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„Изнад Бора више

На Светски дан чистог ваздуха

Б. Спасковски: Ваздух изнад
Бора данас је чистији него у
Београду, Костолцу, Смедереву, о чему сведоче поуздани подаци који се могу видети на
wеб-сајту Агенције за заштиту животне средине Србије. Петнаестог новембра почиње
период у коме треба доказати пројектоване параметре
нове топионице и, убеђен сам,
да ћемо то успети и пре истека три месеца колико је уговором предвиђено – поручио је
генерални директор РТБ-а. –
Поред тога што нећемо имати
емисију сумпор-диоксида изнад дозвољених граница, много
ћемо и уштедети, пошто је стара топионица користила угаљ
(око 40.000 тона годишње), док
нова као гориво користи сумпор из технолошког процеса –
нагласио Б. Тодоровић
РТБ. – На Светски дан чистог животне средине Србије – саопштио је
ваздуха (3. новембар) мештани Бора лепу вест житељима града бакра и целе
и околних села нису могли чути бољу Србије Благоје Спасковски, генерални

Благоје Спасковски упознаје новинаре са најновијим подацима
о квалитету ваздуха у Бору

вест од ове: заустављена је стара и од
данас ради само нова топионица, па
ће и аерозагађење бити много мање. Успели смо да изнад Бора више не
буде сумпор-диоксида. Ваздух изнад
Бора данас је чистији него у Београду,
Костолцу, Смедереву, о чему сведоче
поуздани подаци који се могу видети
на web-сајту Агенције за заштиту

директор РТБ-а, на конференцији за но
винаре.
Први човек комбината бакра
захвалио се, пре свега, Влади Републике
Србије која је учинила изузетне напоре
и уложила много новца да се заврши
овај државни еколошки и економски
пројекат. Потом радницима Топионице
и рафинације бакра, градитељима

Генерални директор Басена захвалио се, поред осталих, и својим најближим
сарадницима: Драгану Маринковићу, Мирјани Антић и Мирку Грчићу

Писма читалаца

Уходавање некад и сад

Поштовани,
Сазнање да ће топљење концетрата бакра бити само у новом
постројењу јако ме је обрадовало.
Обавештење да је за уходавање новог
система било потребно годину дана
у садашњим условима, када у земљи
има неколико стотина инжењераметалурга, показује оправданост
избора, у своје доба, претходног
постројења. У критикама зашто
је онда изабрана технологија
топљења концетрата бакра у систему пржне пећи - пламена пећ
(која је била степен савременија од
water-jacket-нe пећи) заборавља се
којим техничким кадром се располагало и на ком нивоу је била наша
техничка култура.
Колико би времена било потребно да се садашња изабрана
технологија прераде бакарног концетрата ухода са два инжењера
металургије који су били и руководиоци топионице? Тадашњи
руководећи кадар био је под стал-

ним притиском прерађивача који
су захтевали планирану испоруку
бакра за своје производне капацитете које су повећали пре завршетка топионице у Бору.
Пробни рад и уходавање је било
под притиском испуњења планиране могућности топионичарских
капацитета. Проблем није била
технологија, већ синхронизација
рада топионице и фабрика сумпорне киселине. Технички кадар
топионице онда није скоро три
године знао за недељне и годишње
одморе. Интересује ме да ли и сада
имате две командне собе, одвојено
топионица и фабрика сумпорне киселине? Што се тиче квалитета
ваздуха, никада више неће бити као
1903. године, ма како добро радио
нови систем. Јер, погледајте колики
број авиона лети сваки дан изнад
наше области и колико се дневно
горива за аутомобиле продаје.
Моје поштовање Уредништву
КОЛЕКТИВА
Момчило Јовановић
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Актуелно

нема сумпор-диоксида”
заустављена стара топионица

Стара топионица
се не руши, биће
конзервирана

Благоје Спасковски са новинарима испред нове пећи

хладног уходавања, а у марту и почетак је заустављена стара топионица.
њеног рада. Било је планирано да се Живели смо за овај тренутак, јер
процес ухода за годину дана, а ми смо ради само нова топионица, и то пуним
то успели за седам месеци. Упоредо је
радила и стара да бисмо претапали
хладни материјал који се ствара као
нормална технолошка појава. У свету
где нема старих топионица продају га.
Међутим, његова цена је, нажалост,
пала и превише бисмо изгубили да смо
га продавали. Примера ради, немачка
компанија „Аурубис” у Пирдопу
(Бугарска) „држи” топионицу у којој
има 30.000 тона хладног материјала,
док ми поседујемо 3.000 тона које
смо прерађивали у старој топионици.
Петнаестог новембра почиње период у
коме треба да докажемо пројектоване
параметре нове топионице. Убеђен
сам да ћемо то успети и пре истека
три месеца, колико је уговором
предвиђено – нагласио је Спасковски.
И Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а, трећи новембар сматра једним
од веома значајних датума за грађане
Бора, али и за све који раде у пројекту
реконструкције топионице и изградње
Славиша Стефановић
нове фабрике сумпорне киселине. - Нова топионица је механички Након четири године одговорног
завршена 23. децембра прошле године, и сложеног рада на овом пројекту
након чега су уследила три месеца напокон смо дочекали дан када

нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, менаџменту РТБ-а, посебно
онима који су овде проводили време и
дању и ноћу, као и надзорном органу Грађевинском факултету из Београда.

Гостујући истог дана (трећег новембра) у емисији „Актуелно“ Телевизије
Бор генерални директор РТБ-а напоменуо је да стара топионица неће
бити срушена, већ само конзервирана.
– Лако је срушити нешто, тешко је градити ново. Зато ћемо стару металуршку линију само конзервирати. Она ће
поново на кратко да се покрене када
будемо почели санацију последица
мартовског пожара у новој фабрици
сумпорне киселине. Од осигуравајућег
завода смо наплатили штету у износу
1.659 хиљада евра и сада чекамо делове који стижу из Немачке. Када они
стигну, нову топионицу ћемо зауставити да би се поправка, која ће бити
изведена под надзором стручњака из
SNC Lavalina, ефикасно и квалитетно
обавила. У том периоду, а не могу да
кажем прецизно датуме јер они зависе од брзине израде делова и транспорта до Бора, стара топионица поново ће
кратко радити и о томе ће јавност благовремено бити обавештена – рекао је
Благоје Спасковски.

Г.Т.В.

Бобан Тодоровић и Сашка Тасић

капацитетом. Поред тога што нећемо
имати емисију сумпор-диоксида изнад
дозвољених граница, много ћемо и
уштедети пошто је стара топионица
користила угаљ (око 40.000 тона
годишње), док нова као гориво
користи сумпор из технолошког
процеса.
- Доживели смо и тај дан да
зауставимо стару топионицу. Можете
видети да дим више не излази из
димњака и да га у Бору више нема.
Сада ради само нова из које се сви
гасови настали у технолошком
поступку „одводе” у фабрику
сумпорне киселине на даљу прераду
- казао је Славиша Стефановић,
управник Топионице.
И лице Сашке Тасић, техничког
руководиоца Топионице, било је озарено.
- Заустављањем старе топионице и
радом само нове смањује се садржај

сумпор-диоксида
у
излазним
гасовима. Сви који смо учествовали
у овом пројекту задовољни смо тиме,
јер наша деца живе овде.
Текст: Јасмина Станојевић
Фото: Љубиша Алексић
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Амбасадор Канаде импресиониран радом нове борске топионице

Од новембра флеш-смелтинг
технологија на испиту
Филип Пинингтон: Дошао сам да видим како изгледа нова топионица која је грађена уз нашу, али и помоћ Владе Србије, пре него
што коначно потпуно пређе у руке РТБ-а Бор. Импресиониран сам,
изјавио у Бору амбасадор Канаде. – Време уходавања радних параметара, уговором дефинисано на девет месеци, истиче у новембру и тада почиње период доказивања, каже Благоје Спасковски,
наглашавајући да ће небо над Бором тада бити чистије него оно изнад финског града Харјавалта

РТБ. – Амбасадор Канаде у
Србији, Његова екселенција Филип
Пинингтон, у пратњи директорке
Одељења за економске односе две
земље Ђурђом Ћерамилац, посетио је 20. октобра Рударско-топионичарски басен Бор. Рекавши да,
пошто је у Бору трећи пут, осећа
извесно пријатељство према граду
бакра и првом човеку РТБ-а Бор
Благоју Спасковском, амбасадор
Пинингтон изјавио је да је овога

Филип Пинингтон

пута у Бор дошао да види како изгледа и ради нова топионица.
- Дошао сам да видим како
изгледа нова топионица која је
грађена уз нашу, али и помоћ
Владе Србије, пре него што коначно потпуно пређе у руке РТБ-а
Бор. Посетио сам контролну собу
и видео да се одатле управља
многим комплексним процесима
који се одвијају у новој топионици.
Импресиониран сам, а то је, на

неки начин, похвала свима који
су учествовали у њеној изградњи.
Не само канадској и финској
компанији, него и многим малим
фирмама које су биле подизвођачи
радова. Канада је земља рударства, на овим просторима смо
већ присутни јер пуно канадских
компанија овде ради у области
рударства, од геологије до самог
рударења, па сам сигуран да ће
бити и нових инвестиција. Јер,
потенцијал постоји – изјавио је канадски амбасадор након разгледања
нових металуршких погона у Бору.
Време уходавања радних параметара, уговором дефинисано на девет
месеци, истиче у новембру и тада
почиње период доказивања, подсетио је генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски. Пошто флешсмелтинг технологија захтева висок
капацитет због смањења трошкова
и већег искоришћења бакра и сумпор-диоксида, нова топионица од
првог новембра треба да претапа
53 тоне сувог концентрата на сат
или 1.245 тона дневно, као и да производи 240 тона анодног бакра на
дан. Притом ће емисија и имисија
штетних материја у ваздуху, води и
земљишту бити испод законом прописаних вредности, уз истовремено
искоришћење сумпор-диоксида и
бакра од 98 процената.
-У минулих пет-шест година
нико у Србији није добио
тако велику инвестицију и то
што је добио Бор. У новембру

У командној сали нове топионице

почиње доказни период и тада
ће концентрација сумпор-диоксида пасти на мање од 125 пипиема, односно загађење ће
бити трипут мање од онога што
прописује и толерише Европска
унија. Технологија је успела, а то

Нову топионицу и фабрику сумпорне киселине градили су канадски “SNC Lavalin” и његов
подизвођач, уједно и власник аутогене флеш-смелтинг техно
логије “Отокумпу”, финска ком

На кафи код рудара

Благоје Спасковски, Филип Пинингтон и Ђурђа Ћерамилац

Канадски амбасадор Филип Пинингтон са одушевљењем је прихватио и позив домаћина из РТБ-а Бор да кафу попије „у средишту земље“, у популарном
јамском кафићу. Слушао је и читао о њему доста, како каже, па се зато са посебним задовољством упустио и у рударску авантуру на 400 метара испод земље.

ћемо у доказном периоду и показати – рекао је Благоје Спасковски.
Наглашавајући да ће небо над Бором
тада бити чистије него оно изнад
финског града Харјавалта, Спасковски је подвукао да Бор и РТБ
Бор у овом тренутку немају већег
пријатеља од Канаде, државе која је
обезбедила кредит за финансирање
изградње нове топионице и фабрике
сумпорне киселине и учествовала у
извођењу пројекта до краја.

панија “Оутотек”. Надзор над пословима које су носили Канађани
и Финци, али и свим локалним
радовима који су били поверени “Енергопројекту”, обавио је
Грађевински факултет, Београд.
За изградњу нових пирометалуршких постројења у Бору утрошен је
251 милион евра.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић
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Мере штедње РББ

Пад цене бакра тера борске руднике на додатне мере штедње

Технолошком дисциплином
ка позитивном пословању
Највећа штедња је када сви погони раде максималним капацитетом и без прекида - каже Небојша Виденовић, директор Рудника бакра Бор. - Повећање производње уз оптималне трошкове одавно је
кључно пословно правило РББ-а, али се ситуација на тржишту толико погоршала да ће и РББ, иако годинама примењује и дугорочне и краткорочне мере смањењења трошкова, морати да послује
још рационалније. - До краја године у РББ-у очекују преко 100 милиона динара уштеда на нормативима и још 40-ак од других мера

Добри путеви чувају скупе гуме

РББ. – Други талас светске економске кризе који је захватио тржиште
метала и, поред осталих, преполовио цену бакра (са скоро десет на пет
хиљада долара по тони) натерао је и
много веће компаније у овом сектору
да брже-боље сагледају своје позиције
и потезе. Отуда не чуди што је и Рударско-топионичарски басен Бор, у додатном светлу сопствених (не)прилика и
потреба, свим својим предузећима нало-

морати да појачају те мере, уз максималну сарадњу свих погона.
-Највећа трошковна ставка у
РББ-у су нормативни материјали и
енергенти, па је зато на њима и акценат у мерама штедње – истиче наш саговорник. – Ту, пре свега, мислим на
електричну енергију, кугле, шипке,
уља и мазива, гуме за дампере (само
једна кошта од два и по до три милиона динара). Ми смо и у претход-

Небојша Виденовић, директор РББ-а

потрошња. Почев од укључивања неоп- 2014. години износе преко 70 милиона
ходних потрошача само када су потребни динара, смањењем броја узорака од само
и то не истовремено (због скупе вршне десет одсто донело би годишњу уштеду
снаге), преко замене и захвата на мото- од седам милиона, а боља контрола и
рима (уградња фреквентне регулације десетопроцентно смањење потрошње
асинхроних мотора), компензације ре- индустријске и пијаће воде још два миактивне снаге (уградњом компензатора лиона динара! Анализа потрошње остј. кондензаторских батерија – за систем новног нормативног материјала за пронапајања „Церова” и „В. Кривеља” - изводне процесе РББ-а од јануара до
што би се врло брзо отплатило), као септембра ове године показује да би
Аутоматско праћење процеса у кривељској флотацији
и уградњом уређаја за аутоматско њено смањење од само пет процената
омогућава бољи концентрат уз штедњу норматива
управљање потрошачима (за кривељски донело просечне месечне уштеде од 24,5
жио мере штедње. Сва предузећа, па и ном периоду доста учинили у погледу део) ради уштеда на вршној снази. Тамо а годишње од чак 293 милиона динара!
Побољшању финансијских резулРудници бакра Бор, направила су троме- смањења потрошње нафте. Ниједан где је то могуће („Церово”, Јама, Борска
сечне планове уштеда (до краја године) од погона на том плану није „ис- флотација) појачаће се рад машина тата РББ-а иде у прилог и недавни старт
а како нам рече Небојша Виденовић, какао“, међутим сада намеравамо
директор РББ-а, само на нормативима да је смањимо за још три одсто, а
у овом предузећу се очекују уштеде од потрошњу струје за десет. То ће сапреко 100 милиона динара. Од других чувати знатне суме, само на нормативима ћемо месечно (у свим погонима)
мера рачуна се на још 40-ак милиона.
штедети око 36 милиона динара. Што
се струје тиче очекују се уштеде од
20-ак милиона месечно, од тропроцентних уштеда на нафти преко три
милиона динара и око милион од
мање потрошње уља и мазива за пет
одсто.
Рачунајући да је важан сваки динар,
и у канцеларијама РББ-а потрошња
струје своди се на минимум. Нема више
ни непотребних службених путева, нема
више репрезентације. То економски не
доноси баш много, али психолошки
да.
- Подразумева се да мере штедње
-Свакодневно пратимо потрошњу
норматива, резервних делова и ефекте никако не смеју да угрозе производњу
производње – каже Виденовић. – Како – напомиње Виденовић. - Она мора да
је технолошка дисциплина оно што у буде максимална, а то значи повећану Тамо где је могуће (Јама, борска флотација, „Церово”)
свим деловима процеса даје најбоље активност свих запослених, рад
појачаће се рад машина ноћу - у време ниже тарифе
резултате, настојимо да се избегну сви машина без празних ходова и непотребних
застоја.
Јер,
највећа
штедња
током ноћне смене у време ниже тарифе, управо реконструисане друге AF-пећи
испади опреме, дефекти, непотребни
издаци. Повећање производње, уз оп- је када сви погони раде максималним а ремонти обављати дању. И заменом у Кречани Заграђе. Заједно са старом,
расвете високоефикасном може се уш- италијанске технологије, све три пећи у
тималне трошкове, одавно је форму- капацитетом и без прекида.
С обзиром на знатно процентуално тедети до 80 одсто електричне енергије Заграђу сада раде на угаљ (јефтиније за
лисано као кључно пословно правило
трећину од рада на мазут), што ће потРТБ-а, па и РББ-а, али се ситуација учешће електричне енерегије у укупним коју троше класичне сијалице.
Оптимизација процеса дробљења пуно анулирати потребу РТБ-а да креч
на тржишту толико погоршала да производним трошковима тоне конценће и Рудници бакра Бор, иако годи- трата, РББ-ов План штедње детаљно руде довешће и до мање потрошње за све три флотације (две борске и једну
нама примењују и дугорочне и кра- разрађује – од погона до погона - на мељућих тела (кугле и шипке). Како мајданпечку) купује на страни.
ткорочне мере смањења трошкова, који се начин и где може смањити њена трошкови лабораторијских анализа у
Текст и фото: Љ.Алексић
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Нова техно-економска решења
Разрађене мере за смањење нормативних трошкова за 55 милиона
динара до краја године. - У погону дробљења руде стварају се услови
за добијање квалитетнијег гранулата који ће омогућити смањење
трошкова, потрошњу електричне енергије за 2,42 kwh/t, шипки за
16,4 одсто и кугли за 15,8 процената, уз истовремено повећање капацитета млинских секција за просечних 15,1 одсто и повећање
искоришћења на бакру за један проценат

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
прве дане октобра обележиле су активности за успостављање нових техноекономских решења са циљем да се оперативни трошкови снизе и оствари планирано повећање производње бакра
и племенитих метала. Могућности за
уштеде сагледавају се на сваком месту
у свим деловима предузећа. Пажња је
посебно усмерена на решења у погону
дробљења руде која треба да резултују
смањењем
потрошње
електричне

корита реке Пек и осигурати насуту
брану у Шашком потоку подизањем
круне бране за метар да бисмо обезбедили ретензиони простор за пријем
атмосферских вода – каже Бранислав Томић, директор Рудника бакра
Мајданпек. - Поремећаје у преради
руде ћемо спречити уградњом новог
метал-детектора за дробилицу HP6 и
побољшањем система подмазивања
дробилица кроз текуће одржавање.
Чистимо све дренажне и сабирне

млинских секција за просечних 15,1
одсто и повећање искоришћења на
бакру за један проценат. Анализе су
показале да трошкови у последњем

гледом и сервисирањем опреме и заменом дотрајалих заптивних елемената и хидрауличних инсталација на
машинама.

Бранислав Томић

енергије и мељућих тела уз истовремено
повећање капацитета млинских секција
и искоришћења на бакру. Анализе су показале да нормативни трошкови могу у
последњем кварталу да се смање за 55
милиона динара.
-У најкраћем року, због континуитета производње руде, морамо изместити деоницу магистралног пута и

канале изнад бункера за издробљену
руду и преусмеравамо атмосферске воде изнад бункера. Све радимо
са циљем да се добија квалитетнији
гранулат који ће омогућити смањење
трошкова: потрошњу електричне
енергије за 2,42 kwh/t, шипки за 16,4
одсто и кугли за 15,8 процената, уз
истовремено повећање капацитета
Штеловање металдетектора

кварталу могу да се смање на
електричној енергији за 27,7 милиона
динара и још толико на куглама.
Завршетак ревитализације погона
дробљења и млевења повећао је часовни капацитет млинова на секцијама
6 до 9, па је могућ и рад само великих секција уз уштеде на електричној
енергији и мељућим телима. Осим тога,
затворени циклус дробљења обезбеђује
боље искоришћење електричне енергије
на млевењу.
-Определили смо се и за пуну
контролу унутрашњег транспорта
у самом руднику, јер пратимо и
настојимо да оптимализујемо утрошак нафте, уља и других елемената наводи Томић. – Потрошњу уља бисмо
могли да преполовимо редовним пре-

Осим овога, измештањем одређених
служби из монтажног објекта у зграду
Дирекције и прерасподелом просторија
остварује се уштеда и до 400 хиљада
динара у грејној сезони. И издатак за
даљинско грејање би реално могао да
буде мањи јер је договорена уградња калориметра, па би био мањи и утрошак
топлотне енергије током викенда и празника када канцеларије није неопходно
загревати. Сагледава се и могућност
израде постројења за компензацију реактивне електричне енергије, чиме би
месечно могло да се уштеди, према
садашњој потрошњи, до четири милиона динара. Према студији, реч је о
инвестицији која би за само годину дана
постала исплатива.
С. Вукашиновић
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Мере штедње ТИР

Где металурзи виде могућности за штедњу

Максимално упошљавање капацитета
Б. Тодоровић: Најбољи резултати у штедњи постижу се остваривањем предвиђене производње и покушајима да се биланси што
више приближе планираним вредностима, што значи да сваку машину, агрегат и постројење треба „водити” тако да буду упослени
најмање 90 одсто на годишњем нивоу. – Потребно је да што пре превазиђемо све елементе који су довели до тога да стара топионица
и даље ради и да је зауставимо у најскорије време, пошто она месечно потроши угаљ у вредности од 50 милиона динара, кисеоник
(20 милиона динара) и електричну енергију (20 милиона динара) – додаје директор ТИР-а
ТИР. – Најбољи резултати у
штедњи постижу се остваривањем
предвиђене
производње
и
покушајима да се биланси што више
приближе планираним вредностима,
што значи да сваку машину, агрегат
и постројење треба „водити” тако
да буду упослени најмање 90 одсто

онице и потврђивање доказаних параметара у наредном периоду (прерада 53 тоне сувог концентрата на
сат).
- Потребно је да што пре
превазиђемо све елементе (што
субјективне, што објективне
грешке) који су довели до тога да

Детаљ из Електролизе

на годишњем нивоу. Овом оценом је
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
почео представљање програма мера
штедње у предузећу на чијем је челу.
Највише могућности за уштеде наш
саговорник види управо у највећем
металуршком погону, односно Топионици, а то су максимално
упошљавање капацитета нове топи-

стара топионица и даље ради и да
је зауставимо у најскорије време.
Пошто она месечно потроши
угаљ у вредности од 50 милиона
динара, кисеоник (20 милиона
динара) и електричну енергију
(20 милиона динара), тиме ће се
остварити значајни финансијски
ефекти овог погона у наредном

ФСК постиже најбоље учинке само када и Топионица оптимално ради, а то је
продукција 1.150 до 1.200 тона сумпорне киселине дневно

периоду. Фабрика сумпорне ки- паралелна производња у новој и
селине постиже најбоље учинке старој топионици, примећена је
само у случају када је и Топио- повећана потрошња воде. Само
ница у оптималном режиму рада, спречавањем евентуалних кваа то је продукција 1.150
до 1.200 тона сумпорне
киселине дневно. Нова
Енергана почеће пробну
производњу струје у
другој половини октобра, чиме ће се постићи
значајне уштеде јер ово
постројење треба да
даје 1,5 мегавати струје
на сат – нагласио је
Тодоровић.
У Ливници бакра и бакарних легура неопходно
је упошљавање технолошких линија које не
раде (у првој половини
године била је оперативна
само линија бронзе), као Бобан Тодоровић
и избор оптималне сировине за производњу финалног од- рова на мрежи ово повећање би
ливка јер само тако се могу оства- могло да се спусти за 30 процерити најбољи ефекти. Једини начин ната, чиме би се месечни трошда и Фабрика бакарне жице забе- кови смањили за око два милилежи мање трошкове јесте повећање она динара. Забележен је и пораст
месечне продаје. Императив за трошкова за лабораторијске анаТранспорт ТИР-а је висок степен лизе, као последица повећања
расположивости опреме и макси- броја анализа услед покретања
мално коришћење механизације нове технологије. По том основу
и свих потенцијала које поседује могло би да се уштеди око два и по
(упосленост од најмање 90 проце- милиона динара месечно. Такође
је неопходно водити рачуна о
ната годишње).
- Оно што важи за све погоне планском, а не хаваријском
јесте максимална штедња свих одржавању, добро планирати
нормативних материјала (струја, застоје, при чему треба обавити
бензин, нафта, дрво, угаљ, техно- што више предвиђених активнолошка и пијаћа вода). У протекла сти – закључује директор ТИР-а.
Ј. Станојевић
четири месеца, откад је кренула

Једини начин да и ФБЖ забележи мање трошкове јесте повећање
месечне продаје бакарне жице

Рударство РБМ
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Октобарску производњу РБМ-а пратили радови важни за проширење копа

Копају између Пека и пута

Оспособљавање деонице магистралног пута приведено крају, почињу радови на измештању корита Пека. - Са скоро 1,4 милиона
тона укупних ископина и остварењем плана од 75 одсто, (на руди са 83, а на јаловини 72 одсто), дато безмало хиљаду тона бакра у
концентрату, уз одговарајуће количине племенитих метала
РБМ. - Октобарску производњу
Рудника бакра Мајданпек пратиле су
бројне активности на плану измештања
инфраструктурних објеката који су,
практично, услов за планско проширење
површинског копа, уз очување континуитета производње. Са укупним ископинама од скоро 1,4 милиона тона и
остварењем плана са 75 одсто, (при чему
је на руди са 464.610 тона то било 83, а
на јаловини 72 одсто), учинак од безмало хиљаду тона бакра у концентрату,
уз одговарајуће количине племенитих
метала, представља сасвим солидан резултат.
-Упоредо са свим производним задацима, имали смо велику обавезу
да поставимо цеви, преградимо, односно премостимо Пек, како бисмо
могли да обезбедимо производни

континуитет. Пуно напора смо уложили да бисмо на најбољи начин
то решили, организовали и поставили пумпе. Јер, већ у овом месецу
очекује нас обавеза да са Централног
рудног тела Северног ревира преузмемо још око 160 хиљада тона руде
са повећаним садржајем бакра и племенитих метала - каже Бранислав
Томић, директор РБМ-а.
-И на линији откопавања и на
линији прераде било је тешкоћа,
али смо некако успели да то пребродимо - додаје Андрија Марковић,
помоћник директора за рударство.
Притом наглашава да се у нешто
повољнијим условима наставља
откопавање, поред осталог и због временских прилика. Оне омогућавају да
се појача рад на Северном ревиру и,

у овој фази заврши, најкасније до 20.
новембра, а багер и сва механизација
преусмере на Исток Јужног ревира.
– У међувремену, несмањеним
темпом настављамо рад на Андезитском прсту где смо, спровевши
Пек кроз цеви, успели да створимо предуслове за производњу. Ту
нас, међутим, тек очекују бројне
обавезе, али се надамо да ћемо и
радове на премошћавању реке благовремено обавити, изградити ново
корито и тако испунити обећање
дато грађанима Мајданпека.
На другој страни, иако их тешкоће
нису заобилазиле, и у мајданпечкој
флотацији успели су да одговоре задатку прерадивши све количине ископане руде.
-Током октобра, у условима мера

штедње, остварили смо солидан резултат успевши да дамо безмало
хиљаду тона бакра у концентрату, уз
значајне количине злата и сребра. То
смо постигли сопственим снагама,
упркос свим проблемима и непланираним застојима и на дробљењу
и у флотацији, заменом зупчаника
на десетој секцији – наводи Јелена
Ђурић, управница Флотације РБМ-а.
Она истиче да би са седам секција у
раду овај погон требало успешно да одговори производним задацима које има
у новембру.
Упоредо са производњом, у Руднику
бакра Мајданпек морају завршити поменуте инфраструктурне радове, јер су они
услов за проширење копа и континуитет
производње.
С. Вукашиновић

У РБМ-у настављају инфраструктурне радове

Препумпавају Пек

Приводе се крају радови на новој деоници магистралног пута
испод Андезитског прста. – Препумпавање Пека ће потрајати
до измештања и изградње новог корита реке дужине око 1.100
метара. – У плану преуређење аутобуске станице
РБМ. - Велики инфраструктурни
радови предвиђени због отварања
рудног тела Андезитски прст и
проширења површинског копа Рудника бакра Мајданпек захуктали су се
крајем октобра. Нова траса, нова деоница магистралног пута оспособљена
је за саобраћај, а 21. октобра је почело
и препумпавање Пека које представља
фазу у измештању корита реке дужине
око 1.100 метара. Упоредо, као први
корак ка неопходном преуређењу аутобуске станице почело је и измештање
сервис-радионице
са
бензинском
пумпом “Arriva Litasa”.
- Наш први задатак је остварење
планиране производње, али не само
данас већ и наредних година, па
стога измештању инфраструктурних
објеката дајемо потребан значај, јер

желимо да решења буду и у функцији
града - наглашава Бранислав Томић,
директор РБМ-а.
Оспособљавање деонице магистралног пута на самом излазу из Мајданпека
у правцу Кучева и Београда приводи
се крају, тако да је преусмеравање
саобраћаја са Партизанског пута на

стару трасу било питање дана.
- Пуштена је у пробни рад
потапајућа пумпа, капацитета 200
литара у секунди. Комплетан цевовод је пречника 200 милиметара, а
дуг око 400 метара - објаснио нам је
тада Горан Репеџић, главни пословођа
производње на Површинском копу.
Притом је навео да је у току повезивање
друге HSB пумпе са усисним грлом и
постављање другог цевовода паралелно
са првим, пречника 150 мм. - Како воде
Пека нису чисте, надамо се да ћемо израдом понтона и ових мрежа успети да
спречимо хаварије на пумпама.
Очекивања су да тај посао потраје
најмање три месеца током којих би требало да буде изграђено ново корито
Пека. Постављене пумпе су капацитета два пута по 200 литара у секунди,
а урађене анализе водостаја ове реке за
последњих 100 година говоре о дотоку
од 240 литара, тако да не би требало да
буде проблема да се све воде безбедно
спроведу кроз постављене цевоводе.
- Ново корито је предвиђено, практично, две етаже испод нове деонице магистралног пута чију линију
прати испод Андезитског прста.
Трасу корита, бушење стенске масе
и минирање, као и одвођење канализационе мреже која је, нажалост, усмерена у Пек, обавезе су запослених у
РБМ-у, а копање и бетонирање корита
већ изабраног понуђача – рекао је
Репеџић, а Дарко Извонар, технички
руководилац Површинског копа, је
додао:
- Тек треба створити услове
за измештање корита и са етаже

350 уклонити око 450.000 тона
јаловине само у зони где се измешта
река, од укупно 1,1 милион тона. У
међувремену, направићемо брану и
цевима и пумпама, од Аутобуске станице до рудничке бензинске пумпе,

Дарко Извонар

препумпавати Пек како бисмо наставили радове у интересу производње.
Раније се говорило да ће за три до
шест месеци морати да се измести Пек,
али је интерес РБМ-а да то буде у што
краћем року. Јер, измештање корита
реке условљава и радове на Аутобуској
станици у Мајданпеку.
- Ту смо обавезе поделили у два
дела. Први је измештање сервис-радионице која је радовима најугроженија.
У међувремену, за уређење Аутобуске станице радимо План детаљне
регулације, како бисмо након његовог
усвајања добили локацијску дозволу
и поступком јавне набавке и избором извођача радова почели уређење
- казао је Извонар, додајући да са радионицом треба изместити и бензинску
пумпу аутобуског превозника које ће
нову локацију имати на самом улазу у
круг Аутобуске станице.
С. Вукашиновић
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Рударство РББ

Максимални капацитет и штедња главни циљеви кривељских рудара

Трећи месец са милион и по
тона јаловине
Иако их повремени
проблеми (најчешће
у флотацији) омету
да испоруче планиране
количине руде, што се
догодило у октобру, кривељски
рудари бољим садржајима „пеглају“
подбачаје, па су премашили деветомесечни циљ: уместо 19.040
тона бакра у руди, дали 20.163 тоне. – Све озбиљније штеде на
струји, дизел-гориву, експлозивима и дампер-гумама
КОП
“КРИВЕЉ”.
–
Пред
кривељским рударима у октобру је био
следећи циљ: да откопају 900.000 тона
руде са 2.011 тона бакра у њој и уклоне
1,92 милиона тона јаловине, што је
2,82 милиона тона укупних ископина!
Подаци за 28 дана десетог овогодишњег
месеца говоре да је флотерима испоручено 643.210 тона руде (што је око
80 процената плана) и уклоњено 1,494
милиона тона јаловине (86 одсто планиране). Збирно, на ископинама (руде
и јаловине) план је остварен 83 одсто.
Октобарски подбачај на руди – према
објашњењу управника копа Милана
Делића – није због тога што коп није
могао да је откопа, већ зато што није
имао где да је складишти.
- Било је поправки на секундарном
дробљењу и млиновима у флотацији
– каже Делић - тако да је депонија
повремено била пуна и мање смо
радили на руди. Али, пошто су нам
интервенције најављене, настојали
смо да количине надокнадимо бољим

садржајем и остварили смо средњи
од 0,266 одсто. Њиме ћемо се приближити планираној количини бакра у
руди. За 28 дана дали смо 1.716 тона.
Време кад је депонија била пуна користили смо за ситније оправке сипки,
трака, мотора и редуктора и знатно
више возила усмеравали на јаловину.
Остварење на том плану за месец у
коме је било киша - солидно је. Очували смо добар тренд у раскривању
из августа (када смо дали 1,7 милиона тона) и септембра (са 1,528 милиона тона јаловине) јер смо на путу да

и у октобру пређемо милион и по тона.
Деветомесечном билансу откопа
руде у “Кривељу” не може се много приговорити јер је од планираних 7,926 милиона тона, остварено 7,317 што је 93
процента. Планирани средњи садржај
бакра у руди (деветомесечни) био је
0,248 а остварен је 0,287 одсто - за 15
процената већи!.
-Тиме је делимично „испеглан“
подбачај у количини – каже Делић. –
Односно, није се подбацило на бакру
у руди. Напротив: планирано је 19.040
тона, а дате су 20.163. То је пет до шест
процената преко плана. Међутим,
први месеци у овој години били су, по
обичају, гори на јаловини због лошег
времена, мање расположивости камиона и низа других проблема, па деветомесечни биланс јаловине није
најбољи, износи 64 процента планираног. Али, охрабрује нас постигнуто
у раскривању током августа, септембра, па и сада октобра, јер држимо
тај корак од преко милион и по тона
месечно (а то је између 75 и 85 одсто
плана). Надамо се да ћемо годину завршити даљим растом. Главни правци
напредовања кривељског копа сада
су у северозападном делу (етаже 320
и 305) и на североистоку (коте 500 и
485). Проширење копа на овој страни
свакако ће донети стабилне испоруке
руде наредних година.
У настојању да смање трошкове на
копу све већу пажњу поклањају максималном капацитету, а штеде тамо где
се највише троши. У случају копа то су
електрична енергија, дизел-гориво, експлозиви, дампер-гуме. - Кренули смо
од електричне енергије – каже Делић –
па багер не палимо само због два-три

камиона, већ кад може дуже да ради
пуним капацитетом. Исто тако поступамо са транспортним системом
и свуда где се користе јаки електромотори. О потрошњи гума за тешка
возила одувек смо водили рачуна, а
сада још више. Чешће проверавамо
притисак, чистимо путеве и насипамо их бољом подлогом. Мекше

Милан Делић

стенске масе по ободу копа утоварамо
без минирања или ређе правимо бушотине. Пошто је на копу доста хидрауличне механизације, рационализована је потрошња уља и мазива, а
строго се пази да камиони не раде у
месту, већ да крену када је багер спреман за утовар. Истакао бих и оптимизам око петсто запослених на копу –
закључује Делић. - Они су прихватили
и мере штедње и озбиљан рад јер су
схватили да ако буде производње биће
и редовних плата.
Љ. Алексић

Октобар на „Церову“ у знаку обимнијег раскривања

Проширењем продужују век копу
Пошто због пуне депоније (ремонтована је терцијална дробилица) нису били у прилици да испоруче планиране количине руде, на
копу „Церово“ су се посветили јаловини и, уместо 65.000 тона, уклонили 125.000 из источног дела копа где се очекује добар садржај бакра. – За девет месеци дато 1,55 милиона тона руде са 4.063 тоне бакра у концентрату

Драган Илић

КОП „ЦЕРОВО“. - Уз уобичајене
напоре да се испоруче планиране количине руде, а посебно бакра у руди, октобар на површинском копу „Церово“
протекао је у знаку његовог проширења
у источном делу. Тренутно се ради на
коти 395, а циљ овог проширења – како
нам рече Драган Илић, управник копа
- јесте да се до крајњих могућности и
количина продужи век експлоатације
„Церова цементације“, првог у низу
рудних тела на овом подручју.
-Надамо се да ћемо проширењем
добити знатне количине руде на
котама 350, 335 и 320, при чему се на
ове две најниже очекује добар садржај
бакра у руди – каже Илић. - У овом и

наредном месецу треба да уклонимо
још 150 до 200 хиљада тона јаловине
са коте 395. Верујем да ћемо до краја
новембра у томе успети и продужити век копу сиугурно за седамосам месеци. По динамичком плану,
експлоатација лежишта „Церово
цементација“ требало је да се заврши
до краја ове године.
За октобар је, као и за сваки
овогодишњи месец, било планирано откопавање 225.000 тона руде са
средњим садржајем 0,227 одсто бакра и
65.000 тона јаловине, односно 290.000
тона укупних ископина. Како смо сазнали од Илића, за 25 дана, дато је 252.195
тона ископина у којима је 124.800 тона

јаловине и 130.000 тона руде са средњим
садржајем бакра око 0,23 одсто. Количине руде су око 70 одсто планираних
због проблема са терцијалном дробилицом у флотацијском делу рудника, па је
она ремонтована.
-Коп није био у прилици да испоручи планиране количине руде зато
што је дошло до застоја у њеној преради услед ремонта поменуте дробилице. Депонија (која иначе прима
20.000 тона) у то време била је пуна објашњава Илић. - Међутим, надамо
се да ћемо сада, после ремонта,
имати бољу прераду и настојаћемо
да побољшамо резултате, нарочито
количине бакра у руди, захватајући
нешто богатије партије на дну копа
са око 0,3 одсто метала. А, кад већ
нисмо могли да испоручимо планиране количине руде, потрудили
смо се да на јаловини будемо много
бољи. Тако смо, уместо планираних
65.000, уклонили око 125.000 тона
јаловине из тог источног дела копа.
По деветомесечном плану на

„Церову“ је требало да се откопају
два милиона тона руде са средњим
садржајем бакра од 0,218 одсто, односно 4.386 тона бакра у руди. Остварено

је 1,549.350 тона са средњим сдржајем
0,262 одсто, односно 4.063 тоне бакра у
концентрату. Гледано кроз индексе, деветомесечно остварење на руди је око
80, проценат бакра у руди 120, а бакра у
концентрату 93 одсто.
Љ. Алексић

На радном месту
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На кривељском копу са Бобаном Бугариновићем и колегама електричарима

Не пита колико је сати ни
кад ће кући да се врати
Када га позову на посао усред ноћи, суботом или недељом, на празник или са одмора, пословођа електроодржавања не гунђа. Зна да
се послови његове службе никада нису сводили на “повезивање две
жице”, да трају док се проблем не реши, а то најбоље иде кад се
удруже његово искуство и нова знања младих колега. – Настојећи
да сами ураде све што знају и могу уштедели знатна средства поправкама клима уређаја у тешким камионима
слушали су нас и нису погрешили
- много смо уштедели! Усавршили смо се и већ другу годину не
зовемо сервисере. У настојању да
сачувамо сваки динар гледамо да
ваља проверити. Пословођа Бобан сами поправимо и све друго што
Бугариновић са колегом поправља можемо, на пример, мање моторе.
грејање у кабини дампера, али то
Искусни мајстор Бугариновић
је само један од лаганијих послова сада предводи младу екипу којој
за његову подмлађену екипу. Њена су, нешто више него њему, блиски
главна брига је да сви тешки ками- компјутери, па та несебична раз- Бобан Бугариновић пред својом радионицом
они на електропогон добро вуку, да мена знања и искуства даје резулим добро раде снажни дизел мотори тате којима је задовољан и управ- сами. Машине су огромне, тешке само да је врло стручан, поштен и
и генератори. Повремено одлазе на ник копа Милан Делић. Нико из те и високе, па зато морају да буду од велике користи свом предузећу,
опрезни јер руковаоци не могу већ и да је врло флексибилан, спреувек да их виде. Навешћу једно ман да без гунђања дође на посао
своје искуство. Једне ноћи попео кад год га позову. – Овде примам
сам се на утоварач да нешто по- плату и знам да ми је то обавеза
правим. Док сам још радио, руко- – кратко коментарише наш саговорвалац је дао гас и почео да товари ник. – Тако се понашам откад сам
камион. Вероватно ме није видео и почео да радим, а да би тако било
помислио је да сам сишао. Нисам човек мора и да воли то што ради.
имао куд, прилепио сам се уз ди- Деси се проблем викендом, ноћу,
ја знам да су ова деца сама, осећам
зел-мотор, сачекао док
није напунио камион и
тек онда скочио на земљу.
Док није дошла поменута петорка Бугариновић
је, са 35 година радног
стажа, био најмлађи електричар. Међутим, у овом
послу потребно је све
више знања. Сервисирање
и поправке најновијих
Несебична размена знања и искуства: Милан Николић и Бобан Бугариновић
генерација
машина
“Церово”, па и у Мајданпек кад треба младе петорке нема више од три и које стижу на басенске
да се помогне колегама. Помажу и по или четири године радног стажа. копове незамисливо је без
Мајданпечани њима.
Тројица су инжењери информатике, компјутерских програма и,
По струци електротехничар, а раде као електричари. Бобан учи од показало се, много вреди
Бугариновић је у РТБ-у од 1981. њих о компјутерској провери елек- што су примљени млади
Компјутери незаобилазни у дијагностици
године. На борском копу је био 12 тросистема тешких возила, они из људи. Они далеко боље кварова модерних машина - Милан Николић
година, на “Церову” наредних 10, а Бобановог великог искуства. Милан познају рад на рачунарима,
већ 15 година у “Великом Кривељу” Николић, који је нешто проверавао много брже се сналазе, па овде тако да морам да будем ту - и због посла
одржава све новије генерације дизел на лаптопу када смо стигли, овде је успешно спајају знање и искуство. и због њих – и ја дођем! Свој став да
мотора од чак 2.200 „коња“, са елек три и по године и каже: - Бобан нам Бугариновић је много тога научио дели, а не да крије знање од младих
тронским командама и контролама је много значио нарочито у првим од старих мајстора, али највише се, колега Бобан веома једноставно
горива, генераторе од 1,6 мегавата... данима ступања на посао. Тада каже, научи кад човек остане сам, објашњава: - Па, кад они све науче
- Обично радимо осам сати, али смо упознавали камионе, приви- кад сам мора да отклони неки квар. ја ћу више бити слободан, нећу
некад и 16, па и 24. Дешавало се да кавали се на специфичне услове У његовом случају био је то рад на морати да долазим у другу смену,
ноћу, за викенд! А, они већ доста
два дана не одемо кући, поготово рада.
копу “Церово”. – “Баце те у ватру” тога
знају и вредни су!
кад су стигла нова возила, па се
-Највише водим рачуна да и ако проблем не решиш у првој
Милан Николић часком подиже
није баш све знало о њима – каже их сачувам од повреда – додаје смени, следи ти друга, па и трећа Бугариновић. - Машине не бирају Бугариновић. - Често се ради односно све док га не решиш. Јер, поглед са компјутера и рече: - Ево
вам један пример. Имао сам само
када ће и где да се покваре, и ми, по мраку, бука је велика и зато немаш кога другог да чекаш.
годину и два месеца стажа кад сам
заједно са механичарима, морамо настојим да на задатак не иду
За нашег саговорника кажу не остао сам у трећој смени. Била је
да отклањамо кварове, лети по
зима. Колега из Бучја није могао
највећој припеци, зими по снегу и
да дође. Четири камиона стоје
леду, дању и ноћу, радним даном и
на терену. Није прошло ни сат и
празником – јер рудник не стаје!
по, ево стиже шеф Бобан са још
Разумљиво, теже је зими, али и
једним колегом да ми помогну!
на летњој припеци греју се уља, у каЦеле ноћи смо радили док нисмо
бинама је паклено ако клима уређаји
оспособили камионе. Јер, посао
не раде, па је ова екипа, на челу са
нас електричара не своди се више
Бобаном, овладала и њиховом пона оно “повезивање две жице”,
правком и уштедела предузећу доста
како су некад заједљиво говориле
новца који су узимали сервисери.
наше колеге механичари. То су
– Кад сам видео колики рачуни
сада велики изазови, и за нас, а и
стижу за поправку једног клима
за њих, поготво кад кварови морају
уређаја тешког камиона, предлода се отклањају на терену. А, ми
жио сам нашим руководиоцима
не одустајемо док квар не нађемо,
да купе алат и делове, па да ми то
после је све лакше.
сами радимо. Било је дилема да
Редовним сервисима настоје да предупреде интервенције на терену
ли то можемо или не, међутим поТекст и фото: Љ. Алексић
КОП “В.КРИВЕЉ”. – Пред сервисним боксом за електроодржавање
тешких камиона, булдожера и грејдера
два-три камиона чекају ред. Захладнело је, иде зима, инсталације
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На радном месту

Како пословођа Далибор Николић „води домаћинство” у делу Електролизе

Да све функционише
како ва ља

Трудимо се да
будемо прави
колектив где свако
сваком помаже.
Овде су радна
и технолошка
дисциплина
одувек биле на
високом нивоу –
каже Далибор. Чак и са старом
опремом уклапамо
се у планиране
нормативе
потрошње
електричне
енергије који
су прописани
за много
новије технологије. - Наши радници су заиста добри,
пожртвовани, труде се да штеде, почев од струје, која је
овде основни енергент, па до потрошног материјала
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Полазни листови краном су допремљени изнад каца.
Четворица-петорица баш млађаних електролизера, још увек ручно, спуштају
их у каде и процес електролитичке
рафинације бакра почиње. Све то будно
мотри Далибор Николић, пословођа
Електролизине РЈ за производњу катодног бакра, поготово што су новајлије у
погону недовољно искусне, а и посао је
физички напоран. Далибор то одлично
зна и памти, јер је током свог 22,5 године
дугог радног стажа извесно време и сам
био на њиховом месту. Борско дете

обављају више послова. Организација
не може много да се промени, али покушавамо да то надоместимо тако
што стално разговарамо са њима,
објашњавамо им ситуацију и, ако
треба, улијемо наду да ће доћи боља
времена, да имамо савремен однос са
сваким извршиоцем, да будемо колеге,
у правом смислу те речи, без обзира на
то који посао човек обавља. Трудимо
се да будемо прави колектив где свако
сваком помаже. Овде су радна и технолошка дисциплина одувек биле на ви-

она и данас функционише без већих
проблема. Са друге стране, све послове морамо да обављамо ручно, на
„о-рук”, што је, поред савремених
технологија, апсурдно у 21. веку. Зато
нам безбедност радника додатно отежава организацију. Сваки радник
је драгоцен и одмах се осети његово
одсуство, уколико се евентуално повреди или разболи. Наши радници
су заиста добри, пожртвовани, труде
се да штеде, почев од електричне
енергије, која је овде основни енергент,

свим овим процесима како би све функционисало како ваља - дакле менаџер
радне јединице. Или, боље речено (на
српски преведено) газда, домаћин куће.
- Услови су тежи него раније,
најпре због мање људи. Пре 13 година
у електролитичкој рафинацији било
је 270 радника, а данас их је 125
са надзорно-техничким особљем
(пословођа, технолог, инжењери и сви
извршиоци). Производња је већа него
у то време – дајемо 4.000 до 4.500 тона
катодног бакра, у просеку, месечно,
ишли смо и преко 5.000, близу 6.000,
Због мање људи њихов ефективни рад сада је много већи, јер
морају да обављају више послова

Бети Делић и Далибор Николић

(рођен 28. јануара 1972.), након завршетка средње машинске школе, јула
1996. запослио се у Електролизи. За све
године проведене у овој радној јединици,
одакле излази блиставо црвена борска
катода са четири деветке, „затворио је
круг” од најнижих до највиших радних
места. Прешао је Далибор дуг пут од
извршиоца на свим овдашњим пословима (скидач полазних листова, електролизер), преко предрадника, сменског
контролора, сменског надзорника, до
пословође (од јуна 2002.).
Када смо га замолили да нам
објасни шта све подразумева посао
пословође, Даци, како га сви овде
зову, стручно и концизно је рапортирао: планирање месечне производње (у
сарадња са инжењерима), као и распореда група и термина када ће и у којој
количини „црвени” метал да „изађе” из
погона, организација људства, њихово
распоређивање на радна места, благовремено требовање и набављање потрошних средстава. Онда схватисмо да
је пословођа неко ко треба да управља

док се тада дешавало да останемо на
две групе ћелија које раде. Зато су
људи сада оптерећенији, њихов ефективни рад је много већи јер морају да

соком нивоу – наглашава Далибор.
Наш саговорник је посебно хтео да
истакне како ова радна јединица има
заиста добре инжењере у производњи
- руководиоца производње Љубишу
Стаменковића и технолога Бети Делић
– „људе који знају свој посао и који се
заједно са нама максимално труде да
прискоче у свакој тешкој ситуацији”, на
шта је Бети додала да су – одлична екипа.
Ни управник Електролизе Драган
Јовановић није штедео речи хвале за
Далиборову марљивост на радном месту.
- Отежавајућа је околност што
морамо да радимо застарелом опремом и технологијом. Осим у текуће
одржавање опреме, овде се годинама мало улагало. Примера ради,
„срце” рафинације је произведња полазне катоде на Оутокупму, у жаргону
званој финској машини, која потиче
из 80-их година прошлог века. Максималним пожртвовањем служби
одржавања, али и свих из погона,

Отежавајућа околност у Електролизи је и застарела опрема и технологија

па до потрошног материјала. Најбољи
начин да се уштеди струја јесте да има
што мање кратких спојева, да се што
квалитетније обавља посао, да се рационално троши и за осталу опрему,
да сијалица не гори на сектору где
тренутно нема посла. . . Настојимо да
стално утичемо на то да људи схвате
како све то иде из наших џепова. Чак
и са старом опремом уклапамо се
у планиране нормативе потрошње
електричне енергије који су прописани за много новије технологије – поносан је пословођа РЈ за производњу катодног бакра.
С правом је желео да се похвали још
неким детаљима из свог „газдинства” припремама за већу производњу катода
по завршетку нове топионице које су
овде почеле када и њена изградња. Тако
је скоро потпуно оспособљена хала
један, односно стара електролиза (кров
сређен, па више не прокишњава) која
није радила претходних 13 година. По
Николићевим речима, она у веома кратком року може да се припреми и пусти
у рад (470 ћелија на располагању).
Поређења ради, у новој електролизи
има 664 ћелије, а тренутно је упослено
448. У претходном периоду обављен је
захват у шестом циркулационом колу,
чиме је повећан капацитет нове хале,
и тај сектор је почео да се користи пре
пет-шест месеци. Такође су замењени
подови и киселоотпорна подлога. У
претходне три године сопственим
идејама и технолошким могућностима,
без већих улагања, кренули су у
одбакривање отпадних вода електровининг поступком и, на тај начин, успели
да „задрже” одређене количине бакра
које, као хладни материјал, враћају у Топионици на поновну прераду.
Ј. Станојевић

Металургија
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Октобарски биланс металурга обележило повећања производње

Стара топионица стала, нова
ради пуним капацитетом
метала од 98 одсто и искоришћењем
гаса у новој фабрици сумпорне киселине од 98,2 процента. Надамо се да
ћемо производњу у базном делу (Топионици, ФСК-у и Електролизи) у
новембру задржати на овом нивоу,
па и повећати - рекао је Владимир
Јаношевић, заменик директора ТИР-а
за производњу и развој.
Нова ФСК је прошлог месеца дала
21.670 тона сумпорне киселине, док је
у фабрици за прераду отпадних вода
прерађено 3.735 кубних метара отпадних вода из Топионице и ФСК-а. И
нова енергана је у погону, при чему се
пара настала у новој топионици делом
користи за сушење шарже, а остало се
предаје за процесе у Електролизи (технолошко грејање). Период доказивања
рада турбине за производњу електричне
енергије још увек је у току и тражи се сагласност ЕПС-а за њено пуштање у дистрибутивну мрежу.
Октобарски биланс Електролизе
достигао је 4.529 тона катодног бакра.
Владимир Јаношевић
Ради 500 електролитичких ћелија у
је прерађено и 10.214 тона ове сировине којима има преко 3.000 тона мобилисаиз увоза. Резултат оволике прераде је
производња 5.015 тона анодног бакра.
- У континуитету су радиле стара
и нова топионица (од укупних количина сувог концентрата, 6.019 тона
прерађено је у старој, 25.970 тона
у новој флеш-смелтинг пећи, као
и 6.942 тоне хладног материјала).
Стари погон је заустављен и у новембар улазимо само са новим. Оператери у Топионици потпуно су овладали новом технологијом, а предстоји
нам период у коме морамо да докажемо све технолошке параметре
предвиђене пројектом (капацитет,
искоришћење, економију). То већ и
чинимо, јер радимо максималним капацитетом прераде (53 тоне сувог концентрата на сат), са искоришћењем
ТИР. – У Топионицу су октобра
допремљене укупно 28.483 тоне концентрата бакра (5.767 тона „црвеног”
метала), од чега из басенских рудника:
9.062 тоне из „Великог Кривеља” (са
просечним садржајем од 18,06 одсто
или 1.636 тона бакра), 4.089 тона из
Бора (Јама, шљака, хладни материјал),
са 1.077 тона метала, као и 5.097 тона из
Рудника бакра Мајданпек (садржај 17,71
проценат или 902 тоне метала). Такође

Топионица дала 5.015 тона анода, Електролиза 4.529 тона катода,
а ФСК 21.670 тона сумпорне киселине. – В. Јаношевић: У новембру
почиње доказни период за нову топионицу у коме морамо да
докажемо све технолошке параметре предвиђене пројектом
(прерада 53 тоне сувог концентрата на сат, искоришћење метала
од 98 одсто и искоришћење гаса од 98,2 процента)
ног бакра. Златара приводи крају четврту овогодишњу кампању производње
племенитих метала. РЈ за бакар-сулфат
дала је 100 тона плавог камена који је
веома тражен, па га купци узимају малтене директно из фабричке хале.
Ливница бакра и бакарних легура
у октобру је завршила једну мању
кампању производње месинга. Овде
још увек прикупљају секундарне сировине, како би са довољним количинама
почели новембарску продукцију. Линија
фазонских одливака радила је наменски

(чауре за потребе РББ-а и РБМ-а, тапинг-блокове за Топионицу). Прерада
метала држала се свог стандардног програма (разне арматуре, кућишта водомера) за познате купце попут земунске
„Инсе”. Из ФБЖ-а је „изашла” 581 тона
дипформинг жице.

Десетомесечни
резултати
Десетомесечни биланс металурга
гласи: прерађена је 260.531 тона
концентрата бакра и добијено 45.919
тона анода, 36.948 тона катода, 141.186
тона сумпорне киселине, 876 тона
плавог камена, 5.149 тона дипформинг
жице, 1.458 тона легура и 28 тона
разних арматура.

Услужни погони успешно су „покрили” ову производњу у металуршким, али и у осталим басенским погонима. Транспорт ТИР-а је својом утоварном механизацијом, у друмском и
железничком саобраћају, превезао све
количине концентрата и шљаке. Енергана је, користећи топионичку пару без
својих котлова, обезбеђивала топлотну
енергију за технолошки процес у Електролизи и другим погонима РТБ-а.
Ј. Станојевић

Тешко повређен радник Топионице

Машина му ишчупала руку
Истрага је у току, а извештај инспектора за рад показаће да ли
постоји одговорност непосредног руководиоца, односно сменског
мајстора, или је реч о несрећном случају, каже Саша Перишић,
помоћник генералног директора РТБ-а Бор за екологију, безбедност и здравље на раду

Парни сушач шарже

РТБ.
–
Тридесеттрогодишњи
Жарко Јовановић, радник Топионице и рафинације, тешко је повређен
у среду, 4. новембра, када му је пужни

не стигне лекарска екипа. Након што је
збринут у борској болници, одлучено је
да ипак, због озбиљности и тежине повреде, радник буде пребачен на Војномедицинску академију у Београду.
Јовановићу је на ВМА ампутирана рука,
оперисан је и сада је у стабилном стању
и ван животне опасности.
-Страшно је то што се догодило!
Ужасно! Истрага и извештај инспектора за рад показаће да ли постоји одговорност непосредног руководиоца,
односно сменског мајстора, или је реч о
несрећном случају. Оно што је за сада
утврђено и потврђено полицијским
увиђајем јесте чињеница да је радно
У Топионици је надавно повређен
место било прописно обележено, а да је
дозатор код парног сушача шарже „ух- Јовановић био оспособљен за безбедан и Роберт Стојанов (41). И он је, након
ватио“ руку и ишчупао је изнад лакта. рад – рекао је помоћник генералног дирек- указане прве помоћи у борској болници,
Колеге несрећног Јовановића реаговале тора за екологију и БЗНР Саша Перишић. пребачен на ВМА на даље лечење.
су одмах, пруживши му прву помоћ док
Г.Т.В.

Мајданпек
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Министар одбране Братислав Гашић посетио Мајданпек

Стан за петоч лану
породицу Петковић

Испуњено обећање дато пре више од годину
дана да ће овој породици, која је живела у малом
неусловном стану, бити решено стамбено питање
МАЈДАНПЕК. - Братислав Га
шић, министар одбране у Влади Републике Србије посетио је 7. новембра Мајданпек и том приликом уручио
кључеве двоипособног стана петочланој
породици Петковић која је са троје деце
живела у малом, неусловном стану.
Када је Братислав Гашић пре нешто
више од годину дана посетио породицу
Наде и Радована Петковића који су
са троје деце живели у гарсоњери, са

само 16 хиљада динара сталних прихода, био је дирнут њиховом породичном причом:
-Покушаћемо да помогнемо, деца
треба да имају боље услове за живот.
Јако сам потресен – рекао је Гашић том
приликом. - Народ Србије тешко живи,
а ми понекад заборавимо солидарност,
па нам овакве породице остану препуштене саме себи. Морамо да вратимо солидарност која је одувек кра-

сила Србе и да будемо једни другима
од помоћи када год то можемо.
Седмог новембра, са лепим вестима
и кључевима комфорног двоипособног
стана од 74 квадратна метра у насељу
Багремар, министар Гашић се поново
срео са Петковићима.
- Ми смо обећали овој породици да
ћемо решити стамбено питање, а овим
само показујемо да оно што обећамо и
испунимо! Веома ми је драго што сам
данас овде са овако лепим поводом,
а Михајлу (најмлађем Петковићу који
је био најрадоснији) желимо да буде
добар, да порасте и буде срећан - рекао
је Братислав Гашић уручујући кључеве
оцу породице Радовану.

- Захвалио бих свима: министру,
људима из РТБ-а Бор, из Рудника
бакра Мајданпек, свима који су помогли да добијемо овако добар стан
за ову децу, да се сместе, да се боље,
комотније осећају и у бољим условима расту - рекао је, пресрећан, Радован.
- Одушевљен сам што је реч испоштована. Себе сматрам учесником у свему овоме као и све који су
издвојили средства и омогућили да
овој породици купимо стан – казао је
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор, посебно захваљујући
министру Гашићу који је, и поред заузетости, нашао времена да још једном
посети Мајданпек.
И први човек Општине Мајданпек,
Дејан Вагнер, изразио је задовољство
што су куповином стана створени
услови да породици Петковић живот
буде мало лакши.
Министар Гашић је потом са
домаћинима прошетао Мајданпеком и
разговарао са грађанима.
С. Вукашиновић

Никола Селаковић, министар правде, посетио Основни суд у Мајданпеку

За доступност правде
Током непуне две године откако је поново успостављен суд, стварани су услови за ефикаснији рад. – Запослено троје нових судија, обезбеђена
комплетна информатичка опрема, а до краја године предстоји и уређење просторија за рад суда
МАЈДАНПЕК. - Никола Села
ковић, министар правде у Влади Републике Србије, у друштву заменика
председника Врховног касационог суда
Јанка Лазаревића и помоћнице за
правосуђе у Министарству правде Неле
Кубуровић, посетио је 22. октобра Основни суд у Мајданпеку. Овај суд је поновно успостављен првог јануара 2014.
године, пошто је претходне четири
функционисао као судска јединица Основног суда у 70 километара удаљеном
Неготину. Радна посета је била прилика
да се са запосленима у тој установи и
Одељењу јавног тужилаштва разговара
о тешкоћама у раду како би се оне отклониле и рад био квалитетнији.
-У ове две године, не само формалним враћањем суда, као ресорно
министарство и Високи савет судства учинили смо заиста много да
се доступност правде учини много
видљивијом и ефикаснијом и
грађанима овог дела Србије. Зграда Никола Селаковић, министар правде

суда добила је потпуно нову информатичку опрему у првој половини
ове године, а суд у Мајданпеку троје
нових судија. Ускоро ће и просторије
бити сређене и прилагођене неким
савременијим потребама – рекао је министар Селаковић. Истичући да се осећа
бољитак и у правосуђу он је казао: - Оно
што се договоримо, оно што обећамо,
ми то и урадимо!
Наводећи да је тако било и за
успостављање суда он је рекао да и људи
који живе у удаљеним местима од седишта суда имају потребу за доступност
правде. - Систем треба поставити на
здраве основе, али да би добро функционисао свако мора да ради свој
део посла најбоље што може. Свако
мора да има једну врсту одговорности
и према грађанима који плаћајући
порез, у суштини дају новац за плате.
А, то није само ситуација са судијама,
са тужиоцима, са запосленима у судовима и тужилаштвима, то је са

свима који су запослени у јавном
сектору – истакао је министар правде.
Добро упознат са чињеницом да је за
време функционисања судске јединице
садашња председница суда више од две
и по године радила као једини судија,
министар је оценио: - То није било нормално и то нису били услови за нормалан, неометан и добар рад.
Ову посету министар Селаковић је
објаснио жељом да се реше проблеми и
створе услови за ефикасан рад, да запослени не могу да се пожале како немају
техничке услове ни довољно квалификованог особља: - Такви се услови
корак по корак испуњавају. После
тога на судијама је и на онима који
раде са њима, да пруже максимум и
грађанима улију поверење како би
почели да верују нашим судовима и
нашем тужилаштву много више него
данас - рекао је министар правде приликом посете Мајданпеку.
С. Вукашиновић

Поново продужен рок за приватизацију ИПМ-а

Отварање понуда 11. новембра
Рок за подношење пријава заинтересованих до 10. новембра

ИПМ. - Републичка агенција
за приватизацију објавила је у
октобру и другу измену Јавног
позива за учешће у поступку
јавног прикупљања са јавним
надметањем ради продаје имовине ИПМ-а Мајданпек. Тако
је рок за подношење пријава
заинтересованих са 22. октобра померен до 10. новембра, а
отварање понуда заказано је за
11. новембар, у 10 сати.

Према раније објављеном
позиву Републичке агенције
за приватизацију Индустрије
за прераду Мајданпек, у
оквиру које послују “Златара Мајданпек” и “Мегапласт” Доњи Милановац, који у
другим деловима није измењен,
почетна цена је 1.544.127,28
евра. Она је формирана као
половина процењене вредности имовине увећана за вред-

ност залиха племенитих метала.
Будући купац преузима обавезу запошљавања 272 радника колико ово предузеће има
после најновијег, недавно реализованог социјалног програма
у којем је њих 47 напустило
радно место уз припадајућу отпремнину.
У структури капитала овог
предузећа 40 одсто има РТБ
Бор, а 60 процената ИПМ
Мајданпек.
С. В.

Бор
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Општина Бор подржава проширење породице

Куће за четири млада брачна пара
Председник Општине Бор Живорад Петровић уручио новчане награде најбољим ученицима борских основних и средњих
школа и кључеве кућа које су
добила четири млада брачна
пара на општинском конкурсу
БОР. - На свечаности која је
одржана 16. октобра у сали биоскопа
„Звезда” председник Општине Бор
Живорад Петровић уручио је
новчане награде најбољим ученицима
борских основних и средњих школа
и њиховим наставницима менторима,
као и кључеве кућа које су добила
четири млада брачна пара на
општинском конкурсу.
Куће за младе брачне парове
изграђене су у насељу Бор 2
средствима из стамбеног фонда
Општине Бор. Четири млада брачна
пара добила су кључеве кућа са
-Осим
запослења,
младим животни циљ. Додељујући нам
60 квадратних метара стамбеног
брачним паровима стан је главни кључеве куће локална самоуправа
простора и четири ара плаца.
је дала добар пример осталим
градовима како се подржава
проширење породице - рекла је, у
име породица које су добиле кључеве
кућа, Марија Васић Николић.
Осим младих брачних парова
свечаности су присуствовали и
најбољи ученици борских основних
и средњих школа који су у школској
2014/2015. години на такмичењима
освојили једно од прва три места,
или су носиоци „Вукове дипломе”.
Међу најбољима су: 75 носилаца
дипломе „Вук Стефановић Караџић”,
12 ученика генерације, 38 ученика
победника на републичком и један

на
међународном
такмичењу.
Међу награђенима су и 32 њихова
наставника ментора који су их
спремали за такмичења.
Уручујући
новчане
награде
најбољим ученицима и њиховим
наставницима председник Општине
Бор Живорад Петровић је истакао:
-Захваљујем вам што својим
радом и резултатима доприносите
просперитету општине. Желим
да се увек такмичите у знању и
доброти и да постанете добри људи.
Локална самоуправа ће увек бити
уз вас и уз све оне који доприносе
напретку заједнице.
М. Милошевић

У Бору одржана 15. „Златна свадба”

„Брак мора много да се чува”
поздрављајући учеснике манифестације
коју управо прати слоган „Здрав брак,
здрава породица, здраво друштво”.
- Дошли смо из Ниша у Брестовац
као просветни радници, јер смо били у
обавези да вратимо стипендију мог супруга, а остали смо 50 година. Нисмо

и млеко, па су љубав, толеранција и
уважавање предуслови за срећан и
успешан брак. А, живети са неким
пола века није мала ствар, нарочито
сада када су деца отишла од нас и када
се највише ослањамо један на другог.
Ми се и после 50 година брака сла-

имали ништа осим две путне торбе
када смо почињали – рекла је Стана
Таникић, а њен супруг Илија је додао:
- Имамо двоје деце и унуке и леп и
испуњен живот. Нисмо имали идеалне
услове када смо склапали брак, многи
смо били без станова, неки без службе
и много чега другог, али брак мора да
се формира и много да се чува.
Сличан рецепт имају и Марта и Милован Николић. - У браку није све мед

жемо и разумемо и то је најважније.
„Златна свадба” у Бору је дуго била
јединствена манифестација у Србији,
а од пре неколико година многи градови приређују сличне манифестације
за парове са пола века дугим брачним
стажом. Организатори „Златне свадбе”
су Геронтолошко друштво и Центар за
социјални рад у Бору, а покровитељ Општина Бор.
Ј. Станојевић

На традиционалној манифестацији окупило се 25 брачних
парова који су ове године прославили пола века заједничког
живота (у Бору се давне 1965. венчало 79 парова). – Ж.
Петровић: Овим људима требало би одати признање за велики
животни успех, јер су, са својим стабилним породицама,
носиоци и стабилног друштва
БОР. – У Бору је 30. октобра одржана 15. по реду „Златна свадба” - традиционална манифестација на којој се
окупило 25 брачних парова који су ове
године прославили пола века заједничког
живота (у Бору се давне 1965. венчало
79 парова). За слављенике је приређен
целодневни богат програм, који је обухватио посету Народној библиотеци,
Музеју рударства и металургије, биоскопу „Звезда”, свечани ручак у Клубу
РТБ-а у Брестовачкој Бањи, као и пријем
у Општини Бор.

- Податак да је ове године у Бору
склопљено 170 бракова, а да се 76
већ развело, говори колики је значај
ових људи. Свако од њих заслужио
је да буде саветник у Општини и да
оне који намеравају да ступе у брак
учи толеранцији и правим породичним вредностима. Овим људима требало би одати признање за велики
животни успех, јер су, са својим стабилним породицама, носиоци и стабилног друштва - истакао је Живорад
Петровић, председник Општине Бор,
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Мајданпек

Саобраћај из Мајданпека ка Кучеву враћен на стару трасу

Нова деоница оспособљена
РБМ. - Вест коју су Мајданпечани
дуго очекивали стигла је 30. октобра нешто пре 15 часова. Саобраћај из
Мајданпека ка Кучеву и Београду сутрадан је поново кренуо старом трасом.
Нова деоница магистралног пута испод

Дебели луг и Кучево одвијао заобилазно,
преко Партизанског пута.
-Захваљујем
се
грађанима
Мајданпека
на
стрпљењу
и
разумевању
за
Рудник
бакра
Мајданпек током протекла три месеца

Како је и обећано, радови на 850 метара дугој деоници испод
Андезитског прста завршени су пре 1. новембра. - Нови
пут, који су у складу са пројектом потпуно сами изградили
запослени у РБМ-у, спреман за асфалтирање

Бојан Јовановић и Бранислав Томић

Андезитског прста, дуга 850 метара,
оспособљена је за саобраћај. То се догодило после три и по месеца током којих
се, због планског проширења површинског копа Рудника бакра Мајданпек,
саобраћај на релацији Мајданпек –

када се саобраћај одвијао заобилазницом – каже Бранислав Томић, директор
Рудника бакра Мајданпек. - Успели смо
да, ипак, пре задатог рока, пре 1. новембра, пут оспособимо за саобраћај.
Нову деоницу смо изградили сопстве-

ним снагама, у складу са пројектом
и она је спремна за асфалтирање. До
тога ће доћи када финансијски и временски услови дозволе, али је већ сада
најкраћа за путовање ка Кучеву и Београду – рекао нам је Томић. Од њега
смо сазнали да на овом потезу у наредних неколико година неће бити неопходна изградња моста.
Запослени у РБМ-у градили су
нову деоницу по пројекту “Пут инвеста”. Упоредо су радили и на другим
задацима, како у производњи тако и
на премештању инфраструктурних
објеката због неопходног ширења површинског копа и производње. То, наравно,

није било лако.
-Било је веома тешко уз сав редован посао у производњи градити
и пут. Али, трудили смо се, радили
даноноћно и успели да све обавимо
ваљано - додаје Бојан Јовановић,
дипл. инж. саобраћаја у Руднику бакра
Мајданпек.
На раскрсници са коповским путем
већ су постављени семафори, а убрзо
и рампе крај којих ће дежурати сигналисти. Осим тога, главна раскрсница
ће бити добро осветљена како би се
постигла пуна безбедност у одвијању
саобраћаја.
С. Вукашиновић

Друга самостална изложба фотографија Милана Клческа

Рудник и град као тема
МАЈДАНПЕК. – У Градској
галерији у Мајданпеку, 2. новембра, отворена је, и до 27. новембра ће трајати,
изложба фотографија Милана Клческа.
Милан Клческо, млади талентовани
фотограф из Мајданпека, другом самосталном изложбом фотографија (прва
је приређена за Дан рудара), својим
суграђанима и гостима Мајданпека је
понудио неколико десетина занимљивих
фотографија из заједничке свакодневице.

Све је повео на занимљиво путовање да
са њим прате минерски конац на површинском копу мајданпечког рудника, да
са рударском механизацијом задиру у
рудна тела или испрате пут муње и громова над градом ушушканим уз скуте
Старице.
У препуној Градској галерији,
отварајући изложбу, искористио је прилику да истакне како је покровитељ ове
изложбе Општина Мајданпек, а да посебну захвалност дугује колективу Руд-

Милан Клческо

ника бакра Мајданпек и директору
Браниславу Томићу на помоћи да забележи непоновљиве слике из рудника
и живота града. О фотографијама је говорио кратко, дозволивши им да заправо, саме причају своју причу, а нама
је открио да би волео да добије прилику за сличне записе у другим деловима РТБ-а Бор, у борским рудницима
и топионици.
С. В.

ПУ “Старица” организовало поход у атрактивну околину Мајданпека

Шест километара уживања
Стаза од шест-седам километара
дужине на висинској разлици од 300
метара, због динамике и бројних природних лепота на малом простору,
представљала је изузетан доживљај за

МАЈДАНПЕК. - Јединствени водопад Бели изворац, изнад њега пећина
и извор реке, Мала и Козја пећина, видиковац Стража и локалитет Прераст, природне су лепоте које је упознало 80-ак планинара из Зајечара, Кладова, Мајданпека и Београда. Занимљив
поход атрактивном стазом која почиње
на дванаестом километру пута из
Мајданпека према Близни, организовало
је Планинарско удружење “Старица” из
Мајданпека, уз техничку помоћ Рудника
бакра Мајданпек.
-Са магистралног пута ушли смо

у шуму да бисмо после 2,5 километра
шетње стигли до водопада Бели изворац, који висином од 16 метара импресионира и изазива да се ту, изнад, погледа и пећина, али и извориште реке.
Две пећине, Мала и Козја, одушевиле
су нас, као и све љубитеље природе
претходно. На видиковцу Стража (541
м) направили смо паузу, окрепили се и
шумском стазом продужили до Шупље
стене, Прераста, да бисмо, прешавши
тај камени мост, изашли на магистрални пут - каже Новак Ристановић,
председник ПУ “Старица”.

све учеснике похода, а као шетња за
незаборав, доступна је и људима који
се не могу похвалити планинарском
кондицијом.
С. В.

Култура
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Прича
Колекшива

Бор 2 је лепо мало насеље
на југозападном ободу Бора са
скоро 200 кућа, са мало дима
и доста зеленила. Настало је
осамдесетих година, а ваљда
због тога што су куће грађене
кредитима у инфлационо доба,
доста их је започето, препродато или напуштено. Тачније,
прича о Бору 2 почела је негде
око 1975. године. У јеку је била
градња викендица по целој
земљи, па и у околини Бора.
Ницале су на лепим и често
чудним местима. Било је пара,
социјализам је пружао људима
многе
могућности,
између
осталог, да граде или уживају у
животу.
Становао сам у тзв. Чачанским солитерима, улица Албанске споменице, у старом
делу града, и желео да се домог–
нем чистог ваздуха. Хтео сам
да саградим викендицу до које
могу да дођем и пешке. Бор се у
то време завршавао код старе
Гимназије, сада Основне школе
„Душко Радовић“. Надаље су
биле ливаде и шумице. Од града
према Црном врху постојао је
макадамски пут настао после
уклањања шина и прагова
негдашње пруге којом је вожена
руда из рудника Липа. Тај пут
такав је и данас иза насеља Бор
2.
Допала ми се једна ливада
поред пута на улазу у садашњи
Бор 2. Потражио сам власника и
нашао га у Брестовцу. Био је то
некадашњи рудар на борском
копу, деда Влајко Србуловић.
Купио сам од њега ливаду и
спријатељио се. У околини је
било неколико домаћинстава
и староседелаца насеља које
се звало Кучајна. Скоро сви су
били из фамилије Србуловића.
На сада мојој ливади направио
сам шупу и засадио понеко дрво.
У то време црновршким путем
данима нико није пролазио.
Само ми је деда Влајко из Брестовца понекад свраћао у госте.
Тако једном седимо са њим
пред том мојом шупом, пијемо
кафу и причамо. Пред нама,
доле, ливаде и шумице све до
Брестовца. Види се само Техничка школа и кафана „Ловац“.
Деда Влајко гледа, па рече:
- Овде ће некад да буде град.
Кажем: - Тешко. Он опет: Запамти шта сам ти рекао и настави онако сувоњав и
испијен да ми прича, сада о себи:
- Пре рата сам радио на дневном копу у Бору, био сам бушач.
Гутао сам много прашине и

О Бору 2 и деда Влајковом зецу

схватио да ћу настрадати од
ње. Почео сам да смишљам како
да се избавим. Пословођа је био
Француз, а чуо сам да они много
воле дивљач. Пошто сам био
ловац, уловим ти ја једног зеца
и донесем га пословођи. Он му се
веома обрадова, а ја убрзо донесем још једног. Ускоро добијем

шина са копа дошла му је главе.
Добио је силикозу. Док се лечио
у Сокобањи посећивао сам га
и чуо још његових ловачких
прича. Умро је убрзо. Ја сам већ
био добио дозволу за градњу викендице и почео сам полако да
зидам.
У то време на послу сам се

би се градиле куће. Као замену за
своје поседе добили су плацеве у
Брестовачкој Бањи.
У то време постојала је замисао да се Бор и Зајечар приближе изградњом станова на
простору поред садашњег новог
пута према Зајечару. Друга
идеја била је да се Бор споји са

премештај, постанем пумпар.
Лак посао, нема прашине, а
плата – добра!
Испричао ми је деда Влајко,
и сам се смејући, о свом првом
телефонирању из борске поште.
-Требало је - каже он - да се
договорим са ловцима из Жагубице где ћемо да ловимо те
недеље. Дођем у пошту и кажем
оном на шалтеру шта хоћу, а
он ми показа кабину. Ја уђем у
кабину и из свег гласа почнем
да дозивам оног у Жагубици.
Подвикујем ја, али одговора
нема. Заћутим мало, па опет. И
док сам се већ забринуо што се
онај из Жагубице не јавља, неко
отшкрину врата кабине. Онај
са шалтера зачуђен навири, па
кад виде како „телефонирам“,
кад виде да слушалица још виси
окачена на апарату, насмеја се
и рече: Па, бре, чича, узми ту
слушалицу.
Ипак, испало је да се деда
Влајко касно сетио зеца. Пра-

често сретао са познатим рударима - директорима у борском руднику - па су почели да
долазе и на моју ливаду. Допао
им се предео, па ускоро сва
тројица купише по десетак
ари поред мене и постадоше ми
суседи. Рија је волео да риља и
да прави шприцере, Андра да
организује печење на ражњу, а
Ђаја да сади воћке. За њима
почеше да стижу још неки,
мање познати. Лепо смо се дружили.
И моје комшије су желеле да
граде, међутим, у то време су
разрађивани
урбанистички
планови, па нису могли да
добију дозволе за викендице.
Могли су да граде куће, али их
је од тога, изгледа, одвраћало
ондашње правило – имаш кућу,
врати стан. Једном су довели
и председника општине Јову
Милошевића да им помогне
око дозвола. Нису успели и
земљиште је испарцелисано да

Брестовачком Бањом. Она је
усвојена и почела је изградња
Бора 2. Никоше куће, пробише
се улице, стиже водовод, постави канализација - све што
треба једном насељу. За от–
падне воде које не могу да иду
према граду изградише се пречистачи, тзв. аератори, да би
се сачувала Бестовачка река.
Од њих, међутим, остадоше
само костури, па сада те воде
иду право у реку.
Деда Влајково предвиђање
се остварило. Град стиже на
ливаде, моју вкендицу опколише куће, а моји некадашњи
суседи Рија, Андра и Ђаја,
заједно са деда Влајком, одавно
риљају небеске баште. Сви су
били рудари и често ми пада
на памет како би у Бору више
улица могло да се назове по некиима од бројних камарата
чија су имена својевремено много
значили овом рударском граду.
Ђока Стаменковић
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Годишњице

Шездесет осми рођендан најстаријих фабричких новина у земљи

„Колектив“ на бранику
дигнитета РТБ-а

„Колектив“ чврстим кораком, и са еланом и енергијом осамнаестогодишњака, корача ка осмој деценији као озбиљан и одговоран лист који
професионалним информисањем брани праг достојанства компаније и чува њене интересе

Ч е с т и т ке
Из „кише“ честитки
која се сручила на адресу „Колектива“ издвајамо
ону која је стигла из канадске амбасаде. Његова
екселенција Филип Пинингтон,
уз
рударско
„Срећно“, упутио је „искрене честитке редакцији
и читаоцима цењеног листа
„Колектив“
поводом 68. годишњице“. Желим вам још пуно година
успешног рада и да вашим
стручним и професионалним писањем о пословању
РТБ-а Бор доприносите
унапређењу и афирмацији
рударства у Србији – написао је канадски амбасадор Пинингтон.
РТБ. - Прошло је тачно 68 година откако је са разгласне станице у Бору
најављен излазак из штампе првог броја листа „Колектив“. Од тог 1. новембра
1947. године до данас одштампана су 2.262 броја у тиражу од 22 милиона примерака. Написано је више од 260.000 новинарских текстова илустрованих са преко
26.000 фотографија.
Стрпљивим и марљивим вишедеценијским радом најстарије фабричке новине
у земљи стицале су поверење читалаца, а новинари непроцењиво искуство.
Озбиљним и темељним приступом темама грађен је високоморални имиџ листа,
па зато и данас, у својој шездесет осмој години, „Колектив“ чврстим кораком, и са
еланом и енергијом осамнаестогодишњака, корача ка осмој деценији као озбиљан
и одговоран лист који
професионалним
информисањем брани
праг
достојанства
компаније и чува њене
интересе.
Од њега, од „Колектива“, одувек се очекивало да не дозволи да
заборав загосподари
и избрише из сећања
најупечатљивије дане
и године историје Рударско-топионичарског басена Бор. Оне блиставе и златне, које су борску компанију сврставале на
сунчану страну економије, као и оне тешке, бремените када се пролазило кроз
транзицију и приватизацију. Од новинара „Колектива“ се одувек очекивало, а ми
то и дан-данас испуњавамо, да увек будемо на страни РТБ-а. Да у време опште
таблоидизације, окружени дигиталном технологијом која немилосрдно сипа
информације, сачувамо пристојност професије али и непоколебљивост у чувању
дигнитета компаније.
О томе да ли је и у којој мери „Колектив“ успешан у мисији која каткад уме да
делује као немогућа, у прилог говоре бројне награде које је добијао током свих ових
година. Последње у низу, овогодишње признање „Капетан Миша Анастасијевић“,
пословном гласилу Рударско-топионичарског басена Бор додељено је због квалитетног информисања, традиције и очувања историје Бора и Тимочке Крајине. У
образложењу награде истакнуто је да „Колектив“ професионално, камером и пером,
са мером, прати сваки корак – и слаб и јак – једне од највећих српских компанија,
бележи живот Борана и Мајданпечана, подсећа на старо, али стреми ка новом и
сликом и словом.
Г. Тончев Василић

Култура
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Традиционална октобарска изложба слика борских уметника

Смотра више генерација
Двадесет друга поставка радова ликовних стваралаца окупљених у удружењу “Ване Живадиновић Бор”
представила 22 аутора различите доби, па су мотиви и домети у складу са тим
МУЗЕЈ РиМ. – До 10. новембра
Борани ће имати прилику да погледају
најновија дела борских ликовних уметника окупљених у удружењу “Ване
Живадиновић Бор”. Двадесет друга
изложба са 40 њихових радова раз-

личитих техника и мотива отворена
је 20. октобра, а Галерија Музеја рударства и металургије била је тесна за
бројне љубитеље ликовних уметности.
Задовољна толиким интересовањем директорица Музеја Сузана Мијић нагласила је да присуствују изузетној
стваралачкој поставци и изразила наду

да ће ова изложба очувати тренд добре
посећености Музеја из претходног
месеца када је представљен “Теслин
чудесни свет електрицитета”. Њиме су
премашени сви рекорди (око три хиљаде
посетилаца), што је од важности за ову
непрофитну установу.
Подсетивши да је удружење “Ване
Живадиновић Бор” основано 1994.
године са циљем да промовише ликовну уметност у Бору и шире, виши
кустос Драгана Игњатовић је истакла
да у овој, 22. изложби, има и мало симболике - излажу 22 аутора. - Већ на
први поглед се може закључити да су
потпуно различитих сензибилитета,
интересовања и образовања – казала је
она. - Наравно, и генерацијски су потпуно различито заступљени – од студената до људи у најлепшим годинама
са поприличним искуством у сликању
и излагању. А, кад су већ у питању
аутори различите доби онда се на сликама могу видети и различити мотиви
– пејзажи, мртва природа, портрети,
надреални и апстрактни мотиви за
промишљање, инсталације.
Све у свему, вредна изложба на
којој се може наћи за сваког по нешто,
а ми бисмо издвојили неколико аутора.
Најпре талентовану Соњу Јаћимовић,

чија два уља на платну (Виолина и Виолина 1) врхунском техником израде,
композицијом, па и мотивом најављују
уметницу високих домета. Ту су и надреалистички воцирани радови браће
Драгаш – Николе и Марка, речите

интарзије Јелене Марковић, живо(то)
писна уља на платну Борка Буђелана
и, свакако, зрели радови нових чланица удржења: Ирене Вучковић, Мире
Динић и Светлане Видовић.
Нема сумње да ова уметничка смотра,
како је назва председник удржења
Ратко Јанковић, показује да је оно активно и опстаје упркос многим пробле-

мима. Удружење својим именом чува
успомену на Стевана Живадиновића
- Ванета Бора, исто као што је Ване у
свом уметничком имену сачувао успомену на град свог рођења. Подсетимо да
се Ване родио 20. новембра 1908. у тада
малом рударском месту источне Србије
као треће, најмлађе дете путујућег
лекара. Први светски рат одвео га је,
као шестогодишњака, преко Скопља
(1914. где је његов отац Драгутин лечио
рањенике) до француских школа (које је
похађао од 1914. до 1918. заједно са Растком Петровићем, Александром Вучом,
Марком Ристићем - касније познатим
надреалистима). После гимназије у Загребу, па Београду, 1927. одлази да студира права на Сорбони. Завршава 1931.
године, а од 1933. је професор на Правном факултету у Суботици. Године 1944.
илегално одлази у Лондон, одакле се,
крајем 1973. сели у Оксфорд. Тамо и
умире шестог маја 1993. Никада се није
вратио у земљу у чијем је уметничком
и интелектуалном животу ангажовано
учествовао. Током готово читавог свог
уметничког века посебно је био присутан у формалним и неформалним оквирима надреализма, како српског, тако и
европског.
Љ. Алексић

Гостовање Градске библиотеке Чачак

Дис - институција српске културе

Градска библиотека „Владислав Петковић
Дис” у Чачку истражује живот и дело
песника чије име носи и од 1964. године
организује традиционалну песничку
манифестацију „Дисово пролеће”
БОР. - Владислав Петковић Дис у
Великом рату и нови детаљи о животу
великог песника, чије име носи
Градска библиотека у Чачку, били су

тема књижевне вечери у Народној
библиотеци у Бору (14. октобра).
Предавање о Дису, као продужени
средњошколски час, одржала је

Даница Оташевић, директор чачанске
библиотеке. О Дисовом животном путу,
стваралаштву и манифестацији „Дисово
пролеће” Градска библиотека Чачак
урадила је документарни филм који
је приказан и борским поштоваоцима
Дисовог песништва.
Да је Дис институција српске
културе, показало је време, мада велики
српски књижевни критичар и историчар
Јован Скерлић није ценио Дисову
поезију. Срећом, грешка је исправљена,
па је новим вредновањем Дису с правом
дат епитет родоначелника српске
модерне, а његова песма „Можда спава”
проглашена је за једну од најлепших
песама написаних на српском језику.
-Дисове песме „Можда спава”,
„Утопљене душе” и „Под дудом” (из
збирке песама „Утопљене душе”)
настале су у Прлити, селу подно
Вршке Чуке код Зајечара где је Дис
био учитељ од 1906. до 1908. године
- подсетила је Даница Оташевић и
изнела још неколико мање познатих
детаља из живота песника који је рођен
1880. године у селу Заблаће код Чачка,
као девето од тринаесторо деце оца
досељеника из околине Куманова и

мајке Чачанке. Дис је погинуо 1917.
године на торпедованом броду и заувек
остао у Плавој гробници у Јонском мору.
Име песника Владислава Петковића
Диса Градска библиотека у Чачку добила

Даница Оташевић

је 1998. године за 150. рођендан, а
традиционалну песничку манифестацију
„Дисово пролеће” организује од 1964.
године. Један од добитника „Дисове
награде” је и борска песникиња Јелена
Радовановић.
М. Милошевић

Мозаик
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Изложба у борској библиотеци о портрету као индустријском пејзажу

Лица у времену, време на лицима

Љубомир Марков, Драган Стојменовић и Бајрам Салијевић

БОР. – Под насловом „Портрет
као индустријски пејзаж“ у борској
Народној библиотеци петог новембра
отворена је изложба фотографија и негатива из највеће - фотодокументације
РТБ-а Бор, односно листа „Колектив“, и приватних колекција (Мирослава Радуловића, Радмиле Лежаић,
Владимира Павловића...) које се
дигитализују и чувају у Завичајном
фонду библиотеке.
Аутори изложених портрета,
углавном, су четворица бивших фоторепортера „Колектива“ – Ђуро Коловратар, Драгољуб Митић, Бајрам
Салијевић и Љубомир Марков који су фотографисали Бор од 1947.
до 2004. године. Циљ изложбе, како
се чуло, јесте да се представи текућа
продукција и принове у фонду, односно дигитализована грађа од 2008. до

Топионичари 1947. године
(фото: Дамјан Литрић - из колекције Радмиле Лежаић)

данас, са тридесетак хиљада фајлова.
-Имамо прилику да видимо 110
одабраних портрета радника на
радном месту погодних за поређење
како је било некад, а како је сада.
То што човек ради често се оцртава
на његовом лицу - сав тај посао,
године - а види се и нека шира панорама града у коме живи, индустрије
у којој ради, па сам сигуран да,
поред документарне, имају и изузетну уметничку вредност – каже
библиотекар Драган Стојменовић. Осим што ће се, одштампане, чувати
и на папиру (најтрајније), фотографије
се представљају суграђанима да би се
прикупило што више информација о
ликовима, простору, периоду у коме

су настале.
Отварању изложбе присуствовала
су и двојица фотографа – Љубомир
Марков и Бајрам Салијевић, који
овом приликом рече: - Драго ми
је што сам и учесник и сведок
историје овог дела Србије. Четрдесет шест година (од 1969. до данас)
бележим својом камером људе и
догађаје ове општине и целе Тимочке крајине. А, фотографија је
једина техника којом може да се
заустави време. Ова изложба је, у
ствари, заустављено време и младе
генерације могу да виде како је
некада било у Бору.
Љ. Алексић

Обележен Дан ослобођења Бора у Првом светском рату

Подсећање на ослободиоце Србије

БОР. – Полагањем венаца и цвећа на
споменик погинулим српским и француским војницима у ратовима од 1912.
до 1918. године у центру града обележен је 20. октобар, Дан ослобођења
Бора у Првом светском рату. Погинулим
војницима пошту су одали представници локалне самоуправе, Организације
резервних војних старешина општине
Бор, Друштва за неговање слободарских
традиција, као и грађани. О значају овог
историјског догађаја говорио је Саша
Вукадиновић, заменик председника
Општине Бор.
- Ово је један од важних датума не
само за општину Бор, већ и за читаву
источну Србију. На данашњи дан 1918.
године Друга српска бригада и фран-

цуска коњичка бригада, под командом
генерала Гамбете, заједничким снагама ослободиле су Бор и покушале да
спрече рушење рудника. Овим датумом почиње и нова историја Бора као
слободног, индустријског града. Овде
смо да се подсетимо свих наших предака, али и француских војника који
су дали животе за ослобођење Србије.
Град без историје нема ни будућност –
поручио је Вукадиновић.
Чланови борачких организација подсетили су да је од 1912. до 1918. године
из насеља Бор погинуло 79 мештана и 15
Француза, а из целе општине погинуло
је или убијено око 2.000 људи, највише
младих.
Ј. С.

Друга српска бригада и француска коњичка бригада, под
командом генерала Гамбете, 20. октобра 1918. године ослободиле
су Бор и покушале да спрече рушење рудника. – С. Вукадиновић:
Овим датумом почиње и нова историја Бора као слободног,
индустријског града
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ВОДОРАВНО: 1. Име бившег тренера „Црвене звезде Остојића“, 7. Промена
на боље, побољшање, 14. Минерал пронађен на Авали, 15. Река у истоименом
пределу у Србији, 16. Град у Француској, 17. Име египатског глумца Шарифа, 19.
Хемијски елемент, тежак метал, 20. Име француске глумице Жирардо, 21. Узорак
из грла, 22. Амерички глумац, Ричард, 23. Килолитар (скр.), 24. Мера за драгоцености, 26. Угао (тур.), 28. Савез студената (скр.), 30. Плочица у хокеју на леду, 31.
Лариса одмила, 32. Водени зглавкар, 35. Аероплан, 37. Врста индијског зачина, 38.
Шумовита планина, 39. Лист РТБ-а који je 1. новембра напунио 68. година непрекидног излажења, 41. Врста драгог камена, 43. Верност, 44. Име наше оперске певачице Трумбеташ-Петровић.
УСПРАВНО: 1. Фалинка, 2. Име глумца Босиљчића, 3. Плаветни лан, 4.
Река у Румунији, 5. 14. и 10. слово азбуке, 6. Дан у недељи, 7. Наш град бакра,
8. Општинска лига (скр.), 9. Име глумца Самарџића, 10. Град у Еквадору, 11.
Билијарски штап, 12. Мера за папир, 13. Име филозофа Маркса, 15. Коњски брзоход, 18. Бајка, легенда, 21. Име писца Ћопића, 22. Име глумице Поповић, 25.
Износ на новчаницама, 26. Корист (тур.), 27. Кратак и површан књижевни текст,
28. Горњи део мушког одела, 29. Заобљени плафон, 31. Име руског писца Толстоја,
33. Име филмског продуцента Спелинга, 34. Украсна биљка, 36. Црна шумска
креда, 37. Велики морски сисар, 38. Жбун, бокор, 40. Тениски савез (скр.), 42.
Крста Иванов
Ауто-ознка за Исланд.
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2262 – ВОДОРАВНО: зимница, паприка, Европа, метеорит, текс, врат, клима, Арв, Отул, СМЕ, Ир, ајвар, аверс, ПК, Ант, слез,
топ,Ранко, алас, семе, успевање, компот, туршија, кантата.
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Јесен рана у
Горњану

„Самозацељујућа“ пластика
Многима се десило да барем једном у животу
поломе екран телефона, а за поправку је, обично, потребно доста новца. Међутим, витримери, нова врста
пластике, могли би све то да промене. И не само у
индустрији паметних телефона, већ и у транспорту,
изради аутомобила и авиона, па чак и у хирургији.
Витримери су нова врста пластике до које је дошао
Лудвиг Либлер, стручњак за проучавање материјала на
реномираном ESCPI институту у Паризу, који је прославила Марија Кири пре више од једног века.
„Мислимо да ће прва примена витримера бити у
транспорту, аутомобилима, авионима и на свим другим пољима где је потребан јак материјал, који је издржљив и врло лако се реконструише“, каже
Либлер, који је инспирацију за нови материјал добио из филма „Терминатор
2“ и лика Т-1000.
Витримери комбинују својства две постојеће фамилије пластике. Термопластика постаје савитљива под топлотом, али задржава свој деформисани
облик приликом хлађења и не може да се врати. Термосет пластика је отпорна
на топлоту и задржава свој облик иако се загрева.
С друге стране, витримери приликом загревања задржавају свој облик, али
могу да се реконструишу безброј пута. „Витримери могу да имају најбоље од
два света, али су темељно другачији. Они комбинују сталну конструкцију, отпорност, димензионалну стабилност са могућношћу да се савијају и могу да
се рециклирају“, објашњава Либлер.
Нова пластика не реагује на топлоту у свом језгру, али површински слој
реагује на загревање и додавањем катализатора у цео процес може да се реконструише. Свака пукотина може бити прецизно загрејана и поново затворена.
Либлерово достигнуће је толико велико да је за њега добио Проналазачку
награду за 2015. годину, коју додељује Европски завод за патенте.Ово је једна
од највећих иновација 2015. године и ова врста материјала може да се користи за готове све. Истражује се чак и могућност деловања овог материјала на
зарастање рана.
Сајт РТС-а

Није лако рећи када је Горњанска висораван најлепша. Да ли
зими под снегом, у мају под бујним зеленилом, лети окупана
сунцем које језди преко Стола и Великог крша, или сада, у рану
јесен, кад су кише пробудиле летос спржену траву. Пашњаци
зелени као у пролеће, шуме у свим нијансама жуте, златне и
наранџасте, небо плаво као море
Ове лепе призоре снимили смо недавно са ливада Манојла Благојевића,
познатијег као Брка, испод Малог и Великог Визака у подножју Стола. Док је пет
његових лепих крава и мало стадо оваца спокојно пребирало по неочекиваном
изобиљу, он нам је, дохватајући дуње у оближњој живици, повремено “тумачио“
живе слике око нас. На жалост, у дивним пределима и Танде (чијем атару припада
његово имање) и Горњана све више кућа самује. Он и његови још су ту у великом
и лепом домаћинству чије се зграде виде издалека, као у народној песми „беле се
у гори зеленој“.

Мајданпечки рудник у
отоманским архивама
“Вечерње новости” су 11. октобра,
у рубрици НОВОСТИ ИСТРАЖУЈУ
објавиле текст под насловом “Откривене све отоманске тајне о Србији”.
На основу разговора са др Срђаном
Катићем, вишим научним сарадником у Историјском институту, ауторка
Драгана Матовић, овим текстом
најављује организован улазак истраживача из Србије у турске архиве, Паја Јовановић: Сеоба Срба
који су нам потпуно отворени после
потписивања протокола о међуархивској сарадњи. То ће, можда, разбити неке
предрасуде, па и ону да је српски народ 500 година тешко живео под турском
влашћу – каже она и подсећа да су наше прве асоцијације на живот Срба у Османском царству исламизација становништва, зулуми и устанци.
У националној свести, како казују историчари, остало је сећање на посрнуло и заостало отоманско царство из 18. и 19. века. Међутим, сасвим друго
стање било у 15, 16. и 17. веку када је османска држава била снажно устројена,
а владар заштитник свих њених становника, без обзира на верску или нациналну припадност. У том периоду велики број Срба служио је у османској
војсци – каже за “Новости” Срђан Катић, један од ретких историчара из
Србије који су истраживали у турским архивима из чијих се (милиона веома
детаљних, а он сматра и објективних) докумената види да су српски етнички
простори били знатно шири него што се претпоставља, као и да је српски
народ све до периода српско-турских ратова имао значајну улогу у животу
царства. Катић се последњих десетак година посебно интересује за рударство.
-На рударству је све почивало – од ковања новца, до израде оружја
и предмета свакодневне употребе. Владала је предрасуда да су српски
рудници пропали доласком Турака. Није било тако – каже Катић за “Новости”. – После првобитне кризе, рудници су наставили да се развијају.
Дуго су у њима стручне и финансијске послове наставили да обављају
наши људи. Отварали су се и нови рудници. За нас је посебно интересантан Мајданпек, који је тада био највећи рудник бакра. Документи су изузетно детаљни, поготово годишњи извештаји о раду рудника, у којима су
обрачунате количине руда и метала у мерама које су за злато, на пример,
биле неколико пута мање од грама.
Приредио: Љ. А. (Извор: “Вечерње новости”)

И Брка и супруга Мира полако залазе у године, али машине им олакшавају муке,
па се дрва већ суше на гомили, на време посејана пшеница никла, ливаде уредне,
виноград и велике баште растерећене рода чекају снег. Ћерка Сида држи везу са
борском пијацом на којој продаје првокласан сир, а и син Славиша често из Луке
наврати са својом децом Мариом и Мартином. Они да се истрче око цвећем окру-

жене куће и поиграју са баба Викторијом, која је заиста победница јер без наочара
плете у 78. години, а он да помогне родитељима у косидби, вршидби, берби кукуруза, око дрва и ћумуране... Морају заједно да се боре јер до динара је све теже.
Текст и фото: Љ. Алексић

