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Привредни суд у Зајечару прихватио 

Отписана милијарда 

ЗАЈЕЧАР. - Привредни суд у 
Зајечару прихватио је 7. јула унапред 
припремљене планове реорганизације 
четири привредна друштва Рударско-

топионичарског басена Бор – Матич-
ног предузећа, Рудника бакра Бор, Руд-
ника бакра Мајданпек и Топионице 

и рафинације. Ово реструктурирање, 
вредно 1,2 милијарде евра, представља 
највеће финансијско реструктурирање у 
Србији икада. Одлуком суда, комбинату 

бакра биће отписана готово милијарда 
евра старог дуга. 

- Данас је историјски дан за РТБ 

Бор који се дешава једном или 
ниједном у животу. Изгласана су 
четири УППР-а, три зависних и Ма-
тичног предузећа РТБ Бор Групе, и 
то са високим процентом - преко 90 
одсто! Менаџмент РТБ-а имао је ту 
привилегију да учествује директно 
у овоме и доживи да компанији буде 

отпуштено 90 одсто необезбеђених 
потраживања, међу којима су многа 
најблаже речено спорна, да не кажем 
сумњива. Подсетићу вас да је у укуп-
ним дуговима РТБ-а Бор око 900 ми-
лиона евра старих дугова, оних који 

датирају с краја шездесетих година, 
потом оних који су задужени негде у 
кафани на бланко папиру, а реч је о 
42 милиона долара, што се не може 
признати. Ту су и дуговања или кре-
дити за 15 фабрика изграђених сред-
ствима РТБ-а Бор. РТБ је за њихову 
изградњу дао 375 милиона долара, а 

све те фабрике продате су за 15 мили-
она долара!?! Фабрике данас стоје, а 
15 хиљада радника је ван предузећа. 

-У том историјском наслеђу су – 
додао је Спасковски - и дуговања према 
Париском и Лондонском клубу пове-

Спасковски: Ово сматрам круном своје каријере и, ако бих морао да изаберем шта ми је било важније – одлука да 
кренемо у изградњу нове топионице или највеће финансијско реструктурирање у Србији – врло тешко бих се одлу-
чио, али би ипак то био УППР. - Већина поверилаца у свим класама гласала за прихватање Плана реорганизације сва 
четири предузећа РТБ Бор Групе. - Овакав историјски тренутак за РТБ Бор, дешава се једном или ниједном у живо-
ту. Хвала држави, односно Влади Србије, што нам је својим прописима омогућила да кроз УППР коначно изађемо из 
реструктурирања и то као ново, јединствено, државно предузеће – изјавио је Благоје Спасковски након дводневних 
рочишта у зајечарском Привредном суду 

Најдетаљнији и 
најпрецизнији УППР 
у последње две године

- У последње две године, колико се 
тиме бавимо, сретали смо се са доста 
стечајних и ликвидационих поступака, 
али детаљнији, прецизнији и опширнији 
УППР, до сада нисмо добили – изјавила 
је након рочишта за последње басенско 
предузеће Бојана Поповић из Дирекције 
за воде при Министарству пољопривреде 
и заштите животне средине. Она је дошла 
да у име Министарства на лицу места 
гласа „за“ усвајање ТИР-овог УППР-а.

Фото пре почетка рочишта за Матично предузеће Привредни суд у Зајечару

(Фото пре почетка суђења) Стечајни судија Горан Крстић са сарадницама водио је 
сва четири рочишта

Медијска пажња је два дана била усмерена у потпуности на дешавања у 
згради Привредног суда
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рилаца која су многим предузећима у 
Србији, попут ЕПС-а и Југословенске 
железнице, пре три-четири године от-
писана. РТБ-у Бор нису, иако су оба 
клуба, и Париски и Лондонски, отпи-
сала дуг држави. По том основу дуго-
вали смо неких 260 милиона долара. 
У отписаним потраживањима је и 
дуг настао у време санкција, када се 
бакар куповао по званичном, а сви 
инпути куповани по тзв. штицованом 
курсу. И ту се „крије“ стотинак мили-
она долара. На крају, ту је и 64 мили-
она евра узетих 2003. и 2004. године за 
очување социјалног мира, односно за 
личне дохотке и остала давања. 

Управо су таква потраживања 
данас отписана, а тих преосталих 
10 одсто, које ћемо враћати у наред-
них осам година, после једне године 
грејс периода, јесте заправо оно што 
је једино реално. Хвала држави, одно-
сно Влади Србије, што нам је својим 
прописима омогућила да кроз УППР 
коначно изађемо из реструктурирања 
и то као ново, јединствено, државно 
предузеће. Ово сматрам круном своје 
каријере и, ако бих морао да изабе-

рем шта ми је било важније – одлука 
да кренемо у изградњу нове топио-
нице или ово – врло тешко бих се од-
лучио, али бих се ипак одлучио за 
УППР – казао је генерални директор 
РТБ-а Бор Благоје Спасковски након 
последњег, од укупно четири, рочишта 
у зајечарском Привредном суду. 

Два суђења, за Матично предузеће 
и Рудник бакра Мајданпек одржана 
су 6. јула, а за преостала два басенска 
предузећа – Рудник бакра Бор и Топио-
ницу и рафинацију - дан касније, 7. јула. 
Рочишта су завршена тако што је При-
вредни суд у Зајечару прихватио сва 
четири УППР-а, пошто је натполовична 
већина поверилаца у свим класама гла-
сала за усвајање ових докумената.

Истичући управо то да је велика 
већина поверилаца, и то у свим класама 
и код свих зависних предузећа РТБ Бор 
Групе, гласала за прихватање Плана, 
Спасковски је додао:

-У класи 4 имамо стопроцентну са-
гласност поверилаца, а у тој класи је 
канадска EDC банка која нам је дала 
кредит за изградњу нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине. Дакле, 

EDC банка је гласала за усвајање 
УППР-а и њено “за” нам је веома 
важно јер представља најбољу пот-
врду наших досадашњих пословних 
односа. РТБ уредно измирује кредит 
за нову топионицу и досад је већ, кроз 
главницу и камате, отплатио 46 ми-
лиона долара – подвукао је Спасковски. 

РТБ-у Бор остаје да у наредних осам 
година врати око 130 милиона евра из 
дела потраживања необезбеђених по-
верилаца и 250 милиона евра из класе 
обезбеђених поверилаца. Прихватањем 
УППР-а РТБ Бор Групе у Привред-
ном суду у Зајечару учињен је први 
корак ка завршетку овог посла и ко-
начног усвајања ова четири доку-
мента. У крајњем исходу усвајање 
УППР-а Басену треба да донесе: отпуст 
90% необезбеђених потраживања од 
око милијарду евра; конверзију дуга 
обезбеђених поверилаца у капитал 
државе, чиме РТБ Бор Група добија јасну 
власничку структуру; статусну промену 
која за циљ има формирање једног ин-
тегрисаног система, као и могућност 
даљег развоја производње и отварање 
нових рудника у различитим власнич-
ким односима. На овај начин РТБ Бор 
Група се, после више од пола века, 
успешно решила баласта старих дугова 
и створила могућност даљег развоја. То 

УППР РТБ Бор Групе

евра старог дуга

Држава добро добрим вратила
Заменица генералног директора 

за економику, маркетинг и финансије 
Мирјана Антић сматра да сви који су 
директно или индиректно учествовали 
у изради УППР-а треба да се осећају по-
частвованима јер су актери историјског 
тренутка Басена. – Привилегија је да чо-
век буде саставни део нечега тако великог. 
Ово је, можда, иако ствари нису упореди-
ве, значајније од нове топионице, где сам, 
такође, била почаствована да учествујем 
и дам свој креативни допринос. УППР је, 
пре свега, био пословна неминовност, а 
потом административна и процедурал-
на нужност. Једноставно, оно што је РТБ 
деценијама трпео у својим „књигама“ у 
једном тренутку држава је морала да 
преузме на себе и то због неких виших 
циљева из старих времена. Шта хоћу да 
кажем? 

РТБ Бор је компанија која је одувек 
имала капацитет и људе који су разу-

мевали суштину тренутка у којем се налазила и велика Југославија, и она мања 
Југославија, и сада ова мала Србија. Говорим, дакле, о макро аспекту и широм от-
вореним очима басенских кадрова. За све државне муке, у којој год републици да су 
оне својевремено биле. То што је РТБ Бор дао држави, нарочито оној некадашњој 
великој, несразмерно је у односу на давања неких других који су, опет, од те држа-
ве добијали много значајније повластице него РТБ, и ту не мислим само на новац. 
Зато помињем више циљеве из старих времена којима је РТБ Бор „задужио“ држа-
ву да јој добро добрим врати. Ту могућност држава нам је сада дала прописима и 
омогућила нам да кроз УППР из реструктурирања изађемо као нова, јединствена 
компанија – истакла је Антићева.

Детаљ из суднице пре почетка рочишта за Матично предузеће Фото пре почетка рочишта за ТИР

Благоје Спасковски: У отписаним дуговима су и они са бланко папира задужени у кафани
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је веома битно не само за развој региона 
у коме се РТБ Бор Група налази, већ и за 
развој Републике Србије у целини.

-РТБ-у Бор од данас скаче кредитни 
рејтинг, а то значи да ћемо имати 
јефтиније кредите за даља улагања 
у рударство. Превасходни циљ нам је 

да обезбедимо више домаћег концен-
трата јер његова прерада у новој то-
пионици доноси Басену већи остатак 
пара. Ствара се, такође, повољнија 
клима да РТБ може да се задужи за 
еколошку компоненту како би убла-
жио и уклонио све оно што прља и 

загађује околину, а ту опет мислим 
на историјско наслеђе, на депоније, 
флотацијску и јаловишта копова. 
Скинули смо једну велику муку, дима 
у Бору и околини више нема, остаје 
нам да озеленимо све оне копове и 
садашњи “афрички” пејзаж претво-

римо у европски, односно онакав 
какав доликује Србији – нагласио је 
Спасковски.

Истичући захвалност консултантској 
кући BDO и адвокатској канцеларији 

„Stanković & Partners“ за све што су учи-
нили, као и свима онима који су уче-

ствовали и дошли да гласају и изгласају 
Унапред припремљени план изласка из 
реструктурирања, први човек РТБ-а Бор 
закључио је: - РТБ више није у стечају, 
он је од данас прави привредни 
субјекат. Очекујемо стварање једног 

јединственог предузећа, а иза тога ин-
тензиван развој рударства. 

Ко је и како гласао
Повериоци свих басенских 

предузећа били су разврстани по кла-
сама и у свим предузећима гласали су 
они са необезбеђеним потраживањима 
из треће класе, а у Матичном предузећу 
додатно и они из четврте и шесте класе, 
са обезбеђеним потраживањима. 

Сва предузећа из састава РТБ Бор 
Групе обезбедила су на време потре-

бан број позитивних гласова, одно-
сно натполовичну већину јер је то био 
основни услов да Привредни суд у 
Зајечару прихвати УППР. Гласање је 
могло да се обави на самом рочишту, али 
и у одсуству, у писаном облику, односно 

достављањем гласачког листића. Такође, 
суђењу су могли да присуствују и они 
повериоци који су се писаним путем већ 
изјаснили код суда. 

У Матичном предузећу проценат 
позитивних гласова у трећој класи из-
носио је 69,96 одсто, а у четвртој класи 
пуних 100%. Повериоци Рудника 
бакра Мајданпек са необезбеђеним 
потраживањима изгласали су мајдан-
печки УППР са 89,41%, повериоци 
Рудника бакра Бор из треће класе, њих 
90,71% гласали су за усвајање УППР-

Привредни суд у Зајечару прихватио 

Отписана милијарда 

Даљи кораци
То што је Привредни суд у Зајечару прихватио 6. и 7. јула УППР РТБ Бор Гру-

пе представља само први корак ка завршетку овог посла и коначног усвајања ова 
четири документа. Другостепени орган је Апелациони суд у Београду који ће одлу-
чивати о евентуалним жалбама, уколико их буде било. 

-Сада теку рокови за оне који се сматрају оштећеним и незадовољни су исходом. 
Они имају право жалбе, а о томе одлучује следећа инстанца – београдски Апелацио-
ни суд. Према ономе што је више пута сагледавано, апсолутно нема ниједне околно-
сти која упућује на то да УППР није ваљано урађен у смислу поступка, поштовања 
прописа које налаже документ и радњи које стварају ризик да нешто у том друго-
степеном поступку буде оспорено. Оно што је важно јесте чињеница да појединачне 
жалбе, уколико их буде, не могу да утичу на исход УППР-а – каже заменица гене-
ралног директора РТБ-а Бор за економику, маркетинг и финансије Мирјана Антић.

Рок да се УППР прогласи усвојеним истиче крајем новембра, а до тада траје и 
заштита РТБ-а од поверилаца. Овај правно-економски документ ступиће на снагу 
14 дана након што постане правоснажан.

Оливера Јашаревић, Благоје Спасковски и Мирјана Антић

Благоје Спасковски пред новинарима

Честитке након прихватања УППР-а
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а, а 90,14% необезбеђених поверилаца 
дало је зелено светло УППР-у Топио-
нице и рафинације.

-Прва и друга класа поверилаца 
не гласа. Прва класа је намирена јер 
ту спадају минималне зараде за запо-
слене у последњем месецу пре предаје 
УППР-а надлежном суду, а то су зараде 
за март 2016. које су одавно исплаћене. 
У оквиру друге класе постоји део оба-
веза за порезе и доприносе које су 
настале у последњем кварталу, пре 
предаје УППР-а. Није се гласало, али 
када буде УППР проглашен усвојеним, 
тамо у новембру, неизмирене обавезе 
из те класе мораће да се плате у року 
14 дана. У тој класи су и локалне са-
моуправе Бора и Мајданпека и то за 

дуговања према њима у последња 
три месеца пре “пресечног” датума 
(31. март 2016.). Преостали део је у 
трећој класи. Пету класу у Матич-
ном предузећу чине повериоци који су 
обезбеђени залогом или хипотеком, а у 
шестој класи, коју је опет имало само 

Матично предузеће, налазе се Фонд 
за развој и Поштанска штедионица. 
Тај део треба да буде конвертован у 
капитал државе, али се конверзија 
није разматрала јер се спроводи 
шест месеци након правоснажности 
УППР-а – објаснила је заменица гене-
ралног директора РТБ-а Бор за еконо-
мику, маркетинг и финансије Мирјана 
Антић.

Примедбе „Митилинеоса“ 
неблаговремене, а „Стандард 

банке“ неосноване 
Матично предузеће, иако је добрано 

обезбедило натполовичну већину пози-
тивних гласова код својих поверилаца 
из треће класе, са 69,96 одсто гласова 

“за”, ипак има најмањи проценат пози-
тивних гласова. Зашто није већи проце-
нат? - Зато што у списку старих пове-
рилаца имамо доста комерцијалних 
који једноставно нису били заинте-
ресовани да гласају. НИС је, рецимо, 
рекао да неће да гласа, али су нам по-

ручили да неће ни оспоравати УППР 
на другостепеном органу. Код нас је 
и „Стандард банка“ која вуче 7,66% 
у трећој класи, а она није гласала за 
усвајање УППР-а – наводи Мирјана 
Антић. 

У необезбеђене повериоце из треће 
класе за намирење 10 одсто дуга гласали 
су: Фонд за развој (44,5%), Борска банка 
АД у стечају (12,41%), Београдска банка 
АД у стечају (8,91%), Југобанка АД Бе-

оград (1,04%), Народна банка Србије 
(2,85%) и Агенција за осигурање де-
позита (0,27%). Сви они послали су 
попуњен гласачки листић са заокруже-
ним “за” и нису се појавили на рочишту. 
Суђењу је присуствовала једино пред-
ставница Борске банке.

Гласању за УППР Матичног 
предузећа присуствовали су и они по-
вериоци који су се већ писаним путем 
изјаснили да прихватају овај доку-
мент. Из четврте класе обезбеђених по-
верилаца присуствовали су представ-
ници, односно пуномоћници EDC и 
Комерцијалне банке. Обе финансијске 
институције, EDC са 98,74% и 
Комерцијална банка са 1,26% гласале су 

“за” УППР Матичног предузећа и то је та 
стопроцентна сагласност у оквиру чет-
врте класе. 

Рочишту за УППР Матичног 
предузећа присуствовао је и заменик 
пуномоћника грчког „Митилинеоса“, 
чија је потраживања пуномоћник Ма-
тичног предузећа оспорио, те се зато 
ова компанија из Атине није нашла ни у 
једној класи поверилаца. „Митилинеос“ 
је због тога поднео примедбу, а на ро-
чишту је суд констатовао да су примедбе 

овог повериоца неблаговремене, те да 
зато о њима неће ни одлучивати.

Привредни суд у Зајечару донео је, 
потом, и Решење по којем се примедбе 
поверилаца које су поднете благовре-
мено, а реч је о примедбама „Стандард 
банке“ из Лондона, проглашавају неос-
нованим. Такође, Суд је одбио и пред-
логе енглеске банке који су се налазили 
у оквиру примедби.

УППР РТБ Бор Групе

евра старог дуга

NSTLAW и BDO саветници 
у највећем УППР-у у Србији

Адвокатска кућа „Stanković & Partners“ (NSTLAW) и BDO били су саветници 
РТБ Бор Групе у свим фазама пројекта, у припреми Плана, преговорима са пове-
риоцима, прибављању потребних дозвола и сагласности, као и у заступању пред 
Привредним судом. Кажу да је ово највећи УППР у Србији, а у очекивању даљих 
корака и процеса ка потпуној реализацији Плана Ненад Станковић (на слици са Б. 
Спасковским) рекао је: - Веома смо задовољни резултатима које смо досад постиг-
ли, а очекујем да ће тако бити и у даљим поступцима који нам предстоје до новем-
бра и до коначног усвајања УППР-а целе РТБ Бор Групе.

Благоје Спасковски: Овакав историјски тренутак за РТБ Бор дешава се једном или ниједном у животу.

И представник консултантске куће BDO Урош Ћамиловић није крио 
задовољство након суђења

Горица Тончев Василић
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Шта очекује РТБ Бор после усвајања УППР-а

„Басен ће моћи да 
исплаћује повериоце”

Нови почетак за компанију

РТБ. – Унапред припремљен план 
реорганизације РТБ-а, који је седмог 
јула прихватио Привредни суд у Зајечару, 
представља историјски документ и 
несумњиво је од пресудног значаја за 
даљи рад и опстанак компаније – каже 
на почетку разговора за „Колектив“ 
генерални директор компаније Благоје 
Спасковски. 

– То је, можда, 200. УППР усвојен 
у Србији, али ниједан од њих није 
био оволико велики и „тежак”. У 
суштини, то је пресуда или правно-
финансијски документ који с једне 
стране РТБ ослобађа дуга, а са друге 
га обавезује. Прихватањем УППР-а 
стара дуговања Басена од близу 
милијарду евра су отписана – тачније 
извршен је отпуст, не отпис. Нама 
сада предстоји да уистину поштујемо 
све оно што је у УППР-у написано. Не 
дугујемо радницима за плате, немамо 
ни посебна дуговања која Закон о 
стечају обавезује да се плате. Али, 
имамо обавезе да преосталих десет 
процената старог дуга и кредит од 290 
милиона евра за куповину рударске 
опреме и изградњу нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине вратимо 
за осам година. Ако се сва правила из 
УППР-а буду поштовала, онда ће се 
дуг и умањити. У супротном, једног 
тренутка ће се вратити.

Према речима генералног директора, 
РТБ-у остаје да од 2017., по завршетку 
грејс периода од годину дана, наредних 
седам година исплаћује повериоцима око 
40 милиона евра годишње. Иностране 

консалтинг компаније процениле су да 
комбинат бакра има могућности за то 
и управо стога је већина поверилаца 
прихватила услове из УППР-а. 

- Велике, независне куће су урадиле 
пројекцију будуће производње у 

РТБ-у за наредних 10, 20 година и 
из ње се може видети да Басен ово 
може урадити, и тако ће бити. Али, 
уз одређене услове. Предстоје нам 
изузетно тешки задаци – прво морамо 

„подићи” производњу на максимални 
ниво, после тога штедети. Производња 
се може повећати и у РБМ-у, и у Бору, и 
у „Великом Кривељу” и на „Церову”. 
Када бисмо сада дошли до 23 милиона 
евра да купимо седам камиона, један 
булдозер, багер, бушилицу и грејдер, 
у Мајданпеку бисмо могли дуплирати 
производњу. Већ сада имамо отворену 
руду за наредне две године. Ако бисмо 
је потрошили у том периоду, имали 
бисмо прекид у производњи и зато 
нам све ово треба да отварамо „Јужни 
ревир”, односно његов источни део. 
Убеђен сам да ћемо решити проблем 
обезбеђења новца, како бисмо купили 
ову опрему. Двоструким повећањем 
производње створили бисмо већи 
приход, самим тим веће учешће РБМ-а 
и РТБ-а у БДП-у Србије и обезбедили 
повраћај свега онога што је предвидео 
УППР – нагласио је Спасковски. 

По његовом мишљењу, производња 

у Руднику „Велики Кривељ” је 
стабилизована (прерада је повећана на 
десет милиона тона, док је флотација 
пројектована на осам милиона тона). 
Мора се, такође, повећавати производња 
и у Јами, јер се у њој налази рудно 
лежиште „Борска река”, моћности 500 
милиона тона. 

- РТБ сада има милијарду и 345 
милиона тона оверених рудних 
резерви, од чега је 200 милиона 
тона већ преведено на међународни 
стандард ЈОРК. Међутим, потребан 
је капитал, тражићемо стратешког 
партнера да отвори „Церово” и 

„Борску реку”, а такви се већ јављују. 
Не можемо очекивати од државе 
да инвестира у отварање рудника, 
помогла је и она и Влада Србије 
довољно. Има неколико решења, али 
је суштина да се РТБ мора сачувати, 
мора се производити, плаћати инпути, 
остварити добит и из ње враћати 
дуговања. И то се може, уз чвршће 

„утезање” РТБ-а. То значи да се још 
више мора штедети на нормативима и 
морају се смањивати трошкови радне 
снаге. Повећањем производње и у 
Мајданпеку и у „Великом Кривељу” 
стварамо сигурност да се ово што 
је у УППР-у написано и обезбеди – 
закључио је Спасковски.

 Ј. Станојевић

Велике, независне консалтинг фирме урадиле су пројекцију будуће производње у РТБ-у за наредних 10, 20 година и из ње се може видети да 
Басен ово може урадити, али уз одређене услове. Прво морамо „подићи” производњу на максимални ниво, после тога штедети – рекао је ге-
нерални директор РТБ-а Благоје Спасковски. – Комбинат бакра се мора сачувати, мора се производити, плаћати инпути, остварити добит и 
из ње враћати дуговања. И то се може, уз чвршће „утезање” РТБ-а

Режија вишак, производња мањак
 - УППР-ом је предвиђено смањење 

броја радника природним одливом, али 
и социјалним програмом. Имамо мно-
го заинтересованих који би отишли, 
нарочито они са 39, 40 година радног 
стажа који су овде оставили здравље. 
Међутим, постоји законска препрека 
и они би отишли у пензију са трајним 
умањењем зато што не испуњавају дру-
ги услов (старосну границу), што није 
у реду. Заједно са синдикатом морамо 
тражити од институција у држави да 
се тај део, ако је могуће, некако поми-
ри. У том случају, у старту бисмо има-
ли око 800 радника који би отишли у 
превремену пензију. Тиме бисмо ство-
рили простор да се део њих надокнади 
запошљавањем младих. У РТБ-у има-
мо и вишак и мањак радне снаге. Ви-
шак је у режији, а мањак у непосредној 
производњи. Нема више повећања броја 
радника, запошљавања, неконтролиса-
ног задуживања. Морамо водити ра-
чуна о сваком динару, борити се про-
тив нерада, подићи свест на виши ниво. 
Ово је последња шанса коју смо искори-
стили захваљујући Влади Србије која је 
апсолутно подржавала РТБ, али више 
нема простора да, као пре десет година, 
субвенционира личне дохотке. Више се 
не може исплаћивати плата без рада. Не 
можемо се борити претњама да не дамо 

РТБ. Ми га не дамо само ако радимо, 

платимо шта треба и полако одужујемо 
преостали дуг.

- Управо припремамо програм техно-
лошких вишкова, чиме ћемо повећати 
дисциплину и продуктивност. И, најзад, 
морамо тражити промену понашања 
судија Основног и Окружног суда код 
враћања радника на посао а којима је 
раскинут уговор о раду због одбијања 
радних задатака, крађе, неоправданог 
одсуства итд. са образложењем да док 
се не оконча судски поступак радни-
ци морају радити јер немају од чега да 
живе, а процеси трају годинама. Намеће 
се питање када ће судије почети да нам 
шаљу незапослене са бироа јер немају 
од чега да живе. Тако нам се, на при-
мер, дешава да на руководећим радним 
местима, поред новопостављеног руко-
водиоца, имамо и враћеног. Одговор-
на лица у РТБ-у Бор носе огромну, пре 
свега, моралну, али и сваку другу одго-
ворност за било коју повреду радника 
и начињену штету на опреми, док се у 
исто време они, за које је утврђено да 
својим понашањем угрожавају безбед-
ност и који су из тог разлога удаљени – 
враћају на посао. И, наравно, у случају 
било каквог немилог догађаја, не сно-
се никакву одговорност. Нити они, нити 
онај ко их је вратио на посао – каже 
Спасковски. 

Благоје Спасковски: УППР је пресудан 
за даљи рад и опстанак компаније

ТИР. – Дуг комбината бакра од 
преко милијарду евра, који је ства-
ран претходних деценија, био је 
озбиљна претња за Басен, раднике и 
синдикате, што је реално могло до-
вести до стечаја. Тим поводом, више 
пута смо разговарали са представ-
ницима Владе Србије тражећи пози-
тивно решење за компанију, што је 
премијер обећао приликом претход-

ног боравка у Бору. Наш синдикат 
препознао је одлучност и подржао 
Владу, премијера и пословодство да 
истрају у томе. Отпис дуга од 900 
милиона евра значи нов почетак за 
компанију, сигурност за запослене 
и невероватан је успех менаџмента 
РТБ-а.

Ово је закључак Одбора Синди-
ката „Независност” ТИР-а са сед-

нице која је, седмог јула,  одржана 
поводом „једног од најзначајнијих 
догађаја у РТБ-у – усвајања УППР-а 
којим је нашој компанији отписан дуг 
од 900 милиона евра”. – Као пред-
ставник запослених нашег синди-
ката у Скупштини ТИР-а, имао 
сам прилику и част да, у својству 
заменика председника, потпишем 
одлуку о усвајању УППР-а ТИР-а 

и тиме допринесем непоновљивом 
историјском догађају за нашу 
компанију и раднике. Ово је 
значајан дан за РТБ, запослене 
и синдикате и, после нове топи-
онице и фабрике сумпорне кисе-
лине, други велики успех за све нас 
– рекао је Драган Јанкуцић, председ-
ник Одбора Синдиката „Независност” 
ТИР-а. Ј. С.
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Сагледане могућности сарадње „Erin Ventures” и РТБ-а

Амбасадор Кине у Србији Ли Манчанг посетио РТБ Бор

 РТБ. – Тим Данијелс, председ-
ник „Erin Ventures” (Канада), посе-
тио је 27. јула Рударско-топионичар-

ски басен Бор и са генералним директо-
ром Благојем Спасковским разговарао 
о сарадњи ове две компаније, посебно 
у области набавке сумпорне киселине. 

„Erin Ventures” је рударска компанија 

која учествује у пројектима у Србији 
још од 1996. године, а тренутно је ан-
гажована на једном везаном за прераду 
бората и производњу борне киселине у 
близини Рашке. Канађани су већ завр-
шили један пројекат вредан 85 милиона 
долара, обезбедили радна места за 150 
људи и планирају да овде буду још из-
весно време.

- Први пут сам боравио у Србији 
1997. и морам рећи да се од тада 
десило доста позитивних промена. 
Претходних 20 година са великим 
интересовањем сам пратио збивања 
у Бору и заиста ми је драго што је 
направљен велики помак, напредак 
у раду и модернизацији операција 
у компанији. Створена је велика 
могућност да РТБ остварује профит. 
Водило се, такође, доста рачуна и о 
еколошкој компоненти, тако да сада 
више послује у складу са свим стан-
дардима и прописима заштите жи-
вотне средине – истакао је господин 
Данијелс. 

Челни човек комбината бакра је из-
разио посебно задовољство што је 

председник „Erin Ventures” похвалио 
чињеницу да РТБ и његов менаџмент 
мисле на еколошку компоненту коју 
Запад посебно цени. - Екологија на 
првом месту, а после тога или пара-
лелно са тим - добит. Све је садржано 
у реченици да је приметно много по-
зитивних промена. Убеђен сам да 
ће доћи до сарадње наше две фирме 
јер ће са повећањем производње у 

новим металуршким погонима РТБ 
имати вишка сумпорне киселине. А, 
да би се из бората добила борна, по-
требна је сумпорна киселина. Без 
борне киселине нема стакларске и 
других индустрија. Срећа је да Србија 
поседује богато лежиште, да се сагле-
дава отварање рудника и да су пар-
тнери из иностранства дошли да раде 
са Србијом. 

Канађани заинтересовани за сумпорну киселину

Т. Данијелс: Претходних 20 година сам пратио збивања у Бору 
и заиста ми је драго што је направљен велики напредак у раду 
компаније, створена могућност да РТБ остварује профит и што се 
водило доста рачуна и о еколошкој компоненти. – Б. Спасковски: 
Убеђен сам да ће доћи до сарадње наше две фирме, јер ће РТБ 
имати вишка сумпорне киселине

Ј. Станојевић

РТБ. – Ли Манчанг, амбасадор 
Кине у Србији, са супругом, и привред-
ном делегацијом („Hestill” и „China 
Power”) посетио је 30. јула Рударско-то-
пионичарски басен Бор. У разговору са 

пословодством комбината бакра било 
је речи о унапређењу кинеско-српског 
стратешког партнерства и традиционал-
ног пријатељства двају народа. Гости из 
најмногољудније земље света су после 
тога разгледали ново басенско пироме-
талуршко постројење. У командној соби 
нове топионице Његова екселенција Ли 
Манчанг пожелео је добар дан свима 
и обратио се новинарима на одличном 
српском језику. 

- Мени и члановима моје делегације 
велика је част и задовољство што 
смо данас дошли у наш драги град 
Бор и у ову компанију. Циљ наше 

посете је да нађемо простор за будућу 
сарадњу. Имали смо веома садржајан 
разговор са генералним директо-
ром РТБ-а. Било је речи о сарадњи 
између ове и компаније „Hestill” која 
тренутно ради у Смедереву, као и са 
нашом другом компанијом „China 
Power”. Ово је почетак, данас су 
вођени тек први званични разговори 
које ћемо наставити. Очекујемо суш-
тинску сарадњу у наредном периоду. 
Добро знате да и кинеска и српска 
влада придају велику пажњу оваквој 
сарадњи. Недавно је наш председ-
ник био у Србији и дао нам је зада-
так да ја као амбасадор и наша амба-
сада морамо то да реализујемо, и ово 
је први од тих задатака – рекао је ам-
басадор Кине у Србији. 

Благоје Спасковски, генерални 
директор РТБ-а, најпре је истакао да 
су ретки амбасадори који савладају 
језик земље у којој обављају ту дуж-
ност, а да је ово доказ једне велике 

нације да поштује пријатеље. - После 
величанствене посете председника 

најмногољудније државе света Кине 
Србији, уследио је овај сусрет. Из 
пријатељских односа двеју држава 
треба да произађе привредна сарадња, 

бизнис и профит интересантан за обе 
земље. Данас смо разговарали, пре 

свега, о односу РТБ-а Бор и „Желе-
заре” Смедерево, тачније шта „Желе-
зара” може искористити из РТБ-ове 
шљаке и других нуспроизвода. Дошли 
смо до закључка да тај део морамо 
продубити на стручној основи, уз под-
ршку и једне и друге владе, а посебно 
подршку уваженог амбасадора Кине. 
Друга тема данашњег разговора јесте 
сарадња у области рударства, односно 
повећања производње у рударству, 
што ће донети профит за обе земље. 

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

Унапређење кинеско-српског партнерства

Данас су вођени тек први званични разговори које ћемо наставити. Очекујемо 
суштинску сарадњу у наредном периоду – рекао је Његова екселенција Ли 
Манчанг. – Разговарали смо, пре свега, о односу РТБ-а Бор и „Железаре” 
Смедерево, тачније шта „Железара” може искористити из РТБ-ове шљаке и 
других нуспроизвода, а друга тема је била сарадња у области рударства – истакао 
је генерални директор Басена Благоје Спасковски

Ли Манчанг

Тим Данијелс

Из пријатељских односа двеју држава треба да произађе привредна сарадња 
интересантна за обе земље - изјаве за медије у командној соби нове топионице

Кинеска делегација посматра презентацију РТБ-а
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У РББ-у јула преко милион тона руде и 1,3 милиона тона јаловине

Раскривање „Церова 2” почиње у септембру

Кривељски коп се добро развија

При крају израда приступног пута

РУДНИЦИ БАКРА БОР. - Баге-
ристи и возачи на коповима, флотери 
у загушљивим халама, јамци на дубо-
ким хоризонтима, потрудили су се да 
се овог, час врелог час кишовитог јула, 
уз бројне тешкоће и мере штедње, што 
више примакну планским циљевима. 
Захваљујући томе, у Рудницима бакра 
Бор крај месеца очекују са око 2.200 
тона бакра у концентрату, што је око 90 
процената плана. Притом ће, како нам 
рече Видоје Адамовић, технички ди-

ректор РББ-а, количине од преко милион 
тона руде бити веома близу планским 
(око 98 процената) а биће уклоњено и 
око 1,3 милиона тона јаловине (углав-
ном на кривељском копу), што је 80 
одсто плана. 

Адамовић сматра да се током јула у 
руднику „Велики Кривељ“ добро радило. 
Након неколико пехова, поново је покре-
нут транспортни систем и сада преко 70 
одсто јаловине њиме иде у стари борски 
коп. Крај јула очекује се са близу 1,3 
милиона тона јаловине и пеко 830.000 
тона руде средњег садржаја метала од 
око 0,27 одсто, што је близу 2.000 тона 
бакра у руди.

- Могу да кажем да, упркос бројним 
тешкоћама и мерама штедње, развој 
копа иде у добром правцу – каже 

Адамовић. - Интензивно раскривамо 
његов западни део тако да не постоји 
никаква бојазан да наредне године 
имамо континуитет на руди. Тре-
нутно на копу ради 15 тешких ками-
она, настојимо да „подигнемо“ још 
два, а раде и све бушилице, багери, 
пратећа механизација. Две ремонто-
ване пумпе су враћене на дно копа 
тако да је и одводњавање интензивно. 
Две цистерне стално обарају прашину 
на путевима копа ради бољих радних 

услова а и оближњег насеља. 
Кривељској флотацији ће у јулском 

остварењу плана недостајати само два-
три процента, што је веома добар учинак 
у односу на план од 852.000 тона. Тех-
нички директор РББ-а очекује пре-
раду преко 830.000 тона руде, а пошто 
је садржај бакра у руди нешто мањи, 
очекује се око 1.600 тона бакра у кон-
центрату (без „Церова“). Из кривељске 
флотације се укупно очекује око 9.500 
тона влажног концентрата који ће сад-
ржати око 19 одсто бакра. Флотација је 
стабилизовала производњу, а стигао је 
и пројекат за надвишење прве и друге 
бране јаловишта, чиме се отварају 
могућности за одлагање јаловине још 
скоро две године. 

Пошто се крајем године завр-

шава експлоатација лежишта „Церово 
1“, сада се товари руда са дна тог копа, 
тако да је јаловине занемарљиво мало 
(пет-шест хиљада тома месечно). План 
откопа руде од 180.000 тона биће оства-
рен са 95 процената, а како је јула то-
варена руда са нешто нижим садржајем 
метала (око 0,22 одсто) биће и нешто 
мање бакра. Опрема на копу „Церово“ 
задовољава поменути месечни капаци-
тет, а што се тиче прве фазе прераде руде 
у тамошњем ПМС-постројењу крај јула 
се очекује са око 170.000 тона због тога 
што је руда са дна велике тврдоће.

-Јама је током јула давала око 
1.500 тона руде дневно и крај месеца 
ће дочекати веома близу планског 
циља. Биће прерађено преко 45.000 
тона, што је само три-четири про-
цента мање од планираног. Садржај 
бакра у овој руди далеко је бољи – 
каже Адамовић. - Износи око 0,88 одсто, 
тако да се из Јаме очекује преко 300 
тона бакра у концентрату (а план је 
336 тона). Борска флотација првен-
ствено прерађује ту руду која се извезе 
из Јаме, као и топионичку шљаку и 
тзв. хладне материјале. Засад нема 

никаквих поремећаја у тој дина-
мици, а ускоро се очекује и пројекат 
откопавања рудног тела „Т3“.

Захваљујући стабилном раду модер-
низованих пећи, Кречана у Заграђу већ 
дуже задовољава потребе све три басен-
ске флотације за комадним кречом. Уве-
лико се раскрива „Коп 5“ тако да се у 
Загарађу очекује стабилна производња, 
поготово што је ремонтована и дроби-
лица у поткопу. Запослени у Истражним 
радовима раде са три гарнитуре: у Јами, 
Малом Кривељу и на „Церову примар-
ном“. Метража бушотина је нешто изнад 
плана, што значи да добро извршавају 
своје задатке. 

- У време ових великих жега – на-
глашава Адамовић - не могу а да не по-
хвалим све раднике, а посебно оне 
који раде на коповима, у флотацијама, 
у Јами, где такође није лако. Са друге 
стране ми се боримо, да им коликогод 
можемо побољшамо радне услове, обе-
збедимо микроклиму и радни конфор. 
Машине, засад, добро раде и нисмо 
имали случај да нам нека откаже због 
високих температура.

Љ. Алексић

ЦЕРОВО. - Већ двадесетак дана 
на “Церову” се интензивно гради при-
ступни пут до лежишта „Церово 2“. 
Његова дужина, од „Церова 1“, ле-
жишта чије се откопавање приводи крају, 
до овог новог, чија експлоатација треба 
да почне крајем ове године, износи око 
1.700 метара. Како нам је на лицу места 
рекао технички директор Рудника бакра 
Бор Видоје Адамовић, преостало је да 
се пробије још око 400 метара, а онда 
следи насипавање тврдим материјалом 
и довођење у функционално стање за 
транспорт тешке механизације до ле-
жишта. 

-Експлоатација „Церова 1“ се завр-
шава – рече нам Адамовић. – У њему 
имамо нешто преко милион тона 
руде, што је, за постојећи капацитет, 
довољно до краја године. Очекујем 
да у септембру - једном малом буши-
лицом, једним багером и са четири 
мања „белаза“ - почнемо раскривање 

„Церова 2“. За четири месеца треба да 
уклонимо око три милиона тона рас-
кривке и дођемо до прве руде. 

Да би до тога дошло неопходно је 
и измештање далековода, па у Руднику 
бакра Бор предузимају све мере да на 

“Церову” не дође до прекида у преради 
руде. 

-Лежиште „Церово 2“ нешто је 
мање од „Церова 1“ - додаје Адамовић. 

- У њему се налази више од 24 мили-
она тона руде са средњим садржајем 
бакра од преко 0,3 одсто. То су резерве 
довољне за рад овог рудника наредне 
деценије са садашњим капацитетом 
од 2,5 милиона тона руде годишње. 
А, имамо пројекат, одобрење Мини-
старства, сву валидну документацију 
за експлоатацију „Церова 2“. Остаје 
нам још да откупимо земљиште изнад 
самог лежишта, што ћемо, надам се, 
такође ускоро завршити. 

Љ. Алексић

У „Церову 1“ имамо још милион 
тона руде, па на „Церову 2“ до краја 
године треба да уклонимо око три 
милиона тона јаловине како бисмо 
стигли до 24 милиона тона руде и 
очували континуитет производње 
у наредних десет година – каже 
Видоје Адамовић, технички 
директор Рудника бакра Бор

Интензивно раскривамо западни део копа тако да не постоји 
никакава бојазан за континуитет откопа руде наредне године 
- каже Видоје Адамовић, тенички директор РББ-а. - Багеристи, 

возачи, флотери, јамци... дали све од себе да јула буду баш близу 
планских циљева

Видоје Адамовић: Са кривељског копа у јулу близу 2.000 тона бакра у руди

На копу ради 15 камиона, све бушилице и багери
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Јулска производња РБМ-а на Андезитском прсту и „Истоку 1“ Јужног ревира

РБМ интензивира одводњавање Јужног ревира

Пут до нових тона руде

Рударство РБМ

РБМ. – Производњом више од хиљаду тона бакра у 
концентрату, уз одговарајуће количине сребра и злата, 
за 25 дана јула у Руднику бакра Мајданпек је остварен 
солидан резултат, упркос великим тешкоћама које су 
пратиле процес у делу раскривања нових рудних ле-
жишта и фази дробљења. 

Током јула производња у РБМ-у одвијала се на 
Јужном ревиру, на радилиштима Андезитски прст, 
одакле је стизала руда, и “Истоку 1” који се интензивно 
раскрива за рад наредних година. Иако традиционално 
повољан у погледу временских прилика, овај месец је 
показао да високе температуре могу да паралишу рад 
великих рударских машина, а обилне падавине успоре 
предвиђене активности.

-Производња на Површинском копу је, ако се 
занемари неколико дана током којих су је успо-
равале падавине, била условљена радом погона 
дробљења. Дробљење је функционисало кроз за-
творени систем, а с обзиром на квалитет располо-
живих дробилица, било је тешкоћа да дају потребан 
гранулат - објашњава Андреја Марковић, помоћник 
директора РБМ-а за рударство. Поводом подбачаја 
на јаловини, он каже: - Око 50 одсто јаловине није 
вожено на транспортни систем јер он, као и одлагач, 
нису имали услове за рад. Наиме, због тешкоћа у 
ангажовању булдозера нису створени услови за рад 
одлагача. На другој страни, имали смо застој у раду 

“ОК”- багера. Ту је затајила хидраулика, као стан-
дардна проблематика ових багера, због изостајања 
планских застоја ради замене црева и пратеће хи-
драулике. Осим тога, имали смо и грејања на 
појединим машинама, поготову на “Komatsu” 
багеру, затим нешто мањи број возила у раду, што 
је све заједно утицало да се не оствари планирана 
количина јаловине и укупних ископина. 

У Флотацији где ради шест великих секција 
успели су да прераде све количине пристигле руде, 
рекао нам је Жељко Михајловић, технички руко-
водилац производње: - Искоришћење је повећано 
и износи око 85 одсто, квалитет концентрата је 
задовољавајући и у границама захтеваног за рад 

топионице, а садржај бакра у руди на нивоу плани-
раног, и поред изузетно великих осцилација током 
месеца.

Крајем јула отворене су нове етаже за руду на 
Андезитском прсту и на “Истоку 1”. - Етажа 260 на 
Андезитском прсту отвара се задовољавајућим 

садржајем од преко 0,4 и очекивањима више од 490 
хиљада тона руде за рад наредног месеца - потврђује 
Марковић. - Последњих дана јула почиње отварање 
нове етаже и на “Истоку 1”. Два и по милиона тона 
јаловине је већ уклоњено, а у наставку имамо 
обавезу да интензивирамо радове, иако ће нам ту 
остати само багер “ПЦ” 1, јер ћемо по окончању 
радова на радионици аутобуске станице, “Марион 
11” морати да усмеримо на завршавање корита 
реке Мали Пек.

Тако се, упоредо са производњом, настављају оба-
везни инфраструктурни радови за планско проширење 
површинског копа РБМ-а, због чега се расположива 
механизација мора усмеравати и мимо производних 
радилишта.

 С. Вукашиновић 

РБМ. - У настојању да док траје 
изузетно велики посао раскривања 
Јужног ревира, на којем се планира 
будућност рударења у Мајданпеку и 
са којег до првих количина руде треба 
уклонити на десетине милиона тона 
јаловине, у Руднику бакра покушавају 
да обезбеде континуитет производње, 
па одводњавањем Јужног ревира 
ослобађају нове рудне етаже на Анде-
зитском прсту. 

-У постојећем систему одводња-
вања на Јужном ревиру имамо две 
редно везане пумпе од 315 кило-
вата које су капацитета 720 кубних 
метара на сат, а уграђујемо још један 
систем за који је обезбеђена пумпа 
од 500 киловата капацитета 100 
литара на 280 метара висине – каже 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. - Две инста-
лиране пумпе избацују воду на 135 
метара, а очекујемо да инсталацијом 
пумпе од 500 КW додатно добијемо 
капацитет раван постојећем. Одно-
сно, да уместо 500 хиљада кубних 
метра које испумпавамо ме-
сечно са Јужног ревира, можемо да 
избацујемо милион.

Радови на припреми другог си-
стема за одводњавање су у завршној 
фази. Постављен је понтон, пумпни 
агрегат се комплетира у Производним 
услугама РБМ-а, траса је направљена, 
стигле су пластичне и металне цеви. 
Kрајем јула је почела монтажа пумпне 
станице и постављање цевовода. 

Опадање нивоа воде у језеру ће бити 
приметно, каже Андреја Марковић: - 
Приметно ће бити смањење повр-
шине језера на Јужном ревиру јер 
је остављена кота на 110-120 метара, 
а тренутна 216. Пошто је вода ту у 
форми обрнуто зарубљене купе, како 
се испумпавање буде одвијало и 
ишло ка нижим етажама, површина 
језера ће бити све мања. Нормално, 
потребно је и да време послужи, да 
изостану обилне падавине јер је и 
тако годишњи прилив вода око три 
милиона кубних метара, а великих, 
обилних падавина, нажалост, било је 
и средином јула.

Важније од свега је да ће бити олак-
шан приступ нижим етажама лежишта 
Андензитски прст са којег се копа руда.

 С. Вукашиновић

Почетком августа требало би да проради 
нова линија одводњавања уз коју би, 
уместо садашњих 500 хиљада, могло да 
се испумпава милион кубних метара воде

За 25 дана јула у Руднику бакра 
Мајданпек произведено је више од 
хиљаду тона бакра у концентрату, уз 
пратеће количине сребра и злата. – 
Добро искоришћење и квалитет, 
упркос варирајућем садржају бакра у 
руди. - Тешкоће у остваривању плана 
раскривке на “Истоку 1” Јужног ревира 
настављене

Отворене нове етаже

Андреја Марковић
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 ТИР. – Од почетка рада новог пирометалуршког 
постројења обезбеђен је велики број оригиналних, 
фабричких резервних делова, али су, у међувремену, 
инжењери из Топионице и Фабрике сумпорне киселине 
разрадили много делова који се сада производе у 
погонима ТИР-а или у другим фирмама у Србији. 
По завршетку нове топионице и ФСК-а, како нам је 
рекао Драган Николић, руководилац одржавања у 
Топионици, „Outotec” је препоручио делове које бисмо 
требали да имамо. Оригинални списак који је „Outotec” 
тада доставио ТИР-у био је „тежак” три милиона и 
двеста хиљада евра. 

- Пошто нисмо имали толики новац, у почетку 
смо списак „скраћивали”. По приоритетима смо 
процењивали и предвиђали шта би могло да се 
најпре поквари. Тако смо списак свели на оно што 
је најважније, а то је „срце” флеш-пећи - горионик 
концентрата који је, уједно, један од најскупљих 
делова (180.000 евра). Горионик се ретко квари, али 
после одређеног времена мора да се замени. Али, 
у наредном периоду вероватно ћемо и тај део пра-
вити код нас. Вредност коначне верзије „Outotec”-
овог списка смањили смо на 380.000 евра и тако 

смо, у првом налету, уштедели близу три милиона 
евра – истакао је Николић. 

Наш саговорник поносно додаје да су, како су 
поједини од наручених делова пристизали, инжењери 
и техничари у Топионици и Сумпорној почели сами да 
их праве. У Ливници бакра и бакарних легура урађени 
су вентили за пнеуматски транспорт шарже, заптивне 

гуме, флексибилна црева за парни сушач која су нару-
чена од домаћих добављача по много нижој цени. 

-Поред горионика концентрата, још једна од 
веома важних и скупих ставки су и бакарни делови 
– тапинг-блокови и жакети за испуштање шљаке и 
бакренца. Ни њих нисмо наручили, већ смо успели 

да их направимо сами – узели смо хомогени блок 
из Ливнице, у ФОД-у смо га обрадили на основу 
старог, реконструисали га и досад смо успели да на-
правимо пет. Они су већ уграђени и одлично су се 
показали. И у наредном периоду планирамо да ура-
димо још пет. Морам да истакнем да у нам за много 
ставки помогли инжењери из АТБ ФОД-а – нагла-
сио је Николић.

Нешто од опреме је и промењено – „пуж” за 
шаржирање парног сушача замењен је траком 
направљеном сопственим снагама и материјалом у 
машинској радионици Топионице. Такође су почели 
да раде и роторе за вентилаторе (два за вентилаторе 
за парни сушач и за фугитивне гасове са флеш-пећи). 

- Од опреме смо дорадили плочасти затварач ка 
димњаку, и то према нашем дизајну који се пока-
зао као веома добар. Други (плочасти) затварач ка 
скруберу у Сумпорној заменили смо „лептиром”, 
што је, такође, одлично решење урађено по дизајну 
Службе одржавања Топионице и на основу наших 
искустава. Ово што радимо сами су врло квали-
тетни делови, можда и квалитетнији од оригинал-
них, поготово плочасти затварач. Имали смо низ 
интервенција на флеш-пећи која се односе на та-
пинг-блокове за бакренац. Чак смо успели да неке 
делове из иностранства наручимо директно од 
произвођача, а не од „Outotecа”, јер је драстична 
разлика у цени (делове које производи „Кумера” 
плаћали смо и до два-три пута јефтиније). Или 
други пример – куповином грејног сушача на овај 
начин уштедели смо 120.000 евра. За све делове 
који су стигли урадићемо нашу документацију и 
више се неће наручивати – поручио је Николић.

Ј. Станојевић

Металургија
Металурзи у јулу наставили стабилну производњу

Како металурзи штеде на примеру резервних делова

У домаћој изради, чак и квалитетније

ТИР. – За 24 дана јула Топионица је примила укупно 
22.153 тоне влажног концентрата бакра, са 3.824 тоне 

„црвеног” метала. Од укупне количине допремљене 
сировине, 8.313 тона стигло је из Флотације „Велики 
Кривељ” (са просечним садржајем 18,32 одсто или 
1.359 тона бакра), 5.372 тоне из Флотације Рудника 
бакра Мајданпек (18,43%, односно 900 тона), 261 
тона метала у концентрату из Јаме, као и 8.486 тона из 
увоза (23,71% или 1.758 тона). Рачунајући и концен-
трат добијен из шљаке и хладни материјал, Топионица 
је за то време примила укупно 5.331 тону бакра, пре-
радила 25.303 тоне шарже (са просечним садржајем 
метала 19,43% или 4.890 тона), произвела 7.610 тона 
бакренца (просечни садржај бакра 60%) и отпремила 
11.655 тона шљаке (просечни садржај 1,41% „црве-
ног” метала). Радили су конвертори број три и четири 
и анодне пећи број један и три из којих је „изашло” 
4.800 тона анодног бакра. Како се очекује, топиони-
чари ће на крају јула забележити производни биланс 
од 6.300 тона анода. У бедингу ових дана има око 5.100 
тона шарже.

ФСК је успешно „пратила” рад Топионице и про-
дуковала 20.000 тона сумпорне киселине (дневно 
између 950 и 1.000 тона, зависно од садржаја сумпора 
у полазној шаржи). Њен квалитет је добар, а залихе 

су минималне (у складишту се налази 4.000 тона ки-
селине која се свакодневно отпрема потрошачима у 
земљи и иностранству). Нова енергана је у овом пе-
риоду произвела укупно 463 мегават-сата електричне 
енергије и овде су веома задовољни радом овог погона. 

- Топионица је непланирано стајала три дана 
због цурења котла отпадне топлоте. Стручни 
људи ТИР-а су предузели све мере како би укло-
нили наслаге из аптејка флеш-пећи и изменили 
пројектантско решење котла отпадне топлоте. 
Највише активности и убудуће биће усмерено на 
решавање овог проблема. Када говоримо о целини 
топионица – фабрика сумпорне киселине, уочена 
је лоша координација између појединих рукова-
лаца, тако да ћемо у наредном периоду предузети 
све мере да се она побољша и добију бољи произ-
водни резултати – рекао је Бобан Тодоровић, дирек-
тор ТИР-а. 

Електролиза је за 24 дана јула, са 550 ћелија у раду, 
дала 3.600 тона катодног бакра, а очекује се да овај 
месец заврши са 5.300 тона „црвеног” метала, и то од-
личног квалитета. Тодоровић је као актуелни проблем у 
овом погону, посебно у РЈ Електролитичка рафинација 
бакра, истакао високе температуре ваздуха и похвалио 
раднике на електролитичким кацама који улажу мак-

сималне напоре како би одржали производњу у пла-
нираним границама. Покушај пословодства ТИР-а 
да им помогне премештањем радника из погона који 
стоје (Ливница бакра и бакарних легура и Фабрика ба-
карне жице) није уродио плодом. Жељени резултати 
су изостали, јер су сви они добили лекарско уверење 
да нису способни за рад. У Златари је у току шеста 
овогодишња кампања добијања племенитих метала. 
РЈ Регенерација је радила стабилно и почетком авгу-
ста очекује се да стигне допунска опрема која ће обе-
збедити боље искоришћење „на металу” из раствора. 

У Ливници бакра и бакарних легура израђују 
специјалне делове за рударска и друга постројења. 
Енергана је задовољила потребе за свим енергентима 
технолошког процеса добијања бакра. Ниво Борског 
језера је ових дана 84 центиметра испод прелива. Без 
обзира на добар водостај, Тодоровић је поново апело-
вао на раднике ТИР-а и РББ-а да максимално контро-
лишу потрошњу технолошке воде. И поред застареле 
опреме, Транспорт ТИР-а постиже добре резултате у 
друмском и железничком превозу различите робе (то-
пионичке шљаке, концентрата и сумпорне киселине). 

Ј. Станојевић 

Побољшавају поједина 
пројектантска решења

Када говоримо о целини топионица – фабрика сумпорне киселине, уочена је лоша 
координација између појединих руковалаца, тако да ћемо у наредном периоду предузети све 
мере да се она побољша и добију бољи производни резултати –- рекао је Бобан Тодоровић, 
директор ТИР-а. - Очекује се да топионичари заврше јули са 6.300 тона анода, а електроли-
зери са 5.300 тона катода. - „Сумпораши” продукују између 950 и 1.000 тона киселине днев-
но зависно од садржаја сумпора у полазној шаржи

Оригинални списак неопходних резервних делова који је „Outotec” доставио ТИР-у са три 
милиона и двеста хиљада евра „скројен” на 380.000 евра. - Д. Николић: По приоритетима 
смо процењивали и предвиђали шта би могло најпре да се поквари и тако смо списак свели 
на оно најважније. – Поједини делови из иностранства наручени директно од произвођача 
по два-три пута нижој цени

Драган Николић
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Звонимир Љикић (Јама)

Војислав Петровић (Јама)

Сваки дан је био нова прича

Рудар од седамнаесте
РББ. - Двадесетог маја ове године 

Звонимир Љикић се као “млад” пен-
зионер вратио њивама и ливадама у Не-
сторовом потоку после 36 календар-
ских (или 43 бенефицираних) година 
рада под земљом. У овом засеоку на 
тромеђи Злот - Шарбановац  - Сумра-
ковац родио се првог фебруара 1963. 
године, основну школу завршио у Злоту 
и годину-две касније, пошто отац нигде 
није радио, са 17 лета, прихватио се ру-
дарске коре хлеба у оближњем рудокопу 
угља Боговина. Три године „на лопати“ 
и са јамском грађом на леђима биле су 
довољне да спозна сву тежину позива 
који му је запао, па је 1980. потражио 
боље услове и зараду у Јами борског 
рудника бакра.

-У јами сам почео на утоварним ма-
шинама које данас можете да видите 
у парк-музеју низ борски Зелени буле-
вар. Почео сам као помоћник копача, 
након пет-шест година постао копач, 
да би тек после 25 година стигао до ВК. 
Тако је било. Стари мајстори и над-
зорници су одређивали када можеш 
да напредујеш. Најпре сам радио у 
рудном телу „Крпе“, на 9. хоризонту, 
где је било најтеже јер се радило 
ручно, али је било здравије – без 
прашине и гасова од дизел-машина. 
Потом сам сишао у РТ „Брезоник“, да 
бих каријеру завршио још дубље, на 
17. хоризонту. Најпре у рудном телу 
„Т“, потом у “Т1” и “Т2”. Пред крај, 
пошто сам био најстарији, рекоше ми: 

“Хајде, Деда, тако су ме звали, мало да 
возиш камион са рудом.”

Љикић је године у борској јами 
провео без повреда. Да је здравља, каже, 

још толико година колико је радио, па 
после нек буде шта буде. На тако тешком 
и опасном послу стотинама метара под 
земљом другарство посебно „сија“ и 
није чудо што га Љикић издваја као 
нешто што је заувек понео у души. - 
Дружећи се и шалећи олакшавали смо 
си тешке послове, помагали једни дру-
гима. Једина озбиљнија невоља која 
ме је задесила био је продор муља 
2007. године, када је један наш кама-
рат изгубио живот. Тада сам био на 
17. хоризонту, а муљ је пробио на 13. 
Јавили су нам и одмах смо кренули 
горе да тражимо колеге које је понела 
река блата низ јамске ходнике. Неке 
смо брзо извукли, али смо до једног 
могли да стигнемо тек другог дана 
када је већ било касно.

Љикићевим стопама кренуо је, пре 
четири године, и његов старији син. 
Није га убеђивао. “Питао ме је како 
је у Јами и ја сам му све описао. Кад 
се указала прилика запослио се и већ 
ради на утоварачу, камионима... По-
времено се распитам код колега какав 
је радник и кажу ми да је добар, већ је 
пословођа ”. Љикић има и једноставан 
метод за процену да ли ће неко, ко 
дође млад у Јаму, постати рудар. “Ако 
издржи месец-два, остаће. Ако стално 
пази да се не испрља, тешко”. Тако је, 
каже, било и раније и сада. Он је, пре 
свега, за то да млади заврше школе, да 
не буду рудари, али они који то не могу, 
нека најпре рашчисте са собом да ли 
желе да раде такав посао. А, кад се већ 
одлуче за њега, нека га раде поштено. 

Први савет младима који се лате 
овог тешког занимања јесте да, пре свега, 
главу чувају. Тако штите и друге у јами 
где опасност најчешће долази одозго. - 
Падале су стене и поред мене – каже 
Љикић - али сам увек пазио где стајем, 
шта и како радим. Учествовао сам и 
у откопавању богатог рудног тела „Т“ 
на нов начин, уз осигурање кровине 
анкерима, мрежама и прсканим бето-
ном. Подземна дворана висока четрде-
сетак метара настала откопавањем 
још увек стоји и сведочи да је поду-
хват потпуно безбедно изведен. Раније 
су у Јами незгоде биле чешће, али 
последњих десетак је другачије јер се 
и другачије ради. 

Последње године су, по Љикићу, по-
казале и да Јама има будућност само 
ако се у њу улаже. То најбоље илуструје 
поменуто рудно тело „Т“, у које је уло-
жено, али се и вишеструко исплатило. А, 
у Јами има још доста добре руде, па би 
било добро и за људе и за државу да се 
она извуче. 

Као пензионер Љикић се полако 
враћа сеоском животу. Има, каже, две 
кравице и све остало што има једно 
сеоско домаћинство. Томе се посвећује, 
а и мало више одмара. - Пре нисам 
имао кад да одморим. Таман ручам, ја 
морам да кренем у другу. А сад, ручам, 
мало прилегнем, одморим душу. Али, 
имам и више “шефова” - две унуке 
и унука. Волео бих да сви они добро 
уче и да “раде у фотељи”, што сам 
својевремено говорио и синовима. 
Али, свако има свој пут.

Љ. Алексић

Војислав Петровић дошао је у 
Рудник бакра Бор из Горњана 1985. 
године и запослио се на Истражним ра-
довима, али је после пет година, односно 
1990. прешао у Јаму. “Нисам прешао 
само ја, каже. Прешло нас је пуно, јер 
се те године, наводно, појавио вишак 
радне снаге у Истрагама. На Истра-
гама сам радио као помоћник бушача 
и добар део тих година истраживали 
смо баш у Јами тако да сам већ био 
спреман за рад под земљом.” 

-Почео сам у рудном телу “МН” – 
сећа се Војислав. - Кад је оно затворено, 
прешли смо у “А6”, па кад је и оно от-
копано, у “Тилва Рош”. После незгоде 
са муљем 2007. то рудно тело је за-
творено, а кад су створени безбедни 
услови, поново отворено и данас се 
тамо ради. Последње рударске године 
провео сам доле, на 17. хоризонту, у 
рудним телима Т-серије.

Петровић је у пензију отишао фе-
бруара ове године, а из рударског живота 
не може да издвоји баш нешто посебно 
јер, како рече, сваки дан у рударству је 
био нови доживљај, нова прича. Било је 
разних ситуација, али су се, углавном, 
завршавале без већих проблема. 

-Услови рада у борској Јами су све 
бољи. Можда баш не можемо да пра-
тимо најсавременије светске руднике, 
али је све више модерних машина 
које много и брзо раде. Откопавање 
рудног тела “Т”, а онда и “Т1”, па 

“Т2” показује да можемо брзо да ов-

ладамо и новим методама. Доле под 
земљом односи између нас који смо 
на истом послу добри су. Шале радо 
прихватамо, не љутимо се један на 
другога. Кад бих могао поново да 
почнем, опет бих у рударе. Не могу 
баш да Вам опишем зашто, али то 
стално настојање како да нешто добро 
и безбедно урадимо, те опасности које 
вребају из таме и задовољство кад 
нађемо решење, обавимо посао и 
изађемо на светлост дана, увек су ме 
привлачили. 

Рударски посао, по Петровићу, из-
азован је на сваком кораку и неизве-
стан. Зато му је био више занимљив 
него тежак. - Био сам ВК копач, па-
лилац мина, каже, али се радећи ми 

не држимо баш тих формулација из 
решења. Обављамо разне послове, а 
свако од нас зна скоро све. Ево, ја сам 
радио на старим миниматицима, на 
утоварачу, на анкерисању, на транс-
порту руде, на минирању, ма скоро 
на свим пословима које подразумева 
копање руде у Јами.

По Петровићевој оцени, момци 
који повремено стижу у Јаму да попуне 
места пензионисаних камарата, изван-
редни су. - Брзо уче и за кратко време 
већ знају да раде са најмодернијим 
бушаћим колима, да рукују утовара-
чем, да пале мине... Човек који никад 
није био у Јами можда има страх од 
ње, од те дубине коју лифт прође за 
само три-четири минута. Али, кад се 

спусти доле, кад све то види и врати 
се жив и здрав, онда разбије тај страх 
и не треба му много за одлуку да тамо 
потражи свој хлеб. Ипак, начин на 
који се он зарађује није баш лак ни 
безопасан, и то је поштено зарађен 
хлеб! У борској Јами има још доста 
руде, и са те стране ме не брине њена 
будућност. “Борска река” је огромно 
лежиште (500 милиона тона), али у 
њено откопавање треба и доста да се 
улаже. 

По пензионисању Војислав - Војица 
Петровић вратио се свом имању у 
подножју Великог крша, с ове стране, 
иза Церова, правцем пруге према 
Мајданпеку. Има два трактора и осталу 
машинерију која иде уз њих, бави се 
пољопривредом и у томе - свачим по 
мало. Чува краве, овце, свиње, сеје по 
који хектар жита и кукуруза. У пензију 
је отишао са 42 године и шест месеци 
(бенефицираног стража). Старији син 
кренуо је његовим стопама, већ неко-
лико година ради у Јами и Војислав је 
веома захвалан управи рудника што га 
је примила. Млађи син је, каже, више 
волео да се бави сточарством, да остане 
на селу, али се брзо тога заситио, отишао 
у Аустрију и сада је тамо. Петровићу 
недостаје старо друштво са којим је 
провео толике године у Јами јер су, каже, 
били много добри другари и често их се 
сети док ових летњих дана коси своје 
ливаде подно Великог крша.

Љ. Алексић
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Мирко Милосављевић (Површински коп РБМ-а)

Спасоје Павковић (РБМ)

Слободан Савић (Стручне службе РБМ-а)

У багеру и руднику више од 45 година

Бакар, злато и сребро ће увек бити на цени

ЕРЦ је одувек имао добру екипу

Пензионери

РБМ. - Мирко Милосављевић, руковалац ру-
дарске механизације, ВК багериста у Руднику бакра 
Мајданпек, радећи од октобра 1980. године остварио 
је 45 година и пет месеци радног стажа и право на за-
служену пензију на коју се тек привикава будући да се 
још без сата буди на време за полазак на посао.

- Почео сам да радим у добро време за рудник, 
када је било пуно посла, резултата, па и пара. Било 
је више радника, били смо млађи, пуни елана, 
спремни за рад и друговање. Потом су стигла тежа 
времена и мање свега што смо на почетку имали, 
осим година - каже Мирко признајући да су његове 
прве жеље биле да се запосли у некадашњем “Уни-
верзалу” као возач или у Мосни. - Нисам знао да 
ће посао у руднику бити избор за цели радни век. 
Ко зна због чега, али почео сам и све време радио 
баш ту, у фирми коју је красило велико другарство, 
слога и заједништво. 

Испоставило се да много тога није било лако, али 
Мирко није размишљао о промени посла ни напуштању 
рудника. Ни када је било тешко на послу, када се гово-
рило о затварању рудника и социјалним програмима, 
ни када је било тешкоћа са превозом. Путујући сва-

кодневно из Мосне аутобусом скоро 50 километара и 
више од сат времена у једном правцу, Мирку је свака 
смена трајала 12 сати. 

- Посао није био лак, али сам, не штедећи себе, 
увек покушавао да дам максимум. После само три 
године добио сам багер, са пет постао мајстор и тако 
радио 31 годину. Радио сам само на сајлашима, „Ма-
рионима”, на новим, великим, нисам - каже Мирко 
као за себе, додајући “а сада је све на тим грдосијама”. 

- Некада је и „Марион 7” био велики багер. Био је 
моћна машина, радио сам са њима и на Северном 
и Јужном ревиру, селио их толико пута… Некада 
се радило на широким, већим етажама, селидбе су 
биле ређе, минирања такође. Рударски посао је сада 
тежи, услови за рударење су неповољнији. А опет, 
пре је било више дисциплине, строгоће. Багер је 
био као апотека, цела смена је могла да се одради у 
белој кошуљи и да се не испрља. Било је и сјајних 
мајстора. И данас се са поштовањем сећам мајстор 
Станета код кога сам “пекао” занат.

Мирков син Младен ради у РБМ-у на истим посло-
вима као багериста. - Нисам био за то, али поштујем 
његову жељу. За то се школовао, то ради, а да ли 
ће му бити лакше него мени, сам ће видети – отво-
рен је Мирко. 

 С. Вукашиновић

РБМ. - Спасоје Павковић је рад у Руднику бакра 
Мајданпек започео давне 1977. године. Као стипен-
диста рудника, овај дипломирани инжењер рудар-
ства почео је у служби развоја, затим на постројењу 
„Ново злато” (од изградње, преко експлоатације, рада, 
до затварања), а онда и у Флотацији (на флотирању, 
млевењу и филтражи, дробљењу), и на крају у при-
преми минералних сировина.

- Радио сам у свим деловима рудника, упознао 
многа лица, стекао колеге и пријатеље, па и утисак 
да су услови, вероватно, најтежи на дробљењу, због 
прашине. То је, међутим, лични став, јер у руднику 
нема лаких радних места. Ипак, лакше је радити у 
дирекцији – каже Павковић. - Као ПМС-инжењеру 
најкреативнији посао ми је било флотирање, 
уситњавање, јер је ту могла да се покаже и струч-
ност и способност. 

Павковић је у РБМ-у завршио цео радни век, дао 
своје најпродуктивније године, а добре и лепе провео 
у Мајданпеку. Дошао је из околине Смедерева, али 
није било тешких испита које је требало савладати, 
осим “колоквијума” који су се сводили на дружења у 
јелу и пићу којих се и сада радо сећа. - Тих година 

било је лепо живети у Мајданпеку. Стандард је био 
висок. Новоизграђени самачки хотел обезбеђивао 
је одмах смештај за запослене. Са супругом, која 
је завршила медицину, започео сам живот у овом 
граду, али су стигле и теже године. Моју генерацију 
је, као и државу, најтеже задесило баш када је тре-
бало највише стварати и стећи.

Са позиције стручњака који је у 55 рудничких 
уткао готово 40 година сопственог стажа, уверен је 
да за рудник има перспективе. - РБМ има довољно 
рудних резерви, само што није баш увек био у 
материјалној ситуацији да дође до руде, да уклони 
раскривку. Само је то био проблем. Јер, чим су от-
ворене кредитне линије за набавку опреме, видео 
се бољитак. По опреми, посебно на површинском 
копу, рудник је некада предњачио у Европи, а и 
флотација је пратила светске трендове - истиче 
Павковић, наглашавајући да баш никада није сумњао у 
будућност и перспективу рудника и рударења. - Рудник 
осећам као део себе, као другу кућу и желим му 
све најбоље, а мислим да ће тако и бити јер бакар, 
сребро, злато и остали ретки метали не губе на цени.

 С. Вукашиновић

РБМ. - У групи од само осам радника Рудника 
бакра Мајданпек који су између два Дана рудара радни 
статус заменили пензионерским Слободан Савић, за-
послен у Стручним службама, тачније, ЕРЦ-у, нашао 
се нешто раније него што је требало. Здравствене 
тегобе и операција срца - разлози су због којих је у 
пензију, али инвалидску, морао после 38 година стажа.

- У РБМ-у сам од 1978. године. Све време радио 
сам у некадашњем рачунском центру, у Аутоматској 
обради података (АОП), а затим ЕРЦ-у, као опера-
тер. Након тога био сам вођа смене, систем-адми-
нистратор. Међу првима нашао сам се у тиму за 
праћење и унос података, обрачун ЛД-а, што се го-
динама слало у Бор. Као вођа смене у ЕРЦ-у, углав-
ном сам помагао програмерима при уносу података. 
Својевремено сам ишао на обуку чак и у Телевизију 
Загреб јер су, осим нас, само они и Прахово имали 
рачунар ИБМ Е29 - прича Слободан који је из Ви-
шеграда у Мајданпек стигао 1968. године. Тада је 
његов отац добио посао у руднику који је тек почео 
да ради. У граду на Пеку наставио је основну школу, 
завршио гимназију, бавио се спортом, па га и данас 
већина суграђана зна као Бобека, једну од легенди 
мајданпечког фудбала.

- Не баш легенда, нисам то био, често сам се 
повређивао - скроман је као и увек Савић и разговор 

наставља о службовању у РБМ-у. - У ЕРЦ-у је увек 
била добра екипа, дружили смо се на послу и мимо 
њега. Ако је неком требало нешто, увек смо били 
спремни да прискочимо, али када се радило, радило 
се. У време хиперинфлације, радили смо 24 сата, јер 
је морало тако. Требало је да радници приме плату, 

а када је то у питању, сви су посебно осетљиви на 
грешке, па није смело да их буде. У противном, 
могли смо очекивати да нас питају “ко је тај Херц 
који је погрешио”, како смо се интерно шалили. 

Бобек, како га сви још увек зову, о својим коле-
гама има само речи хвале. - Дружили смо се одувек и 
остали прави пријатељи, велики другари, скоро по-
родица. Када ми се, пре одласка у пензију, здравље 
погоршало, док сам био у болници на операцији, 
после супруге и синова, били су ми највећа под-
ршка, распитивали се, бодрили, нудили помоћ. Речи 
хвале су, међутим, обостране. Запослени у ЕРЦ-у кажу 
да је управо он био колега за пример, неко од кога су 
многи учили, на кога су сви могли да се ослоне.

Мајданпечке златне 80-те године Слободан 
Савић је добро запамтио, па жали што се град који 
воли, “после Вишеграда највише”, није више развио 
и градио: - То је мој град, а још и више, град моје 
деце. Град који је, пре свега, захваљујући руднику, 
одувек и свима много пружао и заслужио да му се 
добро врати – закључује Бобек и додаје да ће, што се 
пензије тиче, са својом некако излазити на крај јер зна 
да је најважније да она траје дуго, а да без здравља не 
вреди ништа.

 С. Вукашиновић
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Сава Живковић (Топионица)

У Топионици нема лаког посла

Много се радило, али је 
увек било шале

ТОПИОНИЦА.  –  Драгослав Радисавље-
вић, дипл. инж. машинства, већи део свог 
радног века од 33 године провео је у Рудницима 
бакра Бор, али је у пензију отишао из Топионице 
(Каменолома). Драгослав је рођен 15. новембра 
1950. године у селу Послон код Ражња, где је 
завршио четири разреда основне школе, па још 
четири у Ражњу и средњу у Параћину. Дипло-
мирао је 1982. на Техничком факултету у Бору 
(одсек машинство у рударству и металургији), 
и то као прва генерација. Радни век почео је на-
редне године у Флотацији Бор, где је прешао пут 
од инжењера у одржавању до шефа машинске и 
електромашинске службе. Ту је био до почетка 
изградње Рудника „Церово”, када је прешао у 
Службу инвестиција РББ-а. Низали су се по-
слови: отварање „Церова”, транспортни систем 
од Кривеља до Бора, проширење кривељске 
флотације. . . Одатле је 2004. дошао у Камено-
лом (Топионица) и постао пензионер на свој 65. 
рођендан (15. новембра 2015.). 

- У борској флотацији се највише радило 
у односу на све остале погоне у којима сам 
био. Ова флотација има преко 900 јединица 
опреме и ниједна не сме да стане. На копу, 
на пример, може да ради неколико јединица 
(пет камиона, остали не), док је у флотацији 
све повезано у технолошки ланац и све мора 
да ради. У таквим условима одржавање је 
врло сложено и специфично. Једном прили-
ком када смо решавали проблем са млином, а 
млинови су „срце” флотације, три дана нисам 
био код куће док то нисмо обавили. Заиста 
се много радило када је требало, али је увек 
било шале. Атмосфера и међуљудски односи 
су били изузетни. Најважније ми је да тамо 
где сам ја био одговоран у неком послу није 
било повреда радника и то сматрам својим 
највећим успехом – истиче Драгослав.

Наредна етапа у његовој каријери било је 
„Церово” које је требало допројектовати пре 

почетка изградње. Биле су то године када је 
наша тадашња држава била под економским 
санкцијама међународне заједнице. Присећа 
се како је једно возило стално ишло за Београд 
и њиме је из Института за рударство стизала 
докуметација шта да се ради у наредних неко-
лико дана. „Церово” се, практично, пројектовало 
у ходу. После су се из тзв. кривељске бараке пре-
селили на терен када је почела да стиже опрема 
из Бора (млинови, згушњивачи, пумпне ста-
нице) и из Мајданпека (дробилице). Драгослав 
је најпре био инжењер у инвестицијама, а потом 
је водио млевење, хидротранспорт, пумпну ста-
ницу, цевовод. 

- Онда је на ред дошао транспортни систем 

од Кривеља до Бора. То је ишло мало спорије 
од даноноћног рада у „Церову”, али систем 
није лош пошто, са неким ситнијим изме-
нама, још увек ради. Следећи изазов било 
је проширење кривељске флотације, што је 
подразумевало повећање капацитета транс-
портних трака и сита и уградњу нових фло-
тационих машина. Ово се дешавало 1999. 
године за време НАТО- бомбардовања, па смо 
морали да идемо и пешице. Није било лако, 
али смо све то превазишли – сећа се наш са-
говорник. 

Драгослав је у Каменолом дошао на место 
руководиоца машинског одржавања. Али, репу-
бличка инспекција је 2003. године затворила овај 
рудник, јер није имао неопходну документацију. 
Иако „није добио задатак од надлежних”, до-
говорио се са управником Каменолома да обе-
збеде све потребне папире. - Након неколико 
година рада на прибављању документације, 
добили смо дозволу за експлоатацију. После 
смо имали још активности - за употребну до-
зволу било је потребно још пројеката. Али, 
оно на шта сам веома поносан јесте да смо 
први урадили студију утицаја Каменолома на 
животну средину.

Пензионерске дане и Драгослав и његова су-
пруга посветили су унуцима – двогодишњем 
(од сина) и петомесечном (од ћерке). А, мла-
дима поручује да је најважније гајити и него-
вати праве људске особине и вредности. То је 
основа, све остало долази као надградња. – Уо-
сталом, цело друштво треба да се конципира 
тако да се „производе” људи са таквим врли-
нама – поручује Драгослав. 

Ј. Станојевић

ТОПИОНИЦА. – Тридесет две године Сава 
Живковић, ПК металург, свакодневно је долазио у 
одељење конвертора и рафинације у Топионици и ту 
стекао радни стаж од 40 година и 11 месеци, јер је имао 
бенефиције (четири месеца за годину дана). И, скоро 
све време, до пре три године, био је шаржирач кон-
вертора, а онда је добио решење за крановођу. Са тог 
места марта ове године отишао је у заслужену старо-
сну пензију. 

Сава је рођен осмог априла 1959. у Жагубици, где 
је завршио осмогодишњу школу. Са 25 година напу-
стио је родно место, дошао у Бор и 17. новембра 1984. 
запослио се у Топионици као шаржирач конвертора. - 
У Топионици нема лаког посла, али шаржирач кон-
вертора се баш добро додатно озноји од физичког 
рада - качи хладан материјал, корпе, бакар у течном 
стању у лонце. Празан лонац је, иначе, тежак десет, 
а пун 30 тона. Када сам дошао у Топионицу радила 
су три конвертора (један је био у резерви), а сада 
само један и једна пламена пећ. У одељењу конвер-
тора било је 32 радника. Радило се напорно, али 
било је пет шаржирача, па није било тако страшно. 
Сада нас у целом одељењу има укупно седморица. 
Није празна прича да се топионичари често хвале и 
поносе дружењем. Некада је било много лепо, али и 
сада се дружимо мада нас има мање у смени – сећа 
се Сава својих почетака у Топионици.

Потом је Сава одлучио да се ванредно школује, 
уз рад, и заврши за ПК металурга. Каже да није било 

нимало лако најпре одрадити прву смену, па онда отићи 
у школу, али је и то успешно пребродио. Стекао је и ин-
терну квалификацију да управља краном носивости 55 
тона. Пре две године промењена је и систематизација 
послова, па је по новој Савино некадашње радно место 
укинуто. - Сада нема шаржирача конвертора него 

само крановођа, па тако идемо у круг од једног до 
другог радног места. Раније се много радило, али и 
сада не заостајемо и посустајемо. Много се радујем 
што сам дочекао нову топионицу. У старој су услови 
били тешки – дим и прашина на све стране. Новој 
не може ни да „приђе” – услови су неупоредиво 
бољи, много је мање дима и загађености. И, добро 
је што је направљена. Топионица мора да ради. Да 
није тако не би било ни плате, ни пензије, пропали 
бисмо. То је јака фирма – држи целу Србију. А, мла-
дима бих поручио да мора да се ради. 

Примећујемо да Сава све време говори у садашњем 
времену, као да још увек свакодневно одлази на посао. 
Када смо му то предочили, признао је да још не може 
да прихвати чињеницу да је у пензији и да су му мисли 
често у Топионици. – Ипак сам ја „тазе” пензионер, 
тек три месеца – додаје уз осмех. 

Пензионерске дане Сава проводи у родној Жа-
губици. – Здравље ми је нарушено - мало ме 
притискају вишак шећера и крвни притисак, па 
зато и радим колико могу, на пољопривреди. Имам 
нешто земље, стоку, па се тиме занимам. 

Ј. Станојевић

Пензионисани између два 
празника

Између прошлогодишњег и 
овогодишњег Дана Рудара и Дана 
компаније из четири басенска предузећа 
отишло је у пензију 43 запослених. 
Из Рудника бакра Бор 15, из Рудника 
бакра Мајданпек осам, из Топионице и 
рафинације 15 и пет из Матичног (РТБ 
Бор Д.О.О.). Љ.А.
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Упис ученика у четири борске средње школе

БОР. – После другог уписног круга 
(осмог јула), од укупно 510 места рас-
писаних конкурсом Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја за 
школску 2016/2017. годину у све четири 
борске средње школе, уписано је 408 
ђака. У Економско-трговинској школи 

од 120 слободних места, попуњено 
је 113 (остало је три за занимање еко-
номски техничар и четири за послов-
ног администратора), у Гимназији 

„Бора Станковић” од 90 превиђених, 
71 (остало је 19 у друштвено-језичком 
смеру), у Техничкој школи од 120 рас-
писаних, 73 (остало је 20 за пекара у 
трогодишњем и у четворогодишњим об-
разовним профилима, 16 за занимање 
геолошки техничар за истраживање 
минералних сировина и 11 за ру-
дарског техничара). И у Машинско-
електротехничкој школи од 180 пла-
нираних, попуњено је 151 (има још 14 
места за електромеханичаре за машине 
и опрему, и 10 за електромонтере мреже 
и постројења - у трогодишњим образов-
ним профилима, и пет за машинског тех-

ничара за компјутерско конструисање - у 
четворогодишњем). 

Иначе, број свршених осно-
ваца је мало већи од 450, тако да је у 
миграцијама, како нам је рекао Ми-
лован Божовић, координатор рада 
средњих школа у Бору, „изгубљено” 
њих 50 који су отишли из Бора на даље 
школовање, претежно у Медицинску 
школу у Зајечару, грађевинске, умет-
ничке, балетске. . . У ствари отишло 
је преко 70 свршених основаца, али је 
зато са стране дошло њих 25. Божовић 
истиче да су то проблеми са којима не 
могу да се изборе - да је деце све мање и 
да појединих занимања у Бору нема, па 
деца одлазе у друге градове. Иначе, ове 
године није било нових занимања, већ 
неких која нису била уписивана прет-
ходних, али је било измена у свим шко-
лама, осим у Гимназији. 

- Оно на шта смо годинама ука-
зивали, а реално јесте проблем, јесу 
образовни профили у трогодишњем 
школовању. Сваке године након 
уписа анализирамо колико нам 
деце долази а колико одлази, која су 
занимања атрактивна, колико чега 
уписујемо, тако да прилично пре-
цизно можемо предвидети сваку на-
редну школску годину. Међутим, и 
ове године је Министарство МЕШ-у 
и Техничкој школи променило план 
уписа. Буквално су покушали да нас 
натерају да упишемо три одељења 
трећег степена (два у МЕШ-у: једно 
комбиновано електромеханичар за 
машине и опрему и електромонтери 
мреже и постројења, друго за возаче 
моторних возила и једно за пекаре 
у Техничкој). Указали смо да је то 
немогуће, да се у Бору сваке године 

максимално може уписати једно 
одељење у трогодишњем образовању 
и, на нашу жалост, били смо у праву. 
Јер, само 27 основаца у Бору је било 
испод прага знања (50 поена) и они су 
распоређени у одељење возача мотор-
них возила које је пуно, али су зато 
ова два остала неизвесна. У МЕШ-у се 
то дешава већ други пут, у Техничкој 
школи исто – да Министарство својом 
тактиком и променама направи про-
блем. А, претходних година имали 
смо упис и преко 100 одсто - наглашава 
Божовић. 

Наш саговорник додаје да је раније 
био другачији приступ када се при-
премао план уписа – организовани 
су састанци у Одељењу за привреду и 
друштвене делатности општине Бор 
са директорима средњих школа, пред-
ставницима НСЗ филијала Бор, При-
вредне коморе, предузећа. - Први пут 
ове године то није било баш како 

треба. Сада укуцамо план уписа у 
компјутер, пошаљемо Министар-
ству и после месец дана стиже одго-
вор шта уписујемо. Не могу они у Бе-
ограду да то знају боље од нас, што 
показује (не)испуњење нашег плана 
уписа. Том променом плана натерали 
су 60 детета да оду из Бора. Оваква 
штета изазвана је у хиљадама школа 
у Србији о чему сведоче бројне при-
медбе и пријаве. Иначе, сарадња са 
РТБ-ом, посебно ТШ-а и МЕШ-а, је 
одлична и када је реч о помоћи шко-
лама и организовању практичне на-
ставе – закључује Божовић. 

Трећи уписни круг је у августу, када 
се очекује да се упише највише десеторо 
деце (петоро-шесторо њих у Бору још 
нису завршили основну школу, полажу 
поправне испите, па ће и они тада бити 
распоређени). 

Ј. Станојевић 

За септембар слободно 25 буџетских 
и 39 самофинансирајућих 

места: на рударству само шест 
самофинансирајућих, а на 

металургији 2+3, на технологији 
4+10, а на менаџменту 19+20. – 

Проф. др Нада Штрбац, в.д. 
декан: Пракса какву примењује 

Ливница из Кикинде свакако 
не би била лоша ни за РТБ: 

одабране студенте завршних 
година обучава за процес 

и чим дипломирају, трајно 
их запошљава

Попуњена сва места на рударству

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – У 
складу са акредитованим квотама Тех-
нички факултет у Бору (припада Уни-
верзитету у Београду) конкурсом за 
школску 2016/2017. годину на своја 
четири студентска програма понудио је 
200 буџетских и 40 самофинансирајућих 
места. На терет буџета рударско 
инжењерство моћи ће да студира 
33, металуршко 17, технолошко 50 и 
инжењерски менаџмент 100 канди-
дата. За самофинансирајуће је на рудар-
ству понуђено седам, на металургији 
три, на технологији 10 и на менаџменту 
40 места. Како смо сазнали од Наде 
Штрбац, в.д. декана, током управо 
окончаног првог уписног рока, на терет 

буџета уписано је 175 студената и само 
један самофинансирајући (на рударству). 

- На рударству су попуњена сва 
33 буџетска места – наводи проф. 
др Нада Штрбац. - То смо и очеки-
вали, пошто школујемо инжењере 
који се првенствено запошљавају у 
РТБ-у. Интересовање је било веће, 
па су они који ту нису успели, упи-
сали металургију или технологију. 
Сасвим је сигурно да се интересовање 
последњих година повећава, што је 
свакако у вези са опоравком овдашње 
привреде. Металургију је уписало 15, 
технологију 46, менаџмент 81 студент. 
На овај начин за други уписни рок 
остало је слободно 25 буџетских и 39 

самофинансирајућих места. На рудар-
ству само шест самофинансирајућих, 
на металургији два буџетска и три 
самофинансирајућа, на технологији 
је тај однос четири и десет, а на 
менаџменту 19 и 20. Очекујемо да 
у другом уписном року попунимо и 
самофинансирајућа места, имајући у 
виду да је школарина још увек само 
50 хиљада динара и да је студенти 
могу платити у десет једнаких месеч-
них рата. 

Пријављивање кандидата за основне 
академске студије у другом уписном року 
је 1. и 2. септембра 2016. од осам до 12 
часова. Кад су у питању мастер студије, 
расписан је конкурс за 60 студената на 
терет буџета: 12 на рударству, по шест 
на металургији и технологији и 36 на 
менаџменту. Од 20 самофинансирајућих 
места за мастер студије, четири су на 
рударском, по два на металуршком и 
технолошком и 12 на инжењерском 
менаџменту. Пријаве на конкурсе за 
мастер и докторске студије примаће 
се од 19. до 30. септембра (од девет до 
12 сати) у студентској служби. На док-
торским студијама је понуђено седам 
буџетских и 24 самофинансирајућа 
места. На рударству 2+6, металургији 
1+4, технологији 2+6 и на менаџменту 
2+8 места. 

Поред стручне праксе за студенте 
завршних година свих студијских про-
грама, која се традиционално – још од 
оснивања Факултета – одвија сваког 

петка у погонима РТБ-а, што је добро и 
похвално јер студенти тако могу да се 
упознају са процесом, наша саговорница 
наводи и акцију коју већ другу годину 
спроводи Ливница из Кикинде (Ле 

Белиер, Кикинда). Наведена компанија 
је прошле године, а вероватно ће и ове, 
запослити неколико младих инжењера 
са Техничког факултета у Бору, што 
свакако не би била лоша пракса ни за 
РТБ Бор - каже проф. др Нада Штрбац. 
Наиме, Ливница одабране студенте зав-
ршних година упознаје са процесом 
и стандардима, обучава за самоста-
лан рад и чим дипломирају, трајно их 
запошљава.

Љ. Алексић 

Остало стотину слободних места
Од укупно 510 места расписаних конкурсом Министарства, 
уписано 408 ђака. – М. Божовић: И ове године је Министарство 
променило план уписа МEШ-у и Техничкој школи, буквално 
су покушали да нас натерају да упишемо три одељења трећег 
степена, а попуњено је само једно. – Одлична сарадња школа 
са РТБ-ом

Борски основци на кривељском копу (архивска фотографија)

Нада Штрбац, в.д. декана

Милован Божовић
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Ватерполисти Србије посетили рудник РТБ-а Бор

ЈАМА. – На листи одушевљења 
Бором, гостопримством на које су 
наишли у граду, условима на базену 
СЦ „Младост“, смештајем и исхраном 

у хотелу „Језеро“ на Борском језеру, 
момци ватерполо репрезентације Србије 
додали су (16. јула), како рекоше, још 
један феноменалан доживљај који су 
сви они први пут искусили - силазак у 
борску Јаму. Наиме, изабраници селек-
тора Дејана Савића искористили су 
прилику да слободно суботње преподне, 
у оквиру четвородневног пријатељског 
ватерполо турнира у Бору, сиђу 440 
метара испод земље и попију пиће у 
јамском „кафићу“. И то пре меча са 
црногорским „ајкулама“ које су касније 
тога дана убедљиво „потопили“ (14:10).

На улазу у „Јаму“ добродошлица 
и свакоме по шлем и прслук. Селфи 
за дуго памћење овог несвакидашњег 

излета био је, како сами кажу, нешто што 
се просто подразумева. Вођа српских 
„делфина“ Живко Гоцић поделио је са 
новинарима одушевљење новим и вели-
ким искуством. 

– Свеукупним утисцима из Бора 
морам да додам и овај из „средишта 
земље“. Стварно нисам очекивао 
да на оволикој дубини постоји један 
овакав, прави живот. Неверова-

тан је то доживљај и морам стварно 
да искористим прилику да се у 
име целе репрезентације захвалим 
свим људима који су учествовали у 

организацији турнира у Бору. Имамо 
одличне услове, сјајну публику, па 
зато ни киша није могла да поквари 
укупне импресије – рекао је у једном 
даху Гоцић. 

Председник Ватерполо савеза Србије 
Милорад Кривокапић који се са злат-
ним српским „делфинима“ спустио у 
јамски „кафић“ каже да је био задивљен 
жељом момака и стручног штаба да 
посете рудник и виде какав је рударски 
живот и боравак 440 метара испод повр-
шине земље. – Сви су, не само наши 

момци, одушевљени Бором и зато бих 
хтео да, пре свега, искажем велико 
задовољство што смо, ето, били гости 
и РТБ-а Бор и што нас је угостио 
Благоје Спасковски. Он је и заслужан 
што је сам врх ватерпола четири дана 

у том граду. За две године, колико 
дуго сам на челу Ватерполо савеза 
Србије, увек сам се трудио да доно-
сим исправне одлуке и да се ватер-
поло игра у свим градовима где за то 
има услова. Одлуку да се овај турнир 
игра у Бору донео сам, у договору са 
Спасковским, за пар минута и сада 
сам сигуран да је то била исправна 
одлука. Екипе које су овде, свих осам 
репрезентација, одушевљене су госто-
примством, смештајем, исхраном и 
условима на самом спортском објекту. 
Отворено су нам рекли да смо им пру-
жили феноменалан доживљај. Ужи-
вали су у ватерполу који је најбољи 
на свету, а турнир Бору је заиста ове 
године највећи и најмасовнији – рекао 
је Кривокапић.

На једног од најмлађих српских 
„делфина“ Душана Мандића силазак у 
Јаму оставио је посебан утисак. – Право 
је задовољство што сам имао част да 
посетим овај подземни „кафић“, али и 
да укратко сазнам мали део историје 
овог великог рудника и упознам људе 
који овде раде и проводе већи део 
дана. Ово је једно богато и лепо иску-

ство и зато ми је баш драго што сам 
имао прилику да доживим све то. Бор 
је стварно леп град, пријатан, чист и 
пун зеленила - казао је Мандић.

Невероватне утиске из рудника, како 
је рекао, понео је и Немања Убовић. – 
Први пут сам у руднику и не знам да 
ли бих икада имао прилику да дођем 
на једно овакво место да нисмо дошли 
у Бор и на овај турнир. Из овог града 
и рудника поћи ћу препун утисака 
јер сам стварно одушевљен како су 
нас сви угостили, пре свега људи из 
хотела „Језеро“. Све време имали смо 
одличне услове, импресиониран сам.

Његов „саборац“ Гаврил Суботић, 
истичући да му је драго што је био 
актер „приче из рудника“, поред свих 

похвала за организацију, град, зеле-
нило, природу и језеро, у супрелативу 
је истакао и спортску страну боравка у 
Бору. – Спортски комплекс, односно 
базен, стварно је на завидном нивоу, 

организација врхунска. Одушевљен 
сам – поручио је Суботић.

Оно што је млађаним ватерполи-
стима био доживљај из рудника, за ге-
нералног директора РТБ-а Бор Благоја 
Спасковског представљало је, како 
каже, највећу радост. – Златни момци 
Србије, наши први и прави амбаса-
дори, тренирају вредно да би освојили 
злато. Освојиће га и у Рио де Жанеиру, 
сигуран сам. Срећан сам што су посе-

тили рудник и видели услове у којима 
рудари РТБ-а долазе до злата и из 
камена стварају зелене доларе. Част 
је и за државу и за град што је ватер-
поло турнир са осам најјачих свет-
ских репрезентација одржан управо у 
Бору – истакао је Спасковски и позвао 
их да, након Олимпијских игара у Бра-
зилу, поново посете рудник и град.

Г. Тончев Василић

Србија земља прелепих 
језера и бања

Захвалан сам нашим ватер-
полистима што играју овај тур-
нир у Бору, алал вера и њима, и 
Савезу, и свима који су ту одлу-
ку донели – истакао је истог дана 
премијер Србије Александар 
Вучић на конференцији за нови-
наре. Истичући да у Србији има 
предивних језера, додао је: - Људи, 
обиђите нашу земљу, погледајте 
колико је прелепа и колико див-
них бања и језера има. Нема ме-
ста у Европи у којем можете да 
будете сигурнији у овом тренутку. 
Најсигурнији сте у Србији – пору-
чио је Вучић.

„Делфини“ одушевљени 
јамским кафићем

Изабраници селектора Дејана Савића искористили су прилику 
да слободно суботње преподне, у оквиру четвородневног 
пријатељског ватерполо турнира у Бору, сиђу 440 метара испод 
земље и попију пиће у јамском „кафићу“. – Право је задовољство 
што сам имао част да посетим овај подземни „кафић“, али и 
да укратко сазнам мали део историје овог великог рудника 
и упознам људе који овде раде ,одушевљено је рекао Душан 
Мандић

Немања Убовић

Капитен српских 
„делфина”Живко Гоцић

Душан Мандић

Селфи за дуго памћење

Гаврил Суботић

Час историје рудника завршен громким аплаузом
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Србија друга, Италија трећа на предолимпијском 

БОР. – Пораз од Грка (15:14) у 
финалу предолимпијског турнира осам 
нација мало је покварио одушевљење 
великим спортским догађајем и 
дотадашњим победама наших „дел-
фина“, али ће преко две и по хиљаде 
Борана, колико их је 17. јула било поред 
базена СЦ „Младост“, свакако дуго пам-
тити четири дана врхунског ватерпола, 
упркос пометњи коју је (другог дана) на-
правила киша. „Велики рудар“ - трофеј 
турнира - тако је припао одличним 
Грцима са којима се на 31. Олимпијади 
у Риу састајемо у другом колу, па ово ис-
куство може бити од користи.

Наши су одлично почели меч и 
прва четвртина завршена је резулта-
том 4:1. Међутим, у другој су Грци 
заиграли много боље и серијом од 
четири гола преокренули резултат. Не 
посустајући ни у трећем делу стигли 
су до 7:5 у своју корист. Растућа не-
рвоза међу нашим нападачима ишла 
им је наруку и у последњој четвртини 
су два пута имали два гола више. Сре-
дином последње четвртине Алексић 
је смањио на 9:8, а Митровић (47 се-
кунди пре краја) изједначио на 9:9, па 
се прешло на петерце. У првој серији су 
били неуспешни Филиповић и Афруда-
кис, да би у  другој, као други извођач, 

Прлаиновић погодио пречку и тако 
довео Грке до победе. Током утакмица 
које су претходиле разрешен је и плас-
ман осталих учесника. Италија је зау-
зела треће место савладавши Црну Гору 
са 11:8, а у борби за пето место Бразил 
је победио Шпанију са 10:9. Исти је и 

резултат меча за седмо место између 
Француске и Јапана, у коме су за гол 
били бољи Французи.

Важан је Рио
– Мало ми је жао предивне пу-

блике која је дошла у оволиком броју 

да нас подржи на данашњој утакмици 
– изјавио је након меча капитен Живко 
Гоцић. - Али, с обзиром на то да је овај 
турнир пријатељске природе и да није 
имао специјалан резултатски значај, 
нема везе. Битно је да смо радили оно 
што је требало, да смо покушавали 

да поправимо неке тактичке замисли 
у договору са селектором. Наравно 
да је овај пораз дошао у право време 
и боље је да до њега дође сада него 
на олимпијском турниру. У сваком 
случају, веома смо задовољни што смо 
били овде и још једном се захваљујем 
овим дивним људима који су били на 
базену и свим људима из организације 
који су нам приуштили предиван бо-

равак у Бору. Искрено знам да ћемо се 
виђати и у будућности. 

- Овако се исто десило прошле 
године на турниру у Нишу – рече но-
винарима Милорад Кривокапић, пред-
седник Ватерполо савеза Србије. - Исто 
тако на петерце су нас Грци победили, 
па смо постали прваци света. Ово су 
прјатељски турнири где играмо у ком-
бинованим саставима, и ми и све друге 
екипе. Пуно је било промена, ово се све 
снима, наш и други селектори не желе да 

открију све карте…Ово је пријатељски 
турнир и уопште није важно које ћемо 
место освојити. На оваквим турнирима 
све је ствар припрема и ја се надам да 
ће, после једне утакмице коју имамо у 
Смедереву и припрема у Америци, бити 
одређен састав тима за Олимпијске 
игре. Задовољни смо, пресрећни, што 
су трибине поред базена биле пуне до 
последњег места и још једном хвала 
Боранима. 

Захваљујући се грађанима Бора, ди-
ректору РТБ-а Бор и председнику оп-
штине за одличну организацију тур-
нира, Кривокапић је додао: - Органи-
зовали сте један велелепан турнир. 
Заиста смо одушевљени гостоприм-
ством Борана, боравком на Борском 
језеру. Све екипе носе пуно позитив-
них утисака, а наша је пресретна што 
је овде и што је јуче могла да посети 
Јаму РТБ-а Бор.

Ватерполо ближи младима
Током двадест утакмица, колико је 

одиграно од 14. до 17. јула, Борани су, 
што на базенима СЦ „Младост“, што у 
директним преносима РТВ Бор, видели 
сам врх светског ватерпола и то ће, нема 
сумње, привући младе овом спорту. Ва-
терполо савез Србије најваљује и под-
ршку: - Потрудићемо се да у сваком 
граду Србије где постоје услови, да у 
граду који има базен, направимо ва-
терполо клуб – нагласио је Кривокапић. 

- Од овога ће бољитак имати ватер-
поло клуб Бор, имаће пуно донација 

До победе у финалу Грчка дошла после извођења петераца када је Прлаиновић погодио пречку 
и омогућио јој гол предности (15:14). – Бразил победио Шпанију за пето, а Французи Јапанце за 
седмо место. - Живко Гоцић: Мало ми је жао предивне публике која је дошла у оволиком броју 
да нас подржи, али боље је да до пораза дође сада него на олимпијском турниру. – Милорад 
Кривокапић: Хвала Боранима што су нас бодрили, а на пријатељским турнирима припрема је, 
ипак, важнија од резултата. – Благоје Спасковски: Организација турнира је потпуно успела, а 
овакав догађај је од велике користи за развој туризма у граду и крају са много лепих дестинација

Грцима припао 

Да останемо на крову света
БОР. – Миодраг Кривокапић, пред-

седник Ватерполо савеза Србије, уру-
чио је Живораду Петровићу, пред-
седнику Општине Бор, плакету за 
организацију Међународног хумани-
тарног ватерполо турнира „Бор 2016” 
на пријему који је челник борске оп-
штине приредио 15. јула за представни-
ке ВСС-а. - Изразио бих велику захвал-
ност председнику Општине Бор, као и 
генералном директору РТБ-а Благоју 
Спасковском, за организацију овог тур-
нира, а Бору и Боранима што су испу-
нили трибине до последњег места – на-
гласио је Кривокапић. 

 На пријему је договорено да локал-
на самоуправа, али и ВСС максимално подржи Ватерполо клуб „Бор”. -  Имаће се-
мафор који је купљен за потребе овог турнира, голове, поља, а ми ћемо донирати 
лопте и капице. Надам се да ће доћи много деце да се баве најтрофејниим спортом 
у Србији. ВСС чини све за популаризацију ватерпола у свим градовима Србије и 
бори се да клубова буде свуда где има базена, како бисмо опстали на крову света – 
поручио је први човек ВСС-а.

И Петровић је изразио велику захвалност ВСС-у, јер је препознао општи-
ну Бор као некога ко може да организује овако грандиозни турнир који је уједно 
јединствена прилика за промоцију и рекламу туристичких потенцијала.

Ј. С. 
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Приход од ватерполо турнира поклоњен дечијим одељењима болница у Београду, Бору и Мајданпеку

Спорт

од Ватерполо савеза Србије. Клуб сада 
има добре услове рада, имају сема-

фор, имаће ново поље, нове голове… 
Све то смо донирали, а донираћемо 
и опрему која је потребна да се деца 
у Бору баве овим спортом. У циљу 
популаризације ватерпола већ смо 
много мечева изместили из Београда. 
Светску лигу и готово све важне утак-
мице играмо у унутрашњости Србије. 

Одвијањем турнира задовољан је и 
председник Организационог одбора, ге-
нерални директор РТБ-а Бор, Благоје 
Спасковски. Он је, након финалне утак-
мице, истакао да је ово велики корак за 

Бор и Боране, али и за целу земљу, па 
се нада да ће град бакра српске „дел-
фине“, окићене медаљама, угостити и 
по повратку из Рија. Презадовољан, он 
је изјавио: 

-Организација је потпуно успела 
и са наше и са стране Ватерполо 
савеза Србије. Мало ми је тешко 
што наша реперезентација није 

добила „Великог рудара“, али спорт 
је то. Као и у фудбалу, тако и у ватер-
полу побеђује, не само најбољи него, 
можда, и тренутно расположење, так-
тика… Још једном наглашавам да 
сам презадовољан свим овим, посебно 

сарадњом са стручним тимом и служ-
бама Ватерполо савеза Србије.

Боравак светских ватерполиста био 
је, по Спасковском, одлична прилика да 
се Бор и околина представе гостима у 
најбољем светлу: - Овај догађај је изу-
зетно битан за овдашњи туризам, на-
рочито за хотел на Борском језеру, за 
Клуб РТБ-а у Брестовачкој Бањи и 
уопште за све хотеле и хостеле у Бору. 
Јер, не можемо се ослањати само на 
бакар и РТБ. Морамо развијати тури-
зам јер ово је прекрасан крај са много, 
много лепих дестинација. Много тога 
је природа подарила, а много тога је и 
урађено последњих година. 

Турнир за памћење
Гостујући у „Актуелностима“ РТВ 

Бор Спасковски се још једном осврнуо 
на турнир осам нација казавши да је 
много труда уложено како би се, поред 
кандидата какави су били Београд,  Ниш, 
Крагујевац, Зрењанин, Чачак, Суботица 
и Нови Сад, он одиграо баш у Бору. - 
Мислим да се овакав догађај овде 
више неће поновити – казао је. - Зато 
би сви требало да чувамо фотографије 
и снимке ради подсећања. Замис-
лите репрезентације Јапана, Бра-
зила, Шпаније, Грчке, Француске, 
Италлије, Србије, Црне Горе – све у 
Бору, и то пет дана!

Није било једноставно припре-
мити све објекте и дочекати 230 људи, 
међутим похвале стручног тима и Ва-
терполо савеза дате особљу хотела 

„Језеро“ све говоре: - Нису  хтели да оду 
за Београд док се не поздраве са кува-
рима – казао је Спасковски. – А, веро-
вали или не, хотел је спремао 16 до 20 
јела сваког дана. Јапанци, Италијани, 
Шпанци... били су презадовољни. 
Пуно је речи хвале и за Клуб РТБ-а  
и хотел „Албо“. Такође, ниједна ло-
кална телевизија није доживела да јој 
РТС повери свој технички део посла 
као што је поверио Борској. 

Народ је, по Спасковском, пока-
зао да воли спорт: - Лоше време је 

мало покварило утисак, али онаква 
граја, онакво навијање без звиждука, 
испада, неваспитаних добацивања, 
ретко се где могу видети – рече на крају. 

– За све што је урађено, РТБ Бор није 
дао динар један. Све је из донација, 
а Бору, Спортском центру и Ватер-
поло клубу остаје нешто што је свет-
ски ниво: рефлектори, голови, сема-
фор и - изузетно расположење Ватер-
поло савеза Србије да помогне. Кад 
сам код рефлектора не могу да не по-
хвалим господина Мирка Грчића који 
је уложио себе по ко зна који пут, и 
људе из ФОД-а, који су уложили труд, 
велико знање и искуство да их поди-
гну за само неколико дана.

Текст и фото: Љубиша Алексић

турниру осам нација у Бору
Српска тробојка 
на борском небу

БОР. - Дан уочи почетка највећег 
предолимпијског ватерполо тур-
нира у Србији (13. јула), у парку 
испред зграде Скупштине оп-
штине Бор завијорила се државна 
застава. Јарбол висок 18 метара 
винуо је у облаке српску тробојку 
дужине 14,5 и ширине 4,5 метара! 
Да Борани покажу да је цео град 
свим срцем уз српске „делфине“.

Г. Т. В.

„Велики рудар“

Коректно навијање на великом спортском догађају

Благоје Спасковски

Милорад Кривокапић

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Од сред-
ства обезбеђених продајом улаз-
ница за недавно одржани хумани-
тарни ватерполо турнир осам нација 
у Бору - милион и 827 хиљада динара 
- као и спонзора, два милиона динара 
поклоњено је Универзитетској дечијој 
клиници у Тиршовој (Београд), а 
дечијим одељењима општих бол-
ница у Мајданпеку и Бору по 400.000 
динара. Ово је саопштено данас на 
конференцији за новинаре уприличеној 
у хотелу „Језеро” на Борском језеру. 

-Поносан сам што смо, заједно са 
Ватерполо савезом Србије, донели 
овакву одлуку – да новац усмеримо ка 
установи која пружа врхунски квали-
тет услуга. Новац је отишао у праве 
руке - инвестирали смо у малишане, 
у будућност Србије – рекао је Благоје 
Спасковски, председник Организаци-

оног одбора Међународног ватерполо 
турнира „Бор 2016”, уручујући чек од два 
милиона динара др Мирјани Раичевић, 
начелници одељења неурохирургије 
Дечије болнице у Тиршовој. Она се 
најпре, у име управе и свих запослених, 
а пре свега у име свих малишана које су 
лечили и које ће тек лечити, захвалила 
Бору и ВСС-у.

- Ова донација нам је заиста драго-
цена, јер има много тога што треба да 
се побољша. Имамо доста „отворених” 
пројеката зато што пратимо трендове 
светске медицине. Ово је стигло изне-
нада, али све ће бити уложено за до-
бробит деце. Рачунамо на даљу под-
ршку РТБ-а, Бора, а ми ћемо радити 
још боље, колико год можемо, желимо, 
боримо се и стално идемо напред – на-
гласила је др Раичевић.

Др Мариа Стефановић, начел-

ница дечијег одељења Опште болнице у 
Мајданпеку, казала је да је листа апарата 
која им је неопходна, нажалост, дуга, 
али ће од ових пара најпре купити ЕКГ-
апарат и тзв. топли сто за неонатологију. 

- Сигурна сам да ћемо то и добити јер 
ово није први пут да господин Спа-
сковски помаже нашој болници. И др 
Славица Вучковић са дечијег одељења 
Опште болнице у Бору је, такође, додала 
да ће, иако се још нису договорили, 

новац сигурно бити утрошен за добро-
бит деце. 

Немања Маријан, генерални секре-
тар ВСС-а, пренео је одушевљење и за-
хвалност селектора и српских „делфина” 
организаторима, посебно Благоју Спа-
сковском, за изузетно успешно органи-
зован турнир о чему сведоче и честитке 
свих ватерполо федерација.

Ј. Станојевић

Клиници у Тиршовој 
два милиона динара

Дечијим одељењима општих болница у Мајданпеку и Бору по 
400.000 динара. - Новац је отишао у праве руке - инвестирали смо 
у малишане, у будућност Србије – рекао је Благоје Спасковски

Славица Вучковић, 
Немања Маријан, 

Благоје Спасковски, 
Мирјана Раичевић и 
Мариа Стефановић
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Култура

ПУТ У ВИСОКО ДРУШТВОПрича 
Колекшива

Еј, мука било. Не се имало. А не се 
ни за боље знало. На сламу се спало. 
На дрвен кревет, од даске скле-
пан. Озгор сламњача, покравица 
преко њу, пртена – кано чаршав – 
с вунену се покривало; кад позими 
– туриш две. Ал ни је добро било. 
Дедеви су причали да се назeм спало, 
на голу земљу, тек после почели на 
рогозе.

И, такој, лети, кад се по Свети 
Илију оврше, напуне се сламњаче с 
нову сламу – напну се кано надуван 
балон, издигне се кревет – кано да 
си с покравицу планину покрил, па 

кад легнеш, штукнеш у меко и још 
миришљаво на лето и стрништа 

– и успиш се ко заклан. И цело се 
лето љуљушкаш и ваљаш у средину; 
даске под теб не осећаш – одјесен 
топрв почне кревет да сплашњује. 
И како од напољ студен магли срчу, 
такој онај сламњача отањује. Једва 
јутром с руке сламу па распоредиш, 
једва кревет поравнаш; рубови се с 
даске изједначе; напролет штукну 
под њи. Ал у поље расту нова жита, 
ките се с класје и с црвени макови – 
па ће за срп посо да има, па ће врша-
лице да брмче, и па ће сламњача да 
се надува после Свети Илију.

У такав кревет доведо жену, у 
такав кревет легомо – јесен беше, 
па се сламњача малко истанила, 
пoравнила, па малко и убива, ал ја 
сам се намештал такој да мене не 
убива под грбину.

У такав кревет децу добимо, 
повијамо, међу нас турамо – брзо 

се слама под њи сушила (нешто и 
назам пропушти), ал се осећа и 
задише.

На један вашар мадрац купимо 
– федери оздоле над дрвени рам за-
ковани, озгор платно разапето – 
кад легнеш, од милину да запојеш – 
сабра сламњачу од кревет, одвуко 
иза кућу, запали ју; избунта ко на 
покладе. Пу, јебем те, сиротињо, 
реко, нећеш ти више на моја врата!

На други вашар, моја жена 
искука да купимо и душек – малко 
јо онај мадрац, па душек преко њега, 
као преко леба погачу. На трећи 

вашар купимо још један – деца по-
порасла, дошло да ни они из кревет 
истерују или ми њи.

Пројде време – жена искука 
каучи; кревети с душеци дадомо на 
моји матер и башту, а и на старци. 
Да се и њине грбине испраје. Старци 
на тај душек и мадрац помреше – 
ако, нек бар на њег умру, кад се за 
живот несу наспали.

Беше други земан – опраји се 
време, удари добро у државу, на-
пунимо кућу сас све скаламерије 

– од замрзивач до телевизор у 
боју; под шупу трактор нате-
рамо, пред врата паркирамо 
тристаћа, деца на школе појдоше 

– последњи шпорет на дрва бата-
лимо и изврљимо напоље – нема 
се када уз њега стоји, родитељи 
остарели, а деца по варош, све чека 
жену и мене. Само кубићи за грејање 
осташе, а и затој ми жена кљуца, 
главу ми проби да котал купимо, 

па цеви за парно да разведемо. Јес, 
мислим се, док код мене неси дошла, 
уз огњиште си се грејала, а саг ти 
тешко пепел да износиш. Само ти 
цевке по дувари фале.

Ал, жене су ти такве. Под старе 
године мараму врљи – кано девојка 
ју не стурала – пред добар дан у 
варош иде косу да колмује, у радњу 
за њу дрешке нема, него шнајдерка 
да шије; море, мокар конопац туј 
треба да игра. Све су јој очи преко 
плот – да комшија од нас боље нема, 
да се он пре нешто од нас не сети.

Једанпут, размота пред мен и 

тури на кревет нешто из артију. 
Погле, вели, какво сам ти купила. 
Јел си ти мрднула с памет, реко, па 
с тој ли у људи да искочим! Еј лудо, 
пресалдумила се она од смеј преко 
кревет, па овој ти је пиџама, тој 
да носиш само на спање. Што ће 
ми за спање – лети се гол стурим, 
зими (кад загуди) и кожук би обукал. 
И што такој шарено купи, зар не 
имало једнобојно. Такој се тој купује 
и носи, учи ме она – не знам у коју 
је тој школу ишла, а да ју несам 
пратил. Узе ја оној, смота, отвори 
регал и врљи гор високо, да она не 
мож да довати, а ни ја, ако се не по-
ткачим на столицу. Овој мож да 
ми обучеш само кад умрем, реко, да 
не видим како ми се људи смеју.

И забораји на тој. А, зајесени 
се. Поче блузу у спање да не стурам. 
Кад, једанпут, она навалила да 
обучем оној, па да обучем! Ма, јок, 
реко, само кад умрем – мож ми об-

учете. Ал кад ти женско навали, 
џабе се отимаш. Принесе ми и сто-
лицу, да се поткачим – замалко да 
се од њу скршим – не беше ју добро 
наместила, обуко оној чудо; само 
да ме у кавез затворе кано онија 
папагаји, и да почнем да крештим.

Лего некако у кревет, а она покре 
мене леже како одавно не легала. У 
неко доба – пробуди ме мука. Какво 
ћу, обрћа се малко по кревет, ал 
мора се иде. Ето, мислим се, да сам 
још тој послушал њојну памет и 
нужник у кућу напрајил, не би морал 
у сред ноћ да ладим дупе напоље. А 
ја нећу, не дам да се једе и прди на 
исто место! Диго се, отвори врата, 
па низ басамаци кам нужник уз 
шталу. Обави на кратко работу, 
па итам да се у кућу, у топал кревет 
врнем – јесен већ зуби показује, кано 
да ће слана скоро да зебели; вињага 
огољује и јабуке падају. 

Ајд уз басамаци – пред праг 
Џони подигал уши; не беше кад сам 
искакал. Како идем, а он заржује 

– дрто куче, мислим, а још му за 
игру и милување. Пружим руку, а 
он лајну ко бесан и клоцну сас зуби, 
сва срећа бео подалеко. Џони, бре, 
кво ти је, је л си бунике јел?! А Џони 
ми зуби показује; уснице му горње 
играју, и очи му севају на месечину. 
Џони, велим, Џони, па ја сам. А 
Џони уши не спушта. И реп попо-
дигал, чудно га савил, шапе предње 
пружил, главу послогнул, само што 
ме не сцепи. Џони, бре, па зар ме 
не познаваш? Џони, ја сам, куци, 
куци, куцо моја, Џони мој... Он као 
мало спушти уши, и ја крокну још 
један корак – кад заржа па поче да 
устрза кано кад се у чопор подаве. У, 
јебем ти, ће ме сцепи. 

Поче да окам жену, да искака, 
да ме избављује, ал, оћеш – мртвог 
из гроб не дизаш; пре ће комшије да 
се скупе! Море, устресо се – не би 
рекал од стра, мој Џони је тој, него 
поче да се од зиму тресем. А Џони 
не попушта. Навртује на мен, све 
побесно навртује, ће ме удави, за 
бруку. Појдо уназад – не смем да му 
обрнем грбину, ће рипне да ме сцепи 
– уназад, уназад, полак, пазим да 
басамак не промашим, некако слего, 
па натраг у нужник. Стури оној 
шарено чудо од мен, згужви га и 
смота под мишку, па уз басамаци. А 
Џони горе на вр с реп размаује, како 
да с барјак кима. Само што ми од 
радос на рамена не рипи. Џони, мој, 
Џони – не мого, а да не клекнем и да 
га загрлим; све ме по образи олиза.

У собу топло, жена `рка кано да 
хонду по зид смрти тера – помисле 
се прво да јо оној шарено чудо згуж-
вано на главу врљим, ал кимну, па 
не у горњи дел где беше, него озгор, 
над регал, под тован, заврљачи.

Да се више ни сас столицу не 
мож довати.

 Радиша Драићевић

Илустрација: Игор Крстић
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МУЗЕЈ РиМ. – Последњег дана 
јуна у борском Музеју рударства и 
металургије отворена је (и трајаће до 
краја августа) изложба ретких доку-
ментарних фотографија из поклон-

збирке проф. др Томислава Пајића 
под насловом „Бор до 1941. године“. 
Представљен је – како нам рече аутор 
поставке и пратећег каталога Драгана 
Игњатовић, виши кустос Музеја РиМ - 
избор од 30 фотографија које је он при-
купио 70-их година прошлога века и по-
клонио Музеју. 

-Збирку чини више десетина 

фотографија, а за изложбу смо иза-
брали 30, груписаних у два сегмента 
– објашњава Драгана Игњатовић. - Прве 
представља Бор из првих деценија 
20. века и на њима доминирају па-
норама рударског насеља и почеци 
развоја рудника у време када су њиме 
управљали Французи (Француско 
друштво Борских рудника). Друге 
приказују друштвени живот локалног 
становништва, идиличне тренутке 
дружења у природи, насељу и кафани 
као главном месту окупљања и забаве 
између два светска рата. 

Каталог који прати ову занимљиву 
изложбу доноси и краћу историју Бора 
поменутог раздобља (од отварања Бор-
ског рудника до продаје и предаје Нем-
цима) показујући како је некада мирно 
Бор село, за које је пре тога мало ко чуо у 
Европи, постепено израстало уз велики 
рудник. И, док су у руднику грађене 
пећи, машинске сале, лабораторије, ма-
гацини, агрегати, пруга Бор – Метов-
ница... развијало се и рударско насеље 
и у њему цркве, школе, кафане, пошта, 
болница... 

Из биографије проф. др Томислава 

Пајића поменимо да је најпре завршио 
учитељску школу у родном Неготину, 
па Вишу педагошку у Нишу, да би 1963. 
дипломирао историју у Скопљу. Ма-
гистрирао је (теза: “Политичка улога 
Француске компаније борских рудника 
до 1941. гоине”) и докторирао на Фа-
култету политичких наука у Београду. 
Почео је као учитељ (у Злоту и Салашу), 
па преко мајданпечке Школе ученика 
у привреди и борске Техничке школе, 
каријеру завршио као редовни профе-

сор овдашњег Техничког факултета, на 
предмету “Основи општенародне од-
бране СФРЈ”. Током оснивања Музеја 
био је у његовом Савету, а од 1. октобра 
1968. до 31. децембра 1974. и директор. 
Дао је велики допринос обнови Конака 
кнеза Милоша у Б. Бањи и припреми 
његове сталне поставке коју данас 
можемо да видимо. Велики труд уложио 
је и у писање монографије Бора под на-
словом „Бор и околина 1 и 2“ које су 
изашле седамдесетих година.

Мозаик

Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2271 – ВОДОРАВНО: прегршт, експрес, рамена, ста-

клара, слон, рука, Ракић, тон, кама, пат, ће, анода, камен, ВА, Ера, вара, Арп, 
елисе, Орск, апел, латинист, Европа, статика, странац

УКРШТЕНЕ РЕЧИ ВОДОРАВНО: 1. Штедљив човек, штедљивац, 7. Корак напред или у страну, 
14. Рударска светиљка, 15. Рударски празник који је установљен у знак сећања 
на 6. август 1903. године, почетак штрајка у Сењском руднику, 17. Име режи-
сера Кустурице, 18. Град у Француској, 19. Рударско оруђе за окуцавање, 20. Не-
мачки писац, Томас, 21. Свежањ цвећа, 22. Име америчког глумца Гибсона, 23. 
Ауто-ознака за Шабац, 24. Врхунски спортисти, 26. Планина у источној Србији, 28. 
Управна јединица (скр.), 30. Магнетомоторна сила (скр.), 31. Позорница, 32. Друго, 
остало, 35. Топло заслађено пиће, 37. Име нашег глумца Тодоровића, 38. Тесан, 
узан, 39. Еманациони уређаји, 41. Највећи град Срема, 42. Врста карташке игре, 43. 
Музички фестивалски град у Италији.

УСПРАВНО: 1. Рударска „капа”, 2. Мрак, тмина, 3. Песма Алексе Шантића, 
4. Дом просветних радника (скр.), 5. Издавачка агенција (скр.), 6. Обичаји (тур.), 7. 
Енглески фудбалски тренер, Пол, 8. Својеручно (скр.), 9. Словачки тенисер, Карол, 
10. Одећа рудара, 11. Водени љускар, 12. Четинарско дрво, 13. Катарина одмила, 
16. Име наше тенисерке Ивановић, 18. Амерички глумац, Киану, 21. Рударска 
бусола, 22. Експлозивно „рударско” оружје, 25. Група радника која смењује 
другу групу у раду, 26. Арома, 27. Врста рударске обуће, 28. Засек у брду, 29. 
Погон РББ-а, 31. Наш град бакра, 33. Намера, накана, 34. Вертикална рудар-
ска просторија, 36. Индустријска биљка, 37. Змијски цар, удав, 38. Унија европске 
радиодифузије (скр.), 40. Тона терета (скр.), 41. Зидне новине (скр.).

У мајданпечком Музеју отворена нова изложба

Изложбено лето у знаку документарне фотографије

„Геоприрода подручја Мајданпека 
и Чоке Марин“
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МАЈДАНПЕК. – У изложбеном 
простору мајданпечког Музеја већ 10-ак 
дана посебношћу, темом и значајем 

пажњу завређује изложба фотографија 
„Геоприрода подручја Мајданпека 
и Чоке Марин“, аутора Перише 

Живковића. Магистар геологије, који 
је радни век провео у служби геолош-
ких истраживања мајданпечког Руд-
ника бакра, представио је своје виђење 
стваралаштва природе кроз макро и 
микроснимке руда и стена, у поступку 
ископавања од почетка савременог 
рударења 50-их и 60-их година прошлог 
века до данашњих дана.

На отварању изложбе аутор је гово-
рио о 2003. години и завршеним фазама 
истраживања „Чока Марина” дубин-
ским бушењем, када је отворен један 
подземни ходник, симболично назван 

„Свети Сава”, дуг 170 – 190 метара. 
Она су показала да подручја лежишта 
Мајданпек и „Чока Марин” представљају 
јединствен пример у Европи због при-
суства разноврсних стена из грађе 
земљине коре, а посебно због типова и 
начина појављивања руда више метала.

-Желим да то подручје - које за 
собом има 10 хиљада година пре нас, 
има историју од Лепенског вира, 
преко Рудне главе, у геолошком по-
гледу, и Мајданпека (Меданипек), 
најстаријег рудника где је почело 
прво рударење - буде документовано 
за нека будућа поколења – каже мр 
Периша Живковић. Притом наглашава 
потребу да се модерном технологијом 
праве модели и оставља материјал којим 
се чува културна баштина.

Поменути аутор се широј јавности 
већ представио изложбом “Геонаслеђе 
Мајданпека” пре неколико година, а 
залаже се да се бројни сегменти који 
говоре о историји рударења на овим про-
сторима сачувају за нова сагледавања и 
истраживања.

С. Вукашиновић

Аутор мр Периша Живковић низом фотографија приказује своје 
виђење стваралаштва природе кроз макро и микроснимке руда 
и стена, у поступку ископавања од почетка савременог рударења 
50-их и 60-их година прошлог века до данашњих дана

До краја августа Борани и њихови гости моћи ће у Музеју 
рударства и металургије да погледају 30 ретких фотографија 
из поклон-збирке Томислава Пајића које приказују град бакра 
у првим деценијама 20. века и друштвени живот његових 
тадашњих житеља

Бор до 1941. године

Љ. Алексић

Драгана Игњатовић, аутор поставке
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БОР. – У Бору је 22. и 23. јула одржан други Међународни фестивал фол-
клора „Златно коло”. Осим домаћина – културно-уметничких друштава „Бор” и 

„Ново селиште”, ове године гостовали су Фолклорни ансамбл „Чирчанка” из Чирча 
(Словачка Република) и Ансамбл „Мездра” из истоименог града у Бугарској. Саша 
Вукадиновић, заменик председника Општине Бор, 22. јула, организовао је пријем 
за делегације учесника, на коме је истакнут значај оваквих манифестација и жеља 
да фестивал у Бору постане традиционалан, као и да се привуку и ансамбли са 
других континената.

Оба дана сви учесници су најпре прошетали популарним градским корзоом, а 
онда су одржали концерте у Амфитеатру Дома културе. Први је наступио дечији ан-
самбл школе фолклора КУД-а „Бор” и одушевио борску публику играма из Груже. 
Ништа мањи аплауз нису добили ни млађани Бугари који су се представили спле-
том копанице, шопских, игара софијске и северне етнографске области ове су-
седне земље. Гости из Словачке су приказали обичаје једног малог места у источној 
Словачкој. Упоредо са наступима на бини, борски малишани су поред ње органи-
зовали своје мини-концерте. 

Циљ Установе „Центар за културу Бор”, организатора „Златног кола”, и Оп-
штине Бор, покровитеља ове манифестације, јесте да борској публици приближе 
културу и традицију других народа, као и да госте из иностранства упознају са при-
родним богатствима и туристичким потенцијалима града бакра који су посетили 
Зоо-врт, видиковац на старом површинском копу и Борско језеро.

Ј. Станојевић 

Мало је Борана који знају да је Ватерполо клуб „Бор” ове године обележио 
пет и по деценија од оснивања. Наиме, шездесете и седамдесете године 
минулог века у граду бакра обележили су пливачи и ватерполисти – неколико 
Борана (Стојанче Давидовски, Саша Радуловић) освојило је златне медаље 
на првенствима у Србији. А, после Пливачког клуба (1958.), седмог јула 1961. 
године основан је Ватерполо клуб „Бор”. Захваљујући борском новинару и 
публицисти Мирославу Радуловићу, објављујемо фотографију на којој је 
тадашња екипа – трећи слева је Зоран Миливојевић, капицу са бројем 10 
носи Мика Мијатовић, а други сдесна је први тренер Миљенко Калман 
који је у оно време имао лиценцу ватерполо учитеља.

Главни ватерполо догађај у Бору одиграо се шестог и седмог јула 1969. 
године, када је одржана пријатељска утакмица репрезентација Београда и 
Москве. Био је то меч тада вероватно најбољих играча света. За Београд су, 
између осталих, играли Перишић, Беламарић, Тедески, а у екипи Москве 
били су Акиров, Гришин и најбољи светски ватерполиста у том тренутку 
Скок. Играле су се две утакмице – првог дана победила је репрезентација 
Београда, док су другог дана Руси били бољи. Оба пута резултат је био 3:2 
за победника. Правду је делио легендарни Бошко Југовић, најпоштованији 
светски ватерполо судија тих година. Играло се на базену који се налазио на 
месту где је данас железничка станица.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Пет и по деценија Ватерполо клуба „Бор”

Три-де пешачки прелази
Широм света десетине 

хиљада људи изгуби живот у 
саобраћајним удесима изазва-
ним лежећим полицајцима и 
другим видовима успоравања 
возила. Индијске власти 
покушавају са радикалним 
решењем – три-де оптич-
ким илузијама које ће заме-
нити пешачке прелазе и лежеће 
полицајце.

Идеја за ово долази 
неколико недеља после одлуке 
да се одстране сви лежећи 
полицајци са путева, који су оцењени као једни од најопаснијих за вожњу. 
Само у Индији 11.000 људи погине у удесима који укључују лежеће полицајце 
и друге видове физичког успоравања возила.

„Покушавамо са три-де 
цртежима као виртуелним 
препрекама како би 
одстранили потребу за 
физичким препрекама које 
могу бити веома опасне“, 
истакао је Нитин Гадкари, 
министар за саобраћај.

Оптичке илузије охрабрују 
возаче да аутоматски успоре, 
уместо да физички морају да 
пређу преко њих. Прошлог 
месеца индијске власти наредиле 

су да се одстране сви лежећи полицајци са путева због великог броја удеса.
Увођење оптичких илузија као успоривача саобраћаја први пут је уведено 

у америчком граду Филаделфији 2008. године. „Циљ је да се промени 
начин размишљања возача. Када их возач угледа, он помисли да је нека 
избочина на путу, а не равна површина. Због тога успоравају“, рекао је 
Чарлс Дени, главни саобраћајни инспектор у Филаделфији.

Извор: RTS, MASHABLE. 

Ј. С.

У Бору одржан други Међународни фестивал фолклора

Вило се 
„Златно коло”

Гости из Бугарске представили су сплет разних игара ове суседне земље

„Чирчанка” је приказала обичаје једног малог места у источној Словачкој

Дечији ансамбл КУД - а „Бор” на бини, а поред ње весели борски малишани


