
него у хотелу моћи ће да угости не 
само туристе који су тамо одсели, 
већ и све који дођу на Борско језеро. 
Овде могу да пробају националне 
специјалитете овога краја, али ту је и 
роштиљ, пица-пећ, па ко шта воли – 
нек изволи. Радићемо мало дуже него 
у хотелу тако да ће они који воле да се 
друже мало дуже имати за то и при-
лику и одличан амбијент јер плани-
рамо музичке вечери. 

Управница се нада доброј посети и 
туриста и Борана од које ће зависити да 
ли ће ресторан радити током целе године 
или само током летње сезоне. 

-Ми смо, наравно, све припре-
мили да ресторан ради целе године и 
надам се да ће тако бити –каже она. - 
Јер, цене ће бити ниже него што су у 
хотелу, а као што можете да видите 
на нашем етно-столу су незаобилазни 
влашки специјалитети: качамак са 
сиром, паприке са сиром, влашке 
палачинке, уштипци, разни сиреви, 
јагњеће печење... Све су то домаћи 
специјалитети за које намирнице или 
саме производе купујемо од мештана 
околних села. Они у нашој прелепој 
околини узгајају здраву стоку, поврће, 
воће, тако да ће храна бити одлична.

Већ прво вече показало је да је 
овакав ресторан недостајао Борском 
језеру и да ће свакако допринети да ту-
ристи потпуније доживе овај део Србије 
чијим се природним лепотама готово 

нема шта додати. Ту је бисерно Борско 
језеро и диван хотел на његовој обали, 
жичаром „оседлан“ Црни врх, шумовита 
Дубашница, атрактивне Злотске пећине, 
лековита Брестовачка бања (и још неко-
лико оближњих), горњанска висораван 
коју одавно зову „малом Швајцарском“, 
планина Стол са авионским погледом на 
читаву Тимочку Крајину, кафић на 400 

метара под земљом у борској Јами, гран-
диозни индустријски објекти РТБ-а Бор 
у којима се производи бакар, сребро и 
злато - о чему деца уче у школи.

Текст и фото: Љ. Алексић

Туризам
Отворен етно-ресторан на Борском језеру

„Језерце“ домаће хране

Ресторан ће радити у саставу хотела „Језеро“ и на великој тераси изнад главне плаже, по приступачним ценама, током целе године, 
гостима нудити националне специјалитете овога краја, роштиљ и пице, уз добру музику до „ситних сати“ 

Поп певачица Ана Станић одпевала је неколико својих хитова
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примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

Била је хладна кишна јесенска ноћ, 
кад смо се у Параћину искрцали из бео-
градског брзог влака, да пресједнемо на 
ускотрачну жељезницу, која ће нас од–
вести у Бор. Мала локомотива тешко 
је соптала. Дах њених челичних плућа 
био је све дубљи и тежи, јер се све више 
и више пењала и спуштала по оброн-
цима Кучај-планине. Кад смо зашли у 
долину Црне реке, толико се разада-
нило да смо могли, замотани у нашу 
ћебад, уживати у лијепим предјелима 
источне Србије, којима смо пролазили. 

У Бор смо стигли некако око три 
сата после подне. Киша је престала, 
а остао је облачан, влажан дан. Док 
смо ручали и док смо се попели на 
плато с радничким становима, да се 
смјестимо у једној скромној, али чистој 
бараци, већ се хватала и ноћ – да нам 
сакрије велики рудник, који нас сутра 
очекује.

Увече, кад смо се спуштали с 
платоа на вечеру, лијево у дубо-
ком удубљењу указала нам се слика 
ноћног живота вањског дијела руд–
ника: овдје-ондје у магли покоја елек-
трична светиљка, мала свјетла ру-
дарских лампи, варнице из димњака 
локомотива, а на боље освјетљеним 
мјестима искрсне и локомотива с ва-
гонима која уз хуктање и продорно 
пискање превози руду на „дневном 
копу“ или Чоки Дулкан, како се тај от–
ворени дио рудника зове. Колики повр-
шину он заузима, нисмо могли ни за-
мислити. 

То смо схватили тек сутрадан, 
кад смо га посјетили. Огроман је то 
простор. И кад смо касније упознали 
још и прави рудник – читав кртичњак 
подземих ровова и ходника – који се 
испод дневног копа налази, онда смо 
једва могли вјеровати да је све то 
човјек у непуних педесет година пре-
ровао и испремјештао. Старији људи 
још добро памте, кад се на мјестима 
Чоке Дулкан уздизало читаво брдо, по 
чијим су обронцима пасле сочну траву 
влашке овце. Неки можда памте још и 
једног замишљеног човјека, који је пред 
четрдсет и седам година по тим об-
ронцима нешто тражио и испити-
вао. Био је то инжењер Фрањо Шистек, 
који је за рачун једног богатог београд–
ског индустрјалца тражио злато, а 
мјесто њега нашао бакарну руду. Три 
године послије тога, 1906. године, по-
дигнута је у Бору прва талионица 
бакра, а данас (1951, нап. ред.) Бор је 
по производњи ове врло важне ковине 
на првом мјесту у Европи. Познати ба-
карни рудник Рио Тинто у Шпањолској 
по свом пространству већи је од 
Бора, али по производњи бакра Бор 
премашује Рио Тинто.

Највећи рудник бакра, а уједно и 
највећа талионица, на цијелом свијету 
је „Anaconda Copper“ у Монтани, једној 
од савезних држава Сјеверне Америке. 
Захваљујући томе, као и великим на-
слагама бакарне руде око Горњих 
језера, Сједињене Америчке Државе су 
по производњи за сада прва земља на 

свијету.
У средњем вијеку, све тамо 

до почетка 19. вијека, била је по 
производњи бакра на првоме мјесту 
Енглеска. Али, постепено су нестајале 
богате бакарне наслаге Cornwalla, за 
онда најбогатијега бакарног рудника 
на свијету, а освајачки ратови Ен-
глеске гутали су огромене количине те 
драгоцјене ковине. Енглеска се касније, 
на основу тајног уговора с Турском, до-
копала и знаменитих бакарних руд–
ника на отоку Кипру (Ципар), али они 
нису били више оно што су били некада, 
па изгубљено првентсво у производњи 
бакра није више никада постигла.

Рудници бакра на отоку Кипру 
искоришћавани су још у старом 
вијеку. По имену тог отока и назваше 
Римљани бакар „aes cyprium“, што 
значи ципарски бакар. То се име зад–
ржало у неких народа све до данас. 
Тако га Енглези зову „Coper“, Нијемци 
„Kupfer“, Французи „cuivre“, а у науци га 
зовемо „купрум“ од латинског „cuprum” 
и означујемо га са „Cu“. Наше име бакар 
потиче од турскога бакир. Старосло-

венско његово име је мјед, како га Руси и 
још неки славенски народи, па у неким 
крајевима и у нас, још и данас зову.

Осим на Кипру, било је у старом 
вијеку још неколико знаменитих руд–
ника бакра. Најстарији су били на по-
луотоку Синаја, из којих су вадили 
бакар још стари Египћани. Познато је 
да су они, при градњи велике пирамиде 
Gizeh, на обалама Горњега Нила, упо-
требили баш тај бакар са Синајског 
полуотока. Бакром су се Египћани 
много служили, као и остали кул-
турни стари народи. У гробницама 
староегипатских владара, фараона, 
нађени су многи предмети од бакра 
и бронце; у гробници фараона Сахуре, 
који је живио 2.500 година прије наше 
ере, нађен је читав водовод од самог 
чистог бакра. Водоводне цијеви биле су 
дуге око 400 метара, дебеле око један 
милиметар, а у промјеру су имале око 
4 центиметра.

Ископине старе Троје свједоче нам 
да су њезини јунаци носили шлијемове, 
штитове и оружје од бакра а њихове 
жене су се китиле бакарним наки-
том. Стари Грци и Римљани такође 
су се врло много служили бакарним 
оружјем, оруђем, посуђем и разним 
другим предметима. А бакарним 
посуђем и оружјем служили су се и 
стари Индијанци у Јужној Америци. 
Они су бакар звали „прастари“, јер су 
га од вајкада познавали, а једна ријека, 
са чијег су дна вадили бакар, носи још и 
данас име Бакарна ријека.

Бакар припада међу оне ковине са 
којима се човјек најпре упознао. То је 
сигурно зато што се он налази у при-
роди и елементаран и самородан, како 
се то каже, па је његова лијепа бакар-
ноцрвена боја брзо привукла пећинског 
човјека. А кад се он и освједочио да се 
та црвена, иначе тврда твар, доста 
лако подаје под ударцима његовог ка-
меног оруђа, он га је почео и намјерно 
тражити.

Самородни бакар налази се понегдје 
упрскан у стијенама у облику лима, 
плочица или влаканаца, али га има и 
у зрњу и већем грумењу. Налазишта 
самородног бакра нису тако честа. 
Бакар не припада у оне елементе који 
су јако распрострањени у природи. На 
њега отпада свега 0,01 одсто тежине 
Земљине коре. Најпознатије свјетско 
налазиште самороднога бакра је око 
Горњега језера у Сјеверној Америци, где 
су нађени комади тешки и до 2.000 тона.

(Наставиће се)
Написао Виктор Кунц, Нови Сад

Ову “причу” о бакру објављујемо захваљујући љубазности Ђоке Стаменковића, дипл. инж. рударства у пензији. Објављена је 1951. године у јунском 
броју (шест) тада популарног илустрованог часописа “Природа” који је издавало Хрватско природословно друштво. 

На радилишту у рову Борског рудника
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Изложба „Теслин чудесни свет електрицитета”

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Колективна организација, 7. Корак напред или у страну, 14. 

Енглески песник, Томас Стернс, 15. Лукаво изведен поступак, 17. Борна кола, 18. 
Врста карташке игре, 19. Учесник догађаја, 20. Име тенисерке Ивановић, 21. Рибља 
јаја, мрест, 22. Речно острво, 23. Техничка академија (скр.), 24. Склад, хармонија, 
26. Почетак трке, 28. Симбол осмијума, 30. Пролећни месец, 31. Бубњар „Битлса”, 
Ринго, 32. Исаило одмиља, 35. Посуда за воду или вино, 37. Име немачког кошар-
каша Новицког, 38. Наркотична течност, 39. Становници Ивањице, 41. Словни знак 
(мн.), 42. Модни промотер, 43. Планина код Бора.

УСПРАВНО: 1. Река у Црној Гори, 2. Име француског глумца Делона, 3. Наш 
новац, 4. Временски термин, 5. Удружење таксиста (скр.), 6. Знак за узбуну, 7. Прва 
непознаница у математици, 8. Ауто-ознака за Сенту, 9. Правоугаони паралелепи-
пед, 10. Име писца Давича, 11. Република Тринидад и Тобаго (скр.), 12. Сабласт, 
утвара, 13. Спољни омотач дрвета, 16. Десна притока Саве, 18. Вештачка кожа, 21. 
Коса штампарска слова, курзив, 22. Силовит напад, 25. Иметак, имовина, 26. Очев 
брат, 27. Руски космонаут, Герман, 28. Дужина затворене криве линије, 29. Ноћна 
птица, 31. Мушки потомак, 33. Музеј у Паризу, 34. Коштуњава воћка, 36. Фести-
валски град у Француској, 37. Део недеље, 38. Име филмског и књижевног крити-
чара Финција, 40. Надимак Ернеста Геваре, 41. Симбол калаја.

Крста Иванов
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42 ■ 43 РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2260 – ВОДОРАВНО: кумство, добитак, аларм, Дан 
рудара, парк, роба, секач, арк, Тара, сој, ДЕ, Охоље, талас, ко, Еса, Арка, туш, 
агент, алас, бара, Мајданпек, коњак, преломи, амарела.

БОР. - У последњих десетак година 
изложба „Теслин чудесни свет електри-
цитета”, коју је приредио Музеј Николе 
Тесле у Београду, обишла је цео свет и 
свуда изазвала велико интересовање: у 
Кини, на пример, видело је 200 хиљада 
људи, у 20 држава света ова изложба 
привукла је више од милион посетилаца. 
Уз толико интересовање у свету, што је и 
разумљиво с обзиром на значај научних 
патената Николе Тесле, ова изложба у 
Бору, граду инжењера, отворена је први 
пут 1. новембра у галерији Музеја ру-
дарства и мелалургије. 

-Никола Тесла је омиљена личност, 
човек који је осветлио 20. век и пред-

видео 21. као век телекомуникација. 
По томе је икона савремене 
цивилизације. Својим епохалним 

делом Никола Тесла је спојио три 
века и два миленијума и сврстао се 
у плејаду правих, аутентичних рене-
сансних личности које ће човечан-
ство вечито памтити као људе који су 
својим хуманим визијама и универ-
зално вредним делом променили свет 

- рекао је на отварању борске изложбе 
Владимир Јеленковић, помоћник ди-
ректора Музеја Николе Тесле у Београду.

Доба у којем је живео (1856 - 1943. 
године) Никола Тесла је назвао добом 
електрицитета. Његови изуми и открића 

у највећој мери су последица изучавања 
ове природне појаве, што је одредило и 
назив ове изложбе Музеја Николе Тесле. 
У Теслиној архиви у његовом Музеју у 
Београду налази се више од 300 патената 
из машинства и електротехнике, као и 
156 хиљада докумената и фотографија.

Изложба „Теслин чудесни свет елек-
трицитета” у борском Музеју рударства 
и металургије отворена је до 22. септем-
бра. 

М. Милошевић

МАЈДАНПЕК. – Јубиларни петнаести „МајданАрт“, манифестација која 
већ годинама представља културно обележје града под Старицом, почела је 7. 
септембра. Међународна уметничка радионица за дизајн и израду уникатног 
уметничког накита, која је ове године окупила 11 уметника из земље и света 
(Мексико, Словенија), траје пет дана. Настале радове аутори ће изложити 12. 
септембра када се као један од већих догађаја овогодишњег “МајданАрта” пла-
нира отварање велике Међународне изложбе “Уметност у минијатури” која 
ће, као и претходне године, после Мајданпека, бити приређена у Петровцу на 
Млави и Београду.

Међународна уметничка радионица за дизајн и израду уникатног уметнич-
ког накита смештена је у Хотелу “Golden inn”, јер се стицајем околности не 
може користити простор у “Златари Мајданпек”, али се и даље рачуна на помоћ, 
учешће и сарадњу њихових дизајнера и мајстора и у радионици порцелана и 
керамике у Атељеу “М”. Манифестација, која из године у годину добија нове 
садржаје, шири се и унапређује, а учесници су у обавези да најмање два умет-
ничка и два комерцијална модела или колекције накита уступе организатору 
ради презентације уметности и дизајна накита. Организатор је Удружење за 
уметност, културу и туризам “МајданАрт”. 

Међународна изложба “Уметност у минијатури”, у складу са резултатима 
конкурса на који се пријавило 417 аутора са 667 радова, показаће 566 дела, које 
је створило 350 уметника из 32 земље света, од Јапана, Кореје, Аустралије, Мек-
сика, Америке до готово свих земаља у окружењу. „Grand Prix” изложбе припао 
је мр Мирјани Томашевић, графичарки из Београда за линорез “Рука која даје 
увек је изнад оне која прима”. Додељене су четири прве, равноправне награде: у 
категорији „Сликарство, цртеж, графика, mix media” Момиру Кнежевићу, ака-
гемском сликару из Крагујевца, за рад “Без назива 1”, у категорији „Скулптура, 
рељеф, мозаик, керамика, стакло, порцелан” Славиши Михајловићу, са Мастер 
студија примењеног вајарства из Косовске Каменице, за “Кидање форме”, у 
категорији „Дизајн накита” награда је припала Биљани Новоградић, дизајнеру 
накита из Београда, за дело “Изненађени мушкарац”, док је у категорији „Ди-
гитал арт и фотографија” прву награду освојио Драган Тодоровић, уметнички 
фотограф и инжењер графике из Ниша, за рад “Чељусти”. Додељене су и две 
изузетне награде: у категорији „Керамика, стакло, порцелан” Лани Тиквеша, 
магистру уметности из Београда, и за „Дизајн накита” Радиши Минићу, умет-
ничком граверу из Крагујевца. 

МАЈДАНПЕК. – Поводом обележавања 12. септембра, Дана општине 
Мајданпек, биће одржана свечана седница Скупштине општине на којој ће при-
суствовати бројне званице и гости међу којима ће се наћи и представници брат-
ске општине Челинац у Републици Српској и општина Фокшани, Свиница и 
Шишести (Румунија) и Димово (Бугарска).

Свечана седница СО биће прилика да се говори о резултатима оства-
реним између два празника општине, али и да се заслужним појединцима и 
организацијама доделе традиционална септембарска признања, повеље, награде 
и захвалнице за изузетне резултате постигнуте у раду. Овај период ће у општини 
Мајданпек бити запамћен и по катастрофалним септембарским поплавама и не-
времену које је првих дана децембра паралисало живот. У тим условима било је 
оних који су нормализацији прилика дали немерљив допринос, а септембарска 
признања су начин да им се на томе захвали.

Обележавању Дана општине организацијом пригодних изложби даће Музеј, 
Удружење за Мајданпек, али и „МајданАрт“ отварањем велике Међународне из-
ложбе „Уметност у минијартури“. У вечерњим сатима на Градском тргу у центру 
града биће организован концерт.

Петнаести „МајданАрт 2015“

Мајданпек 12. септембра обележава Дан општине

„Grand Prix” 
Мирјани Томашевић

Септембарска 
признања најбољима

 С. В.  С. В.

Тесла - икона савремене цивилизације

Изложбу „Теслин чудесни свет електрицитета” за близу десет 
година у свету видело више од милион посетилаца, а у Бору, 
граду инжењера, организована је први пут и одмах привукла 
велики број посетилаца. - У галерији Музеја рударства и 
металургије изложба отворена до 22. септембра
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Туристичко-угоститељска понуда 
Бора и околине обогаћена је почетком 
августа отварањем етно-ресторана 

„Језерце” на Борском језеру који ће 
пословати у саставу хотела „Језеро”. 
Тако су туристи и житељи града 
бакра добили, по речима управнице 

„Језера” Милице Миловановић, 
пријатан, баш домаћински кутак. А, 
раније генерације Борана имале су 
могућност да слободно време доста 
проводе по кафанама. Педесетих 
година минулог века у граду је било 
више од 70 таквих објеката, па је 
разумљиво што неке нису ни имале 
праве називе. Људи су им једноставно 
давали редне бројеве, те су постојале 
мензе број 2, 3, 6, 9, а најпознатија је била „тројка” у северном насељу. 

Осим што су се у пространијим кафанама хранили обично самци, оне су 
биле и својеврсни домови културе и у њима су се организовале биоскопске 
представе. Тако је биоскоп Среског народног одбора током фебруара 1949. 
приказивао филм „Велики преокрет” у мензи број 2, затим у „деветки”, 

„тројци”. . . Почетак је био у 4 сата поподне, а улаз је коштао пет динара. Било 
је активно и зајечарско позориште. У „Колективу” је крајем фебруара писало: 

„Ових дана дошла је у Бор група глумаца зајечарског позоришта која ће се 
задржати три дана. Чланови овог позоришта дали су већ две представе, и то 

„Ујка Вања” од Чехова и „Народни посланик” од Нушића. Остаје још да се 
одржи „Олуја” од Островског.”

На снимку (аутор је Ђура Коловратар, први фотограф РТБ-а и листа 
„Колектив”) из старог албума – једна од многобројних борских кафана 
педесетих година прошлог века.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Борске кафане - „домови 
културе”

Ј. С.

Кинески ауто-пут
 преко реке

У планинском делу централне 
кинеске провинције Хубеј, за 
саобраћај је отворен невероватан 
ауто-пут преко воде. Осмишљен 
је како би се избегло било какво 
наношење штете екологији тог 
простора. Цео ауто-пут, први такве 
врсте у Кини, дуг је 10,9 километара, 
а изнад воде налазе се 4,4 киломе тра. 
Пројекат је био вредан 70 милиона 
долара и многи га већ називају 
најлепшим такве врсте на свету, јер се 
са њега пружа невероватан поглед на 
околне планине, воду и небо. Очекује 
се да ће допринети бољем животу и 
побољшању туризма у удаљеним 
селима округа Сингшана, пошто ће 
их повезати на правац Г-42, пут који 

повезује Шангај са Ченгдуом.  
„Могуће је допринети развоју, 
а истовремено заштитити око-
лину“, само је један од бројних 
коментара у вези са овом 
вешћу из Кине.

Сајт РТС-а

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. - Кишовити су били и викенд и недеља која му је 
пртходила, али 22. Дани Брестовачке бање ипак су одржани. Киша није спречила 
посетиоце да по традицији дођу у Брестовачку бању и уживају у садржајима које 
ова туристичка манифестација нуди већ 22 године.

Централни део Дана Брестовачке бање је „долазак” кнеза Милоша Обреновића. 
Овај традиционални игроказ, у извођењу глумца Звонка Стефкића, подсећа на 
догађај из 1836. године када је српски кнез дошао у овај крај Србије.

Првога дана манифестације, 22, јула, киша умало да прекине програм. Ипак, 
посетиоци бање видели су „долазак” кнеза Милоша, наступе културно-уметничких 
друштава из Тимочке крајине, изложбе у конаку кнеза Милоша, турском хамаму 
(купатилу) и дворцу Александра Карађорђевића. Одржан је и концерт Катарине 
Живковић и Игора Гмитровића. По традицији, организоване су и изложбе сувенира, 
а десетак такмичара учестовало је у припремању хране „Златне руке”.

Организатор Дана Брестовачке бање било је приватно предузеће „Брестовачка 
бања - Српска круна” заједно са суорганизаторима.

М. М. 

Дани 
Брестовачке бање


