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Рударски Мајданпек обележио свој jубилеј, Дан рудара Србије и Дан компаније

„Рударство да се издигне на виши ниво“

С р е ћ н о !

Јапански студенти 
у РТБ Бор

Пожар у Сумпорној, ипак, 
оштетио катализатор
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Антић: РТБ Бор је један од кључних замајаца рударења у Србији. Имамо нову топионицу као наш улог у 
будућност, а сада је пред нама „друго полувреме“, када морамо да уложимо и обезбедимо услове да се 
рударство издигне на виши ниво – поручио је министар рударства и енергетике на централној свечаности. 

– Заслужним појединцима додељене награде „Инжењер Шистек“, а синдикати наградили најбоље рударе 
Србије. – Због трагедије која се празничног преподнева догодила у кругу РБМ-а свечаност почела минутом 
ћутања и протекла без музике
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Србија добила нову владу

Србија има два рудника злата 
РТБ Бор и срца „делфина“

Текст заклетве коју су положили 
премијер и министри гласи: „Заклињем 
се на оданост Републици Србији и 
својом чашћу обавезујем да ћу по-
штовати Устав и закон, да ћу дуж-
ност члана Владе вршити савесно, 
одговорно и предано и бити посвећен 
очувању Косова и Метохије унутар 
Републике Србије.”

Након полагања заклетве, интони-
рана је химна Србије, а на уласку у пар-
ламент била је постављена Гарда Војске 
Србије. 

После положене заклетве, председ-

ник и чланови Владе потписали су текст 
заклетве и предали га председнику На-
родне скупштине.

Скупштина Србије одлучивала је о 
избору Владе у целини јавном прозив-
ком по азбучном реду. О кабинету Алек-
сандра Вучића изјаснило се укупно 225 
посланика – „за” су гласала 163 посла-
ника, а 62 су била „против”.

Претходно се у Скупштини 
Србије жустро расправљало о 
избору нове владе и њеном програму. 

Полагању заклетве присуствовали су 
председник Србије Томислав Николић, 

председник Републике Српске Милорад 
Додик, патријарх Иринеј и представ-
ници верских заједница, гувернер НБС 
Јоргованка Табаковић, представници 
дипломатског кора.

Нова влада имаће четири пот-
председника – то су Ивица Дачић, као 
први потпредседник, затим Зорана 
Михајловић, Небојша Стефановић и 
Расим Љајић.

На министарским позицијама биће: 
Ивица Дачић – Министарство спољних 
послова; Зорана Михајловић – Мини-
старство грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре; Небојша Стефановић – 
Министарство унутрашњих послова; 
Расим Љајић – Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација; Душан 
Вујовић – Министарство финансија; 
Горан Кнежевић – Министарство при-
вреде; Бранислав Недимовић – Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде; Александар Антић – 
Министарство рударства и енерге-
тике; Нела Кубуровић – Министар-
ство правде; Ана Брнабић – Мини-
старство државне управе и локалне са-
моуправе; Зоран Ђорђевић – Мини-
старство одбране; Младен Шарчевић – 
Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја; Златибор Лончар – 
Министарство здравља; Алексан-
дар Вулин – Министарство за рад, 
борачка и социјална питања; Вања 
Удовичић – Министарство омладине и 
спорта; Владан Вукосављевић – Ми-
нистарство културе и информисања; 
Јадранка Јоксимовић – министарка 
без портфеља; Славица Ђукић 
Дејановић – министарка без портфеља; 
Милан Кркобабић – министар без 
портфеља.

 Извор: РТС, ТАНЈУГ

РТБ. - Генерални директор Ру-
дарско-топионичарског басена Бор 
Благоје Спасковски упутио је че-
ститку српским ватерполистима који 
су на Олимпијским играма у Рио де 
Жанеиру, победивши екипу Хрват-
ске у финалу, освојили златну медаљу. 
Истичући да је најсјајније олимпијско 
одличје круна труда и рада који су 
стручни штаб и Ватерполо савез Србије 
уложили на путу до победе и путу до 
златне медаље, Спасковски је честитао 
свима који су „златне момке“ увели у 
историју олимпијских шампиона.

„Србија има два рудника злата, 
један РТБ Бор, а други срца „делфина“. 
У оба се вредно и напорно ради да би 
се до злата дошло. И то је једини пут - 
пут без пречица и алтернатива, пут 
до изливене златне полуге у борској 
фабрици и златне медаље на грудима 
српских ватерполиста.

Веровао сам у вас, златни дечаци, 
и био сигуран да ћете - рударским реч-
ником казано - у Рију ископати злато. 
И рекао сам вам то, када сте пре 
месец и по дана били наши гости. Када 
сам вам доле у Јами, 440 метара под 
земљом, говорио како и у којим усло-
вима рудари долазе до злата и упоре-

дио њихов рад са вашим тренинзима. 
Након олимпијског злата част за 

Бор, коју сте нам указали одржавањем 

предолимпијског турнира осам 
најјачих светских репрезентација, 
добила је нову димензију. Поносни смо 

што смо вам били домаћини и што 
смо, ето, били привилеговани да из-
близа посматрамо ваше припреме 
за поход на најсјајније одличје у Бра-
зилу. И нисмо само поносни, помало се 
и правимо важни због тога.

Хвала вам за радост коју сте нам 
причинили маестралним утакми-
цама у Рио де Жанеиру и хвала вам 
за срећу коју сте унели у све спрске 
домове. Браво, шампиони!!!

Најсјајније олимпијско одличје 
круна је труда и рада који су стручни 
штаб и Ватерполо савез Србије уло-
жили на путу до победе, на путу до 
злата. Честитам, зато, свима који су 
наше златне момке увели у историју 
олимпијских шампиона.

Велико ми је задовољство да још 
једном поновим свој позив да, након 
Олимпијских игара у Бразилу, опет 
сви дођете у Бор и будете гости нашег 
хотела на Борском језеру. Учинили 
бисте нам тиме неизмерну радост и 
велику част“ – наведено је у честитки 
генералног директора Басена Бор.

 Г.Т.В.

Премијер Александар Вучић 
и министри положили су 11. 
августа заклетву пред парла-
ментом, чиме је почео да тече 
мандат нове владе. Након 
полагања заклетве, интони-
рана је химна „Боже правде”. 
Влада је изгласана са 163 гласа 

„за” и 62 „против”.

Први човек РТБ-а честитао стручном штабу и ватерполистима златну медаљу у Рију

Спасковски: Поносни смо што смо вам били домаћини и што смо, 
ето, били привилеговани да изблиза посматрамо ваше припреме 
за поход на најсјајније одличје у Бразилу. И нисмо само поносни, 
помало се и правимо важни због тога, каже се у честитки
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РТБ. – Оценом да у својој каријери 
није имао тежи период између два ру-
дарска празника него што је овај (од 
прошлогодишњег до овогодишњег 
шестог августа) – Благоје Спасковски, 
генерални директор Рударско-топиони-

чарског басена Бор, почео је традицио-
налну, шестоавгустовску конференцију 
за новинаре уприличену уочи Дана 
рудара Србије и Дана компаније. Од 
многих разлога за то, издвојио је ледену 
кишу у децембру 2014. која је усло-
вила прекид снабдевања електричном 
енергијом, потапање копа и десетоме-
сечни прекид производње у Руднику 
бакра Мајданпек, што је РТБ „кош-
тало” око 15 милиона долара; почетак 
рада нове топионице и стварање хлад-
ног материјала као технолошке не-
миновности који је „заробио” такође 
око 15 милиона „зелених новчаница”; 
враћање дуга за завршетак нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине, као 
и инвестиције у нову флотацију у РБМ-у 
и коначно нагли пад цене бакра од 7.500 
на 4.200 долара по тони. 

- Потрошили смо оно мало залиха 
што смо имали у првих шест месеци 
и ликвидност се погоршала. Било 
је тешко водити предузеће, али смо 
2015. окончали са позитивом од 63 
милиона долара из текућег пословања 
(без амортизације и онога што је 

„носио” УППР). Са тиме смо наста-
вили да радимо у првом полугођу ове 

године. Већ тада сам наговештавао 
да ће се погоршана ликвидност одра-
зити на производњу јер није било ре-
довних инпута резервних делова и 
снабдевања репроматеријалом. Али, 
драстично снажним програмом мера 

штедње успели смо да прво полугође 
успешно приведемо крају. Без обзира 
на све околности које су се одвијале у 

амбијенту у коме смо радили и односе 
какви су били према нама, успели 
смо да првих шест месеци завршимо 
са шест милиона и 540 хиљада долара 
позитиве (без амортизације). Било 

је много проблема, притисака, али 
рударство је специфична грана и у 
њега се мора и изненада и из изне-
надних разлога улагати чак и за исту 
производњу – нагласио је Спасковски. 

Као велику ствар која се десила у 
овом периоду, челник комбината бакра 
је истакао завршетак и прихватање 
Унапред припремљеног програма 
реоргнизације (УППР-а) РТБ-а. Још 
увек се чека потврда Апелационог суда 
уколико буде било жалби поверилаца. 
Међутим, велики проценат изгласано-
сти УППР-а (око 80 одсто) гарантује да 
било која корекција не може „оборити” 
изјашњење испод 51 одсто колико је и 
довољно. - Сви повериоци који су гла-
сали задовољни су, а гласало је 70 до 
93 процента у зависности од тога да 
ли је у питању Матично или неко од 
зависних предузећа (у РББ-у 92-93%, 
у РБМ-у 91-92% и у ТИР-у око 90%). 
УППР се припрема и усваја само за 
фирме за које се види „светло на крају 
тунела”. Наша будућност је извесна, 
додуше изузетно је тешка због погор-
шане ликвидности. Али, борићемо се 
да отплаћујемо и ануитете и кредит 
који је узет за топионицу. Оно што 
морамо подвући је да је дуг од близу 
1,3 милијарде евра смањен на 286 ми-
лиона евра. 

-Cach-flow који је обрадила неза-
висна кућа показује да је РТБ ово може 
вратити из текуће производње. Поред 
овога, предстоји нам велики зада-
так, пре свега, повећање производње, 

што УППР и предвиђа. Најпре у 
Мајданпеку, уз докапитализацију 
или обезбеђење кредитних средстава 
можемо дуплирати производњу. Завр-
шили смо флотацију, имамо откри-
вену руду, али је не можемо потро-
шити за годину дана, а после тога 
стати. Прави домаћини у рудар-
ству рударе а не као од 2001. до 2008. 
године бунаре. Сада откривамо руду 
– онолико колико извадимо, толико 
и откријемо. Чак толико набушимо 
и откријемо нове резерве, тако да су 
оне сада милијарда и 345 милиона 
тона бакра. 

Следеће што је Спасковски подвукао 
као изузетно важно је штедња. У првом 
полугођу уштеде су достизале скоро 
милион долара месечно, што је „резул-
тат, пре свега, домаћинског пословања, 
правог пословног менаџерског вођења 
компаније каква је РТБ Бор”. Штедња 
остаје и даље као приоритетан задатак, 
а много простора за смањење потрошње 
и електричне енергије и осталих 
репроматеријала налази се у техничким 
решењима. 

- Остало нам је преиспитивање 
и регуларно сагледавање трошкова 
радне снаге. Почећемо од онога што 
може да понуди социјални програм 
који финансира држава. После тога 
морамо сагледати шта је то што тех-
нолошки вишак може донети и који 
су ефекти плаћених одсуства. Мада 
смо то све већ радили, морамо још 
једном преиспитати и иновирати. Као 
што смо и досад имали изузетну под-
ршку Владе Републике Србије, надам 

се да ћемо је имати и за наставак и ис-
правку системских решења. Такође 
се морају преиспитивати и боловања. 
Не може неко ко је прекорен зато што 
лоше ради или треба да буде кажњен 
да „отвори” боловање само тим поте-
зом што је у дознакама написано да 
је у питању психичка нестабилност 
или се не може бавити тим послом. 
Имамо случајеве да људи неоправ-
дано изостану са посла пет дана и ту 
нема друге мере, јер Закон јасно каже 
да за то следи раскид радног односа. 
Убеђен сам да ћемо доћи до позитив-
них резултата. 

Челник Басена је свим радним 
људима РТБ-а Бор и свим рударима у 
Србији честитао њихов празник, а рад-
ницима комбината бакра Дан компаније 
и посебно им пожелео добро здравље.

Мирослав Радуловић, публици-
ста и књижевник из Бора, уручио му је 
своју књигу „Тај дивни Бор” са 1.800 
фотографија, од којих су 800 из Басена 
Бор. Спасковски се захвалио уз опаску 
да је наслов књиге диван и да приличи 
овом граду. Такође је замолио новинаре 
да афирмативније пишу о Бору јер он то 
и заслужује. 

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

Шестоавгустовска прес-конференција Благоја Спасковског, генералног директора РТБ-а

Наговештавао сам да ће се погоршана ликвидност одразити на производњу јер није 
било редовних инпута резервних делова и снабдевања репроматеријалом, али снажним 
програмом мера штедње успели смо да прво полугође завршимо са шест милиона и 
540 хиљада долара позитиве (без амортизације) – рекао је Спасковски. – Прихватањем 
УППР-а дуг РТБ-а од близу 1,3 милијарде евра смањен на 286 милиона евра. Борићемо се 
да отплаћујемо и ануитете и кредит који је узет за топионицу, а cach-flow који је обрадила 
независна кућа показује да је Басен ово може вратити из текуће производње. – Предстоји 
повећање производње, као и преиспитивање и сагледавање трошкова радне снаге

Будућност Басена тешка, али извесна

Бранислав Томић и Небојша Виденовић

Благоје Спасковски, Мирјана Антић и Бобан Тодоровић
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Рударски Мајданпек обележио свој јубилеј, 

МАЈДАНПЕК. - Рударски Мајдан-
пек је 6. августа пригодно обележио Дан 
рудара Србије и Дан компаније РТБ Бор, 
а уједно и 55 година рада обновљеног 
рудника бакра. Централној свечаности 

за РТБ Бор присуствовао је Александар 
Антић, министар рударства и енерге-
тике, као и бројни пословни пријатељи. 

Уз традиционалне награде “Инжењер 
Шистек”, највише басенско признање, 
најбољим рударима Србије уручене су 
награде Самосталног и синдиката мета-
лаца, а први пут их је наградио и Гран-
ски синдикат Индустрије, енергетике и 
рударства “Независност”. Због трагедије 

која се празничног преподнева догодила 
у погону мајданпечког рудника, када је 
повређен Дејан Миљковић (48), радник 

“Дели Саве” из Ниша, подизвођача 
књажевачке “Ерозије”, који је на путу 

до болнице у Београду преминуо, свеча-
ност је почела минутом ћутања и про-
текла без музике.

-Имамо добро обучене, високомо-
тивисане рударе, али морамо да учи-
нимо да тај посао буде ефикаснији 
и безбеднији. Влада Србије и Мини-
старство рударства уложиће више 
труда како би се тај посао унапре-
дио. Јер, рудари заслужују огромно 

поштовање и дивљење због одлучно-
сти да раде најтежи посао на свету да 
би прехранили своје породице. Сви 
заједно: држава, друштво и РТБ Бор, 
морамо уложити још више енергије, 
посвећености и средстава како би 
тај посао био безбеднији и сигурнији 
- казао је министар Антић. - Рудар-
ство у Србији има перспективу. Оно 
утиче на наш бруто друштвени про-
извод са 1,5 одсто, а има могућности 
да га повећа на око три одсто. Имамо 
озбиљне капацитете и у производњи 

угља, метала и других минерала - на-
гласио је, између осталог, Антић и додао: 

- РТБ Бор је један од кључних 
замајаца рударења у Србији. Председ-
ник Владе Александар Вучић је пре-
познао, а директор Благоје Спасков-
ски имао огромну енергију да посао 
приведе крају, па имамо нову топио-
ницу као наш улог у будућност. Сада 
је пред нама “друго полувреме”, сада 
морамо да уложимо, обезбедимо услове 
да се рударство издигне на виши ниво. 
Имамо озбиљне залихе руде, што даје 
перспективу целом басену и након 
усвајања Унапред припремљеног 
програма реструктурирања морамо 
заједничким снагама, и РТБ и Влада 
Републике Србије, да прионемо на 
посао, да обезбедимо инвестиције, 
стратешке партнере, како би се отва-
рале нове јаме и како би се топионица 

“нахранила”– нагласио је министар ру-
дарства.

Бранислав Томић, директор Руд-
ника бакра Мајданпек, саопштио је при-

сутнима тужну вест о трагедији која се 
догодила у кругу рудника током праз-
ничног преподнева, затражио одавање 
поште преминулом и нагласио да ће се 
због тога свечаност одвијати без музике. 
Подсетио је, међутим, да смо не тако 
давно “имали тешка возила на ули-
цама, рударе на чијим је шлемовима 
писало “гладан рудар” и оно познато 

“ко последњи изађе нека угаси светло”. 
А, онда је дошла 2008. година и на 
чело компаније господин Благоје Спа-

„Рударство да се издигне 

Антић: РТБ Бор је један од кључних замајаца рударења у Србији. Имамо нову топионицу као наш 
улог у будућност, а сада је пред нама „друго полувреме“, када морамо да уложимо и обезбедимо 
услове да се рударство издигне на виши ниво – поручио је министар рударства и енергетике 
на централној свечаности. – Заслужним појединцима додељене награде „Инжењер Шистек“, а 
синдикати наградили најбоље рударе Србије. – Због трагедије која се празничног преподнева 
догодила у кругу РБМ-а свечаност почела минутом ћутања и протекла без музике

Министар Антић уручује награду багеристи Дубравку Кринићу

Доктору Ивану Марјановићу признање је уручио директор РБМ-а Бранислав Томић

Дејан Несторовић прима награду од Немање Стевановића, председника УО РТБ-а

Радован Вујовић прима највише басенско признање од 
генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског
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сковски”: - И, све је кренуло, почело 
је обнављање рударске опреме, кре-
нула производња, па смо од тада сим-
боличних 250 тона, стигли до јулске 
производње од 1.400 тона бакра у кон-
центрату - навео је Томић.

-Урадили смо, изградили нову то-
пионицу и фабрику сумпорне кисе-
лине у Бору, развили смо рударство, 
а нарочито повећали производњу 
у Мајданпеку. Готово да је удво-
стручена захваљујући томе што 
смо у Мајданпеку изградили и нову 
флотацију капацитета 7,2 милиона 
тона, а за неки дан биће то девет ми-
лиона тона руде годишње. Остаје нам 
да обезбедимо опрему којом ћемо од-
ржати континуитет производње у 
Мајданпеку и отворити Јужни ревир, 
где лежи излаз ка бољим резултатима 
у РТБ-у Бор - рекао је генерални ди-
ректор Благоје Спасковски. Он се по-
себно осврнуо на обавезе запослених 
након усвајања УППР-а: - Остаје нам 
велики задатак да после усвојеног 
УППР-а прионемо већој штедњи на 
свим позицијама, па да иако нема 
пуно простора, ипак уштедимо више 
од милион до 1,1 милиона долара, да 
се више “утегне” РТБ Бор, а издигну 
организација рада, дисциплина и 
испуне обавезе које произилазе из 
УППР-а.

Спасковски је потом прочитао и те-
леграм-честитку рударима од премијера 
Александра Вучића. У честитки се 
каже: “Поводом Дана рудара изража-
вам велику захвалност за огромне 
напоре које чините. Рударски посао 
је најтежи на свету и коликогод 
побољшавали материјални положај 
рудара и услове рада у рудницима, 
никада нећемо моћи довољно да 
урадимо. Рударство има стратешки 
значај за Србију и ово је ново време 
у којем ће рудари имати изразито 

важну улогу у привредном и свеоп-
штем развоју. Обезбедићемо већу си-
гурност, боље услове рада и зараду 
достојну вашег одрицања. Упућујем 
вам искрене жеље за добро здравље и 
много успеха у раду, уз рударски по-
здрав “Срећно”.”

Први човек борског комбината бакра 
прочитао је и честитку Љубише Ваг-
нера, бившег директора РБМ-а, у којој 
је руководству РТБ Бор пожелео даље 
успешно оживљавање производње у 
мајданпечком руднику, а рударима че-
ститао празник.

Награда „Инжењер Шистек“, коју 
РТБ Бор традиционално додељује 
најбољим радницима за допринос 
развоју компаније, ове године припала 
је тројици рудара и једном лекару. Од-
луком Извршног одбора Рударско-то-
пионичарског басена Бор и пословод-
ства компаније прва награда припала је 
потпуковнику др Ивану Марјановићу, 
начелнику Кабинета за васкуларну 
хирургију Специјалистичке поликли-
нике Војномедицинске академије у Бе-
ограду. Награду му је уручио Бранислав 
Томић, дирекор РБМ-а, уз образложење 
да је потпуковник др Иван Марјановић 
предложен за ово признање због изузет-
ног залагања у области здравствене за-
штите запослених у РТБ-у Бор, али и 
свих грађана Бора и Мајданпека, као и 
због несебичног доприноса у њиховом 
збрињавању и лечењу. Поред високог 

професионализма и неспорне струч-
ности, доктор Марјановић, иначе 
рођени Боранин, у више наврата је по-
казао изузетну хуманост и пожртвова-
ност приликом лечења басенских рад-
ника који су упућивани и збрињавани 
на Војномедицинској академији. Сви 
они, захваљујући управо доктору 
Марјановићу, имали су најбољи трет-
ман и негу на ВМА.

Једном од, можда, најмлађих до-
битника овог престижног басенског 
признања Дубравку Кринићу, баге-
ристи у Руднику бакра Бор, награду 

је уручио министар Антић. Дубравко 
је својим стручним и савесним радом 
у претходном периоду, а нарочито ове 
2016. године, дао значајан допринос 
остваривању високих производних ре-
зултата на површинском копу “Велики 
Кривељ”.

Дејану Несторовићу, конструк-
тору техничару у борској Топионици и 
рафинацији, награду “Инжењер Шистек” 
уручио је Немања Стевановић, пред-
седник Управног одбора РТБ Бор. 
Несторовић је одличан организатор по-
слова и прави пример преданости послу. 
Поседује организационе и моралне 
особине које су, са личним знањем и 
дугогодишњим искуством у решавању 
проблема у погону, изградиле ауторитет 
код непосредних извршилаца и колега 
из других области. 

Награду “Инжењер Шистек” коју 
сања и прижељкује сваки радник РТБ 
Бор, ове године добио је и Радован 
Вујовић, ВКВ машинбравар у Руд-
нику бакра Мајданпек. Престижно 
признање уручио му је Благоје Спасков-
ски, генерални директор Басена. Радо-
ван Вујовић организује рад и води по-
слове у погону флотације и млевења са 
циљем подизања капацитета и стабил-
ности производње. Реализујући обавезе 
тачно, квалитетно и на време, стекао је 
поверење код руководилаца и углед код 

колега у машинском одржавању.
Централна свечаност Дана рудара 

Србије за РТБ Бор била је прилика 
и да Самостални синдикат металаца 
Србије, традиционално, сатовима на-
гради најбоље из Србије. Поклоне им 
је уручио Министар Антић. Заслужне 

су наградили и Самостални синдикат 
радника енергетике и петрохемије, као 
и трећи самостални грански синдикат - 
Самостални синдикат хемије и неметала. 
Дан рудара Србије био је повод да и 
Грански синдикат Индустрије, енергије 
и рударства “Независност”, по први пут, 
награди најбоље у својим редовима. Од 
басенских радника признање из руке 
министра рударства добили су: Моника 
Вога Перић и Зоран Спасојевић из 
ТИР-а, Звонимир Војиновић и Соњица 
Стојковић из РББ-а, као и Дејан Нећак 
и Љиљана Младеновић, из РБМ-а.

Поводом рударског празника у 
Мајданпеку су, у Градској галерији 
и Фоајеу, приређене две изложбе, а 
гости су имали прилику да посете и 
Рајкову пећину. На градском базену за 
Мајданпечане је организовано ноћно 
купање, а у центру града, традициона-
лан шестоавгустовски (вечерњи) кон-
церт Дејана Петровића и његовог “Биг 
Банд” оркестра.

Текст: Силвија Вукашиновић 
Фото: Љубиша Алексић

на виши ниво“

Александар Антић, министар рударства и енергетике

Министар и представници синдиката
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 РТБ. - Професор доктор Даизо 
Ишијама и девет студената Факул-
тета за истраживање интернацио-
налних ресурса Акита Универзи-
тета, Јапан (Faculty of International 

Resource Sciences), посетили су (18. 
августа) РТБ Бор. До посете је дошло 
у оквиру међународног пројекта 

„Истраживање интегрисаних система за 
анализу урбаног окружења и унапређено 
искоришћење метала ради обезбеђења 

одрживог развоја ресурса“. Овај пројекат 
из јапанског SATREPS-програма заједно 
реализују Akita University, Japan Space 
Systems i Mitsui Mineral Development 
Engineering Co., Ltd. (MINDECO) из 
Јапана, са борским Институтом за ру-
дарство и металургију и Техничким 

факултетом. 
-Основни циљ пројекта – како нам 

рече проф. др Грозданка Богдановић 
са Техничког факултета у Бору - 
јесу истраживања која доприносе 

решавању глобалних еколошких про-
блема као последице индустријског 
загађења. Са студентима Акита Уни-
верзитета у теренским испитивањима 
(земље и воде) учествују и четири 
борска студента са Техничког факул-

тета, на коме су за младе Јапанце ор-
ганизована и предавања из области 
ПМС-а, пирометалуршког третмана 
сулфидних концентрата, производње 
сумпорне киселине и загађења жи-
вотне средине Бора и околине. У 
оквиру пројекта је предвиђена и 

могућност да напредни студенти Тех-
ничког факултета упишу доктор-
ске студије на Акита Универзитету у 
Јапану.

Представљајући РТБ као најстарију 
рударску компанији на Балкану и 
Европи, која је за преко 110 година 
дала више од пет милиона тона бакра у 
руди, Мирјана Антић, заменик ген. ди-
ректора РТБ-а за финансије и економ-
ске послове, предочила је гостима из 
Јапана да то није крај. РТБ данас има 

потврђене резерве руде веће од 1,35 
милијарди тона које гарантују рударење 
наредних деценија, а треба имати у виду 
и богата лежишта која откривају стране 
компаније. Од четири активна басеска 
рудника највећи је „Велики Кривељ“, 
следи га „Мајданпек“, па „Церово“ и 
„Јама“, пред којима су такође, уз улагања, 
значајне перспективе. 

- Вишедеценијска производна 
иску с тва РТБ-а Бор треба да до-

бију још само модернији органи-
зациони концепт – нагласила је 
Антићева. - Јер, после техничке и 
технолошке реконструкције наших 
целина, извршили смо и финансијско 
реструктурирање РТБ-а Бор по про-
писима државе Србије. Сва ова 
побољшања перформанси треба да 

се окончају и кроз формалну промену 
његове организације, што није много 
битно за операције у производњи, 
али је веома корисно, нужно, за кон-
курентност будућег РТБ-а у свету. 
Јер, и поред тога што је високо тех-
нички и технолошки опремљен, РТБ 
Бор запошљава већи број људи од 
објективно потребног (што је ре-

алност у Србији), а у кадровском 
смислу је релативно стара компанија 
јер се погоршавају прописи у погледу 
стицања услова за пензију, па нема 
подмлађивања.

Пошто су студенте занимали и про-
изводи, Антићева је објаснила да ка-
тодни бакар РТБ-а није регистрован на 
берзи у Лондону, али се као „марка Бор“ 
продаје без икаквих умањења премија. 
Злато се продаје искључиво Народној 

Резерве, традиција и нова 
Професор др Даизо 

Ишијама: За наше студенте 
било је веома корисно да 

на једном месту виде како 
функционише цео рударски 

систем. У оквиру пројекта из SATREPS 
– програма, на коме раде српски и 

јапански тимови, трудимо се да развијемо 
напреднију методу екстракције, искоришћења 

метала, и тако смањимо штетан утицај на околину 
и поспешимо одрживи развој. - Мирјана Антић: Након 
техничко-технолошке реконструкције и финансијског 
реструктурирања, са вишедеценијским производним 

искуством, РТБ Бор треба да добије још само модернији 
организациони концепт

Даизо Ишијама

Разговор у генералној дирекцији

Студенте су занимали производи и предности Басена над сличним компанијама

На путу до кривељског копа

На кривељском копу
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банци Србије, а сребро извози. Са новим 
постројењима РТБ је постао и велики 
произвођач сумпорне киселине, а про-
изводи и одређене количине селена који 
има обезбеђено тржиште, као и плави 
камен чија потражња расте. Ту је и спек-
тар мањих програма на бази бакра и 
соли племенитих метала, као и услужна 
прерада концентрата и секундарних си-
ровина по систему којим раде и јапанске 
топионице. 

Одговарајући на питања јапанских 
студената које су предности РТБ-а у 
односу на сличне компаније, Мирјана 
Антић је истакла техничку и технолошку 
заокруженост пословне целине у којој 
су све фазе - од рударења до финалних 
производа - „под једним кровом“. А, еко-
номске анализе говоре да се пуни ефекти 
валоризације виде тек при обради соп-
ствених сировина. Истичући предности 
РТБ-а у светлу нове топионице капаци-

тета 400.000 тона концентрата годишње 
и Драган Маринковић, директор овог 
великог пројекта, истакао је значај споја 
вековне традиције и нове технологије. 
Флеш-смелтинг је технологија позната 
у свету, користе је, уз „Мицубиши“, и 
јапанске топионице, а за нас је велики 
еколошки и економски искорак: – Од 

априла прошле године, када је стар-
товала, у Бору смо знатно поправили 
еколошке услове. Имамо веома добре 
резултате у фиксацији сумпора, а и от-
падне воде се више не испуштају у око-
лину него се, после третмана, враћају у 
процес. Пошто је технологија аутогена 
више се не сагоревају ни велике ко-
личине фосилних горива, а од вишка 
водене паре која се ствара током 
хлађења гасова у топионици, произво-
димо електричну енергију. 

Пре него што су студенти кренули 

у обилазак погона, Саша Перишић, 
помоћник ген. директора за безбед-
ност и заштиту на раду, предочио им 
је да је Србија имплементирала све 
међународне конвенције и норме безбед-
ности и здравља на раду, да РТБ настоји 
да их дословно примени у сопственој 
пракси и замолио их да поштују упут-

ства које добију на терену како би посета 
безбедно протекла.

Након обиласка кривељског копа 
(где су могли да виде и моћне машине 
јапанских компанија – „комацу“-багери), 
флотације, нове топионице и сумпорне, 
професор Даизо Ишијама, захваљујући 
се, рече нам: - Долазимо са универзи-
тета на коме се проучавају минерални 
и енергетски ресурси целог света. 
Ми у Јапану имамо веома мали број 
рудника, тако да је ово била веома 
добра прилика да видимо како на 

једном месту функционише компле-
тан рударски систем - ископавање, 
припрема минералних сировина, 
топљење. Овде смо дошли са жељом 
да сазнамо како се води рудник, како 
се добија бакар, и то је било веома 

поучно за студенте. Такође, радимо на 
еколошкој студији заштите околине 
у близини рудника. Овде смо такође 
имали добру прилику да разумемо мо-
билност елемената који су повезани са 
рударским активностима. 

Говорећи о SATREPS - програму 
проф. Ишијама је казао да се на њему 

ради већ две године и да покрива две 
области: - Прва је процена еколошке 
ефикасности, а друга искоришћење 
метала. Трудимо се да нађемо област 
већег еколошког утицаја и развијемо 
напреднију методу екстракције и 

искоришћења метала. На тај начин 
смањујемо штетан утицај на околину, 
развијамо систем и поспешујемо од-
рживи развој. Учесници пројекта 
су јапански и српски тимови. У 
јапанском тиму су и стручњаци из 

Јапанског свемирског система као и 
стручњаци јапанске истраживачке 
компаније који анализирају пројекат 
и процењују еколошки утицај. 
Српски тим се састоји из две групе од 
којих је једна из Института за рудар-
ство и металургију. Радимо компара-

тивно истраживање. Циљ пројекта 
је да развијемо нове идеје и дођемо 
до нових научних знања за људе који 
живе у наше две земље.

Текст и фото: Љубиша Алексић 

Посета
Универзитета посетили РТБ Бор

технологија - предности Басена

Упознавање са вођењем процеса у кривељској флотацији

И нова фабрика сумпорне киселине привукла је знатну пажњу

У командној сали нове топионице - све је на екранима

На копу су могли да виде и машине јапанских компанија

У новој топионици
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Др Иван Марјановић са ВМА, добитник награде “Инжењер Шистек”

Радован Вујовић (РБМ)

Изузетан професионализам, 
хуманост, пожртвованост

МАЈДАНПЕК. - Плејади од 345 
добитника највишег признања Рудар-
ско-топионичарског басена Бор, на-
граде “Инжењер Шистек” (додељује 
се од 1968. године), на прослави Дана 
рудара и Дана компаније, шестог ав-
густа у Мајданпеку, придружила су се 
још четири нова добитника. Одлуком 

Извршног одбора РТБ-а Бор и посло-
водства компаније први од њих је пот-
пуковник доц. др Иван Марјановић, 
начелник Кабинета за васкуларну 
хирургију Специјалистичке поликли-
нике Војномедицинске академије у Бе-
ограду. А, ево и зашто: 

Потпуковник др Иван Марјановић 

– чуло се у образложењу - предложен 
је за највише басенско признање због 
изузетног залагања у области здрав-
ствене заштите запослених у РТБ-у Бор, 
али и свих грађана Бора и Мајданпека, 
као и због несебичног доприноса у 
њиховом збрињавању и лечењу. Др 
Иван Марјановић је, поред високог 
професионализма и неспорне струч-
ности, у више наврата показао изу-
зетну хуманост и пожртвованост при-
ликом лечења басенских радника који 
су упућивани и збрињавани на ВМА. 
Сви они су, захваљујући управо др 
Марјановићу, тамо имали најбољу негу 
и третман. Један од начина да му се РТБ 
Бор захвали за несебично залагање јесте 
уручивање најпрестижнијег признања 
компаније.

Награду “Инжењер Шистек” предао 
му је Бранислав Томић, директор Руд-
ника бакра Мајданпек, а ево шта је по 
њеном пријему изјавио овај високи про-
фесионалац неспорне стручности, иначе 
рођени Боранин:

-Као човек изузетно сам поносан и 
сретан због ове награде, али као лекар 
не могу да кажем да сам сретан јер је 

то значило да је протеклих година 
било доста повређених и болесних 
из Рударско-топионичарског басена 
Бор. Све у свему, настављамо истим 
путем, увек смо ту да се нађемо, да по-
могнемо сваком коме треба, и актив-
ним радницима и свима онима који су, 
да тако кажем, свој животни век про-
вели у РТБ-у Бор.

Својевремено ученик генерације у 
родном Бору, др Иван Марјановић је, 
усавршавајући се у врхунским медицин-
ским установама Европе, напредовао до 
врсног стручњака. Поред наведеног, то 
потврђује и његово чланство у Европ-
ском удружењу и Српском друштву за 
васкуларну хирургију, као и чланство у 
Васкуларном друштву Велике Британије 
и Ирске. Аутор је више од десет чланака 
из области којом се бави, а његова про-
фесионална интересовања усмерена су 
на хирургију анеуризме аорте, ендова-
скуларну и трансплантациону хирургију 
(бубрега и јетре), васкуларне приступе 
за хемодијализу, минималну инва-
зивну хирургију и трауме у васкуларној 
хирургији.

РБМ. - Радован Вујовић је своју 
судбину за Рудник бакра Мајданпек и 
његових 55 година рада везао још 13. 
марта давне 1984. године запосливши 
се у Служби одржавања Флотације 
РБМ-а, где је до ових дана захваљујући 
бенефицијама стекао више од 36 година 
стажа. Почео је као квалификовани ма-
шинбравар, уз рад завршио пети степен, 
постао предрадник, да би у претходних 
седам година, као пословођа машин-
ског одржавања у Флотацији, оствари-
вао посебне резултате водећи послове 
у погону флотације и млевења руде са 
циљем подизања капацитета и стабил-
ности производње. Због тога се заслу-
жено нашао на листи овогодишњих до-
битника награде „Инжењер Шистек“ 
коју сања и прижељкује свако од запо-
слених у борском комбинату бакра.

- Од самог почетка рудник сам до-
живео као своју кућу. Небројено пута 

сам својим колегама поновио: ми смо 
другари, али посао је изнад свега. 
Морамо заједнички што пре да оба-
вимо што се од нас очекује, а када 
секција стоји, ради се без паузе, чак и 
оне неопходне за оброк. Ни у једном 
тренутку не смемо да заборавимо да је 
заједнички интерес да опрема функ-
ционише на најбољи начин јер од 
тога сви ми живимо - каже Радован 
признајући да се тако, домаћински по-
нашао одувек: - Изузетно сам срећан 
да су моје колеге и претпостављени 
то сагледали и предложили ме за тако 
вредно признање каква је награда 

„Инжењер Шистек“.
Радован подсећа да је у протеклих 

неколико година практично из темеља 
„подигнуто“ више секција које 15-ак 
и више година нису биле у функцији, 
почев од августа 2013. када је пуштена X 
секција, па априла 2015. VI, у априлу ове 

године VII, а претходно III и IV секција. 
Све су од потпуно неупотребљивих, 
оспособљене и пуштене у рад. Било је 
много посла, а нема секције којој није 
ушао у језгро, чауру, сваки делић, погле-
дао, проверио, урадио. 

- Некада је најважније било радити 
много, дати више, а ово је другачије 
време када се од свих нас очекује да 
посао обавимо брзо, тачно, најбоље... 
Да решење буде најјефтиније, а 
најквалитетније, да се избегну 
застоји, да се дође до дугорочних 
решења, да се ради и најефикасније и 
најрационалније. Колико год понекад 
звучи противречно, то су стални зах-
теви у послу - признаје Радован поносан 
што се може похвалити и као иноватор: - 
Свакодневни рад у погону и на опреми 
мотивисао ме је да размишљам и као 
иноватор. Тако сам дошао до пресе 
за ношење звона и навлачење звона, 
али и пресе за извлачење спојница, 
котрљајућих лежајева и зупчаника. 
Та решења нам олакшавају рад и 
помажу да ефикасно и квалитетно 
обавимо поједине физички врло зах-
тевне послове. Међутим, изузетно 
добро би било када бисмо имали 
макар још неког од млађих радника, 
колега, да им на време пренесемо ис-
куства, знања и драгоцене податке, 
али и да појачамо одржавање, како 

бисмо додатно умањили застоје.
Радован је у Мајданпек стигао из 

Медвеђе код Лесковца. У граду под Ста-
рицом добио је стан, основао породицу. 
Његова ћерка је незапослена, а син је 
повремено ангажован у РБМ-у где, на-
равно, прижељкује запослење.

- Изузетно волим овај град који 
је одувек несебично давао свима. 
Треба створити услове да се по-
крену машине, производња, прерада, 
запошљавање, да живи рудник и град 
кад већ могу и кад имају услове за 
будућност - каже овогодишњи добитник 
награде “Инжењер Шистек” из РБМ-а.

С. Вукашиновић

Све ово несебично је показао потпуковник доц. др Иван Марјановић, 
начелник Кабинета за васкуларну хирургију Специјалистичке по-
ликлинике ВМА у Београду, током збрињавања и лечења басенских 
радника, али и грађана Бора и Мајданпека. – Др Марјановић: Као 
човек изузетно сам поносан и сретан због ове нагарде, али као лекар 
не могу то да кажем јер је то значило да је протеклих година било 
доста повређених и болесних. Међутим, ту смо да и даље помажемо 
свакоме коме је то потребно

Као пословођа машинског 
одржавања остварио је посебне 

резултате водећи послове у погону 
флотације и млевења руде са циљем 
подизања капацитета и стабилности 

производње. – Аутор је више 
иновација које олакшавају рад и чине 

га квалитетнијим и прецизнијим

Рудник као друга кућа
Љ. Алексић
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Дубравко Кринић (Коп “Кривељ”)

Шистековци

Виртуоз на багеру

КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. - 
Својим стручним и савесним радом у 
претходном периоду, а нарочито у 2016. 
години, Дубравко Кринић, ВКВ баге-
риста РББ-а, дао је значајан допринос у 
остваривању високих производних ре-
зултата на површинском копу „Велики 
Кривељ“ – образложили су, кратко и 
јасно, директори Рудника бакра Бор свој 
предлог да овај 32-годишњак добије на-
граду „Инжењер Шистек“. Међутим, 
утисак је да још краће образложење које 
је на конференцији за новинаре пред 
Дан рудара, за једног од најмлађих до-
битника највишег басенског признања, 
дао генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски, много више говори: - 
Кринић је виртуоз на багеру, окреће 
га и товари више од онога што је и 
дизајном машине предвиђено.

И управник копа Милан Делић нам 
рече све најбоље о младом багеристи 
док смо силазили да га потражимо на 
етажама: - Нисмо се много двоумили 
када је требало да предложимо за на-
граду неког од багериста, возача, бул-
дозериста. Готово једногласно смо се 
сложили да се Кринић наметнуо као 

један од водећих мајстора. За девет 
година није имао никакве пехове, 
хаварије, ни пропусте, а увек је био 
у врху при остварењу норме, броја 

„тура“. Имам само похвале за њега и 
као човека и као руковаоца једне од 
најскупљих рударских машина каква 
је хидраулични багер. Брзо се иста-
као, чувао је или, како ми у рударству 
кажемо, осећао машину, сваку про-
мену звука, вибрацију, и на време ре-

аговао. Дошле су још две групе пер-
спективних багериста, али смо се од-
лучили за Кринића и сигурно нисмо 
погрешили у процени његове ода-
ности фирми, односу према послу и 
машини. Мислим да ће он то схватити 
као подстрек и наставити са добрим 
резултатима.

Трећег дана по додели награде за-
текли смо Кринића на кривељском 
копу како са колегом Далибором 
Станковићем, иначе дипломира-
ним инжењером, утовара педесет пету 

„туру“ у тој смени. Дампери прилазе по 
„порцију“ од четири-пет кашика (запре-
мине 22 кубика, тешке преко 50 тона) и 
брекћући одлазе ка транспортном си-
стему са товаром од 220 тона јаловине 
и 170 сопствених тона. - Од јутрос то-
варимо јаловину и максимално се 
трудимо да пратимо норму. Екипа је 
појачана, на багеру смо двојица, и 
до краја смене биће преко шездесет 

„тура“ – каже Кринић, пошто је предао 
багер колеги и сишао.

Од брујања машина једва се чујемо, 
али ипак разумесмо да је Кринић рођен 
у Шарбановцу 1984. године и завршио 

за машинског техничара нумеричких 
машина. Запослио се на површинском 
копу 2007. и од првог дана је на багеру. – 
Мој први, и да кажем омиљени багер, 
је „TEREX OK“ на коме сам провео, 
ево скоро ће десет година – каже он. - 
Тренутно се ремонтује, а сада сам на 
„Камацу“ багеру за који сам се такође 
обучио. За команде машине која 
кошта око четири милиона евра сео 
сам са 23 године и мало се уплашио 

његове величине, па и свих осталих 
машина које сам овде затекао. Али, уз 
велику помоћ старијих колега, из дана 
у дан све боље сам упознавао багер 
и после три месеца постао мајстор, 
после шест био сам већ доста сигуран. 
А, то није баш једноставно, никад није 
исто, сваки дан је другачији. Упадамо 
у разне ситуације, дођу кише, деси се 
да проклиза чак и багер са гусени-
цама, а камоли камион… и зато, пре 
свега, мора да се води рачуна о безбед-
ности, и багера и камиона. Може се об-

рушити етажа, закачити и оштетити 
и камион и багер, посебно његови 
хладњаци, може испасти комад стене 
из кашике…

Читаву смену Кринић се врти лево-
десно товарећи руду или јаловину, али 
више му смета кад паузира на тзв. ве-
ранди него кад је за командама. А, на овој 
машини све је толико компјутеризовано 
да је веома једноставно. Наравно, за 
онога ко зна шта и где треба да гледа. – 
Са екрана читамо колико се машина 
напреже, шта јој смета, али неке 
ствари, попут механичких кварова и 
ломова, мора и руковалац да осети, 
уочи. Међутим, каже Кринић, ово 
су нови багери и још се добро држе. 
Четири кашике и камион је пун, са 
пет већ прелива. Камиони имају 
ваге, семафоре, и товаримо док им се 
не упали жута лампа, онда возач за-
труби да је доста. Већ смо се „одока-
тивно“ увежбали да их добро пунимо 
а да се не упали црвено. Кад је етажа 
овако добро припремљена, руда добро 

изминирана, овај посао заиста радим 
са великом вољом. Нервознији сам 
кад треба да се уђе у неки усек јер је 
велики нагиб багера, велики напор да 
се постави, окрене према камиону…

Презадовољан, одмах по пријему на-
граде од министра рударства Алексан-
дра Антића, Кринић је изјавио: - Овим 
је награђен сав наш труд, и мој лични 
и колега. Надам се да ће ово бити под-
стрек и за мене и за њих. Верујем да 
сам први у низу младих људи који ју је 
добио. Питамо Кринића како му је сада 

кад се вратио послу. Каже: - Моје ћерке, 
двогодишња Нина и петогодишња 
Лена, гледале су ме на телевизији са 
одушевљењем и пуне су себе. Што се 
мене тиче, радим са још већом тремом 
јер сам први из плејаде младих баге-
риста који је награђен. Награда је још 
већа одговорност за мене као пример 
да је могућа и достижна, поготово што 
су ме сви они овде затекли, били код 
мене на обуци. А, само труд, одговор-
ност, дисциплина воде до ње. Ово је 
рудник и ми то озбиљно схватамо и 
озбиљно радимо. Кад нисмо на послу, 
е онда је шала и дружење. Моја смена 
саставила је једну фудбалску екипу 
и идемо да играмо где нас позову. 
Двапут смо били у Доњој Белој Реци, 
а планирамо ускоро и меч у мом Шар-
бановцу. Нажалост, и овако велика 
села као што је моје, полако се гасе, па 
и ја, због деце и њиховог школовања, 
планирам да временом пређем у Бор.

Љ. Алексић

“Готово једногласно смо се сложили да се Кринић наметнуо и као 
човек и као један од водећих мајстора. Сео је у кабину једне од 
најскупљих рударских машина са 23 године и брзо се истакао, чу-
вао је, или како ми рудари кажемо - осећао. За девет година није 
имао никакве пехове, хаварије, нити пропусте, а увек је предњачио 
по броју утоварених камиона” - каже управник копа Милан Делић

Са пет кашика терет већ прелива

Кринић: „Верујем да сам само први у низу младих колега који сам добио ову награду” 

И норма и безбедност багера и камиона
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Дејан Несторовић (ТИР)

„Нерад, недисциплину и 
неодговорност – не волим!”

ТИР. – Један од четворице овогодишњих лауреата 
награде „Инжењер Шистек” је конструктор техничар 
Дејан Несторовић из Топионице. У образложењу овог 
добитника највишег басенског признања пише „да је 
досадашњи радни век провео у Топионици на одго-
ворним пословима, почев од машинског одржавања до 
организације и контроле на експлоатацији и одржавању 
компресора и ваздуховода, где постиже запажене ре-
зултате. Учествовао је у изградњи и пуштању у рад 
нове топионице. Одличан је организатор послова, 
прави пример преданости послу, уређајима и сред-
ствима за рад, савесно и одговорно обавља радне за-
датке. Поседује организационе и моралне особине које 
су, заједно са личним знањем и дугогодишњом приме-
ном у решавању проблема у погону, створиле аутори-
тет код непосредних извршилаца у погону и колега из 
осталих бранши.”

Разговор са овим надасве вредним, али скром-
ним човеком дао је „крви и меса” помало сувопарном 
образложењу за најпрестижније признање компаније. 
Дејан је рођен 11. августа 1969. године у Шарбановцу, 
где је завршио основну, а у Бору Електро-машинску 
школу на одсеку конструктор техничар (смер – ме-
ханичар за одржавање машина). Запослио се 1988. у 
Топионици (одељење компресора). После две године 
стекао је и пети степен за машинбравара. Радни век 
од близу три деценије (првих десет година имао је бе-
нефицирани радни стаж) почео је као бравар, затим 
је постао техничар, па пословођа одељења компре-
сора, а од пре три године и руководилац одржавања и 
експлоатације компресора. 

Увек спреман да прихвати савете и нова знања, 
Дејан је у почетку учио од старих мајстора и радио 
шта су му претпостављени говорили. Како је напредо-
вао, морао је сам да води бригаду и организује посао. 
Најгора ствар је била, како каже, што је после одла-
ска старих мајстора остало мало њих који су знали тај 
посао. Када се Дејан запослио у одељењу компресора 

било је 12 радника (у једном тренутку остала су само 
двојица), а сада их има петорица. Поред осталих оба-
веза, Дејан води и екипу која само прати рад компре-
сора (раније их је било 16 - по четири у смени, сада 
шест). Успешно је завршио стручну обуку у Финској 
за одржавање опреме у новој топионици. О новим пи-
рометалуршким постројењима и технологији говори 
само у суперлативу – супер, одлична. . .

- Пошто смо због обавеза у старој топионици 
врло мало присуствовали градњи и монтажи 

нове, обука нам је много значила јер смо видели 
како све то функционише. Када је реч о машин-
ском одржавању, питали смо за сваки агрегат, шта 
има од резервних делова, на колико се мења, шта 
је најважније имати од делова на залихама. По по-
вратку смо имали визију како то изгледа, а убрзо 
потом почела је да ради и наша топионица. Од 
тада више времена проводим тамо на одржавању 
него на компресорима. Нова топионица је, што се 
тиче гасова и прашине, идеална за рад. У старој је 
опрема била дотрајала, све се радило на основу ис-

куства, а овде има параметара захваљујући којима 
у сваком тренутку можеш да одредиш где се и шта 
дешава. То је много добро зато што можеш да преду-
хитриш квар на агрегату – рекао је Несторовић. 

Уз оцену да је старт нове топионице био најтежи 
и да је у то време дане и ноћи проводио тамо, Дејан 
наставља причу: – Често се дешавало да се нешто 

заглави и неће да ради. Тада смо заједно са Фин-
цима решавали и отклањали проблеме. „Ватрено 
крштење” што се тиче опреме била је хаварија 
на вентилатору, а комплетан ремонт су обавили 
моји радници. После тог првог искуства радили 
смо на црпној цеви за кондензат на парном сушачу. 
Поново смо сами урадили и убацили цев, како би 
све функционисало и било што мање застоја. Сада 
сам у новој топионици задужен за пнеумаксе за 
транспорт концентрата са којима има тешкоћа 
због гранулације концентрата. Иновирали смо 
чишћење и демонтажу пнеумакса и урадили много 
резервних делова за њега. Купили смо само неке 
нове у иностранству, како бисмо на основу њих 
могли да правимо техничку документацију, а онда 
смо их израђивали код нас, што је четири-пет пута 
јефтиније. Урадили смо и дизне за бочне и главни 
горионик. У почетку се дешавало да због темпера-
туре изгоре џакасти бек-филтери који скупљају 
прашину и враћају је у процес, али и то смо сав-
ладали заједно са стручњацима АТБ ФОД-а. Вели-
ких проблема је било и са регулационом клапном 
на вентилатору за гасове које „терају” из филтера 
према сумпорној, јер није била направљена за наше 
услове рада. Прилагодили смо је нашим условима и 
сада ради беспрекорно. 

Списак иновација и нових техничких решења 
које је осмислио Дејан, заједно са људима из Службе 
машинског одржавања, заиста је подужи. Зато и 
не чуди што му је 2014. године припала награда за 
најбољег радника Топионице, као и награда за допри-
нос изградњи нове топионице. А онда је као круна 
његовог труда и ангажовања стигло и највише басен-
ско признање „Инжењер Шистек” којим је скромни 
Дејан, по његовим речима, био пријатно изненађен. 
Још више га је изненадило, и обрадовало, то колико га 
је колега са посла звало и честитало, јер „је са свима 
добар, такав је човек, не воли да се свађа”. 

- Стварно је нисам очекивао, али велика је 
привилегија и част добити ову награду. Захвалио 
бих се својим другарима, пријатељима, сарадни-
цима, јер је не бих добио да није било њих који су 
ми помагали. Увек смо радили заједно и нисам само 
ја заслужан за све ове активности него сви радници 
Топионице. Једино као колектив можеш да функци-
онишеш. Било је проблема у новој топионици, али 
проблеме треба решавати, а не бежати од њих. Ако 
волиш то што радиш, успех је достижан и загаран-
тован. Волим да сарађујем са људима и да им по-
мажем. Штета што нема младих радника - ја сам 
скоро три деценије на овом радном месту на ком-
пресорима, а потребно је најмање десетак година 
да пренесеш своје знање и искуство – каже Дејан.

Несумњиво је да је Несторовић стекао ауторитет 
код непосредних извршилаца. Истина, на једном зиду у 
просторијама Службе залепили су казне које су стигле 
од Дејана као руководиоца и, у шали, оставили место 
за неку коју ће он евентуално заслужити. – Тачно је 
да сам кажњавао своје раднике, али никада неза-
служено. Нерад, недисциплину и неодговорност 
– не волим! Али, ни његовим претпостављенима не 
мањкају речи хвале на његов рачун. Уз неизбежни 
осмех, Дејан каже да му је Драган Николић, руко-
водилац одржавања у Топионици, много пута досад 
рекао да жали што није као он - тако пун елана и никад 
зловољан. 

Чини се да је Дејанова енергија неисцрпна. Пошто 
живи у Шарбановцу, помало се бави и пољопривредним 
пословима. - Сваког јутра устајем око четири сата, 
нахраним животиње, одвезем жену на посао и у 
Топионици сам већ у шест. Волим рано да одем 
на посао, обиђем погон и спремим документацију, 
како не бих неспреман отишао на јутарњи рапорт. 
Тако сам навикао и не умем другачије. 

Једино му је остала „жал за неуписаним факулте-
том”, јер је у то време „мало њих са села студирало, а 
и отац му је рекао да му је доста да буде техничар и да 
се шета у мантилу, јер су они тада били ’закон’”. Зато 
поносно истиче да његова кћерка завршава математику 
на Филозофском факултету у Нишу, а да је син изабрао 
управо Машински факултет.

Ј. Станојевић

Нова топионица је, што се тиче гасова и 
прашине, идеална за рад. У старој је опрема 
била дотрајала, све се радило на основу ис-
куства, а овде има параметара захваљујући 
којима у сваком тренутку можеш да одре-
диш где се и шта дешава и да предухитриш 
квар на агрегату – рекао је Несторовић. - 
Било је проблема у новој топионици, али 
проблеме треба решавати, а не бежати од 
њих. Ако волиш то што радиш успех је до-
стижан и загарантован

Увек смо радили заједно и нисам заслужан само ја него сви 
радници Топионице - каже Дејан Несторовић (у средини)
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У “Кривељу” раскривање у првом плану а на руди ретко кад оману

Један од два багера изашао из копа „Церово 1”

КОП “КРИВЕЉ”. – Испуњење 
плана на руди и настојање да се што 
више приближе плану у раскривању - 
обележје је вишемесечних, па и авгу-
стовског рапорта са кривељског копа, 
где се ових дана посебно труде да 
што више јаловине превезу транспор-
тним системом. Јер, и даље је акту-
елно смањење трошкова, пре свега нор-
мативних материјала као што су нафта, 
ел. енергија и експлозиви. - Тамо где се 
највише троши, највише може и да се 

уштеди – каже управник Милан Делић. 
– Зато мекше партије јаловине са 
запада копа утоварамо без минирања 
и “скидамо” значајне ставке у трош-
ковима. И при одржавању, где год је 
могуће, репарирамо делове и више се 
ослањамо на домаћу набавку. Све што 
може да се нађе јефтиније, а квалите-
том одговара, набавља се или израђује 
у сопственим радионицама, тако да је 
кампања максималне производње, уз 
штедњу на свим плановима, врло ак-
туелна.

Оперативним планом је било 
предвиђено да се августа у “Кривељу” 
откопа 852.500 тона руде и 1,7 мили-

она тона јаловине, што је 2,557 мили-
она тона укупних ископина. Планиран 
је средњи садржај бакра од 0,256 одсто, 
што би дало 2.119 тона бакра у руди. За 
29 дана августа кривељски рудари от-
копали су 725.550 тона руде (91 одсто 
плана) и 1,054 милиона тона јаловине 
(66 процената плана). Укупне ископине 
су 1,779 милиона тона или око 75 про-
цената планираних. Садржај бакра у 
руди био је нешто бољи тако да је у ав-
густу (без последња два дана) остварен 
средњи садржај 0,28 одсто, што из поме-
нутих 722.550 тона даје 2.026 тона бакра 
и веру да ће се испунити план.

- Овај подбачај у количи-
нама опет није због копа, јер је 
целог месеца на депонији било 
довољно руде - објашњава Делић. – 
Међутим, флотација је имала нешто 
предвиђених, нешто непредвиђених 
застоја. Једно време је радила са две 
млинске секције, тако да је прерада 
мања и отуда подбачај од девет одсто 
– каже Делић. - Али, већ смо га “испе-
глали” бољим садржајем, па ће бакра 
у руди бити на предвиђеном месеч-
ном нивоу. Што се тиче јаловине, ту је 
учинак 67 одсто (1,054 милиона тона) 
и, пошто је до краја месеца још два 
дана, неће бити значајније промене у 
процентима. 

За седам месеци показатељи су 
слични. Од предвиђених 5,867 мили-
она тона руде, дато је 5,667 милиона 
тона, односно 97 процената. Годишњим 
планом садржај метала је био предвиђен 
на 0,247% а остварен је 0,269%. То је 
нешто преко плана тако да је и бакра у 
руди преко - уместо 14.076 тона, дато је 
14.588. Што се тиче јаловине ту се под-
бацило тако да је уместо 12 дато 7,44 ми-
лиона тона, или 60 одсто плана.

-Август се не издваја по нечему по-

себном од претходних месеци. Било је 
неколико пљускова са грмљавином 
који су донели кратке прекиде у 
напајању струјом, али је успостављање 
електромрежа и уклањање наноса 
са путева ишло брзо. Транспортни 
систем је у августу боље радио. Преве-
зао је знатно више јаловине и тежња 
је да сва јаловина иде њиме, сем влаж-
них хумусних партија из дела копа 
поред Кривељске реке. Оне ће се од-
лагати ближе како се не би трошило 
гориво за вожњу на планир. 

Последњих месеци акценат је управо 
на раскривању тог дела копа према 
Кривељској реци где је погодна релација 
до транспортног система – кратка је и 
без успона - тако да су идеални услови за 
уклањање довољних количина јаловине. 
Са рудом иде по плану, каже Делић: - 
Имамо довољно миниране руде да 
завршимо овај месец и спремно наста-
вимо. До краја септембра завршиће 
се и ремонт „ОК”-багера тако да ће, 
као пети, “ускочити” у производњу и 
олакшати припрему довољних коли-
чина руде. Два булдозера, грејдер и 
утоваривач су исправни и одржавају 
путеве, док трећи булдозер при-
према отварање “Церова 2”. Бушење 
и утовар су на предвиђеном нивоу, а 
две цистерне свакодневно прскају 
прашину на путевима копа због бли-
зине села и услова рада. Месец је 
прошао без већих застоја, а дневни и 
велики сервиси камиона обављају се 
предвиђеном динамиком тако да је на 
точковима од 13 до 15 дампера.

Љ. Алексић

ЦЕРОВО. - Један од два багера који 
раде на „Церову 1“ 25. августа је изашао 
из копа и са оближњег планира на за-
падном ободу сутрадан почео утовар 
тврдог материјала којим ће се насипати 
приступни пут ка „Церову 2“. Како нам 
рече Драган Илић, управник копа, овим 
поступком желе се убрзати послови и 
искључити сметње у отварању новог 
лежишта које може донети евентуална 
кишна јесен.

-Највећи део приступног пута 
према „Церову 2“, дужине око 1.700 
метара, пробијен је и проширен – 
рече нам Илић. - Почињемо његово 
насипање тврдим материјалом који ће 
створити поуздану подлогу за кретање 
тешких камиона, а и самих багера кад 
крену на нову локацију. Остало је да 

се уради још око 400 метара пута и то 
ће бити брзо завршено чим се разреше 
преостали имовинско-правни односи, 
односно откупи преостало земљиште. 

Да време не губе ни они који брину 

о напајању будућег копа електричном 
енергијом потврдила нам је екипа на 
челу са Мирком Грчићем, саветником 

генералног директора РТБ-а за елек-
тротехнику и машинство. Након обила-
ска трасе којом ће бити постављени ви-
соконапонски каблови, Грчић нам рече: 
- На основу рударских подлога ових 
дана припремамо, бирамо напојне 
водове и трафостанице за све потро-
шаче на будућем копу рудника бакра 

„Церово 2“. Спецификације и прва 
идејна решења биће готови за наред-
них десетак дана. На основу тих пода-
така набављаће се каблови, уговарати 
опрема и те активности ускладити са 
укупним планом отварања новог ле-
жишта. Да је доста тога већ разјашњено 
и да део по део нове опреме која ће 
омогућити приступ новим тонама бакра 
на Церову заузима своје место, потврдио 
нам је истовар нове трафостанице која 
је у међувремену шлепером пристигла 
на коп. 

Подсетимо да је лежиште „Церово 
2“ нешто мање од „Церова 1“. У њему 
се налази више од 24 милиона тона руде 
са средњим садржајем бакра од преко 
0,3 одсто. То су резерве, како нам не-
давно рече Видоје Адамовић, технички 
директор РББ-а, довољне за рад руд-
ника наредне деценије са садашњим 
капацитетом од 2,5 милиона тона руде 
годишње. А, пројекат, одобрење Мини-
старства, сва валидна документација за 
експлоатацију „Церова 2“ - обезбеђени 
су! Преостаје још да се доврши откуп 
земљишта изнад лежишта.

И док се на Церову све полако окреће 
ка новом копу, експлоатација „Церова 1“ 
улази у завршницу. На његовом дну је, 
према проценама одговорних, довољно 
руде до краја године. Како се од сеп-
тембра планира почетак раскривања 

„Церова 2“, рачуна се на очување конти-
нуитета рударења, пошто би се за четири 
месеца уклонила око три милиона тона 
раскривке, колико тамошње рударе дели 
од прве руде новог лежишта. За 23 дана 
августа са дна старог копа („Церово 1“), 
који је током августа максимално про-
ширен, узето је 120.300 тона руде са 
средњим садржајем бакра од 0,206 одсто.

Љ. Алексић

Док се чека разрешење преосталих имовинско-правних односа, 
рудари насипају управо просечен и проширен пут тврдим 
материјалом као поузданом подлогом за кретање тешких 
камиона и багера кад пођу на нову локацију. – И електрослужбе 
припремају идејна решења, бирају напојне водове и 
трафостанице за све потрошаче на будућем копу

Почиње насипање приступног пута ка „Церову 2“

Залет за спокојнију јесен

Тежња је да се што мање касни у раскривању, и да се, због 
трошкова, што више јаловине вози транспортним системом. – 
Рудари ће сигурно испоручити за август планираних 2.119 тона 
бакра у руди јер су бољим садржајем “испеглали” мали подбачај у 
количинама, али ће им трећина од планираних 1,7 милиона тона 
јаловине вероватно остати ван домашаја

Милан Делић
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Августовска производња у Руднику бакра Мајданпек

Убрзано одводњавање Јужног ревира Рудника бакра Мајданпек

Асфалтирана деоница пута испод Андезитског прста

РБМ

РБМ. - Дуго припремано повећање 
одводњавања Јужног ревира, са циљем 
да се дође до нових рудних етажа на Ан-
дезитском прсту, а тако и континуитета 
производње руде док траје раскривање 
других рудних лежишта, у Руднику 
бакра Мајданпек почело је 22. авгу-
ста. Тада је пуштена у рад друга линија 
одводњавања, чиме су капацитет и 
учинак, практично, дуплирани. 

- Уместо 720 кубних метара, колико 
је испумпавано једном линијом са 
две редно везане пумпе, сада имамо 
и другу линију и додатних 720 метара 
кубних на сат које испумпавамо са ЈР 

- каже Андреја Марковић, помоћник 
директора РБМ-а за рударство. - Тиме 
стварамо извеснију ситуацију за 
ослобађање лежишта и припрему ра-

дилишта за производњу у наредним 
месецима.

На терену је приметан рад још једне 
линије и чињенице да се 1.440 кубних 
метара испумпава на сат. Када је стар-
товала и друга линија, ниво воде у 
језеру био је на коти 215,02, а 29. авгу-
ста 214,50. То говори да је за само неко-
лико дана ниво воденог огледала повр-
шине 30 хектара „оборен” за пола метра. 
Како је дно језеро у форми обрнуте 
зарубљене купе, наставак испумпавања 
ће све више смањивати површину.

- Све што је урађено на линији 
(постављање пумпне станице и пон-
тона, припрема елемената) рађено 
је у ПУС-у и у сопственој режији за-
послених у РБМ-у, односно екипе за 
одводњавање са Површинског копа 
којима су у помоћ прискочиле колеге 

са јаловишта – наглашава Марковић.
У постојећем систему одводњавања 

на Јужном ревиру биле су две редно 
везане пумпе од 315 киловата (капаци-
тета 720 кубика на сат) које избацују 
воду на 135 метара, док другом осло-
нац представља пумпа од 500 киловата 

(капацитета 100 литара на 280 метара 
висине). Очекује се да, уместо 500 
хиљада кубних метра колико је раније 
месечно испумпавано са Јужног ревира, 
убудуће буде избацивано милион кубика.

 С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - Почетком авгу-
ста асфалтирана је 850 метара дуга де-
оница државног пута првог Б реда (број 
33) испод Андезитског прста, на излазу 
из Мајданпека ка Кучеву. Тиме су, после 
готово годину дана, створени сви услови 
за несметано одвијање саобраћаја на 
овој деоници која је била измештена 
због планског проширења површин-
ског копа Рудника бакра Мајданпек и 
преусмеравања експлоатације са Се-
верног на Јужни ревир. Током неко-

лико летњих месеци прошле године 
саобраћај је био усмерен на заоби-
лазни, Партизански пут, а потом се 
одвијао пробијеном деоницом која је 
овонедељним асфалтирањем потпуно 
приведена намени.

- То ће пуно значити не само воза-
чима, већ и Мајданпечанима јер ће 
са тог дела сада долазити мање пра-
шине - рекао је Дејан Вагнер, председ-
ник Општине Мајданпек. Притом се за-
хвалио грађанима на разумевању за по-

словне потезе који се предузимају у Руд-
нику бакра Мајданпек са циљем да се 
превазиђе још увек сложена ситуација: 

- Рудник бакра Мајданпек је стуб ове 
општине и овог града. Надам се да 
ћемо зато и убудуће имати разумевања 
за напоре који се ту буду предузимали, 
па макар они подразумевали овакве 
и сличне ситуације. Једноставно, 
Мајданпеку нема живота без рудника 

- нагласио је први човек Општине.
Планско проширење површинског 

копа РБМ-а наметнуло је запосленима 
у овом предузећу решавање бројних 
инфраструктурних проблема од којих 
је измештање магистралног пута била 
само једна обавеза.

-Пре годину дана били смо 
принуђени да изместимо деоницу 
пута испод Андензитског прста на 
нову локацију, па и да порушимо мост 
преко којег се саобраћај одвијао. На 
овом месту смо грађанима обећали и, 
као друштвено одговорно предузеће 

које испуњава све своје обавезе, сада 
смо створили услове да се на овој де-
оници саобраћај поново одвија нор-
мално – рекао је Бранислав Томић, ди-
ректор РБМ-а. Притом је истакао драго-
цену помоћ Владе: - Без помоћи Владе 
Републике Србије све ово не бисмо 
могли да урадимо. Овим смо добили 
не само 850 метара асфалта, већ и 
улаз у град какав се очекује.

Дејан Матејевић, председник 
Општинског већа СССС за општине 
Мајданпек, Неготин и Кладово додаје: - 
Драго нам је да се РБМ још једном по-
казао као социјално одговорна фирма. 
Испунио је обећање и пут потпуно 
оспособио за саобраћај. Наравно, по-
себна захвалност припада и становни-
цима Мајданпека. Није нам било лако 
годину дана, али знамо да је то било за 
бољитак града и рудника. 

Због асфалтирања ове деонице, 
саобраћај није био у прекиду.

С. Вукашиновић

Раскривање “Истока 1” успорено због 
недостатка потребног броја возила за пуну 

упосленост багера. – Произведено 1.400 тона 
бакра у концентрату, уз одговарајуће количине 

племенитих метала

Плански резултати на Андезитском прсту

Уместо 720, сада се испумпава 
1.440 кубних метара на сат, односно 

уместо пола милиона, милион кубика 
месечно. - Олакшава се приступ нижим етажама 

Андезитског прста са којег се обезбеђује континуитет 
производње. – Радови изведени у сопственој режији

Прорадила и друга линија

Прошле године измештена деоница пута на улазу у град из 
правца Кучева, асфалтирана је и потпуно приведена намени. – 
Челни људи општине и Рудника бакра Мајданпек се захвалили 
грађанима на стрпљењу

РБМ испунио своју обавезу

 РБМ.- Августовска производња 
у мајданпечком Руднику бакра, са 
око 1.400 тона бакра у концентрату и 
одговарајућим количинама племени-
тих метала, достигла је ниво планских 
задатака за овај месец. На Андезит-
ском прсту одакле се обезбеђује руда 
и раскривка је била у предвиђеим ок-
вирима, али је сенку на укупан резул-
тат бацио нови заостатак на раскривању 

„Истока 1” - другог великог и важног ра-

дилишта Јужног ревира са којег би на-
редних година требало да се обезбеђује 
производња РБМ-а.

- Током августа уочене су неке боље 
тенденције када је реч о производњи 
руде - каже Андреја Марковић, 
помоћник директора РБМ-а за рудар-
ство. - Месечни план „на руди” реали-
зовали смо са 95 процената, садржај 
бакра премашили за седам, количину 
бакра у руди за три одсто, а и јаловину 

на Андезитском прсту смо добро 
уклањали о чему говори остварење 
од 95 одсто и „на укупним ископи-
нама”. Нажалост, напредовање на 

„Истоку 1” одвијало се слабо јер нисмо 
имали довољно тешких возила која 
би се могла усмерити на јаловинске 
багере и обезбедити њихову пуну 
упосленост. Када је реч о Транспорт-
ном систему, проблем булдозера је и 
даље евидентан, како за радилишта 
тако и за обезбеђење услова за рад 
и функционисање транспортног си-
стема.

Због неповољних резултата на 
другом активном радилишту - „Истоку 
1”, план укупних ископина за 30 дана ав-
густа остварен је са 61 одсто.

- Проблеми са електричном 
енергијом смањили су број возила 
у раду. Грејање генератора зауста-
вило је два, а још три возила била су 
ван строја због проблема са високо-
напонским кабловима инсталација - 
појаснио нам је Братислав Благојевић, 
помоћник директора РБМ-а за електро-
машинство. - Недостатак пнеуматика 
био је проблем за још четири дампера, 

тако да смо у раду имали мањи број 
возила од планираног и потребног. На 
срећу, околности су се промениле, па у 

септембарску производњу улазимо са 
10-ак возила у раду.

У Флотацији су успели да пре-
раде све количине ископане руде, уз 
веома добро искоришћење и са квали-
тетом концентрата који одговара потре-
бама топионице. Упоредо, ообављени 
су и послови од значаја за сигурност у 
снабдевању флотације водом, а на Повр-
шинском копу настављени инфраструк-
турни радови неопходни за планско 
проширење копа РБМ-а.

 С. Вукашиновић

Андреја Марковић
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Правна служба РБМ-а бележи запажене резултате у судским споровима

Обезбеђен нови атомски спектрофотометар за хемијску лабораторију РБМ-а

Законит, одговоран и ефикасан рад

РБМ. - Правна служба Рудника 
бакра Мајданпек има запажене резул-
тате у вођењу судских спорова, важном 
сегменту у укупном делокругу свога 
рада и функционисања предузећа и то 
како пред Привредним судом у Зајечару, 
Основним судом у Бору, тако и Основ-
ним судом у Мајданпеку и Прекршајним 
судом у Неготину – Одељење у Мајдан-
пеку. Говор бројки за последњих пар 
година то потврђује, а у самој служби 
истичу да су у раду и вођењу судских 
поступака у судовима били поштовани 
принципи и начела закона и других про-
писа, што је имало утицаја и на зако-
нит, одговоран и ефикасан рад Правне 
службе РБМ-а.

Правна служба РБМ-а је у последње 
три године водила 23 парнична поступка 

пред Основним судом у Бору, против 
бивших запослених у РБМ-у и “Зла-
тари Мајданпек” који су захтевали да 
им се утврди право на висину пензије и 
накнаду штете због мање пензије. По-
ступци су окончани 2014. и 2015. године 
одбацивањем тужби и оглашавањем суда 
као ненадлежног у поступању.

У прошлој и овој години, ова служба 
водила је 35 парница, од којих су четири 
биле у Привредном суду у Зајечару, 
ради дуга и окончане су. Остали по-
ступци су вођени пред Основним судом 

у Мајданпеку. Углавном је то било ради 
дуга и накнаде штете због повреда на 
раду, а окончано је 28. У шест парнич-
них поступака, где је тужбом тражено 
поништење решења о отказу уговора о 
раду и враћање на рад, за пет је поступак 
окончан потврђивањем решења о отказу, 
са образложењем да је отказ дат на зако-
нит начин, док је у једном предмету по-
ступак у току.

Пред Прекршајним судом у Него-
тину – Одељење у Мајданпеку, вођена 
су и окончана три поступка из области 

безбедности саобраћаја.
Пред Основним судом у Мајданпеку 

вођено је седам кривичних поступака 
по пријавама за крађу имовине РБМ-а 
и у три предмета поступак окончан. 
Осим тога, Полицијска станица је под-
нела девет кривичних пријава због крађа 
имовине РБМ-а, где се процесуирање 
очекује.

- Поступке пред судовима водили 
смо на савестан и одговоран начин - 
каже Снежана Зечевић, помоћник ди-
ректора РБМ-а за кадровске, правне и 
опште послове и сарадњу са локалном 
заједницом: - Подносили смо тужбе 
ради дуга, када је дуг основан, подно-
сили кривичне пријаве против учи-
нилаца када је било довољно основа 
за сумњу на чињење кривичних дела 
и отказивали уговоре о раду запосле-
нима у РБМ-у, када је било довољно 
доказа да је запослени учинио по-
вреду на раду и прекршио радну дис-
циплину. У одбрани РБМ-а, као туже-
ника подносили смо довољно доказа 
да би се одбациле тужбе, односно, 
одбиле као неосноване или евенту-
ално, умањили износи за досуђене на-
кнаде штета због задобијених повреда 
на раду.

Такви аргументи, показало се, 
никога не остављају равнодушним, суд 
их уважава, а пресуде то потврђују.

С. Вукашиновић

 РБМ. - Лабораторија Рудника 
бакра Мајданпек добила је нов атом-
ски апсорпциони спектрофотометар, а 
досадашњи “атомац” је отишао у други 
план и, коначно, постао само резерва. 
Нови уређај најновије генерације из 

„Перкин Елмера” омогућиће сигурнији 
рад лабораторије, обраду узорака и 
израду анализа за све производне целине 
Рударско - топионичарског басена Бор 
(сва три копа и флотације).

- Стари апарат је био “на издисају” 
и за њега одавно није било резервних 
делова и сервисера, па смо оправке 
морали радити сами, уз редован 
посао. Како смо остали без слободног 
времена за те послове, јер смо преу-
зели већину анализа за комплетан 
РТБ Бор, имали смо проблем са вре-
меном давања анализа и страховали 
да не можемо обавити поверен посао 

- каже Иванка Станчић, руководилац 

Хемијске лабораторије ПУС-а .
- Тај апарат ради, али би у случају 

квара, осим времена за његово 
детектовање, било неопходно и оно за 
поправку којег нема јер сви очекују 
да анализе за своје пробе добију на 
време - појашњава Наташа Томић, 
руководилац радне групе Аналитика. - 
Разумљиво, јер се на основу њих от-
копава, детерминишу параметри рада 
флотација „Кривељ”, „Церово” и 
Мајданпек, па смо сваког дана стра-
ховали да би, у случају квара, могли 
да имамо проблем у изради анализа и 
давању података који су потребни за 
текућу производњу.

Стари апарат (произведен 1975. 
године) припада групи оних који су 
одрадили и више својих векова. - Са 
новим смо првенствено добили сигур-
ност у раду и самопоуздање да можемо 
благовремено одговорити обавезама. 

Захвални смо менаџменту РБМ-а и 
РТБ-а што су препознали проблем и 
реаговали чим су финансије дозво-
лиле да се обезбеди нови уређај уз који 
ћемо имати много више могућности 
за израду и више елемената. За еле-
менте које смо већ радили неће бити 
тешкоћа јер су нам методе и проце-
дура познати, али ће за друге за које 
смо добили лампе бити потребно још 
мало простора и времена како бисмо 
разрадили методе за упоредне ана-

лизе – каже Станчићева. Новим апара-
том су веома задовољни јер је осетљив, 
па могу да се раде анализе и са ниским 
садржајем бакра, што је важно, посебно 
када је реч о јаловини. 

- Детекција трагова метала и 
осетљивост апарата су знатно већи, 
што је и логично у поређењу са 
старим. Ово је најновији модел из 

овогодишње производње „Перкин 
Елмера” и оправдава сва очекивања, 
с тим што ћемо већину његових 
могућности тек сагледавати кроз рад 
– истиче Томићева. - Апарат је спреман 
за основне методе које смо радили 
и на старом типу “атомца”. Сада 
имамо могућности за нове, односно 
утврђивање елемената које до сада 
нисмо могли да радимо. Тако ћемо 
проширити дијапазон анализа узо-
рака руде по коповима и истражним 

радовима.
Осим поузданости и квалитета, 

време потребно за анализу узорака се 
неће смањиити. Јер, сваки “атомац” 
има скоро идентично време рада, при-
преме калибрације, израде анализа, али 
овај је опремљен софтвером, па се ели-
минише могућност људске грешке при 
очитавању резултата.

У вођењу судских поступака 
поштовани принципи и на-
чела закона и других пропи-
са. - Пред Основним судом 
у Мајданпеку, од 31 парни-
це ради дуга и накнаде ште-
те због повреда на раду, окон-
чано је 28. У шест парнич-
них поступака, за поништење 
решења о отказу уговора о 
раду и враћање на рад, за пет 
је потврђено решење о отказу, 
а у једном предмету, поступак 
је у току.

Нови уређај „Перкин Елмера” замениће стари из 1975. године на 
којем се до ових дана радило и страховало од могућих кварова 
будући да резервних делова и сервисера нема, а анализе које се 
раде не само за Мајданпек, већ и за „Кривељ” и „Церово”, морају 
се завршити на време

Шири дијапазон анализа

Иванка Станчић 
и Наташа Томић

Наташа Томић: Детекција трагова метала и осетљивост апарата су знатно већи

Снежана Зечевић

С. Вукашиновић
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ТИР. – За 28 дана августа Топио-
ница је примила укупно 31.715 тона 
влажног концентрата бакра, са 5.975 
тона „црвеног” метала. Од укупне ко-
личине допремљене сировине, 9.791 
тона стигла је из Флотације „Велики 
Кривељ” (са 1.633 тоне бакра), 6.755 
тона из Флотације Рудника бакра 
Мајданпек (1.137 тона), 4.669 тона из 
Флотације Бор - концентрат из Јаме и 
шљаке (1.022 тоне), као и 10.500 тона из 
увоза (2.181 тона). Одељење припреме, 
уз добро одржавање овог дела погона, 
задовољило је захтеве припреме шарже 
у складу са потребама нове флеш-пећи. 
Радом конвертора број три и четири, 
анодне пећи један и три, као и обе ливне 
машине, Топионица је за то време пре-
топила 30.838 тона шарже (са просеч-
ним садржајем од 20 одсто метала) и 
произвела 6.517 тона анодног бакра. У 
бедингу ових дана има око 3.400 тона 
шарже.

ФСК је, у границама пројектованих 
технолошких параметара, успела да ис-
прати рад Топионице и продуковала 
20.017 тона сумпорне киселине (193.000 
тона од почетка године). На залихама у 
складишту се налазе оптималне коли-
чине (4.000 - 5.000 тона) киселине која 
се свакодневно отпрема потрошачима 

у земљи и иностранству. Постројење за 
пречишћавање отпадних вода (у саставу 
ФСК-а), такође, ради стабилно. Наред-
них дана очекује се завршетак друге 
касете за складиштење муља. 

- Ново пирометалуршко постро-
јење радило је добро о чему сведочи 
податак да је временско искоришћење 
достигло 97 процената (пројектовано 
је 90%). У току су припреме за плани-
рани застој, када ће бити отклоњени 
сви недостаци уочени током скоро 
једноипогодишњег рада постројења. 
У Фабрици сумпорне киселине 

главни задатак је отклањање недо-
статака који су последица пожара 
у марту прошле године (поправка 
мокрог електростатичког фил-
тера, просејавање прве етаже кон-
тактног котла и довођење ком-
плетног постројења у пројектовано 
стање). Очекујемо да ове активности 
почну 15. септембра пошто зависе од 
пристизања других компоненти ка-
тализатора. У време застоја у Топио-
ници санираће се и кранови у Елек-
тролизи – рекао је Бобан Тодоровић, 
директор ТИР-а. 

Електролиза је, са 594 ћелије у 
раду (у наредним данима очекује се 
повећање на 640), дала 5.200 тона ка-
тодног бакра, и то одличног квалитета. 
РЈ Регенерација је од почетка августа 
продуковала 90 тона плавог камена који 
се непрестано пласира традиционал-
ним купцима. У Златари је у току шеста 
овогодишња кампања производње пле-
менитих метала. 

Од прерађивачких металуршких 
погона, који раде смањеним обимом и у 
тешким условима, упослена су само два 
- погон синтер-металуршких производа 
у Фабрици бакарне жице и Ливница фа-
зонских одливака у Ливници бакра и ба-
карних легура. 

Услужни погони ТИР-а успешно су 
обавили задатке. Енергана је задовољила 
потребе за свим енергентима техно-
лошког процеса добијања бакра у То-
пионици, Фабрици сумпорне киселине 
и Електролизи (грејање електролита). 
Овде је од почетка августа у реакционој 
турбини произведено 442 мегаватсата 
електричне енергије (просечно 16 MWh 
дневно). Транспорт ТИР-а је главне ак-
тивности усмерио на утовар и превоз то-
пионичке шљаке из флеш-пећи до дро-
биличног постројења, као и концентрата 
бакра.

Металургија
Ново пирометалуршко постројење радило стабилно и у августу

Металурзи припремају планирани ремонт новог постројења

Дупло више киселине
ТИР. – За седам месеци ове године произведено је 173.338 тона сумпорне кисели-

не, што је два и по пута више него у истом периоду 2015. када је дато 76.325 тона. – 
И степен искоришћења сумпора далеко је већи. Према пројекту „нове топионице”, 
он износи 98,5 процената. А, до маја прошле године, када смо радили комбинова-
но са старом фабриком, искоришћење SO2 достизало је тек 50 одсто, док је остало 
падало на град и околину. Из овога се види колико је нова технологија омогућила 
еколошки чисту средину, без загађења ваздуха SO2 – рекао је Владимир Јаношевић, 
заменик директора ТИР-а за техничка питања. 

Стојадин Додић, заменик директора ТИР-а за економска, правна и општа 
питања, додао је да проблема са пласманом сумпорне киселине нема, јер ТИР има 
годишњи уговор са „Еликсир групом”, тако да су месечне залихе оптималне и крећу 
се од 4.000 до 5.000 тона. 

Планом производње ТИР-а за ову годину предвиђена је продукција 400.000 тона 
сумпорне киселине, а до сада је остварено 81 одсто ове количине. Примера ради, 
2014. завршена је са билансом од 83.365 тона.

ТИР. – Металурзи се увелико 
припремају за планирани застој који 
треба да почне половином септембра. 
Његов основни циљ јесте да се отклоне 
недостаци који су уочени током скоро 
једноипогодишњег рада новог пиро-
металуршког постројења. Како нам је 
рекао Славиша Стефановић, управник 
Топионице, главна интервенција у овом 

погону биће превентивна санација котла 
утилизатора и то, пре свега, у делу споја 
котла са флеш-пећи. 

- То је место где се често стварају 
наслаге које смо минирали, па су се 
поједине цеви оштетиле. Њих смо 
досад „крпили”, а застој ћемо иско-
ристити да их што више заменимо 
новим, како би та позиција била си-

гурна у наредном периоду. Предстоје 
активности и на редлерском систему 
за отпрашивање гасова испод котла 
утилизатора, пошто се похабао како 
редлерски део, тако и кутије кроз 
које се они крећу. На систему за вучу 
гасова санираћемо дуваљку, односно 
вентилатор за вучу гасова из флеш-
пећи. Ту ћемо реконструисати дампер 
тако што ћемо, уместо досадашњег 
начина затварања тзв. гиљотином, 
уградити клапну која се већ показала 
ефикасном на делу гасовода према 
Сумпорној. Санираћемо, такође, и 
везу између котла и електрофилтера 
(тзв. гушчји врат), јер смо приметили 
да гасови избијају и на том делу када 
је систем „на притиску” – објашњава 
Стефановић. 

У одељењу конвертора и рафинације 
конвертор К-4, који тренутно не ради, 
треба да се „доведе” у осу, с обзиром 
на то да су мерења показала одступања. 
Анодна пећ број један биће генерално 
ремонтована, као и стара ливна машина. 
Посебна пажња обратиће се на демо-
лер за скидање анода који је у последње 
време веома несигуран, па често долази 
до прекида ливења. Застој ће се искори-
стити и за санацију дела кранске стазе 

непосредно изнад конвертора, јер је 
немогуће то учинити када они раде. И 
у осталим одељењима одвијаће се мање 
интервенције у зависности од потреба 
агрегата. 

По речима Зорана Васковића, ру-
ководиоца одржавања у НТ и ФСФ, 
најважнија активност у Фабрици сум-
порне киселине је замена дела катализа-
тора у контактном реактору (сва испуна 
из прве зоне треба да се извади, просеје 
и врати у реактор уз допуну новим ка-
тализатором). Ту је и санација зоне „Д” 
мокрог електростатичког филтера. У 
делу прања и пречишћавања гасова 
из флеш-пећи замениће се компенза-
тор, тзв. спул, улазна цев, део гасовода 
и испуна у расхладном торњу иза скру-
бера. Планирано је сервисирање главне 
дуваљке за усисавање топионичких 
гасова, чишћење и санација расхладног 
торња, цеви од ФРП-а, као и контрола 
и калибрација комплетне мерно-регула-
ционе технике и електроуређаја. Већину 
послова обавиће радници Топионице 
и Сумпорне, док ће за поједине специ-
фичне радове бити ангажована тзв. трећа 
лица (АТБ ФОД из Бора, AD WOOD из 
Свилајнца и немачки „Сименс”).

Ј. Станојевић 

Прерађено 32 хиљаде тона концентрата

Нова топионица у августу лепо „храњена”, па је радила добро о чему сведочи и податак да је временско искоришћење достигло 97 
одсто – каже Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. - Топионичари произвели 6.517 тона анодног, електролизери 5.200 тона катодног 
бакра а „сумпораши” 20.017 тона киселине. - У току припреме за планирани застој од половине септембра, када ће бити отклоњени 
сви недостаци уочени током скоро једноипогодишњег рада постројења

Ј. Станојевић

За сигурнији рад агрегата

Главне активности у Топионици биће превентивна санација 
котла утилизатора, редлерског система за отпрашивање гасова 
и дуваљке, као и генерални ремонт анодне пећи број један. – 
Најважније интервенције у Сумпорној обавиће се на контактном 
реактору и мокром електростатичком филтеру. - Већину послова 
обавиће радници Топионице и Сумпорне, док ће за поједине 
специфичне радове бити ангажована тзв. трећа лица (АТБ ФОД, 
AD WOOD и „Сименс”)
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Извештај америчких независних инжењера потврдио сумње РТБ-а:

Вредност тоне црвеног метала неће премашити 4.600 долара

Пожар у Сумпорној, ипак, 
оштетио катализатор

Кинески змај пржи цену бакра

РТБ. – Последице пожара који је 
у новој фабрици сумпорне киселине 
избио 31. марта прошле године још увек 
нису саниране. Мокри електростатички 
филтер мора да се поправи и доведе у 
првобитно, пројектовано стање. У су-
протном, фабрика сумпорне киселине 
неће моћи да „повлачи“ и прерађује све 
гасове који из топионичких постројења 
треба да дођу до ње. У пожару је 
оштећен и катализатор контактног котла, 
што такође представља озбиљну сметњу 
за сигуран проток гасова.

Ово, између осталог, пише у 
извештају америчких независних 
инжењера које је EDC банка пре четири 
месеца послала у контролу оправда-
ности њиховог улагања у нову топио-
ницу. Двојица експерата тада су про-
веравала оправданост уложених сред-
става у изградњу нових пирометалурш-
ких постројења у Бору и то са техничко-
технолошког, еколошког и економског 
аспекта.

Веома позитиван утисак о раду нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине преточили су у извештај у којем, 
између осталог, пише да је менаџмент 
РТБ-а потпуно компетентан да води 
нову топионицу и фабрику сумпорне 

киселине и посвећен је успеху пројекта. 
У извештају се још наводи да су 

дизајн и опрема модернизоване то-
пионице у Бору последња реч тех-
нике за топљење, конвертовање и 
производњу бакра, те да се, зато, 
могу без тешкоћа постићи примарни 
циљеви њеног процесног дизајна - 
98,5% искоришћења сумпора и 98 
одсто искоришћења на бакру. Важно 
је и то да су независни инжењери из 
Америке констатовали да је квали-
тет ваздуха у Бору и околини знатно 
побољшан и да задовољава захтеване 
стандарде. 

У циљу још бољих оперативних 
и еколошких побољшања независни 
инжењери предлажу поправку мокрог 
електростатичког филтера и прве етаже 
контактног котла.

-Тачно је да се последице тог пожара 
још увек санирају, али треба рећи и 
зашто. Искључиви разлог је спора 
испорука делова, за шта је одговоран 
SNC Lavalin, и то упркос чињеници да 
је осигуравајућа кућа на време обезбе-
дила новац за санацију. Део опреме је 
израђен и допремљен у Бор среди-
ном маја, а остатак очекујемо до 15. 
септембра. Замену оштећене опреме 

обавиће наши радници и локални 
извођачи радова, па остаје да саче-
камо оно што недостаје. Јер, без тога 
монтажа не може да почне – каже ди-
ректор ТИР-а Бобан Тодоровић. 

-Такође – додаје он – сви ексцеси 
који се спорадично и дан-данас 
дешавају, па се понекад накратко 
осети дим у граду, искључиво настају 
због тога што „вуча“ гасова не може 
да се успостави како треба управо 
због тих оштећења на филтеру и кон-

тактном котлу која још увек нису са-
нирана. 

Сви неопходни делови за замену 
оштећених цевовода, филтера и ката-
лизатора треба да стигну у Бор среди-
ном септембра. Тада је планиран застој 
за уградњу те опреме, а он ће бити 
искоришћен и да се прочисте сви путеви 
који топионичке гасове воде у фабрику 
сумпорне киселине.

Г. Тончев Василић 

Адекватно одржавање у новој топионици и фабрици сумпорне ки-
селине, које су последња реч технике, мора да постоји и зато је по-
требно да се што пре санирају последице прошлогодишњег пожара 
када је оштећен и катализатор контактног котла, а не само мокри 
електростатички филтер, пише у извештају америчких независних 
инжењера. – Б. Тодоровић: Оштећења на филтеру и контактном 
котлу, која још увек нису потпуно санирана, узрок су повремених 
ексцеса када се у граду понекад накратко осети дим. Једноставно, 
„вуча“ гасова не може да се успостави како треба док се не санирају 
сва оштећења

СВЕТ. – „Црвени метал” је већ 
деценијама врло поуздан барометар који 
показује економско здравље на регио-
налном или глобалном нивоу. Коришћен 
као показатељ будућих кретања, бакар 
је врло прецизно прогнозирао економ-
ске трендове. Зато би, како је наведено у 
извештају банке Barclays , недавни пад 
тржишта бакра могао да се схвати као 
рано упозорење слабљења кинеског еко-
номског замаха.

Очекује се да кинески привредни 
раст у овој години успори на 6,5%, а 
то је најслабији раст још од 1990. 
године. Тржиште бакра биће у вишку 
још најмање две године јер се очекује 
„велики талас испорука из рудника – 
пише у извештају ове банке.

Због прекомерне понуде бакар је 
збрисао све добитке у овој години, 
заостајући далеко за другим металима. 
По подацима банке Barclays, залихе 
на Лондонској берзи метала (LME) су 
крајем августа достигле највиши ниво 
од 2015. године, а у Азији оне никад 
нису биле веће још од 2013. Аналити-
чари сматрају да је дошло до гомилања 
вишка метала у Кини након што је она 
увезла рекордну количину у другој по-
ловини прошле године. Зато већина ана-
литичара не очекује опоравак тржишта 
бакра до 2018. године, када ће, по 

њиховом мишљењу, понуда почети да 
се смањује због недостатка инвестиција 
у нове руднике. Инвеститори мисле 
слично и кладе се да ће цене бакра даље 
падати. Компанија за кредитни рејтинг 
S&P Global Ratings саопштила је да 
предвиђа цену од 4.600 долара по тони 
бакра за ову годину јер ће, како тврде, 
тржиште до краја 2016. остати преко-
мерно снабдевено. Прогнозирана цена 

„црвеног метала“ може, кажу, да се 
повећа на 4.850 долара за тону - следеће 
године.

Тоном бакра на Лондонској берзи 

последњег дана августа трговало се 
по цени 4.606 долара, што је за један 
долар нижа цена у односу на претходно 

„затварање“. 
Зашто је цена бакра толико важна?

„Црвени метал” најчешће је виђен као 
мерило глобалне економске активности 
због његовог свестраног коришћења за 
жицу. Има широку примену у данашњој 
индустрији, али и у свакодневном 
животу. Потребан је свуда: у енерге-
тици, грађевинарству, индустрији ауто-
мобила, авиона, у бродоградњи, кућним 
инсталацијама. Без њега не би било па-
метних телефона, компјутера, ни оста-
лих благодати савремене технологије 
које свакодневно користимо.

Кроз деценије праћења, показало 
се да је управо повећана потражња 
за бакром, односно повећање цене 
овог обојеног метала један од првих 
показатеља растуће економије. Једнако 
важи и у супротном случају. Када при-
вреда успорава раст, стагнира или чак 
пада, то се прво осети на смањеној 
потрошњи бакра, то јест на паду његове 
цене. 

Извор: Где инвестирати и агенције 
Припремила: Г. Тончев Василић

Цене бакра пале су на најнижи 
ниво у последња два месеца 
због забринутости око при-
вредног раста у Кини која је 
највећи светски потрошач 
овог метала. - Компанија за 
кредитни рејтинг S&P Global 
Ratings саопштила је да 
предвиђа цену од 4.600 дола-
ра по тони бакра за ову годи-
ну јер ће, како тврде, тржиш-
те до краја 2016. остати преко-
мерно снабдевено. – Прогно-
зирана цена „црвеног мета-
ла“ следеће године може да се 
повећа на 4.850 долара за тону
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У хотелу „Језеро” ова сезона најбоља од реновирања

 БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Ова летња 
туристичка сезона приводи се крају, а 
у хотелу „Језеро” на Борском језеру 
већ је добила епитет најбоље од 
реновирања објекта пре четири године. 

Долазили су људи са свих страна, што 
овде оцењују као још један показатељ 
да се за хотел чуло. Највише домаћих 
гостију је, као и досад, из великих гра-
дова - Београда, Новог Сада, Јагодине, 
Параћина, Крагујевца, Неготина, Кла-
дова. Коришћење ваучера за попуст за 
летовање, који важе до краја новембра, 

показало се као одлична идеја, јер су 
их веома често користили. Међутим, из 
године у годину све је више иностраних 
туриста – ове је било највише Бугара и 
Румуна. Скоро петина гостију хотела 
је из иностранства, што је знатно више 
него претходних сезона. Захваљујући 
активном интернет маркетингу и из-
ласку на иностране туристичке сајтове 
где се „Језеро” рекламира, све је више 
гостију из Русије и осталих европских 
земаља, али и Кине и САД. 

- Судећи по посећености, по 
коментарима гостију, али и по 
финансијским резултатима, ова 
летња сезона је прошла много 
боље него ранијих година. То нас 
веома радује, јер значи да хотел има 
тенденцију развоја. Надам се да 
ћемо успети да задржимо тај проце-
нат попуњености до краја године, а у 
следећој и да га повећамо. После завр-
шетка летње сезоне смањује се проце-
нат индивидуалних гостију и почиње 
период када можемо да се ослањамо 
на пословни, односно конгресни ту-
ризам. За септембар и октобар већ 
имамо уговорено 13 пословних ску-
пова. ЛЕОС, Институт за економију 

и право, Инжењерска комора Србије, 
„Фармаком”, „Гигатрон” и Црвени 
крст Србије организују семинаре, а 
угостићемо и параплегичаре Србије 
који већ трећи пут долазе код нас. 
Сваког викенда, чак и током недеље, 
имамо неки семинар на коме обично 
присуствује по стотинак људи. Ту су 
и групе које долазе посредством ту-
ристичких агенција („Робинзон” из 
Немачке који већ три године доводи 
госте код нас, и то два пута годишње, 

„Far away”, „Мирос”, „Астер”) – каже 
Милица Миловановић, управница 
хотела „Језеро”.

Очигледно је да се задовољни гости 
поново враћају, али и да су своје утиске 
пренели и поделили са пријатељима. 
Међутим, препорука пријатеља си-
гурно није довољна, а наша саговор-
ница признаје да није много урађено 
на реклами хотела. – У наредном пе-
риоду томе морамо посветити више 
пажње. Имамо неке идеје које ћемо 
реализовати у следећим недељама. 
Заиста је штета да се за хотел са овак-
вим садржајима не чује шире и даље. 
Ово тим пре што има толико пози-
тивних коментара гостију да радимо 
стварно како треба. Када већ дођу на 
предивно Борско језеро, гости желе да 
се упознају и са осталим природним 
лепотама овог краја - да посете Бор, 
Брестовачку Бању, Црни врх, Лазарев 
кањон, Злотске пећине. 

Управница „Језера” је на крају 
додала да су смањујући све трошкове у 
објекту умањили и зараде запослених, 
како би постигли што боље пословне 
резултате.

Ј. Станојевић 

МАЈДАНПЕК. - Боравећи на 
10-дневним припремама у хотелу 
“Лепенски вир” у Доњем Мила-
новцу, чланице клуба за синхроно 
пливање “Врачар” Београд, заједно са 
вршњакињама из Истанбула, издвојиле 
су дан за посету Мајданпеку, где су по-
сетиле Општину и Рудник бакра, али 
и приредиле сјајну ревију синхроног 
пливања пред око 300 Мајданпечана на 
базену СРЦ “6. август”.

- Нисам први пут у Мајданпеку. 
Пре 15 или 20 година била је овде 
велика ревија, наш клуб је учество-
вао, а ја сам тада још увек пливала – 
речи су Светлане Контић, председнице 
клуба за синхроно пливање „Врачар“ 
и тренера клуба у Истанбулу. Нагла-
шава да јој је драго због могућности да 
организују ревију: - Надамо се да ово 
није једини и последњи пут и да ћемо 
остварити сарадњу, да и ми будемо 

учесници неке манифестације у граду.
Мале сирене, девојчице узра-

ста од 12 до 16 година, које заједно са 
Контићевом тренира Ана Новаковић, 
представиле су се на најбољи начин 
и суверено владале базеном изводећи 
фигуре, наступајући тимски и у 
комбинацијама, а грациозношћу и веш-
тином натерале публику да не штеди 
аплаузе.

- Овде имате сјајне услове – није 
пропустила да истакне Контићева. - 
Одушевљена сам вашим спорт-

ским објектом. Видела сам и велику 
салу, базен олимпијских димензија, 
стрељану. Имате услове не само за 
синхроно пливање, већ за све спор-
тове који могу да се организују.

Синхроно пливање је овом ревијом 
заинтересовало и мале Мајданпечанке и 
њихове родитеље који се већ распитују 
има ли изгледа да се, попут ватерполо 
секције која је недавно почела да ради, 
покрене и синхроно пливање. Тако би 
и девојчице добиле шансу за бављење 
спортом на базену. 

На мајданпечком базену СРЦ “6. август”

Скоро 300 Мајданпечана уживало је у ревији синхроног пливања коју су приредиле 
чланице клуба “Врачар” Београд и њихове вршњакиње из Истанбула које су, боравећи 
на 10-дневним припремама у хотелу “Лепенски вир”, посетиле Мајданпек, Општину и 
Рудник бакра

Ревија синхроног пливања

С. Вукашиновић

За септембар и октобар већ 
уговорено 13 пословних скупо-
ва.  – Судећи по посећености, 
коментарима гостију, али и 
финансијским резултатима, 
ова летња сезона је прошла 
много боље него ранијих го-
дина – каже управница хотела 
Милица Миловановић. – Више 
пажње реклами хотела у наред-
ном периоду

Усмерење ка конгресном 
туризму

Милица Миловановић
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Поново се игра ватерполо!
Прорадила Ватерполо секција у Мајданпеку

Мозаик

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – 
Уочи Дана рудара (5. августа) у борској 
Народној библиотеци представљена 
је најновија књига публицисте Миро-
слава Радуловића под насловом “Тај 
дивни Бор”. Као пригодну за најаву, 
управница Весна Тешовић прочи-
тала је стиховану изреку Миодрага 
Павловића: “Ја имам наде за овај град, 
ја имам велику наду, ја имам град. Ја 
имам јутро свакога јутра, али јутро моје 
наде тек долази...” Притом је истакла 
да је и “Бор град велике наде, град који 
самом себи мења лик и у коме се заиста 
осећа и глад времена и грч бремена, али 
је град заиста отворених врата и за све 
идеје, а не само за физичка присуства.”

- А када се живи у неком граду 
који има привилегију да буде млад 
– казала је Тешовићева - онда се свим 
добромислећим истраживачима за ви-
чаја отварају најшира врата врло ис-
тинитих сећања... Бор са својих (само) 
сто и кусур година заиста може сваком 
таквом прегаоцу, као на послужав-

нику, омогућити да сачува од заборава 
све што је вредно. После толико књига 
нема сумње да Радуловић има наде за 
овај град и својим ангажовањем жели 
да докаже како је управо чување 
сећања најбољи начин да се нада 
оснажи.

Наводећи да књига доноси 1.800 
фотографија у педесетак целина, аутор 

је казао да је “посвећена малим, већ 
заборављеним људима (преко 1000 
ликова) који у животу нису ништа 
значајно постигли, али су оставили 
траг у овом граду”. Читајући први 
опис Бора из београдског „Малог жур-
нала“, објављен четвртог септембра 
1909. године, Радуловић је указао и на 
неколико веома ретких фотографија: 
борске цркве коју је начинио немачки 
војник током Првог светског рата; 
изглед борске колоније и дирекције руд-
ника; гостионице “Код веселог рудара” 
(Симина кафана). 

Момчило - Мома Јовановић, 
такође рођени Боранин, оценио је да 
кроз Радуловићев приказ Бора сликама 
свако може да закључи како се овде 
некад живело и радило. Уз жаљење што 
садашње интелектуалце мало интересује 
град за који су везали свој живот, чика 
Мома је изнео и низ детаља о насељу, 
руднику, људима, школама... Он верује 
да постоји и фотографија Бора из 1868. 
године када је овде дошао уредник листа 

“Видовдан” (општина је то платила 175 
гроша), да напише приказ о Бору. 

Уз напомену да се од Моминих описа 
старог Бора тешко може дати више, “јер 
Мома је живи сведок чија породица има 
традицију у Бору више од 100 година, (а 
Симина кафана је, у ствари, кафана деде 
Моме Јовановића, ондашњег посла-
ника)”, Андра Драгашановић је подсе-
тио на Бор из доба Драга Чеха (са чијим 
сином Карлом је одрастао) и матинеа, 
игранке, другарске вечери у згради и на 
тераси данашњег Факултета, тадашње 
касине, дома културе, ДИТ-а.

Часлав Голубовић је похвалио 
Радуловића за “Сизифов посао” и го-
ворио о унапређењу рада и живота 
у Бору од 1945. до пре двадесетак 
година. Отад, како рече, није приметио 
виднији напредак наспрам периода када 
је, захваљујући јаком РТБ-у, годишње 
грађено и дељено по 700 станова! Ос-
врнуо се и на сарадњу са Крезоом после 
II фазе изградње РТБ-а када се кроз при-
вредне контакте дошло до братимљења 
1971. године и након ученичке раз-
мене, гостовања уметника и фолклора, 
све то прекинуто - као да никад није 
ни било. Подсећајући да је Бор шезде-
сетих година имао огромну интелекту-
алну снагу (700 инжењера, лекара, прав-
ника...) Голубовић је оценио да међу 
њима данас нема ентузијазма, визије. И 
Душан Думитрашковић је подсетио 
на тај златни период (од 60-их до 80-их) 
када је Бор “заиста био диван” и не 
само привредни, већ и културни центар. 
Промоција је завршена најавом нове 
књиге аутора о занимљивостима из бор-
ских села попут метовничког железнич-
ког моста из 1911. године, византијског 
гробља из трећег века у Кривељу са 
римским и ћириличним натписима, спо-
меника у Бучју из 1450. године ...

Љ. Алексић

МАЈДАНПЕК. - Прошломе-
сечни почетак рада Градског базена 
у Мајданпеку, који функционише у 

Спортско - рекреационом центру „6. 
август“ Рудника бакра Мајданпек, по-
себно је обрадовао групу од 30-ак 
младих Мајданпечана основношкол-
ског узраста који лето проводе у граду 
и спас од летњих врелина налазе на 
базену. Иницијатива Благоја Спа-
сковског, генералног директора РТБ-а, 
да се у граду под Старицом младима 
понуди бављење ватерполом, окупила 
их је у Ватерполо секцију коју води 
Јелена Буљубаша, тренер са лицен-
цом. Дошла им је, како сами кажу, као 
прави „бинго“ и могућност да боравак 
и рекреација на базену добију на ква-
литету.

Иницијативу да Мајданпек добије 
ватерполо секцију подржао је и Ватер-
поло савез Србије који је, као донацију, 

обезбедио неколико лопти и мајице за 
младе ватерполисте. Основни циљ је да 
се млади Мајданпечани окупе и поново 
почну да баве овим трофејним спор-
том. Овде се, иначе, добро памти и са 
поносом истиче да је своје пливање 
ка одличјима које је касније освајао ту 
започео мајданпечки и са Европског 
првенства 2006. године златни ватерпо-
листа Петар Трбојевић. Управо због 
тога и данас није мало оних који сањају 
да у животу постигну нешто слично, а 
да за тако нешто макар добију шансу 
покретање ватерполо секције могло би 
да буде од изузетног значаја. Боравећи 
у Мајданпеку 6. августа, Благоје Спа-
сковски, генерални директор РТБ-а, по-
сетио је мале ватерполисте и поклонио 
им пет лопти. Реч је о официјелним 
лоптама ВСС-а - „Микасо“ - које су 
коришћене и на Олимпијским играма 
у Лондону пре четири године. Обра-
довани поклоном, а и наговештајем 
да се на томе неће стати, млади спор-
тисти су хвалили изузетно креативан и 

занимљив рад у секцији, а њихов тренер 
њихову озбиљност и ангажованост.

На Градском базену ове сезоне раде 

и школа пливања и школица пливања, а 
све се више говори и о могућности да 
базен ради и током године, а не само 
месец или два током лета. Бранислав 
Томић, директор РБМ-а, рекао нам је 
да се сагледавају могућности како би 
се та идеја реализовала, што би, без 
сумње, пуно значило овим младим 
спортистима, али и другим становни-
цима Мајданпека. 

С. Вукашиновић

„Тај дивни Бор“ нова књига Мирослава Радуловића

Сећање као снажење наде

Момчило Јовановић, Мирослав Радуловић и Андра Драгашановић
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Култура

П о з н а т е  о ч иПрича 
Колекшива

 Једног пролећног дана лета 2016-ог поштапајући 
се, осамдесетогодишњи просветни радник, увече, 
уочи заласка сунца, стиже на градско гробље у Бору. 
На улазу у гробље угледа чувара и обрати му се.

- Извините, господине, молим за малу помоћ.
- Изволите.
- Ја сам издалека. Хтео бих овде на гроб свог 

бившег ученика...
- Знам. То ми је објаснио ваш пријатељ...
- Јова. Да, да. Њега сам замолио...
- У реду је. Само изволите за мном. 

*
 На надгробном споменику пише:
Крста Грујић, 1946 – 2013.
 Старцу се приказало лице некадашњег ученика, 

који је школске 1957/58. године био у петом раз-
реду Основне школе у Николичеву, селу код Зајечара. 
Већ на првим часовима српског језика наставник 
је уочио лице тог ученика и, посебно, његову моћ 
запажања. Мали Крста могао је да репродукује скоро 
цело предавање, од прве до последње речи. Као магне-
тофонска трака.

 Наставника је занимало да ли тај „петак“ 
разуме добро то што је „снимио“. Са великим 
задовољством је открио да мали Крста разуме скоро 

све. Чак је био и радознао, па је постављао питања, 
на која је млади, у то време двадесетогодишњи на-
ставник са задовољством одговарао.

 *
 Једне мајске недеље наставник крену у шетњу 

поред села. 
На њивама су били копачи. Он им се јави:

- Добар дан.
- Сам таље – одговорише копачи на влашком 

језику.
- Срећан рад – додаде млади наставник.
- Хвала... Ун ће дуч?
-Наставник се само осмехну јер влашки говор још 

није добро разумео.
Са ливаде изнад њиве огласи се чобанче: 
- Наставниче, добар дан.
По гласу и по узрасту, наставник схвати да је 

то његов ученик, Крста Грујић. 
- О, Крсто! – зарадова се наставник и крену ка 

свом ученику. Поздравише се руковањем, а настав-
ник помилова свог ученика по ошишаној глави. 

- Знате шта су вас питали: куда идете?
- Е, хвала ти... Него, знаш шта, Крсто? 'Оћеш ли 

ти да будеш мој учитељ?
- Како, не разумем... – збуни се ученик.
- Ево како: да ти мене учиш влашке речи...

*
Тако је почело пријатељство између младог на-

ставника и малог ученика. На крају школске године, 
на последњем часу, наставник рече својим учени-
цима: 

- Драги моји ђаци... Мени је ово била прва школ-
ска година... Молим да ми опростите ако нисам био 
добар... А ви сте били добри. Сви! Ипак, једног од вас 
морам да поменем посебно. То је ваш друг – Крста 
Грујић. 

Док је говорио о Крсти, његови другови су гледали 
час у њега, час у наставника.

А Крсти су текле сузе низ образе...
Наредне школске године ученик Крста се надао 

свом драгом наставнику. Али, узалуд!
*

 Једног зимског дана 1978. године бивши ученик 
Крста гледао је кроз прозор своје собе како пада снег 
на гране јабука у дворишту и сећао се свога омиљеног 
наставнка српског језика коме је био „учитељ влаш-
ког језика“. Питао се: „Где ли је он сада? Волео бих да 
га опет видим...“

За време вечере, Крста одложи кашику на сто, 
поглада у оца и мајку, па рече: 

- Добио сам писмо од наставника Драгослава... 
Пита ме како сам и шта радим… И вас поздравља...

- Хтео бих да идем код њега...
Тог јануара 1978. године цело село Радошевац 

такође је било бело, бело. Наставник Драгослав је 
гледао како снежне пахуље затрпавају шимшир, који 
памти руке његове мајке. Одједном, примети како 
пас Шаров прилази капији и лаје. Иза капије угледа 
нечији стас и чу глас: 

- Наставниче!... Наставниче!
По гласу оцени да је то његов ученик – Крста!

- Немогуће – прозбори наставник и изиђе из куће. 
Још са прага упита: 

- Крсто! Јеси ли то ти?
- Да, наставниче!.. 
 Загрљај између ученика и наставника био је 

чврст и дирљив. 
Животне стазе ученика Крсте и наставника 

Драгослава већ су биле одмакле различитим прав-
цима. Наставник је постао писац, а Крста се шко-
ловао, запослио и – оженио. 

*
 Почетком 21. века писац Форски је имао 

књижевно вече у Библиотеци у Зајечару. Међу при-
сутним љубитељима књиге био је и човек чије су очи 
подсећале писца Драгослава баш на некадашњег уче-
ника – Крсту. Када су им се погледи срели писац даде 
знак познатим очима да му приђу.

- Ти си Крста? – упита писац.
- Да, наставниче! – одговори Крста.
- Они се загрлише, као некада, у зиму 1978. године. 

 *
 У међувремену, писац Драгослав је написао роман 

у чијим корицама је био и одељак о влашком селу Ни-
количеву. Сазнавши за то, ауторка монографије о 
том селу, госпођа Даница Кржановић, посла свој ру-
копис писцу Драгославу на рецензију. 

У априлу 2016. она јави писцу Драгославу: 
- Књига је готова. Промоција је у уторак 19. 

априла...
Писац се обрадова и рече сам себи:
„Иако сам стар и болестан идем у Зајечар, а 

затим у Николичево...“
Нажалост, сазнао је да његовог ученика Крсте у 

Николичеву више нама. Умро је!
Та црна вест писца је ражалостила као да му је 

умро, недајбоже, син! Он одлучи: „Идем на његов гроб“.
 *

 Осамдесетогодишњи писац запали свећу, стави 
је поред споменика Крсти Грујићу, а сузе му склиз-
нуше низ изборане образе. Чини му се да дрхтавом 
руком помилова познате очи.

 У Бору, 19. 4. 2016. 
Драгослав Манић – Форски

***
Овако је самозабележио једно познанство 

Драгослав Манић – Форски (Радошевац 1936), 
наставник српског и руског језика, писац књига 
у којима се чува душа Лужнице која сахне. Међу 
њима је и Антологија лужничких народних пе-
сама, чији су вокални извођачи давно и трајно 
занемели. Да им попевке Форски није укоричио 
1974. године, нестале би нетрагом. На посветној 
страници стоји: „Свом великом оцу, Манић Вла-
диславу – Диси, човеку у чијим причама и песма-
ма су одјекивала давна времена, времена лазари-
ца, прела, додолица, пастира; човеку велика срца, 
чији смех и сада одјекује кроз Церје, Луку, Шумје, 
Лешје, Царину и у мом срцу.“

 Овом и другим књигама Форски је постао 
кустос једне регије, просветитељ, каткада и 
несхваћен, лужнички Достојевски књижевним 
опусом у времену када се описивање повећања 
прса и напумпавања усница није третира-
ло као литерарно дело већ као вулказнизерско 
упутство. Уз раздужење према крају у коме је 
рођен, јер, како каже, сваки је човек дужник сво-
га завичаја, стигао је да буде повремено и пе-
вач и боем, вишеженик, вишегодишњи учес-
ник првенства Бабушнице у шаху који је својим 
комбинацијама драж неизвесности за челну 
позицију изместио у мегдане за другу позицију на 
табели.

 Ипак, до данас они који су га кандидовали за 
националну пензију као да нису били довољно 
убедљиви да своје уверење пренесу на доносиоце 
одлука.

Не судим да је камерман који је уписан у спи-
сак прималаца овог одликовања у валути тре-
бало да буде заобиђен. Често је густа магла на 
граници између заната и уметности. Пре него 
што је прешао сличну међу и постао признат 
глумац, Француз Бурвил хранио се сопственом 
производњом. Био је сељак, што би рекли сељаци 
духом. 

 У српском случају утисак је да је превагнуо 
тас са једном страначком књижицом у односу 
на тридесет књига, колико су, заједно делујући, 
произвелеа глава и десница Форског. Тако су пре-
судили претпоследњи носиоци одговорног посла 
вршења власти и довели данашње у лагодну при-
лику да манифестују различитост. Надам се да 
ће искористити шансу.

 Мр Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2272 – ВОДОРАВНО: штедња, искорак, лампа, Дан 

рудара, Емир, Ренс, чекић, Ман, кита, Мел, ША, асови, Мироч, УЈ, ММС, 
бина, ино, салеп, Бора, узак, еманатори, Земун, канаста, Санремо.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ ВОДОРАВНО: 1. Женски купаћи костим, 7. Спортисти у боксу, 14. Узвик 
грчког математичара Архимеда: открио сам, 15. Половина табака, 16. Усијана вул-
канска маса, 17. Име глумице Чаленић, 19. Обала погодна за купање, 20. Лична 
заменица, 21. Вердијева опера, 22. Дрвени чекић, маљ, 23. Део хектара, 24. Усијано 
небеско тело, 26. Жестоко алкохолно пиће, 28. Дуги таласи (скр.), 30. Спољно-
трговинска арбитража (скр.), 31. Такмичење у трчању (мн.), 32. Жестоко алко-
холно пиће, 35. Становници Арабије, Арабљани, 37. Име славног америчког бок-
сера Мура, 38. Врста направе за писање, 39. Женски купаћи костим, 41. Градитељ, 
аритекта (тур.), 43. Јужно воће (мн.), 44. Фабрика за израду цигала (мн.).

УСПРАВНО: 1. Човечји организам, 2. Град у Француској, 3. Северни јелен, 
соб, 4. Врста папагаја, 5. Изборна комисија (скр.), 6. Женско име, Нада, 7. Змијски 
цар, удав, 8. Општинска лига (скр.), 9. Мочење тела у морској води, 10. Врста 
кратког капута, 11. Ужичанин, 12. Врста морске рибе, 13. Први митски летач, 15. 
Префикс за дубоку старост, 18. Речно острво (мн.), 21. Уметност старе Грчке и 
старог Рима, 22. Женски купаћи костим, 25. Узбрдица, 26. Крчаг, бокал, 27. Коз-
метичка маст за заштиту тела при сунчању, 28. Шаховска фигура, краљица, 29. 
Престо, 31. Једноцифрени број, 33. Седма планета Сунчевог система, 34. Водени 
простор за купање и сунчање, 36. Име тенисерке Ивановић, 37. Име француске 
глумице Жирардо, 38. Мушки шешир старих Грка, 40. Ауто-ознака за Исланд, 42. 
Етажно грејање (скр.).

Изложба фотографија и докумената „Из живота старог Мајданпека“

Крста Иванов добио повељу за животно дело у енигматском стваралаштву

„Док је памети, биће и укрштеница!”
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МАЈДАНПЕК. - Удружење за 
Мајданпек је, остајући верно традицији 
започетој 2003. године, за рударски и 
празник Мајданпечана, 6. август, још 
једном приредило изложбу „Из живота 
старог Мајданпека“. У Градској галерији 

оку бројних посетилаца 10 дана било је 
изложено десетине пажљиво бираних 
фотографија и докумената који говоре 
о богатој историји рудника и животу 
његових камарата.

Захваљујући хиљадама старих из-

узетно вредних фотографија и ориги-
налних докумената прикупљених са 
идејом да се формира Завичајни архив, 
у Удружењу су и ове године успели да 
приреде изузетну изложбу и подсете да 
је у браварској радионици мајданпечког 
рудника марта 1882. године, по црте-
жима енглеског инжењера Барнеса и 
уз помоћ немачког инжењера Алберта 
Харола направљена прва локомотива. 
Изложене су и фотографије цркве у 
Мајданпеку грађене од 1856. до 1859. 
године по налогу Кнеза Александра 
Карађорђевића, мајданпечке „жичаре“ 

- ваздушне железнице из 1908. године 
која је дужином од 16.658 метара пове-
зивала Штацион у Мајданпеку са при-
стаништем у Доњем Милановцу, као и 
„Службена правила надзорника и рад-
ника Рудника мајданпечког“ из 1871. 
године, као првог писаног Закона о 
раду у Србји. Пријале су оку и грејале 

душе свих оних који су сентиментално 
везани за Мајданпек и фотографије 
старог Мајданпека, радионице и топио-
нице старог рудника, као и њени бројни 
други елементи.

- Циљ оваквих изложби је очување 
културне баштине из живота и ства-
ралаштва грађана Мајданпека од вре-
мена писаних и нама доступних до-
кумената до данашњег дана - рекао 
је Градимир Богдановић, председник 
Удружења за Мајданпек и аутор изложбе.

Посебан део овогодишње из-
ложбе „Из живота старог Мајданпека“ 
била је и изложба „Мајданпечки пор-
трети“. Своје радове, заправо пор-
трете и виђење бројних суграђана у 
дигиталној графици приказао је Боки 
Yанг, односно мајданпечки уметник 
Бора Јанковић и заслужено добио све 
похвале публике. 

С. Вукашиновић

БОР. – Крста Иванов из Бора и 
Момир Пауновић из Панчева добили 
су повеље за животно дело у енигмат-
ском стваралаштву коју додељује Ениг-
матски савез Србије. Ово највише 
признање ЕСС-а уручено им је на 16. 
Сусретима енигмата Србије (од 19. до 
21. августа у Чачку) који су окупили 
више од 50 учесника. Осим љубитеља 
загонетки из Србије, били су присутни 
и гости из Хрватске, БиХ (Републике 
Српске) и Црне Горе. У образложењу 
за награду Крсти Иванову пише да је 

„један од најугледнијих енигматских 

стваралаца у Србији о чијем квали-
тетном стваралаштву не треба тро-
шити речи. Уважени колега Иванов, 
такође, годинама даје велики допри-
нос раду ЕСС-а ангажовањем у Ениг-
матском клубу „Бор”, а посебно је 
значајна његова посвећеност раду са 
најмлађим љубитељима енигматике”.

Крста, који је и дугогодишњи сарад-
ник нашег листа, не крије задовољство 
што његово бављење енигматиком 
преко пола века није остало незапа-
жено од стране колега. А, сарађивао је 
са више од 30 листова, као и „Полити-
ком”, „Политиком експрес”, „Вечерњим 
новостима”, „Енигматиком”, „Разбибри-
гом”, Новостима енигма”, „Ало”, „Блиц” 
и, наравно, „Колективом”, уређивао 
енигматску рубрику у некадашњем 
„Јасмину”, листу основних школа борске 
општине. Саставио је више хиљада укр-
штеница свих врста, освајао награде на 
разним такмичењима. Председник је 
ЕК „Бор”, активан је у органима ЕСС-а, 
учествовао је на Сусретима енигмата 
Југославије и Србије, био један од ор-
ганизатора Сусрета на Борском језеру 
2014. Иначе, као дипломирани рударски 
инжењер, Крста је свој радни век од 35,5 
година провео у Рудницима бакра Бор, 

највише у Служби заштите на раду.
- Повеља за животно дело је 

круна рада у једној области. По 
професији сам рударски инжењер, а 
по опредељењу енигматичар. Радне 
обавезе сам обављао часно и по-
штено, али енигматика је нешто 
друго. То је хоби који волим, у коме 
налазим задовољство, тежња ка лепој 
и корисној забави. Од 1963. године 
до данас воља и елан нису попу-
стили, гимнастика ума траје и то 
несмањеном жестином – наглашава 
Иванов.

Крста сада са још већим жаром 
наставља своју свакодневну гимнастику 
ума. Досад је издао Једнословни речник, 
а припрема Речник бродова и чамаца, 
Речник минерала и речнике са одред-
ницама од осам и девет слова. Каже да 
му посебно задовољство причињава 
рад са ученицима основних школа у 
Бору – потенцијалним енигматичарима. 
Иначе, њега је за ову награду предло-
жио Енигматски клуб „Кикинда” чији 
је, такође, члан, а ЕСС је то прихватио. – 
Неизмерно сам им захвалан због тога. 
Самим тим, моја енигматска обавеза 
не престаје. Док је памети, биће и укр-
штеница!

Ј. Станојевић 

Очување културне баштине

Завичајни архив Удружења за Мајданпек наставио традицију 
започету 2003. године и приказао нове фотографије као 
сведочанства прошлих времена и живота на овим просторима. 

– Као посебан део ове изложбе представљени и „Мајданпечки 
портрети“, дигитална графика чији је аутор Боки Yанг, односно 
Мајданпечанин Бора Јанковић

Током полувековног бављења 
енигматиком саставио више 
хиљада укрштеница свих 
врста и сарађивао са преко 
30 енигматских листова и но-
вина. - Енигматика је хоби 
који волим, у коме налазим 
задовољство, тежња ка лепој и 
корисној забави. Од 1963. годи-
не до данас воља и елан нису 
попустили, гимнастика ума 
траје и то несмањеном жести-
ном – поручује Иванов

Александар Јанковић, председник 
ЕСС-а, и Крста Иванов
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Приликом промоције своје најновије књиге „Тај дивни Бор” петог 
августа аутор Мирослав Радуловић је, као праву реткост, прочитао први 
опис борске рудничке колоније. Објављен је у београдском дневном листу 
„Мали журнал” четвртог септембра 1909. године, а на сликама су, како рече: 
Симина кафана, стари ватрогасни дом и дирекција РББ - фотографисана са 
стране купатила старог борског копа које тада још није постојало. Аутор 
текста у „Малом журналу” М. Б. пише:

„Да би се видело колико је предузеће борских рудника ухватило 
сигурног корена, износимо изглед борске колоније на чије је подизање 
утрошено доста новаца. Колонија је веома лепо ушорена и снабдевена 
како одличним потребним зградама, тако исто и јаким електричним 
осветљењем. Троспратна зграда на средини налик на крст представља 
стан директора, лева засебна до ње је стан рударског инжењера, ау 
десној су смештене канцеларије административног многобројног особља 
предузећа. Више ње се види, испод шуме, пространа друштвена болница 
којом управља стални њихов лекар, господин др Драгомир Живадиновић. 
Колонија је већа но што је овде на слици снимљена… Предузетници 
Борских рудника уложили на капитал пет и по милиона динара и успех 
им је несумњив због чега су им акције врло ретке јер су веома скупе. 
Радника има око хиљада.”

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

„Стаклени мост“ на 
1.400 метара

Недавно отворен мост са дном од стакла „Небеска авенија“, на планини 
Тјанмен на југу Кине, изграђен је око литице и позива знатижељне посетиоце 
да доживе осећај хода по ваздуху на висини од 1.400 метара.

Изграђен у склопу Националног парка, мост је направљен од издржљивог 
стакла које посетиоцима пружа утисак да ходају по ваздуху. Дужина моста је 
100 метара, а ширина метар и по.

Већина туриста која је прошетала необичним мостом покушала је да 
ужива у погледу на планинске пределе, бојажљиво избегавајући да стане на 

стакло, држећи се чвршћих делова моста и 
литице.

Ипак, било је и храбријих, који су пози-
рали у лежећем и седећем положају. Реч је о 
трећем стакленом објекту тог типа у склопу 
Националног парка.

Када је отворен први најдужи мост од 
стакла на свету, Кинези су позвали грађане 
да гледају (безуспешан) покушај ломљења 
стакла преласком аутомобила.

Извор: RTS, DEJLI MEJL

Припремио: Љ. Алексић

 Концерт “Биг Бенда” Дејана Петровића

БОР. – Права је загонетка што један од најтрофејнијих српских трубача Дејан 
Петровић, и његов “Биг Бенд”, седмог августа, поводом Дана рудара, нису напу-
нили амфитеатар испред Дома културе и то у време кад је главна градска улица на 
располагању шетачима. А, верујемо да се они који су дошли - нешто преко 2.000 
Борана – нису покајали. Једно лепо августовско вече провели су у друштву музи-

чара који своју виртуозност “клешу” од дечаких дана. Поред класичне народне и 
ауторске музике (“Вртлог”, “Анђео среће”...), бенд негује и филмску музику (Кусту-
ричини филмови), као и обраде наших и страних хитова. Њихова интерпретација 
је аутентична захваљујући и необичном споју инструмената (трубе и електричне 
гитаре). 

Подсетимо само да је Дејан Петровић рођен 1985. у Дубоком код Ужица, да је 
син једног од најпознатијих српских трубача Миће Петровића, да је најмлађи до-
битник “”Мајсторског писма” и вишеструки освајач свих награда на Сабору у Гучи, 
међу којима и “Прве трубе света”. Учествовао је на свим већим домаћим фестива-
лима и много пута, са великим успехом, представљао Србију на разним сајмовима, 
спортским и културним догађајима широм света.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Много добре 
музике за 

мало публике

„Мали журнал” о 
Борском руднику (1909.)

Дирекција борских рудника


