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Вучић: Молићу Ли Кећијанга да Кинези преузму РТБ

Не дамо
да се
уруши
„Бор“
Фото: ТАНЈУГ

Нема ко други да купи РТБ, не могу сад да га купе ни Американци ни Канађани. Урадићу
све што знам и могу да га највећа кинеска компанија преузме и да тако спасемо исток
Србије. Јер, држава не може да поднесе да РТБ не ради – изјавио је премијер
БЕОГРАД. - Премијер Србије
Александар Вучић изјавио је
(30. октобра) на конференцији
за новинаре да ће за пар дана отпутовати у главни град Летоније,
где се од 4. до 6. новембра одржава Самит Кине и 16 земаља
Источне и Централне Европе,
и да ће на састанку са кинеским премијером, како је рекао,
урадити све што зна и може да
спасе РТБ Бор.
-Идем у Ригу четвртог.
Имаћу најдужи билатерални
састанак са кинеским преми
јером и молићу га, клечаћу

на коленима (не буквално,
али и суштински ако треба),
да најпознатија кинеска ком
панија преузме РТБ Бор, јер
ово више не можемо да издржимо – рекао је Вучић на
конференцији за медије.
Упитан о којој кинеској
компанији је реч, Вучић је одговорио да је у питању највећа кинеска компанија, која приходује
милијарде и запошљава 200
хиљада људи.
- Кинези контролишу 40
одсто тржишта бакра у свету.
Нема ко други да купи РТБ,

Шездесет девет
година „Колектива”

ајде да се не лажемо. Не могу
то сад да купе ни Американци
ни Канађани. Разговарали смо
са најбољим америчким фирмама на свету, молили смо их,
али нису у стању због пада
цена комодитија. Ко може да
узме РТБ? Једино Кинези!
Молићу Ли Кећијанга за то,
молићу га да нас спасе! Да нам
спасе исток Србије јер држава
не може да поднесе да РТБ не
ради. Не може то да поднесе
због истока Србије. Јер, РТБ
нам не држи само Бор, РТБ
нам држи и Бор и Мајданпек,
делимично и Кладово, и
Бољевац, и Књажевац, па
ако хоћете чак и Сокобању.
Па, чак и део Браничевског
округа према Жагубици и
Кучеву. Не можемо то себи
да дозволимо. Не дамо да се
уруши “Бор”, чуваћемо га и
бринути о њему. Измолићу

Кинезе и урадићу све што
знам и могу – рекао је премијер
Вучић.
Образлажући све што је
рекао, Александар Вучић је
додао да Србија има велики
проблем са РТБ-ом Бор и да је
са Међународним монетарним
фондом договорено да се у наредних шест месеци он реши.
-Имамо огроман проблем са
РТБ-ом, он је много већи него
што сам и сам мислио да јесте.
Људи у Бору треба да знају да
их Србија издржава, да само
захваљујући Влади Србије
РТБ Бор ради и они примају
плату. Очигледно је да имамо
проблема и у руковођењу и
то ћемо са ММФ-ом морати
да решимо у наредних шест
месеци – казао је премијер.
Г. Тончев Василић

Актуелно
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Честитка
УНС-а
Поштоване колегинице и колеге,
честитамо 69. рођендан.

“Колектив” је један од
ретких преосталих компа
ниј
ских медија у Србији и
утолико је његов значај већи.
Удружење новинара Србије
(УНС) сматра да је пристојно,
а то подразумева и критичко, новинарство могуће и потребно, не само у јавном, него и
у пословном животу. Зато подржавамо компанијско новинарство као значајну полугу у
развоју бизниса у Србији.
И наравно, када су јубилеји у питању, не смемо да заборавимо значај вашег листа за
очување и проучавање историје привредног и друштвеног развоја, не само Бора и око
лине, већ и Србије и бивше Југославије.
Љиљана Смајловић, председница и Нино Брајовић, генерални секретар

„Колектив“ обележава 69. рођендан

Илустрација: Игор Крстић

Истрајан у давно постављеним и
утртим стандардима, доследан
а занимљив, „Колектив“ чува
свој реноме непристајања
на малограђански
укус. Он информише,
не распамећује.
У времену
таблоидизације
традиција је
његова снага
најјача

Први
новембар
дан „Колектива”

Године које
обавезују
РТБ. - „Колектив“, иако
на самом прагу осме
деценије, чврсто и „пос
тојано кано клисурине“
бра
ни своје постојање и
опстајање. И даље ин
формише, али притом не
распамећује! Он је озбиљан
привредни лист, најстарији
у земљи. Истрајан у давно
постављеним и утртим
стандардима, доследан а
занимљив, он чува свој ре
но
ме непристајања на
малограђански укус. Одо
лева сензационализму јер су
његови новинари руковођени
истином, а не интересима.
„Колектив“ никада није био
жута штампа и никада
то неће ни бити. У времену
таблоидизације традиција
је његова снага најјача.
Пуних 69 година „Колек
тив“ је првенствено сабо
рац Рударско-топионичар
ског басена Бор у тешким
временима. Пред њим је, као
и пред Басеном, још једна

година нових изазова у којој
се решава питање статуса
и приватизације. Заједно
одолевају свим искушењима
и табају пут ка правом
решењу
достојном
традиције и угледа и какав
имају.
Иако се суштински за
његова живота, од 1. новем
бра 1947. године до данас,
мало тога променило, треба
рећи да су до сада одштам
пана 2.274 броја у тиражу
од преко 22 милиона приме
рака. Написано је више од
260.000 новинарских тек
стова илустрованих са
26.000 фотографија.
Упоран и педантан хро
ничар збивања у РТБ-у и око
њега „Колектив“ је, са навр
шених 69 лета, у годинама
које обавезују. Обавезују
на верност компанији, чи
таоцима, писму. Обавезују
на то да му читаност и
утицај расту.
Г. Тончев Василић
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Актуелно

Недавни ремонт металуршке линије у РТБ-у даје резултате

Повећана производња бакра
Прошломесечни ремонт металуршке линије поправио је и еколошку, али и економску слику РТБ-а. – Након 16 година капацитети у
Електролизи поново пуни 100 одсто, а до сада већ произведено две
хиљаде тона бакра више него целе прошле године. - Топионичари најавили изливање 8.000 тона анодног бакра, па електролизери
поново оспособљавају стару електролитичку рафинацију како би
могли да сместе сав бакар који им стиже од колега из суседног погона. - На предлог генералног директора РТБ-а Бор Благоја Спасковског, због веће производње у радни однос недавно примљено 10
младих људи, а плата на најтежем радном месту у целом РТБ-у, на
тзв. кацама, повећана за 10 одсто
ТИР. - Производња бакра у Рударскотопионичарском басену Бор дословце
се захуктала откад су ремонтоване Топионица и Фабрика сумпорне киселине.
Већ сада се зна да ће ове године бити
знатно већа од прошлогодишње, када се,

лизе, у којој радимо од 2000. године,
па смо са задовољством поново активирали и стару. До половине октобра
достигли смо производњу 46.786 тона
катода, а цела годишња продукција у
2015. била је 44.644 тоне. Дакле, већ
још једна, нова електролиза и у оба
погона радило се све до 2000. године.
Тада је, због недостатка сировина,
производња преусмерена искључиво
на нови погон јер је прерада почела из
године у годину да пада.
-Те 2000., када је последња
комерцијална производња изашла
из старе електролизе, имали смо
производњу 45.633 тоне бакра, значи
мање него у овом тренутку. Схватили смо да нема потребе да раде

подсећања ради, у новој Сумпорној, под
руководством канадског „SNC Lavalina“,
догодио пожар. Хаварија која се тада
десила имала је за последицу, поред спорадичних епизодних загађења ваздуха у
том периоду, и много мању продукцију
бакра од планиране. Предуго се чекала
испорука оштећених делова, а када су
они коначно стигли комплетан ремонт
обављен је у рекордном року. Знало се
да ће санација пожаром оштећених елемената драстично поправити и еколошку, али и економску слику РТБ-а
Бор, па је озбиљан и обиман посао који
је урађен у оквиру ремонта унапред
разрађен до танчина. Зато је и трајао
свега пет уместо 12 дана, колико је, на
основу досадашње праксе, предвидео
стручни надзор из Немачке. Притом је
и коштао трипут мање од сличних захвата раније јер је, ем први пут изведен
ремонт самостално, без присуства великих извођача радова, ем је велики део
послова наплаћен од осигурања.
Потврда квалитетно и у најкраћем
могућем року изведеног ремонта металуршких постројења, стигла је у октобру директно са лица места. Из Топионице, а и Електролизе. Након најаве топионичара да ће произвести чак 8.000
тона анодног бакра у октобру, електролизери су почели да припремају додатно
место за његово прихватање, смештање
и даљу прераду. Стари погон електролизе поново „враћају у живот“.

сада имамо две хиљаде тона бакра
више него целе прошле године. Нова
електролиза је пуна „као око“, све 644
ћелије су у раду и укупно је мобилисано 4.700 тона анодног бакра. Капацитет новог погона је 3.900 тона, па
смо са одушевљењем, након 16 година,
поново активирали и стари погон
како бисмо успели да прерадимо
све количине. Тамо већ раде четири
групе од по 200 тона, тако да и у старој
имамо 800 тона мобилисаног анодног
бакра – с поносом истиче управник
електролизе Драган Јовановић.

Стара електролиза изграђена је
далеке 1938. године. Дограђивана је педесетих, али је и тако дограђена била
Електролиза пуна „к’о око“
- Месечна производња почиње да мала за сав бакар који се у то време пропревазилази капацитет нове електро- изводио. Зато је 1969. године изграђена

смо тек сада, након овог ремонта,
дошли до тога да нова електролиза
буде пуна 100 одсто – изјавио је управник Електролизе Драган Јовановић.

Радницима повећана плата
Због веће производње, на предлог генералног директора РТБ-а Бор
Благоја Спасковског, у радни однос
недавно је примљено 10 младих људи
и то за рад на најтежем радном месту,

Драган Јовановић

оба погона, да се на два места узалуд на тзв. кацама. Да је овај посао један од
троше струја, пумпе за осветљење и физички најтежих у целом РТБ-у Бор,
грејање. Целокупна производња пре- потврђује и управник Електролизе.
бачена је у нову електролизу и од тада
-Захваљујући великом разумевању
пословодства, јер сви параметри у
Електролизи практично зависе од
физичког рада људи на кацама, број
извршилаца на том радном месту је
повећан, а и плата им је, на предлог
Спасковског, сада већа за 10 одсто.
Они то заслужују јер шихту зараде
газећи по ћелијама са киселином, где
је температура 60 степени. Притом,
њихов посао је и да провере сваку
аноду која је потопљена у електролитички раствор, а то чине тако што је
по двојица, јер анода има преко 200
килограма, извлаче из раствора и
ударцем чекића отклањају евентуалне кратке спојеве – наводи Драган
Јовановић.
Месечна зарада повећана је за 10
одсто крановођама и запосленима који
припремају катодни бакар, односно
обављају тзв. манипулацију. Ипак, маса
њена попуњеност варира. Најслабија за зараде у Топионици и рафинацији
година била је 2004., када је прерада остала је непромењена јер су ови радбила непуних 12.000 тона. Последњих ници добили виши старт на уштрб запогодина производња расте, попуњеност слених у режији.
погона почиње да бива солидна, али
Г. Тончев Василић

Екологија

Уторак, 1. новембар 2016. Број 2275, страна 4
Почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха – охрабрујући!

„Брисање једне црне тачке”
РТБ. – Почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха у овом граду је веома
охрабрујући. Иако је у периоду када
је радила само нова топионица (новембар 2015 – август 2016. године)
било прекорачења граничних вредности (ГВ) дневних концентрација
сумпор-диоксида, анализа указује на
знатно смањење њихове учесталости
и интензитета: појаве прекорачења
граничних вредности (125 микрограма по кубном метру) ређа су пет
пута, прекорачења двоструке вредности ГВ (250 микрограма по кубном
метру) десет пута, а прекорачења троструке вредности ГВ (375 микрограма
по кубном метру) 34 пута.
Ово је закључак рада „Брисање
једне црне тачке – почетни утицај нове
топионице бакра у Бору на квалитет
ваздуха” (аутори: Тихомир Поповић,
Јасмина Кнежевић и Биљана Јовић
из Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и
заштите животне средине ВРС) који
је представљен на 44. саветовању „Заштита ваздуха 2016” (од трећег до петог
октобра у Кладову).

Иако је у периоду када је радила само нова топионица (новембар 2015 – август 2016. године)
било прекорачења граничних вредности (ГВ) дневних концентрација сумпор-диоксида,
анализа указује на знатно смањење њихове учесталости и интензитета: појаве прекорачења
граничних вредности (125 микрограма по кубном метру) ређа су пет пута, прекорачења
двоструке вредности ГВ десет пута, а прекорачења троструке вредности ГВ 34 пута – наводи се
у раду аутора Тихомира Поповића, Јасмине Кнежевић и Биљане Јовић из Агенције за заштиту
животне средине
радила од почетка новембра 2015., ста 2016. настављено је опадање прогодишња концентрација СО2 изме- сечних концентрација СО2 (52,1 мирена у „Градском парку” значајно је крограм по кубном метру). Реално
нижа него ранијих (2014. је била 246, а
је очекивати да се уочени трендови

Дневне концентрације SO2 на АМСКВ „Градски парк” од 2010. до 2014. и периоду

Оцена стања квалитета ваздуха у
граду бакра обављена је у односу на
ЕУ стандарде у овој области преузете у домаћу регулативу, као и на просечно стање пре активирања само нове
топионице (од 2010. до 2014. године).
Од формирања државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха и његовог оцењивања у зонама и

рада само нове топионице (новембар 2015 - август 2016.)
нице, са знатно мањим емисијама SO2,
допринесе побољшању квалитета вазлане 145 микрограма по кубном метру. наставе у наредном периоду. На тај
духа у Бору.
Такође је важна и чињеница да је начин ће се избрисати најизраженија
У оквиру државне мреже за праћење
загађења ваздуха у Републици Србији,
функционише и АМСКВ „Градски парк” – једна од пет аутоматских
мерних станица квалитета ваздуха у
Бору (остале су „Институт РиМ”, „Бре-

Вероватноћа (у процентима) појављивања одређене или веће концентрације SO2 на
локацији „Градски парк”

агломерацијама, како се у раду наводи,
Бор је имао трећу категорију квалитета
ваздуха – прекомерно загађен ваздух.
Емисије SO2 из топионице бакра биле су
доминантне на овом подручју и једне од
највећих у Србији. Стога су разумљива
очекивања да активирање нове топио-

зоник”, „Кривељ” и „Слатина”). На овом
мерном месту регистрована су најчешћа
и најинтензивнија прекорачења стандарда квалитета ваздуха, па су за анализу коришћене дневне концентрације
SO2 овде измерене.
- Иако је само нова топионица

Годишње концентрације SO2 на локацији „Градски парк” и проценат дана током
године са прекорачењем дневне ГВ од 1990. до 2015.

после шест претходних година са стал- црна тачка квалитета ваздуха у
ним растом годишњих концентрација Србији - истиче се у закључку овог рада.
СО2 у Бору, просек за 2015. мањи од
Приредила Ј. Станојевић
минулих година. Од јануара до авгу-

Безбедност
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Безбедност и здравље на раду у РТБ-у мора се подићи на максимални ниво

Стална едукација
радника
траке, транспортни системи, дизалице,
багери, млинови, дробилице, пумпе,
ограде, отвори, кранови, стазе, рад на
висини. . . „Безбедност на првом месту”
биће исписано на тракама које ће бити

Знање у области БЗНР мора се периодично обнављати, као и
контрола ношења заштитних средстава, понашања, провера
алкохола и психоактивних супстанци – рекао је генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски. - Не можемо више дозволити
да прелазимо преко тога – свако мора да сноси своју одговорност
– додао је челник комбината бакра
РТБ. – Са жаљењем прихватамо
оно што се недавно догодило
раднику борске флотације када је
остао без руке. Надлежни органи
ће рећи своје о томе шта се десило
и, када дођу до истине, предузеће
се одговарајуће мере. Све са циљем
да се то не би поновило. Али, зато
још више морамо едуковати људе
у области безбедности и здравља
на раду, како би схватили да је
сваки потез, пре свега, у њиховим
рукама и у њиховој глави. Знање у
области БЗНР се мора периодично
обнављати, као и контрола ношења
заштитних средстава, понашања,
провера алкохола и психоактивних

супстанци, чак и свакодневно како
се то чини у компанијама на Западу.
Дакле, безбедност на раду морамо
подићи на још виши ниво – истакао
је Благоје Спасковски, генерални
директор РТБ-а, на састанку (14.
октобра) са директорима басенских
предузећа, управницима погона и
радницима служби за БЗНР.
Стога ће сви басенски радници у
наредних неколико дана поново бити
„упознати” са својим радним местом
и потписом то потврдити, посебно
они који су на радним местима са
повећаним ризиком. На максималној
безбедности инсистираће се, пре
свега, тамо где су ротирајући делови,

Благоје Спасковски

излепљене у свим халама, посебно на
оваквим местима, и свако ко ту ради
мора да се са тим упозна.
- Посебна опрезност мора
постојати код агрегата који могу да

изазову колективну несрећу. Зато
је неопходна ванредна контрола
сајли, колектора, трафо-станица,
корпи за превоз материјала и људи,
посматрање јаловишта, брана. Чак
ћемо и преполовити период на
који се то обавља у односу на онај
који закон прописује. Такође и
када је реч о ношењу ХТЗ опреме затегнути комбинезони, шлемови,
ципеле, заштитне наочаре. Нема
милости ако се не носе, а деси
се повреда - боловање неће бити
плаћено стопостотно. Не можемо
више дозволити да прелазимо преко
тога – свако мора да сноси своју
одговорност – нагласио је Спасковски.
А, одговорност ће поднети сви
– почев од директора предузећа,
„безбедњака”,
управника
погона,
пословођа, бригадира. . . Њихово
је да обилазе све што је законима о
безбедности прописано, нарочито
места са повећаним ризиком и
бенефицираним
радним
стажом,
разговарају са радницима, упозоравају
их, упознају са опасностима.
Ј. Станојевић

„Басен на нивоу европског просека”
РТБ. – Степен инциденције (број
повреда на раду у односу на број запослених) ове године вишеструко је мањи
него ранијих година, а у скоро половини
случајева повређивања на раду реч је о
повредама које су се десиле без директног учешћа запослених у радном процесу. Конкретно, повредне листе издаване су због уједа паса луталица приликом доласка или одласка с посла, због
повреде јагодице средњег прста, због
болова у леђима приликом подизања
крпе и сличних апсурдних ситуација
(проклизавање, саплитање, незгодно
стајање).
-Има, међутим, случајева и које
су борски лекари окарактерисали
као „повреда на раду“, а да запосленом није издата повредна листа. А, повредне листе издаване су, на пример,
зато што је радник, при скидању плочице тешког возила, замахом чекића
себе ударио по палцу, зато што су
се, рецимо, при уласку радника у

Саша Перишић

кабину возила, врата сама затворила
и пригњечила му прст. Има и примера да је радницу приликом обиласка погона ујео пас луталица за потколеницу, па другог за лист леве
ноге, па трећег док се враћао с посла.
Испада да нас пси луталице уједају
где стигну и кад стигну. У повредној
листи једног од радника наведено је
„када га је колега позвао, погледао је
ка „отвору“ крана и том приликом

му је упала прашина у око“. Други
радник добио је повредну листу на
којој пише да је „приликом кретања
са радног места до кабине за одмор
осетио бол у леђима“. Интересантно
је и да су седморица, после минималних интервенција лекара, одустали од
коришћења статуса повреда на раду –
истиче помоћник генералног директора
РТБ-а за БЗНР, ЗОП и екологију Саша
Перишић.
Басен предузима све мере и радње
у складу са законима Републике Србије,
а у њих су имплементирани европски стандарди и норме, конвенције европских комисија и органа, као и тзв.
обичаји добре праксе у области безбедности и здравља на раду (БЗНР). Уосталом, РТБ је, како каже Перишић, сертификован у складу и са OHSAS 18001 тренутно важећим светским стандардима у овој области.
-Комбинат бакра је у претходне дветри године потпуно ревитализовао

и обновио већину својих постројења.
Обављамо редовне прегледе опреме,
буке, услова радне околине, лекарске
прегледе радника (свих који раде на
местима са повећаним ризиком), контроле злоупотребе алкохола и психоактивних супстанци. Тиме покушавамо да у свим предузећима обезбедимо радне услове који ће омогућити
да ниво безбедности буде по закону и
правилницима. Јер, свако је одговоран за своје, али и за здравље других
и не сме да га угрожава на било који
начин. Сматрам да смо у делу безбедности и здравља на раду ништа мање
успешни него било која друга фирма
која се бави овим и оваквим послом у
Европи и свету. Примера ради, подаци
из 2015. године у Јужноафричкој Републици казују да су имали 77 смртних
повреда, а та година је оцењена као
једна од најуспешнијих – закључио је
Перишић.
Ј. Станојевић

Тешка повреда у погону борске флотације

Радник се успешно опоравља
РТБ. – Под још увек неразјашњеним
околностима, у борској флотацији (2.
октобра), у два сата иза поноћи, тешко
је повређен радник П.П. (1984). Овом
младом човеку је, приликом пуштања
тамошњих агрегата у рад, транспортна трака ухватила рукав и покидала
леву руку из рамена.

Несрећни радник је, након пружене лекарске помоћи на лицу места,
одмах у току ноћи одвезен у београдски Ургентни центар на даље лечење
а, према речима лекара, није животно
угрожен. На лице места изашла је
полиција, а надлежна басенска служба
безбедности и заштите на раду обаве-

стила је о свему и рударског инспектора. Даља истрага расветлиће околности под којима се овај несрећни
догађај десио.
Директори
Рударско-топионичарског басена Бор посетили су
повређеног радника и кратко са њим
разговарали.

-Мој син се за сада успешно
опоравља. Из РТБ-а Бор нам заиста
помажу. Ако нам треба превоз, увек
је омогућено, а и новчано су помогли породици. Само да мом сину
буде добро – рекла је мајка повређеног
радника.
Г.Т.В.

Рударство РББ
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И октобар у кривељској флотацији са преко 2.000 тона бакра у концентрату

Расте искоришћење метала
ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ”. - Након изградње аутоматских
флотационих линија великог капацитета и свега што је учињено на обнови
млинова и остале опреме, кривељска
флотација из месеца у месец ради све
боље. Изводе се последњи преостали,
планирани захвати, тако да је управо
завршена замена облога на плашту
млина са шипкама прве секције. На млиновима са куглама прве и друге секције
више нема проблема, док се на пуцање
завртњева млина треће секције већ реаговало поруџбином новог плашта и он
ће бити замењен кад стигне у децембру.
Ваља рећи да млинови непрестано раде
већ 32 године, па је дошло до замора
материјала и један по један се санира.
-За 24 дана октобра прерадили смо
близу 570.000 тона руде са кривељског

Управник Саша Милић се нада
да ће до краја месеца оно бити
преко 83 процента, како је и
планирано, а све захвљујући
томе што аутоматика и електроника долазе до пуног изражаја,
што су сређене све машине,
али је и руда нешто богатија и
повољнија за флотирање. - Изабрани извођачи, па би ускоро требало да почне изградња
колектора за тзв. нулто поље
флотацијског јаловишта

копа и око 130.000 са “Церова” –
каже Милић. - Произвели смо 1.450
тона бакра, уз искоришћење које из што су сређене све машине, што
месеца у месец иде набоље. Сада је аутоматика и електроника долазе до
око 82 одсто, а надам се да ће до краја пуног изражаја, али је и руда нешто
богатија и повољнија за флотирање.
Отуда је све мањи проблем удовољити
захтевима нове топионице у погледу
садржаја бакра и сумпора у концен
трату.
Током редовног јесењег (24-часовног) ремонта флотери су много тога урадили у погону, али су главни послови
били замена једне траке и привлачење
тзв. новог понтона на јаловишту. Уз
овај планирани, имали су и непланиМилена Лојаница у командној сали
ран застој треће секције у трајању од
три дана ради варења напуклог плашта
месеца отићи на преко 83, како је и млина са куглама, што се често дешапланирано, све захваљујући томе вало на првој и другој пре него што су
замењени. Кад је реч о бакру у концентрату флотери ће и овог месеца, као и
Без озбиљнијих повреда
претходног, дати око две хиљаде и сто
тона, што се уз поменуте планиране и
Управник Милић посебно наглашава да се безбедности на раду придаје много
више пажње, да су уведене строге процедуре и правила рада, кретања кроз погон,
непланиране интервенције може смаодевања и ношења заштитних средстава. Све то је, мимо његових очекивања, наитрати пристојним резултатом имајући
шло на добар пријем код запослених који су, каже, променили начин размишљања,
у виду да је план већи од ове бројке за
“дисциплиновали се”, а мањи број повреда на раду потврђује да се боље чувају. - У
само стотинак тона (2.193 т).
овом погону - каже Милић - није било озбиљних повреда, али је знатан број лакших,
-Највећа мука сада је око
типа удара чекића по прсту, клизања и уганућа ноге, упадања креча у око... Приличан је и број запослених на боловању - од двадесет петоро до четрдест троје месечјаловишта – каже Милић. - Тамо
но (просек девет одсто) тако да је сигурнији рад и смањење повреда наш приоритет.
смо започели демонтажу релејне
Са тим циљем у свакој организационој целини људи задужени за БЗНР између смепумпне станице да бисмо спасли све
на држе кратка предавања на којима подсећају запослене на правила безбедности
што се може спасити, пошто ће она
и заштите здравља на раду и свако потписује да је упознат са тим. Имали смо недавно и противпожарну вежбу за случајве какви се могу очекивати у нашем погонапредовањем јаловишта током нану. Ових дана очекујемо и интерне провериваче ИСО-стандарда, а у јануару и зваредних шест месеци бити потопљена.
ничну проверу из ЛОЈД-а.
Нова трафостаница за напајање

Саша Милић

пумпи би требало да нам стигне за два
и по месеца, а дотле ћемо постојећу
релејну заштитити бедемом да бисмо
несметано радили. Формиран је и тим
који ће водити изградњу новог колектора за тзв. нулто поље флотацијског
јаловишта, одређени су извођачи, па
би ускоро требало да почне изградња.
Рок за завршетак је година дана до
када треба да издржимо са постојећим
јаловиштем. А да би оно издржало,
већ је започето надвишење његове
прве и друге бране.
Од ремонта две дробилце на Церову,
најављеног прошлог месеца, урађен је
је онај на терцијалној, док се за поче-

так радова на примарној чека израда
чаура. Стигли су и делови зупчаника којима ће се убрзати његов рад, а
тиме и побошљати млевење. Уствари,
исправаља се једно изнуђено решење
од пре ко зна колико година због којег је
млин слабије млео. У ПМС-постројењу
је стабилизован и транспортни систем,
стигли су делови редуктора, тако да сада
стабилније ради него прошлих месеци.
Љ. Алексић

Нерешени имовинско-правни односи успорили отварање “Церова 2”

Још седам месеци за “Церово 1”
Ширењем овог копа у североисточном делу обезбедиће се
континуитет производње до
решавања спорних питања –
каже управник Драган Илић.
- У току израда Упрошћеног
рударског пројекта којим је
предвиђено уклањање милион
тона јаловине и откопавање
1,262 милиона тона руде
-У току је израда Упрошћеног
рударског пројекта проширења
“Церова 1” којим је предвиђено
уклањање милион тона јаловине и
откопавање 1.262.000 тона руде – каже
Илић. -Како нису решени сви имовинско-правни односи око откупа
Остало је да се пробије и наспе још 400 метара пута до лежишта „Церово 2”
земљишта за отварање “Церова 2”,
КОП “ЦЕРОВО”. - Током октобра дела овог рудокопа на измаку експло ширењем граница откопавања на
месеца један од два багера на копу атације. Тиме ће му се, како рече “Церову 1” обезбедиће се контину“”Церово 1” спуштен је на коту 425 и управник Драган Илић, продужити век итет производње до решења споркренуо у проширење североисточног за још седам месеци.
них питања. У простору који је

Драган Илић

откупљен већ је израђен приступни
пут и већим делом пресвучен тврдим
материјалом. Остало је да се пробије
и наспе још око 400 метара до самог
лежишта “Церово 2”.
По оперативном плану за октобар, на површинском копу “Церово 1”
било је предвиђено откопавање 100.000
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Кривељски рудари држе корак са планом откопа руде и бакра у њој

Мисле и на хладне дане
У раскривању нису продуктивни колико су планирали, али су, према речима управника Милана Делића, “отворили” довољно руде
за наредне месеце и како зима куца на врата припремају путеве,
индустријску со, електромрежу и механизацију за рад у најтежим
условима. - Настојећи да очувају тренд штедње горива и норматива, расположивост камиона и пратеће механизације, настављају да
што више јаловине превозе транспортним системом

КОП “КРИВЕЉ”. - За 24 дана октобра на површинском копу “Велики
Кривељ” откопано је 643.630 тона руде
(од предвиђених 852.500 тона), што је
97,5 одсто плана (за поменути број дана)
и показује да тамошњи рудари држе
корак. Имали су у неколико наврата (пре)
пун склад руде када је флотација радила
са две секције због радова на трећој и то
је довело до ова два и по процента испод.
Међутим, управник копа Милан Делић

нама већ је “испеглан”. Делић верује да
ће до краја октобра моћи да раде нешто
већим капацитетом и остварити план на
руди и бакру у њој.
-За десети овогодишњи месец је
планирано и уклањање 1,44 милиона тона јаловине, што са поменутом
количином руде чини 2,292 милиона
тона укупних ископина – додаје Делић.
- До 25. октобра откопали смо 764.400
тона, што је око 70 одсто плана. И ок-

био је на транспортном систему током
којег смо заменили 200 метара већ истрошене траке (видела се сајла), санирали чланкасти додавач и сипке, а
чишћена је и траса поред траке.
Структура деветомесечног биланса
кривељског копа слична је октобарском,
само је реч о девет пута већим бројкама,
па је од јануара до почетка октобра, од
планираних 7,54 милиона тона руде,
дато 7,27 милиона, што је око 97 процената плана. Њиме је предвиђен просечан
садржај 0,256 одсто, а остварен 0,274
процента, па је тако, уместо 18.741 тоне
бакра у руди, дато 19.061 тона или проценат преко плана. За девет месеци дато
је изнад 60 одсто планираних количина
јаловине.
На копу су и октобра радили са три
хидраулична багера и једним сајлашем
јер ремонт четвртог хидрауличног (ОКбагера) касни због израде неких делова
код домаћих фирми. Управник се нада
да ће почетком новембра окончати

Милан Делић

Према Делићевим речима у актуелном захвату раскривено је довољно
руде тако да се не доводи у питање
годишњи план откопа око 10,6 милиона тона руде добре флотабилности и

БЗНР - од обуке до провера

На руду се није чекало

је сигуран да ће до краја октобра то надокнадити. Планирани средњи садржај
бакра у руди био је 0,289 одсто, што би
из планске количине руде резултирало са
2.392 тоне бакра. Међутим, остварен је
нешто већи садржај, износи 0,307 одсто,
тако да је већ дато 1.845 тона бакра у
руди и подбачај од 2,5 одсто у количи-

тобра смо настојали да сва јаловина
иде на транспортни систем због мање
потрошње горива и осталих норматива, а када је систем морао да стане
због сервисирања, опет је вожена
на краће релације ради посипања
путева пред зиму и подизање заштитних берми. Једини дужи застој на копу

Безбедност и здравље на раду је стална брига на копу, али се октобра још више
радило на том плану. Сви запослени на радним местима са повећаним ризиком
послати су на систематске прегледе, сталне су контроле на алкохол, психоактивне
супстанце и ношење личних заштитних средстава. Посебна пажња - едукација,
тестирање, обнова знања из БЗНР - усмерена је на раднике који су у непосредном
додиру са ротирајућим деловима транспортног система, рудног дробљења, стругова,
пумпних станица... Радници су добили нове једноделне комбинезоне, много
повољније и практичније за рад поред ротирајућих делова од јакни на копчање са
бројним џеповима.
- Безбедност је, за сада, на солидном нивоу – каже Милан Делић. - На копу ове
године није било ниједне теже повреде, а било би добро да тако остане и у долазећем
пероду киша и снега, када су могућности за тако нешто израженије него лети. Али,
на машинама су махом млади људи већ навикли да раде, није им то прва зима као
2010. или 2011. када се готово трећина наших радника у таквим условима “калила”
на новим и скупим машинама.

очекиваног садржаја бакра. Домети на
јаловини за трећину су мањи од планираних, али се последњих месеци, уз
исте учинке, постижу уштеде од 30-ак
процената на гориву јер је готово сва
јаловина превожена транспортним системом у стари борски коп. Подбачај,
за сада, не угрожава откоп руде, али су
у “Кривељу” свесни да наредне године
морају интензивније да раскривају уколико желе безбрижнији рад на руди
Фото: Владица Јоцић

тај ремонт и укључењем петог багера
повећати и капацитет и флексибилност
рада. Упркос чињеници да у раскривању,
из више разлога, нису продуктивни
колико су планирали, на кривељском
копу, према уверавањима управника
Делића, има довољно “отворене” руде
за наредне месеце и како зима увелико
куца на врата интензивно припремају
путеве и електромрежу. Претходних десетак дана допремљено је око 200 тона

Коп „Церово 1”

тона руде са средњим садржајем бакра
од 0,27 одсто и уклањање 30.000 тона
јаловине. Закључно са 23. октобром
са овог копа дато је 109.700 тона руде
средњег садржаја бакра 0,204 одсто и
17.100 тона јаловине.
Као и на осталим басенским коповима, на “Церову 1” су у току припреме

за предстојећи зимски период које се
првенствено састоје од проширења
главних путева, израде канала, набавке
Ремонт дробилице за јаловину
антифриза и других средстава неопходних за нормално функционисање индустријске соли за посипање путева, и сигурнију “бакарну реку”. Обнова
механизације и опреме при ниским тем- нешто је остало од прошле године, постојеће механизације и набавка неких
пературама.
солана се ремонтује, тако да су већ нових машина свакако би доста помогла.
Љ. Алексић спремни за снег.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Сигурност рада Транспортног система 1 РБМ-а будно се прати и повећава

Потребна помоћна механизација
Јаловиште не може да ради без помоћне механизације, односно
булдозера. - Транспортна трака Т 06 већ захтева транслаторно
померање за 50-ак метара. – Продужује се транспортна трака Т 06
убацивањем 150 метара, као и замена ротирајућих елемената
РБМ. - Исправност Транспортног
система, односно Фазе 1 у Руднику
бакра Мајданпек, предуслов је бржег
раскривања Истока 1 Јужног ревира на
којем је сагледан наставак производње
наредних година. Велике количине раскривке треба уклонити да би се допрло

Андреја Марковић

до првих лежишта тог рудног тела, што
је незамисливо без континуираног и
поузданог рада ове „жиле куцавице“
РБМ-а, па се рад овог постројења будно
прати и мора се повећáвати.
- Јаловиште Ујевац на које тракама и одлагачем одлажемо раскривку чине јужни и северни део. Капацитет јаловишта на југу је 710 милиона тона а како је до сада одложено 210, оно може да одговори потребама одлагања јаловине са целокупног проширења површинског
копа на Јужном ревиру - каже Андреја
Марковић, помоћник директора РБМ-а

за рударство: - Процењује се да је реч о
380 милиона тона.
Јаловиште је капацитативно, али
захтевно са аспекта стварања услова за
одлагање те количине, пре свега, за рад
одлагача, од дробилане до јаловишта, а
тренутна ситуација је крајње неповољна.
- Сада одлажемо у изнуђеним условима које диктирају машине које
немамо. Јаловиште не може да ради без
помоћне механизације, односно булдозера - наводи Марковић. - Тренутно
продужујемо транспортну траку Т 06.
Она је укупне дужине 2.448 метара,
репарирана је, јер је била сечена, па
у „Колубари“ састављена. Ту додајемо
100 метара и, с обзиром на њено стање,
са укупно 150 метара, покушавамо
да је „освежимо“. Убацујемо нову
конструкцију и померамо је, да би одлагач могао да одбацује раскривку на
део у коме се захтева мањи рад булдозера, како бисмо булдозер који је потребан могли да користимо на копу
Јужни ревир где ствара услове за рад
багера и остале опреме.
У међувремену, хитно мора да се
обезбеди помоћна механизација. На
јаловишту два булдозера стоје већ дуже
време - једном “комацу 04” је потребан
мењач, другом “комацу 02” затајила је
стартна техника. Поред стварања услова
за напредовање одлагача и одлагање
јаловине, због изразито велике дужине
пријемне транспортне траке Т 06, уз

коју иде велики број ротирајућих елемената, у току је набавка ротирајућих
делова носећих и повратних ролни: Потребно је да се они замене и да
трака буде добро вођена, без цепања
и хабања. Одлагач, конструкција и
доњи строј су у таквом стању да је
тешка манипулација, па ћемо упоредо санирати доњи строј одлагача,
да гусенице могу да се штелују, да све
клизне елементе за шпановање гусеница доведемо на функционалан ниво.
То, практично, значи да ће бити
пуно посла за више група радника.
Екипе на Транспортном систему су изверзиране за транспортер, а када је реч
о конструкцији, ролнама, бубњевима и
свему што треба променити, то поуздано и квалитетно може да обави екипа
одржавања ТС-а. Продужење траке и
израда спојева је посао за који ће се побринути екипа вулканизера из ПУС-а, а
рад на доњем строју одлагача ће најбоље
обавити екипа бравара из одржавања
багера са површинског копа.

- Све што смо предузели ће нам
омогућити да несмањеним темпом наставимо одлагање јаловине, док друге
предвиђене услове не обезбедимо за
нешто дужи временски период - каже
Марковић. Истиче да транспортна трака
Т 06 већ захтева транслаторно померање
за 50-ак метара: - Стање терена је такво
да има великих слегања. Безбедно
растојање одлагача подразумева да
његова оса буде 20 метара од ивице
одлагалишта. Такве услове немамо с
обзиром на померање тегова. Нисмо
направили плато спреман да поднесе
терет одлагача од 300 тона, али када
булдозери буду исправни, један ћемо
ангажовати да “испланира” постојеће
купе и створи услове да се одлагач
врати назад, а други да направи плато
за померање транспортне траке Т 06.
План је да се од почетка следеће
године ангажовањем два велика багера
интензивира раскривање Истока Јужног
ревира.
С. Вукашиновић

У Производним услугама РБМ-а реконструишу расходоване ролне са транспортног система

Уштеда четири милиона динара

Реконструкција расходованих ролни са транспортног
система који није у функцији за потребе Фазе 1 - нови пример
ангажовања у смањењу трошкова
РБМ.- Настављајући акцију штедње
у Руднику бакра Мајданпек, која траје
претходних неколико година, запослени
у погону Производних услуга дали су
нови допринос реконструкцијом расходованих ролни са транспортног система
за потребе Фазе 1 - „жиле куцавице” производног процеса у РБМ-у. Показали су
да машинска радионица има капацитете
који се више могу користити и где се
добре идеје и осмишљен рад претварају

у конкретне потезе који доносе велике
уштеде. Рехабилитовање расходованих ролни са транспортног система је
нови пример максималног ангажовања
на плану смањења и рационализације
трошкова, који ће РБМ-у донети уштеду
од четири милиона динара.
У Производним услугама подсећају
да је први транспортни систем,
направљен 1981. године, претрпео
хаварију 2000. у пожару у којем су из-

гореле траке, па поново реконструисан пре две године. Сада је то целина
у мајданпечком руднику без које се не
може замислити планирано одлагање
јаловине као главни предуслов да се на
време дође до руде. Највећи проблем
су ролне транспортног система које
су дотрајале, па је неопходна њихова
замена како би систем био поуздан у
раду.
Како би решили проблем док се не
обезбеде средства за набавку нових, радници су дошли на идеју да реконструишу ролне са транспортног система
XAK који је заустављен далеке 1997.
године.
- Овај процес покренуо је Жељко
Спорић, пословођа одржавања транспортног система. Указао ми је на
чињеницу да у магацину постоје расходоване ролне са система који већ 19
година не ради и да реконструкцијом
везних елемената могу да се ставе у
функцију - почиње причу Неђељко
Чавић, управник ПУС-а: - Ту идеју
сам разрадио и решење је било ту.
На осовинама су избушене нове
рупе, осмишљени су везни елементи,
завртњима повезане три ролне у
један склоп и тако смо формирали
слог који је био спреман за уградњу
на место носећих ролни транспортне
траке. Од око 500 таквих ролни, по-

ловина је припремљена, па се сукцесивно уграђују, а друга би, према
очекивањима, требало да се заврши
за десетак дана.
Погон Производних услуга РБМ-а
је тако још једном потврдио да идеје за
рационализацију трошкова и уштеде не
мањкају, а да максимално ангажовање
свих радника предузећу доноси изузетно
квалитетна решења у погледу брзине и

ефикасности, као и специфичних захтева производње у РБМ-у. Радници
машинске радионице кажу да би им
највеће признање било када би се створиле могућности да поправе и ремонтују
машине које су квару, како би више и
квалитетније радили. Понављају, такође,
да би велики улог у будући рад рудника
био пријем младих радника да би им искусни мајстори и стручњаци ПУС-а благовремено пренели своја знања и искуство.
С. Вукашиновић
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У Руднику бакра Мајданпек из месеца у месец производња све боља

Нови рекорд у октобру
Велике тешкоће са распо
ложивошћу помоћне и транспортне механизације успора
вају одређене активности, али
нису омеле мајданпечке рударе да забележе највећу месечну
производњу у последњих 15-ак
година

РБМ. - Настављајући серију рекордних производних резултата последњих
месеци, запослени у Руднику бакра
Мајданпек у октобру су још једном подигли лествицу највише производње у
последњих 15-ак година. Остварили су
учинак од око 1.400 тона бакра у концентрату, са одговарајућим количинама
сребра и злата, за само 24 дана овог
месеца и најавили нови рекорд - већу
производњу од септембарске када је
произведено безмало 1.600 тона бакра у
концентрату. Притом, бележи се високо
искоришћење, посебно на бакру, тражени квалитет концентрата и чињеница
да се, упоредо са таквом производњом,
завршавају бројни други послови од
значаја за континуитет добрих резултата,
али и даљи рад рудника.
- У октобру је план на руди остварен са 97 одсто, садржај бакра у руди

у октобру успевали да прераде све испоручене количине руде са површинског копа, а упоредо се ангажовали у
стварању услова за несметани рад и
санацију свих слабих тачака на линији
прераде. - Оспособљавање још једне
примарне дробилице, ремонтни
радови, припреме за преостале велике
послове који се морају обавити како
булдозера, грејдера и камиона, као припремних и годинама одлаганих би прерада функционисала без слабих
и узимање у најам још једног булдо- послова. Притом, такав рад захтева позиција - нису нас омели да се у
зера величине „Comatsu D 155 AX-6” и више механизације коју немамо на пуној мери ангажујемо у производњи,
за стварање услова за рад одлагача и
одржавање путева. Тако обезбеђујемо
већи учинак и расположивост камиона док не пристигну потребни делови
за нашу опрему, а повећањем учинка
на јаловини континуитет добрих резултата на руди са Андезитског прста.
Како би се створили услови за даљи
рад, планиране количине раскривке на
захвату Андезитски прст морају бити
уклоњене до краја ове године, а од почетка наредне интезивирати радови на
раскривању Истока 1 - радилишта са
којег би, по завршетку експлоатације
на Андезитском прсту, требало да се
обезбеђује руда. Осим тога, стављањем
у функцију нове радионице и бензинске
пумпе аутобуског превозника „Arriva“,

Бранислав Томић

располагању и због чега се део послова спорије реализује. Резултати
су остварени захваљујући великом
залагању, одговорности и појачаној
радно-технолошкој дисциплини запослених који се максимално ангажују
на својим радним местима.
Све то је карактерисало рад и запослених у погону флотације који су и

са 125,7 процената и количина бакра
у руди са 122 одсто - каже Андреја
Марковић, помоћник директора РБМ-а
за рударство. Додаје да се чини све да се
повољна кретања наставе: - Императив
у овом тренутку је раскривка. Планирани радови на Транспортном систему – Фаза 1 пролонгирају се због
немогућности обезбеђења дизалице
из РББ-а која је тамо ангажована.
То, заједно са малом распложивошћу
помоћне и танспортне опреме, смањује
услове за већу динамику раскривања
на Андезитском прсту иако је она
у приоритету. Охрабрују, међутим,
финансијски потези за подизање два

преостала деоница корита реке Мали
Пек треба да се измести у коначну контуру копа, а све активности мора да
прати и одводњавање Јужног ревира.
- Ове активности у свим деловима процеса рада морају се извести са што мањим трошковима и
сопственим ангажовањем - наглашава Марковић, а потврђује и Бранислав Томић, први човек РБМ-а: - Учинили смо све да наставимо серију
добрих резултата, али смо упоредо
сопственим капацитетима успевали
да обавимо и бројне друге, наизглед
успутне послове, будући да никада
није било више инфраструктурних,

односно у преради која је опет досегла
рекорд на бакру и племенитим металима, а да су притом и искоришћења и
квалитет концентрата, такође, на завидном нивоу - навела је Јелена Ђурић,
управница Флотације РБМ-а.
Текст: С. Вукашиновић
Фото: М. Клческо
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У погону дробљења руде РБМ – а оспособљена још једна примарна дробилица

Хладне пробе успеле
Две примарне дробилице у функцији од почетка новембра, а након
“уходавања” друге, створиће се услови за ремонт ове која ради. Дробљење више неће бити “уско грло” производње нити најслабија
тачка на линији прераде
РБМ. - На примарном дробљењу
мајданпечког Рудника бакра крајем октобра приведени су крају скоро двомесечни радови на оспособљавању друге
дробилице „Allis Chalmers 48-74’’ за
примарно уситњавање руде. Друга дробилица за уситњавање руде од 1.000 мм
на комаде 0-150 мм, капацитета 1.000
t/h, коју покреће електромотор снаге 430
КW, значајно ће повећати капацитет и
стабилност тог дела производње, будући
да је до сада радила само једна примарна
дробилица на којој су заглаве и кварови
заустављали производњу. Хладне пробе
обављене 24. октобра показале су да је
њено оспособљавање добро обављен
посао.
- После уводних проба од по 15 и
30-ак секунди, пустили смо је у 15-минутни рад. Закључак је да дробилица ради добро. Имала је 26 обртаја
у минути и тај број је остао свих 15
минута рада - каже Александар Митов,
руководилац машинског одржавања
дробљења. - Након убацивања мале

количине материјала, дробилица се
стабилизовала на 18 обртаја у минути,
тако да су очекивања да ће се број
обртаја додатно смањити након почетка рада под материјалом.
Оспособљавање дробилице подразумевало је, уз планиране, и низ
непредвиђених послова: - Током рада,
утврдили смо да је доњи фрем лош
и послали га на обраду. То је успорило радове за 15-ак дана. Након
тога имали смо проблема и са покретним конусом код кога је кренула осовина, па смо морали да убацимо наш покретни конус који је био
ремонтован и спреман за уградњу у
дробилицу „2А” - појашњава Митов
и истиче изузетан напор учесника
оспособљавања постројења: - Похвале
заслужује група бравара, на челу са
пословођом Бором Петровићем, који
су мукотрпно радили месец дана. Ту
је и група електричара, на челу са
пословођом Радивојем Стојанчићем,
који су се побринули за све електро

послове, а са нама је све време била
и група бравара и варилац из ПУС-а.
Својим искуством и ангажовањем посебно су нам помогли колега Звонко
Маринковић, машински инжењер из
Бора, и Јовица Анђеловић, помоћник
генералног директора РТБ-а Бор за
нове развојне програме, да све урадимо у року.
Две примарне дробилице ће много
значити за сигурност на линији пре-

раде у РБМ-у. - Имаћемо две исправне
дробилице које ће неко време радити
заједно. Након почетног уходавања
друге, надам се да ће нам бити
омогућено да урадимо ремонт дробилице „2А” и побринемо се да увек
имамо две потпуно исправне.
Пуштање дробилице у рад под
материјалом обављено је последњих
дана октобра, тако да од почетка новембра раде обе.
С. Вукашиновић

Коначно трајна траса одводњавања Јужног ревира РБМ-а

Ван зоне рударских радова
Нова траса није много краћа од претходне, али је коначно изван
зоне рударских радова, па неће бити узрок застоја, као ни потребе
да се опет измешта што није био ни лак ни једноставан посао
воде постављањем додатних пумпи за
наливање постојећих решићемо проблем настао због њихове висине која
ограничава даље померање у дубину –
објашњава Филиповић. Додаје да трајна
траса највише радује запослене у Екипи

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
последњих дана септембра обављено
је трајно измештање цевовода за
одводњавање Јужног ревира. После
више привремених, што је био захтеван и изузетно тежак посао који је ангажовао и људе и механизацију, нова
траса представља трајно решење јер је
ван зоне рударских радова, па тако више
неће бити узрок застоја. Тек делимично
краћа од постојеће, она неће битније
смањити трошкове функционисања система за одводњавање, али ће се ефекат
добити изостајањем застоја и трошкова
на рачун повременог измештања трасе.
- Потпуно смо припремили нову
трасу која је у односу на претходну
померена 100-ак метара, при чему смо

условили само четворосатни застој
у раду на руди када смо цевовод изместили на делу преко пута којим
возећи руду пролазе тешки камиони - каже Синиша Филиповић, технички руководилац Површинског копа
Рудника бакра Мајданпек. - За који
дан померићемо и пумпе, али то је
већ посао који неће имати толико
пратећих тешкоћа колико је било на
овом. Трајном трасом врло мало су
смањени дужина трасе и трошкови,
али се највише добило на могућности
слободног развоја радова. Цевовод
више неће сметати јер је трајна траса
ван зоне рударских радова.
У систему одводњавања ништа битно
није промењено. - На нивоу усисавања

Одводњавање Јужног ревира је изузетно важно за ослобађање нових
рудних етажа на радилишту Андезитски
прст и континуитет производње у РБМ-у,
тако да је недавно интензивирано. За

Синиша Филиповић

одводњавања који су имали велике проблеме приликом сваког од последња
три-четири измештања цевовода. Јер, у
питању је цевовод који није лак, укопава
се испод путева, премешта и подразумева изузетно тешке и захтевне радове.
Екипа је малобројна, а има тешкоћа и са
обезбеђењем механизације коју ангажује
из других организационих целина.

првих месец дана функционисања и
друге линије одводњавања која је активирана крајем августа, ниво воде у
језеру смањен је за скоро два и по метра,
будући да се дневно снижава за седам
до осам центиметара, а како тај посао
одмиче, дневно смањење ће бити веће.
С. Вукашиновић

Металургија
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Деветомесечна производња бакра у РТБ-у Бор

За четвртину више него
прошле године

Већ сада се зна, три месеца пре истека године, да ће РТБ
Бор у 2016. произвести 25 одсто бакра више него лане, али
и за десетак процената премашити годишњи план. – До
септембра произведено 44.445 тона бакра и дато 35 одсто
злата више него у истом периоду прошле године. - У сва
четири басенска рудника откопано 13,5 милиона тона руде

РТБ. – У Топионици и рафинацији
у Бору за девет месеци прерађено је
235.000 тона концентрата, што је за четвртину више него прошле године. То-

и веће искоришћење у Топионици од
просечних 94,23 одсто, колико је остваривано током протеклих девет месеци,
јер након ремонта производња бакра
почиње да бива све већа.
Рудари у стопу прате металурге и
труде се, првенствено у погонима за припрему сировина, да обезбеде довољне
количине квалитетног концентрата
из рудника, па је у флотацијама досад
добијено 165.000 тона концентрата. За
девет месеци остварено је 30 милиона
тона ископина, а у сва четири басенска
рудника откопано је око 13,5 милиона
тона руде и из ње добијено 37.000 тона
бакра.
Г.Т.В.

У истом периоду дато је и 35 одсто више
злата, а сребра је уместо планираних
3.760 килограма, од јануара до септембра дато чак 7.700 килограма. Из металуршких погона у Бору је за ово време
произведено и 810 тона плавог камена,
као и 215.890 тона сумпорне киселине.
Три месеца пре истека године јасно
је да ће РТБ Бор у 2016. произвести 25
одсто бакра више него лане, али и за десетак одсто премашити годишњи план
којим је, подсећања ради, предвиђена
производња 48.110 тона катодног бакра,
пионичари су до септембра излили
868 килограма злата и пет тона сребра.
14.000 тона анода више него у истом
У последњем овогодишњем кварталу
раздобљу 2015., а електролизери произочекује се рекордна месечна производња
вели укупно 44.445 тона катодног бакра.

Стабилан рад новог пирометалуршког постројења настављен у октобру

„Утежу” агрегате за већу
производњу

ТИР. – Топионица је за 24 дана
октобра примила укупно 30.968 тона
влажног концентрата бакра, са 6.072
тоне „црвеног” метала. Од укупне количине допремљене сировине, 8.562
тоне стигле су из Флотације „Велики
Кривељ” (1.483 тоне бакра), 6.778
тона из Флотације Рудника бакра

Бобан Тодоровић

Мајданпек (1.214 тона), 5.412 тона
из Флотције Бор (1.199 тона), као
и 10.215 тона из увоза (2.184 тоне).
Одељење пријема и дистрибуције
шарже радило је без проблема и, истовремено, припремало се за рад у
зимским условима. Прерађено је
укупно 26.846 тона суве шарже (са
просечним садржајем бакра од 19,65
одсто и сумпора од 27,5 процената).
У прерађеној шаржи било је 5.276
тона „црвеног” метала.
Флеш-пећ је у том периоду произвела 7.358 тона бакренца, са просечним садржајем бакра од 60%.
Из FSF-а испуштено је 12.380 тона
шљаке (просечни садржај 1,36%
бакра). Радили су конвертори број
три и четири (просек је био три конверторске операције дневно, односно 63 од почетка месеца). Четврти је
делимично ремонтован и почетком
октобра укључио се у експлоатацију.
У раду су биле анодне пећи број два
и три („једница” је генерално ремон-

тована), као и ливна машина два (од
24. октобра раде анодне пећи један
и три и ливне машине један и два).
Произведено је 6.000 тона анодног
бакра, а од конверторске и шљаке из
флеш-пећи добијено је 1.144 тоне
сувог концентрата, односно 260 тона
метала.
- Ново пирометалуршко постро
јење у октобру је радило стабилно.
Била су два планска застоја због
минирања наслага у флеш-пећи и
један непланирани (33 сата) због
провере цеви у котлу отпадне топлоте. Да није било овог цурења
котла, оцена рада Топионице била
би боља. И Фабрика сумпорне киселине је радила стабилно. Крајем
октобра интензивирали смо припреме за рад у зимским условима,
уз повећање безбедносних мера и
процедура. И у наредном периоду, због сложених услова рада,
инсистираћемо на максималној

За 24 дана топионичари дали 6.000 тона анодног, електролизери
5.060 тона катодног бакра а „сумпораши” 22.000 тона киселине. –
Б. Тодоровић: И у наредном периоду, због сложених услова рада,
инсистираћемо на максималној безбедности на раду
домаћим купцима. У Електролизи су
радиле 644 ћелије. После дужег времена (16 година) пуштена је у рад и
стара електролиза, при чему су све
ћелије у новој биле попуњене. Квалитет катодног бакра је, по оцени
Тодоровића, добар због стабилног

Све ћелије у новој електролизи су попуњене, а после 16 година поново
ради и стари погон

безбедности на раду– рекао је
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а.
ФСК је за то време продуковала
22.000 тона сумпорне киселине. На
залихама у складишту налази се
4.000 тона, што представља технолошки минимум, јер се све произведене количине продају, углавном,

рада свих погона у технолошком
ланцу производње бакра. Најављена
производња катодног бакра за октобар биће повећана на 5.060 тона.
Тренутно је у Електролизи мобилисано 4.400 тона „црвеног” метала.
Због повећања производње катодног бакра и већег броја ћелија у

раду, смањена је продукција бакарсулфата и за 24 дана октобра дато је
50 тона.
Прерађивачки
металуршки
погони и даље раде смањеним
обимом и у тешким условима. Упослена су само два - погон синтер-металуршких производа у Фабрици
бакарне жице и Ливница фазонских одливака у Ливници бакра и
бакарних легура (израђују резервне
делове за рударство).
Транспорт ТИР-а, упркос старој
опреми којом располаже, успешно је
претоварио и превезао сву шљаку до
постројења за дробљење и млевење,
концентрат из Флотација у Бору и
„Великом Кривељу”, а у железничком транспорту увозни и концентрат из Рудника бакра Мајданпек.
Енергана је радила у координацији
са осталим металуршким погонима,
као и постројења за припрему вода
(деминерализоване и декарбонизоване). Припремајући се за зимски
период, овде је у току експертиза
котлова број пет и седам који ће се
користити у случају потребе за допунским загревањем Електролизе
(грејање електролита).
Ј. Станојевић

Јубилеји
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Техничка школа у Бору обележила 70 година постојања

Расадник кадрова
Наша школа данас има сјајне ученике, један од најбољих кадрова у средњем стручном образовању, центар за образовање
одраслих, развијену ђачку задругу, производњу, пословне партнере и пријатеље школе, што нас чине најбогатијим у овом
тренутку – рекао је Владимир Станковић, директор Техничке школе. - Ова школа је изродила многе менаџере који раде по свету
и у Србији, техничаре, стручњаке, чак и председника Владе. Она ће стварати кадрове за наша будућност – поручио је генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски
БОР. – Наша школа данас има
сјајне ученике, један од најбољих
кадрова
у
средњем
стручном
образовању, центар за образовање
одраслих, развијену ђачку задругу,
производњу, пословне партнере и
пријатеље школе, што нас чине
најбогатијим у овом тренутку. Сара
ђујемо са највећим светским компа
нијама, као што је домаћа а светска
- Рударско-топионичарски басен Бор,
где наши ученици одлазе на прак
тичну блок-наставу. Много наших
бивших ђака је на местима менаџера
ових компанија, други су успешни
лекари, спортисти, техничари, рад
ници и, пре свега, добри људи што
увек истичемо и због чега се и боримо.
Овим речима је Владимир Стан
ковић, директор Техничке школе у Бору,
14. октобра пожелео добродошлицу „у
најбољу школу, са дугом традицијом
и огромним успесима”, на свечаности
поводом обележавања седам деценија
њеног постојања. Подсећања ради, Министарство рударства ФНРЈ маја 1946.
донело је одлуку о оснивању средњих
рударских школа и техникума. Исте
године у Бору је почела да ради средња

Рударско-металуршка школа - првооснована ове врсте на територији и у
историји Југославије. Њен задатак био
је да образује техничаре – рударске и
металуршке струке – за потребе преко

- Ова школа је изродила многе
менаџере који раде по свету и у
Србији, техничаре, стручњаке, чак и
председника Владе. Она ће стварати
кадрове за нашу будућност, јер

Ученици ТШ-а представили су образовне профиле Школе

160 рударских предузећа црне и обојене
металургије, рудника угља и неметала.
Седамдесети рођендан ове образовне
институције прослављен је у присуству
великог броја садашњих и некадашњих
ученика, директора, професора и радника школе, представника привредног
и друштвеног живота борске општине
и гостију.

рударство је корен привреде. Ово
је једино занимање које из камена,
стене ствара „зелене новчанице”. То
су ова деца која ће сутра радити у
рударству, металургији. Из руде са 0,2
посто „црвеног” метала произвести
бакар чистоће 99,99% – један од
најквалитетнијих по коме је РТБ и
препознатљив у свету - не би било

могуће да није ових ђака, студената
Техничког факултета у Бору и у
Београду. А, опет свега тога не би било
да није њихових професора. Сваке
године из ове школе излазили су све
квалитетнији кадрови. Убеђен сам
да ће генерација која се ове године
уписала бити боља од нас – поручио је,
уз рударски поздрав „Срећно”, Благоје
Спасковски, генерални директор РТБ-а
Бор, иначе, некадашњи и ученик и
професор Техничке школе.
Владимир Станковић уручио је захвалнице партнерима и пријатељима
школе, а ученици су за госте извели
занимљив едукативно-културно-забавни
програм у коме су представили образовне профиле школе коју похађају. Спасковски је потом открио статуу рудара у
дворишту школе – рођендански поклон
комбината бакра.
- „Рудар” је заштитни знак,
обележје нашег града и ове школе.
Добили смо велико богатство, надам
се да ћемо га чувати не само својим
учењем и професионалним радом
него и физички, као и сваког рудара у
Бору – поручио је Станковић.
Ј. Станојевић

РТБ поклонио статуу рудара Техничкој школи поводом 70. рођендана

„Рудар” нас води у будућност

Овај поклон је обележје од непроцењивог богатства и значаја
за нашу школу, нешто што ће цео свет да види, јер шаље слику
Бора и онога што ми јесмо – рударски град и зависимо од
комбината бакра – поручио је Владимир Станковић, директор
Техничке школе
РТБ. – У двориште Техничке школе
у Бору 12. октобра уселио се „рудар”
који је комбинат бакра поклонио овој
образовној институцији поводом њеног
70. рођендана. Ово је, иначе, четврта
статуа рудара „изашла” из басенске Ливнице фазонских одливака (један „рудар”

већ је „настањен” на Четвртом километру у Бору, испред хотела „Језеро” на
Борском језеру и у Мајданпеку). Ова
„људина” од бронзе, висока два метра и
тешка 430 килограма, како нам је рекла
Вера Пантовић, управница Ливнице
бакра и бакарних легура, добрано је

ознојила и намучила вредне и искусне
калупаре и ливце. Месец дана им је
било потребно да обаве овај јединствени
посао (у Србији нема ливнице која би то
извела) и труд је резултитао овим уметничким делом.
Већ на први поглед видљива је
симболика и нераскидива веза: Бор и
Мајданпек – рударски градови, Техничка школа - некада Рударска, и то прва
у ондашњој Југославији, која већ седам
деценија недри рударске техничаре. Њен
директор Владимир Станковић није
могао да сакрије срећу, одушевљење
и захвалност РТБ-у за „најлепши и
највреднији поклон који је школа могла
да добије поводом великог јубилеја”.
- Овај поклон је обележје од
непроцењивог богатства и значаја
за нашу школу, нешто што ће цео
свет да види, јер шаље слику Бора и
онога што ми јесмо – рударски град
и зависимо од комбината бакра. Неки
наши бивши ученици који су у иностранству већ се јављају са лепим
жељама и емоцијама. То је нешто што
презентује не само нашу школу, него
и цео град. Видите ли симболику:

школа је иза „рудара”, ми га пратимо.
И он мења нашу слику, наш однос
према школи, обавезама. Сада имамо

Владимир Станковић

неколико одељења будућих рударских
техничара - то је њихово срце, њихово
обележје, њихов лого. Тај „рудар” нас
води у будућност годинама – поручио
је Станковић.
Ј. Станојевић

Бор
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Свечано обележен 3. октобар, Дан општине Бор и Дан ослобођења у Другом светском рату

Приоритет – нова радна места
Ж. Петровић: И даље ћемо улагати у спорт, пољопривреду,
социјалну заштиту, привреду, али смо у буџет за 2017. предвидели
много више средстава за привлачење страних инвеститора и ново
запошљавање. – М. Радуловић: О Бору има написаних око 500
документарних књига и, по томе, лидер је међу српским градовима.
- Ученици генерације у школској 2015/2016. години добили на
поклон лап-топ рачунаре
БОР. – Интонирањем химне „Боже
правде” у сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић”
почела је свечана академија поводом обележавања
3. октобра, Дана општине Бор и Дана
ослобођења Бора у Другом светском

рату, као и 69. годишњице од добијања
статуса града. Академији су присуствовали делегација пријатељске општине Крива Паланка из Македоније,
некадашњи председници Општине Бор,
представници Војске Србије, градова
и општина региона, као и привредног
и друштвеног живота борске општине.

Честитке за празник стигле су и од братских градова - Крезоа, Враца, Бара и
Хмељницког.
Живорад
Петровић,
председник Општине Бор, најпре је изразио
задовољство оним што је урађено у

улице у градским месним заједницама
због инертности комисије за заштиту
права понуђача, па ћемо тај посао
морати да завршимо у првим данима
пролећа наредне године. Од априла
ћемо окончати и све пројекте у школама. У свим школама борске општине (сеоским и градским, средњим
и основним) заменили смо кровне
конструкције и покриваче, столарију,
поставили
термо-изолацију
и
фасаду. Са урађеним тоалетима
заокружићемо циклус, а онда ћемо
наставити сређивање унутрашњих
просторија, учионица и школског инвентара. Чека нас и значајан посао
за који ће општини бити потребна
финансијска помоћ Владе Србије, а
то је постројење за пречишћавање отпадних вода. И даље ћемо улагати у
спорт, пољопривреду, социјалну заштиту, привреду. Међутим, приоритет ћемо ставити на отварање нових
радних места. У буџет за 2017. годину
предвидели смо много више средстава
него до сада, са намером да привучемо
стране инвеститоре и отворимо нова
радна места – нагласио је Петровић.
Октобарску награду Бора (за област
уметности) ове године добио је борски
новинар и публициста Мирослав
Радуловић за књигу „Бор у 500 слика”.
- Срећан сам што сам након
40 година, после Рајка Чукића за

Живорад Петровић

и о селима. Треба поменути и предивну грађу за историјска истраживања
Бора и Мајданпека (више од 40
књига), коју су у другој половини 20.
века прикупили истраживачи из РО
ШРИФ. Апелујем да сачувамо од заборава ову бриљантну енциклопедију
– рекао је Радуловић.
Општина Бор додељује вредна
признања најбољим ученицима као награду за постигнуте резултате. Овом
приликом Живорад Петровић уручио је
лап-топ рачунаре ученицима генерације

претходном периоду - од 2014. године
највећа улагања била су у инфраструктуру и образовне установе, а значајно су
повећана и социјална давања.
- Све је урађено из сопствених
средстава, односно буџета општине
Бор. Веома ми је жао што у јулу, августу и септембру нисмо асфалтирали

Проширење сарадње Бора и Криве Паланке

Награђени ученици генерације борских основних и средњих школа у 2015/2016. години

БОР. – Поводом Дана општине Бор, 3. октобра, представници локалне самоуправе организовали су свечани пријем за делегацију пријатељске општине Крива Паланка из Македоније. Том приликом је истакнуто да, осим на културном пољу, има
могућности да ова два града у наредном периоду сарађују и у другим областима.
- Крива Паланка је рударски град (рудник олова и цинка „Тораница”), као и
Бор и то може да нас повеже. Сарадњу смо почели од културе, па ћемо је проширити и на економски план – рекао је Арсенчо Алексовски, председник Општине
Крива Паланка.
Изражавајући задовољство вишегодишњом успешном сарадњом КУД-а МЗ
„Ново Селиште „ и овог македонског града, Живорад Петровић, председник Општине Бор, истакао је да је ово први састанак на нивоу општина. - Изузетно ми је
драго што су наши пријатељи из Криве Паланке данас са нама. Размотрићемо све
облике будуће сарадње, поготово што је Крива Паланка рударски град попут Бора.

Ј. С.

књигу „Тамо где теку бакар и злато”,
други новинар који је добио ову награду. Она је признање свима који
су се бавили писањем о Бору у првом
падежу. Са дужним поштовањем
морамо се данас сетити Момчила
Станковића, Слободана Јовановића,
др Милана Димитријевића и раније
Слободана Босиљчића на чијим сам
се неизвесним и трновитим стазама
случајно затекао и то сматрам великом привилегијом. Није познат тачан
број документарних књига о Бору – по
мојој процени можда их има око 500 и,
по томе, лидер је међу српским градовима. Било колико да их има сигурно
је да прича о Бору није завршена.
Имам утисак да је тек на почетку, јер
сам сакупљајући грађу схватио да
много тога није доречено. Највише
књига описују догађања у Басену, што
је и разумљиво, али постоје приче о
Бору и из других углова – спорту,
крвним деликтима, култури, улицама,
здравству, судству, боемима и установама. Писало се много, али недовољно

у школској 2015/2016. години. То су:
Ангелина Димитријевић (ОШ „3. октобар”), Немања Пушеља (ОШ „Вук
Караџић”), Невена Јанковић (ОШ
„Бранко Радичевић”), Душан Терзић
(ОШ „Душан Радовић”), Невена
Симић (ОШ „Свети Сава”), Теодора
Томић (ОШ „Ђура Јакшић” Кривељ),
Ања Милутиновић (ОШ „Станоје
Миљковић”
Брестовац),
Стефан
Москаловић (ОШ „Петар Радовановић”
Злот), Марко Ристић (Гимназија „Бора
Станковић”), Теодора Журкић (Економско-трговинска школа), Ивица Вудровац (Машинско-електротехничка
школа) и Гордана Уђелановић (Техничка школа).
У уметничком делу програма представили су се млади и надарени Борани –
полазници школе гитаре чији је оснивач
Установа Центар за културу Бор, Сара
Митровић, ученица 3. разреда Музичке школе „Миодраг Васиљевић” и
борски музичари Бојан Чукић, Горан
Станковић и Саша Боновић.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Општина Мајданпек добила признање за најбољи пројекат прекограничне сарадње

“Археолошко наслеђе ближе туристима”
међу осам најбољих

Реч је о пројекту за унапређење туристичке инфраструктуре реализованим са општином Димово у суседној Румунији. – Кроз пројекат
обезбеђена опрема за климатизацију археолошког налазишта „Лепенски вир” и набавку електробицикала и четвороцикала за посетиоце

друштва, као и потенцијалних
корисника програма.
“Археолошко наслеђе ближе
туристима” Општина Мајданпек
је реализовала од новембра
2013. до фебруара 2015. године
кроз партнерство са општином
Димово у суседној Бугарској.
Пројекат је имао за циљ
унапређење туристичких понуда

МАЈДАНПЕК. - Општина
Мајданпек добила је награду
Канцеларије за европске инте
грације Владе Републике Србије
за пројекат “Археолошко наслеђе
ближе туристима”, као један
од осам најбољих пројеката
прекограничне и транснационалне сарадње. Признање
је уручено првом човеку општине Мајданпек Дејану Вагнеру на Петој конференцији о
прекограничној сарадњи која је
21. октобра одржана у Београду.
Конференцији су присуствовали Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције
и национални ИПА координатор, Мајкл Девенпорт, шеф

делегације Европске уније у
Републици Србији, и Мореј
Гиланд, шеф јединице у Генералном директорату за регионалну
и урбану политику у Европској
комисији. Досадашњи резултати програма прекограничне и
транснационалне сарадње које
спроводе у Србији и околним
земљама и нова финансијска
перспектива
ЕУ
намењена
сарадњи представљени су као
део европске интеграције, односно унутрашње развојне политике Србије пред више од 300
представника институција Владе
РС, ЕУ, регионалне и локалне самоуправе, академске и стручне
јавности, медија и цивилног

формирање Визиторског центра
за археологију у Димову са набавком мини-буса за превоз туриста, али и размену знања радника у туризму и култури и
промоцију археолошког наслеђа.
Радови на увођењу модерног
система за грејање и хлађење
музејског објекта на локалитету „Лепенски вир” вредни су

Музеј „Лепенски вир” добиће модеран систем грејања и хлађења

археолошког наслеђа у овим општинама, кроз унапређење туристичке инфраструктуре, односно
набавку опреме за климатизацију
археолошког налазишта “Лепенски вир” и електробицикала
и четвороцикала за посетиоце,

500.000 евра. Захваљујући тим
улагањима, туристичка сезона
у „Лепенском виру” продужена је са осам на 11 месеци, уз
повећање броја посетилаца за 20
одсто.
С. В.

Локална самоуправа у Мајданпеку реализује закључке Савета за безбедност

Ново возило за полицију
„Дачија дастер” набављена за потребе полиције са циљем да се допринесе повећању безбедности грађана и помогне рад полицијских
екипа на терену, а у интересу подизања опште безбедности
МАЈДАНПЕК. - Локална самоуправа у Мајданпеку, реализујући
закључке Савета за безбедност и одлуке
својих органа са циљем да допринесе
повећању безбедности грађана и помогне рад полицијских екипа на терену,
обезбедила је возило „Дачија дастер” за
потребе полиције. Председник Општине
Мајданпек Дејан Вагнер и начелник ПУ
Бор Бранислав Стојадиновић потписали су уговор о преузимању возила за
мајданпечку полицију.
- То је једна од активности
предвиђених
програмом
локалног Савета за безбедност. Надамо се
да ће побољшати и олакшати рад
саобраћајне полиције на подручју општине, а све са циљем да се унапреде
безбедност и сигурност свих учесника
у саобраћају - рекао је Вагнер.
Мирослав Кнежевић, начелник
Борског управног округа, који је прису-

ствовао потписивању уговора и уручењу
кључева возила, истакао је да је овакав
вид сарадње са полицијом неопходан и
у другим срединама, како би се повећала
безбедност грађана.
- Драго ми је да постоји добра
сарадња између локалних самоуправа
и државних органа. Овакво улагање
представља и улагање у безбедност
грађана, јер техничко опремање
полиције доприноси управо томе. Сигуран сам да ће највећу корист од
ове сарадње имати грађани Борског
округа - нагласио је Кнежевић.
Овом приликом говорило се и о
другим обавезама из делокруга рада
Савета за безбедност, при чему је наглашено да су полиција и локална самоуправа на заједничком задатку и обавези
бриге о општој безбедности.
С. Вукашиновић
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Уз 69. рођендан

Момчило Јовановић, читалац нашег листа од првог броја, о вишедеценијском пријатељству са „Колективом”

Сведок развоја и
успеха РТБ-а
Од његове појаве па до данас, нама који га дуго
пратимо, „Колектив” је лист наше младости, нашег развоја, наша носталгија, наш Боранин – каже
чика Мома. - „Колектив” је увек био верни хроничар свих догађаја у предузећу и Бору. - Захваљујући
својим неуморним сарадницима, пратио је све наше
напоре не само у производњи, већ и у подизању животног стандарда, изградњи града и обезбеђивању
бољих услова за нараштаје који долазе

Момчило Мома Јовановић

РТБ. - Моја сећања везана за „Колектив” сежу веома далеко – чак до
његовог првог броја. „Обавештавају
се радници и грађани да је из штампе
изашао први број листа ’Борски колектив’” – одјекивало је целог дана
(1. новембра 1947. године) из звучника разгласне станице постављених
широм Бора. У том послератном периоду у насељу је било само неколико радио апарата, и то углавном
у друштвеним просторијама, па их
је замењивала разгласна станица.
На овај начин преносиле су се вести
Радио Београда, али и обавештавали
грађани о успесима и производњи
у предузећу, као и одлукама државних и друштвених организација. Те
информације могли сте да пратите
уколико сте били на улици и у близини звучника. Појављивањем првог
броја „Колектива” престала је да
ради разгласна станица која је обавештавала грађанство о актуелним
дешавањима у предузећу и Бору.
Овако Момчило Мома Јовановић,
дипломирани инжењер машинства,
који је цео свој радни век провео у Рударско-топионичарском басену Бор,
почиње причу о великом и искреном
пријатељству са „Колективом” које траје
већ 69 година. Басенски лист први пут
узео је у руке као осамнаестогодишњи
ученик и не испушта га ни данас као
осамдесетседмогодишњи
пензионер.
Када се десио први сусрет – ништа више
није било као пре. Сви су били заинтересовани да дођу до „Колектива”. Део
тиража делио се у предузећу по погонима, а мањи број примерака продавао
се на три киоска који су, поред цигарета,
нудили штампу која је, по правилу, долазила возом „ћиром” у 13 часова. Проблем релативно малог тиража, као и
жеља да га сви прочитају, решавао се

доброкомшијским односима, па је лист
„ишао” од породице до породице. И,
једва се чекало да изађе следећи број
„Колектива”.
- Појава првог листа у коме
се писало о локалним проблемима и догађајима обрадовала је
све житеље овог места. Становници Бора добили су могућност
да се више и детаљније упознају
са радом предузећа и друштвених
организација, дешавањима у РТБ-у,
али и Бору. Покретање и издавање
„Колектива” у оно време била је
велика одговорност и изазов за осниваче, јер је то био период обнове разрушене земље. У предузећу се осећао
недостатак репроматеријала, делова,
опреме, стручњака, квалификованих
радника. Рад у Јами и Топионици заснивао се највећим делом на физичком послу. Овај проблем је делимично
разрешен довођењем радних бригада
из остатка земље. Друго решење биле
су ударничке акције које су дале одличне резултате. Писање „Колектива”
имало је позитиван утицај у периоду ударништва. Овим листом дат је
значај и признање колективу РТБ-а у
изградњи земље. Од његове појаве па
до данас, нама који га дуго пратимо,
„Колектив” је лист наше младости,
нашег развоја, наша носталгија, наш
Боранин – сећа се Јовановић времена
детињства нашег слављеника.
На питање чему „Колектив” дугује
то што га чита и верује му све ове
године, чика Мома кога је, поводом
шест деценија непрекидног излажења
листа, редакција прогласила и наградила
као највернијег читаоца, кратко и јасно
одговара - коректном извештавању у
свим периодима.
- „Колектив” је увек био верни
хроничар свих догађаја у предузећу

и Бору. Да га није било, запослени
у појединим организацијама РТБ-а
не би знали шта се догађа у осталим деловима предузећа који су били
лоцирани у десет општина, једној
покрајини и две републике ондашње
Југославије. У многим предузећима у
земљи, у која сам службено одлазио,
прво питање које су ми постављали
било је да ли сам донео најновији
број
„Колектива”.
Захваљујући
својим сарадницима, пратио је све
наше напоре не само у производњи,
већ и у подизању животног стандарда,
изградњи града и обезбеђивању
бољих услова за нараштаје који
долазе. Својом појавом обогатио је
друштвени и културни живот у граду.
Ко се бави проучавањем неке области (технике, науке, економије, политике, историје, културе, образовања) у
њему може наћи обиље података и путоказ за даља истраживања.
Оцењујући значај и улогу „Колектива”, као пословног гласила
компаније, у актуелном тренутку и

будућности, наш верни пратилац рече
да РТБ не би смео да се одрекне листа
који је хронологија прошлости и нада
у будућност. – Надам се да ће „Колектив” и даље бити део и сведок развоја
и успеха РТБ-а. Никакве новотарије
и савремени електронски медији не
могу да замене новине, то шушкање
новинске хартије. Исто је и са честиткама, писмима. . . Имам пријатеље
са којима се повремено чујем, али
и дописујем. Сасвим је другачији
осећај када писмо узмете у руке него
када вам зазвони телефон или стигне
е-mail.
На крају разговора чика Мома је
Уредништву честитао на професионалном раду, а „Колективу” улазак у 70.
годину. - Жеља ми је да „Колектив”
настави да излази у будућности као
гласило РТБ-а или града. За његов
неуморни рад и наше дружење „Колективу” и његовим сарадницима велико хвала!
Ј. Станојевић

Мултимедија
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На ТФ-у приказан филм „Ми ♥ бакар & бакар ♥ нас вол. 3: минерализација”

Дуго путовање „црвеног”
метала кроз историју
Филм је део истоименог мултимедијалног уметничко-истраживачког пројекта Мирка Николића, докторанта Универзитета Вестминстер у Лондону. - У форми уметничко-научне приче о бакру
и минералима, млади уметник је, истражујући присуство, значај
и трансформацију бакра у данашњем друштву, представио феномен повратка „црвеног” метала у земљу. – Пројект реализован у сарадњи са РТБ-ом Бор, Техничким факултетом и нишком
„Е-рециклажом”
БОР. – На Техничком факултету у
Бору приказан је (19. октобра), нажалост малобројним посетиоцима, (прет)
премијерно филм „Ми ♥ бакар & бакар

Мирко Николић

♥ нас вол. 3: минерализација” Мирка
Николића, докторанта Универзитета
Вестминстер у Лондону. У форми уметничко-научне приче о бакру и минералима, која полази од идеје да су минерали живи ентитети, млади уметник је, истражујући присуство, значај
и трансформацију бакра у данашњем
друштву, на овај начин представио феномен повратка „црвеног” метала у земљу.
- У главној улози је шака рециклираног бакра која креће на путовање. У
ширем оквиру који иде од преисторије

до будућности, ово је прича о његовој
метаморфози од електричних уређаја,
кроз рециклажу, лабораторију на Техничком факултету, Топионицу, па све
до старог борског копа. Он непрестано мења облике. То је део шире
приче о томе како су људски животи
испреплетени са бакром. Постоји
историјска перспектива, јер филм
почиње и завршава се на Рудној
глави – праисторијском руднику,
најстаријем у Европи, где је човек
први пут сусрео овај метал. Затим
имамо лабораторију, фабрику рециклаже, топионицу, стари коп, слике
са интернета, Берзу метала у Лондону - све су то различити слојеви
који се преплићу и, на неки начин,
садрже бакар. Филм представља и
раслојавање и услојавање - иде кроз
данашњи моменат и размишља о
блиској будућности – рекао је Николић.
Филм је део мултимедијалног
уметничко-истраживачког
пројекта
„Ми ♥ бакар & бакар ♥ нас вол. 3:
минерализација” који је сусрет са публиком почео у београдском Културном центру „Град” (од 19. до 24. јануара
ове године) изложбом, перформансом и симпозијумом о односу визуелних уметности и савремениох филозофских праваца. Пројекат је, иначе, део
истраживања младог уметника из области „Уметност и медији” у оквиру
његових докторских студија. Реализован
је уз подршку Министарства за културу
и информисање Републике Србије као
део петогодишњег културног пројекта
Европске уније „Frontiers in Retreat” у
коме учествује седам земаља. Будући да
је већи део овог занимљивог подухвата
сниман у комбинату бакра, Николић је,

заједно са својим сарадницима – Мариком Троили (Шведска) и Душком
Јеленом (Србија), половином јануара
боравио у граду бакра.
- Пројекат је пре две године почео
у Финској, наставио се у Србији,
сада иде у Енглеску. Филм је настао
током посете РТБ-у Бор (њихова
Служба за информисање показала
ми је све делове комплекса - цео
процес од површинског копа до фабриике бакарне жице), затим Технич-

ком факултету и на крају нишком
Центру за рециклажу обојених
метала („Е-рециклажа”). Пројекат
ће бити завршен великом изложбом у
Хелсинкију и Београду, а надам се да
ћемо цео рад „донети” у Бор фебруара
наредне године – додао је Николић.
Др Александра Митовски, доцент
на ТФ-у, говорила је о сарадњи ове високошколске установе, тачније Катедре за металуршко инжењерство
са младим уметником. - Још једна
прича о бакру, али не класична, металуршка већ са уметничког стано-

вишта. У лабораторијским условима
покушали смо да реализујемо идеју
- да се животни циклус бакра реверзибилно окрене за 180 степени, односно да бакар који је добијен рециклажом електронског отпада одређеним
хемијским, технолошким и мета-

Александра Митовски

луршким поступцима вратимо у
првобитно стање (минерал). Пројекат
је свакако значајан за наш факултет,
јер ово је прва сарадња оваквог типа
- спојили смо металургију и уметност
у тзв. нет-арт који ће се у будућности
успешно развијати.
Ј. Станојевић

Награђени најбољи ученици борских основних и средњих школа

Подстрек за још успешнији рад
За прва три места на републичким и међународним
такмичењима награђено 36 основаца и 13 средњошколаца,
као и 80 добитника дипломе „Вук Караџић” којих је било преко
80 на крају протекле школске године

БОР. – Поводом 3. октобра, Дана
општине Бор, представници локалне самоуправе (4. октобра у сали Музичке
школе „Миодраг Васиљевић”) уручили
су новчане награде најбољим ученицима
борских основних и средњих школа.
За прва три места на републичким и
међународним такмичењима награђено
је 36 основаца и 13 средњошколаца,
као и носиоци дипломе „Вук Караџић”
којих је било преко 80 на крају протекле школске године. „Вуковцима” у основним школама припало је 3.500, а у
средњим 4.000 динара, док су најбољи
на такмичењима, у зависности од постигнутог успеха, добили од 3.000 до

6.000 динара.
- Локална самоуправа је издвојила
600.000 динара за награде које смо
определили најбољим ученицима.
Надам се да ће им бити подстрек за
још успешнији рад, а самим тим и за
представљање града у што лепшем
и бољем светлу – рекао је Александар Пешић, помоћник председника Општине Бор.
Оно што посебно охрабрује јесте
чињеница да се сваке године повећава
број успешних ђака у Бору, па ће локална самоуправа и убудуће наставити
да их награђује и подстиче на даљи рад.
Ј. С.
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Поповићево “Мрешћење шарана” у извођењу “Атељеа 212” препунило салу Музичке школе

У потрази за бољим путем
БОР. – Да културна јесен у граду
бакра није могла боље да почне потврдила је препуна сала Музичке школе
(седело се и на клупама са стране) на
представи београдског “Атељеа 212”
“Мрешћење шарана” 25. октобра. По
тексту Александра Поповића, “једног
од најоригиналнијих и најсмелијих
аутора српске драмске књижевности”, у
режији Милана Нешковића, играли су
Тихомир Станић, Христина Поповић,
Ненад Јездић, Виктор Савић, Немања
Оливерић, Дубравка Мијатовић,
Иван Јевтовић и Драгана Ђукић, али
ће Поповићева и Јездић свакако остати
Боранима у сећању као уметници који
не праве разлику између престоничке и
провинцијске сцене. Били су убедљиви
у комаду који је након своје праизведбе

Ненад Јездић и Христина Поповић

(у пиротском Народном позоришту
1984.) био забрањен (случај “шаран”)
чиме је обелоданио дозу своје смелости,
бриткости и аутентичности, довољну
да се након пола године њиме отвори
“Звездара театар”. После премијере,
комад се убрзо нашао и у загребачким,
љубљанским и неким другим позориштима и побрао низ признања.
“Мрешћење шарана” је комад – како
га најављује “Атеље” - о преломним
историјским тренуцима, политичким
превирањима и великим друштвеним
променама које се паралелно догађају

“Комично је и апсурдно колико у борби за власт и превласт у преломним
историјским тренуцима и политичким превирањима провејавају и душевност, и
рањивост, и смешна људска морална посрнућа” – каже се у најави представе
у једној кући, унутар мешовите породице малих грађана и сељака, који се,
међусобно, боре за власт и превласт. Комично и апсурдно је колико у тој борби
провејавају и душевност, и рањивост,
и смешна људска морална посрнућа.
Као и сам писац, и ова представа покушава да мане свог народа, оне најгоре
особине, на неки начин објасни и да,
објашњавајући, тражи неки бољи пут.”
Уочи премијере (маја ове године),
редитељ Нешковић је (за “Блиц”), између
осталог, казао да чувени Поповићев
комад апсурдно, комично и трагично
говори о Информбироу, репресији и
људима на тим историјским ветрометинама, о рањивости и моралним
посрнућима. “Кад бисмо сада направили анкету о Резолуцији Информбироа, о томе шта се ту заправо бирало
а да за последицу може имати и Голи
оток, верујем да међу млађим људима
готово нико не би знао. Али, Поповић
се ту бави далеко дубљим и данас тако
важним стварима. Он у овом комаду
вивисекцира шта репресија, у оном
дубљем слоју, ради људима. Извлачи
најгоре из човека. Човек има у себи
потенцијал и за добро и за лоше. Владари и системи који пусте звер из
човека су суштински злочинци.”
“Ови ликови – додао је редитељ - заправо нису лоши људи, само је систем

из њих извукао оно најгоре. И данас
су људи од макро до микро плана дозлабога притиснути опредељивањем
од кога им заправо после све зависи.
Ми, у ствари, живимо у песми Матије
Бећковића „И ово и оно”. Живимо у
контексту где мораш да будеш или
за ове или за оне, сликовито: мораш
да навијаш или за Партизан или за

пред премијеру је (за исти лист) казала:
“Док се остали ликови у комаду
преврћу и врте од идеологије до
идеологије, она има исте муке, али
по питању мушко-женских односа.
Колико пута они обрну опредељења
о свакој новој власти, тако се и она
приволи сваком новом мушкарцу.
Код моје јунакиње, као и код мене

Звезду, чак и ако навијаш за неког
трећег, ти мораш и да се определиш
између ова два. И немој да се фолираш - ил’ партизан ил’ четник. Та биполарност у репресивном систему директно нас подстиче да будемо још
гори.”
Христина Поповић, која у комаду
тумачи посебно маркантан лик Мице,

приватно, важније су оне ствари које
су личне него оно што је политика.
Лично, мислим да су људи нашег
поднебља неписмени по питању
мушко-женских, чак и породичних
односа. А уверена сам да су то много
битније ствари. Трудим се да не преносим то трансгенерацијско незнање.”
Љ. Алексић

У Музеју РиМ отворена 23. Октобарска изложба Удружења „Ване Живадиновић Бор”

Препознају се по квалитету

БОР. – У борском Музеју рударства
и металургије, седмог октобра, отворена
је традиционална Октобарска изложба
Удружења „Ване Живадиновић Бор” на
којој је представљено 36 радова 18 уметника. Уметнички савет је ове године

Ратко Јанковић

прихватио све радове аутора који су се
јавили на конкурс Удружења. Изложбу
је отворио Ратко Јанковић, председник
Удружења, који није крио задовољство
радовима и ауторима, али се осврнуо
и на проблеме са којима се борски ли-

ковни ствараоци суочавају.
- Или је Уметнички савет ове
године био благонаклон према сликарима и вајарима, или су они порадили
на квалитету – тек, сви пристигли
радови су прихваћени. Претходних
месеци имамо озбиљан проблем са
нашим клубом, јер хоће да нам одузму
просторије и онда заиста нећемо
имати где да радимо и стварамо. Проблем се једноставно може решити
тако што бисмо и даље локалној самоуправи просторије плаћали сликама.
По Статуту Општине Бор, могуће је
да нам се додели простор без накнаде,
а ми ћемо се одужити на неки начин –
истакао је Јанковић.
Овогодишња, 23. по реду, изложба
је резултат добре сарадње Удружења
и Музеја рударства и металургије. –
Трудимо се да им изађемо у сусрет
и омогућимо да јавност, односно
грађани Бора виде шта Удружење
ради. Овде имамо радове и академских сликара и вајара, али и аматера

Овогодишњу изложбену поставку чине 36 радова 18 ликовних
уметника. – Р. Јанковић: Имамо озбиљан проблем, јер хоће да
нам одузму просторије, а он се једноставно може решити тако
што бисмо и даље локалној самоуправи просторије плаћали
сликама. – Д. Игњатовић: Трудимо се да им изађемо у сусрет и
омогућимо да грађани Бора виде шта Удружење ради
ако их уопште можемо тако назвати, с
Удружење „Ване Живадиновић Бор”
обзиром на квалитет радова. Ова из- постоји већ 24 године, колико окупља
ложба заиста завређује пажњу – рекла уметнике, али и поклонике уметности
је Драгана Игњатовић, виши кустос из Бора и региона.
Ј. Станојевић
Музеја.
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Прича
Колекшива
Бор је млад град, али се ипак не зна колико има
година јер о датуму варошког рођендана још увек
трају дискусије. Када је генерација рођена 1947.
завршавала основну школу, почео је да пуни трећу
десетохиљадарку становника. Растао је брзо као да
нисмо ми били у пубертету већ он.
Хитро насељавање града било је могуће јер се
ником није гледало одакле долази, важно је било да
(до)носи радне навике и добру вољу. Чинило се да ће
број становника узети и пету банку, али до тога је
дошло само на трен. Године 1991. град је имао 40.668
становника, док данас овде живи само 34 хиљаде
житеља. Балканско друштво се нашло на низ
брдици, а ту нису добри услови за просперитет и
повећање бројног стања.
Борани су навикли на борски дим, то
заједништво је чврсто и, дуго се веровало, нараски
диво. Када дима нема три дана, староседеоци се за

Било једном пре пола века

Уторак, 1. новембар 2016. Број 2275, страна 18

поред ауспуха“.
Такви су Борани, витални и особени.
Град је заслужено 1961. године добио нову то
пионицу и Рударско-металуршки факултет.
Година 1962. значајна је по томе што смо постали
средњошколци а у свету јер је умрла Мерлин Монро.
Изненада је добила главну улогу у самоубиству које
су режирали други. Забављала се, истовремено, са
двојицом браће Кенеди, Џоном и Робертом, док
се Едвард Трећи није налазио на довољно високој
функцији да би се квалификовао за ту (ван)брачну
разбибригу.
Наредне, 1963, испуњен је деценијски сан
љубитеља фудбала, Борани су у три утакмице по
казали да су бољи фудбалери од Титових Ужичана
те су добили аусвајс да се могу такмичити у Другој
лиги. У мајсторици, трећој утакмици у Београду,
одиграној на Стадиону ЈНА као предигра сусрету

Илустрација: Игор Крстић

брину, зову централу интересују се зашто нема сум
пор-диоксида, да му се нешто није десило.
„Ако са новом топионицом савремене технологије
дима нестане“ – говорио је прошле године један пен
зионер – дижем сидро, идем и ја из града јер ме онда
за Бор ништа не везује. Да ми је до чистог ваздуха,
правио бих кућу у Врњачкој Бањи или на Гочу, можда
у Сокобањи, али сигурно не у насељу изнад борске
болнице“.
Немам коментар на ово мишљење, сем да подсе
тим да се свету не може угодити.
А, можда, ипак, није у питању шаљивџија.
Причало се, а чим се говорило о нечему са толико
много детаља, немогуће је да је неко све то измис
лио, да су се својевремено топионичари превозили
аутобусом на море. На Златибору је возач објавио
једносатну паузу.
Изненада, једном од путника, шаржирачу на
пламеној пећи, нагло је позлило. Супруга се успа
ничила, а и деца су била солидарна, вриштала су
у складу с могућностима. Срећом, ту се нашао и
борски лекар, обратио се путнику који се упутио да
зове хитну службу и санитет, смирујућим тоном
човека који влада ситуацијом:
„Нема потребе никог да зовете.“ А потом супрузи
и возачу аутобуса:
„Ништа страшно, пресекао га је чист ваздух,
биће све у реду – само га ставите да мало полежи

Црвене звезде и Полоније, победили су са 4:1.
На тада највећи стадион у држави истрчало је
величанствених једанаест:
Сокочанин – Нинић – Бушетић – Миливојевић
– Вејић – Мрвош – Рајзнер – Пилчевић – Качар –
Мургановић – Љумовић.
У то време нашег средњошколовања Бор је био
имућан биоскопима. Филмове смо гледали у салама
старог биоскопа Победа и нове, велелепне Звезде.
Током школске 1964/65. године, у искуснијем биоскопу
организоване су матине-представе, специјално за
ученике Техничке школе. Тиме су смањивани разлози
за бежанију са часова, која појава, ипак, није у цело
сти избачена из праксе. Код појединих ученика де
шавало се да биоскопи као узрочници заобилажења
наставе буду и пре класичног разлога за изостанак
из школе – фобије да ће професор тога дана испити
вати и оцењивати.
Биоскопи су нарочито „преплитали надлежно
сти“ са школом средом, када су часови, као и чет–
вртком и петком, одржавани поподне. Одељење М4б
имало је по распореду наставу пет часова заредом,
шести је био празан, а у седмом је на програму био
професор Гуцуња и хигијенско-техничка заштита.
Ученици филмофили – Чулин, Нуне и Јова, поступали
су практично и сложно. Да не би трчали до биоскопа
након шестог часа (завршавао се у 19.05), а да стигну
на представу у Звезду (почетак у 19,30 часова), из

абрали су да средом изостану са седмог часа и неза
дихани гледају филм. Један изостанак више не значи
много, бар тако су мислили намерни да следеће среде
обавезно буду на часу ха-те-зеа. Наредне среде били
су доследни: сада ће отићи у биоскоп, а наредне ће
бити до последњег часа на настави. И тако до краја
школске године и јединица из владања, због неоправ
даних изостанака.
Мада је златно доба Холивуда било одавно уми
нуло, популарност филмских представа била је
таква да се често испред биоскопа тражила карта
више. Препродавци улазница, популарни тапка
роши, ако од ове трговине хартијама од вредности
нису могли живети, попуњали су рупе у породичном
или кафанском буџету.
Дочек Нове године у биоскопу био је и доказ
доброг укуса и сналажљивости на делу, остварене
приликом набавке улазница.
Мада су филмске представе за поједине ученике
имале дејство колективног наркотика у мрачној
сали и доприносиле губитку интересовања за на
ставу и домаће задатке, прејако би било рећи да
су биле претња образовном систему. Штавише, у
неким случајевима, попут обавезне лектире, био
скопи су ученицима били од ефикасније вајде
него библиотека. Уместо да читају Рат и мир (у
Просветиној Библиотеци великих романа, укупно
1609 страна), некој врдалами од ученика било је
довољно да погледа истоимени филм са Одри Хеп–
берн у улози Наташе Ростове. Превејанац који је два
пута гледао филм могао је тражити да иде на де
тектор лажи да се провери да ли је роман читао.
Пре би се у том случају почела знојити машина него
што би он оборио поглед.
У биоскопским салама започеле су многе
средњошколске љубави, а било је и случајева
заљубљивања у ликове са платна. Када је прика
зан филм Монголи, неколико ученика затрескало се
у дражесну Аниту Екберг. Лепојка је ускратила од–
говор – у Бор, колико знам, није ни навратила. Веро
ватно јој је неко дојавио да у граду бакра има сумпор
диоксида који спојен са водицом може да јој изгори
чарапе. У исто време, стигла је да оде у госте код
бравара у улози маршала.
Време није потврдило мудрост њеног избора.
Године 2013. јавно је тражила спонзора јер је дошла
у финансијске тешкоће. Да се удала за металуршког
техничара, бринула би где ће на одмор, а не шта ће
за вечеру. Брак јој не би био препрека за флертове
јер металурзи раде по сменама. Била би пажена и
мажена боље него од часних сестара у самостану.
У случају да надживи супруга, наследила би добру
пензију, што би јој повећало број удварача.
Пропуштене прилике нису се поновиле, живот
се одвија на једносмерном путу, нико није два пута
улазио у исту раскрсницу.
Убрзо након нашег проглашња за техничаре,
Победа је престала да дејствује. Инвентар је раз
несен, столице раздељене, сала је постала магацин
ски простор.
Као када би великом сликару тутнули у руке мо
лерску четку да од ње живи.
А ни то јадно стање није поживело до данас.
Пословно је преминуо и трговац-власник, па је
зграда биоскопа дошла до наредне фазе черечења.
Праграђена је у „пословни простор“. Када је са једним
од власника парчета бившег биоскопа аутор обишао
ова здања, домаћин је прокоментарисао: „Нисте
били претерано говорљиви“.
Неговорљиви посетилац прећутао је и тачан
одговор: „Елементарна пристојност налагала је бе
шумност на парастосу“.
Мр Јован Г. Стојадиновић
(Из књиге-споменара истог аутора)
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Обележен Дан ослобођења Бора у Другом светском рату

Датум за памћење

БОР. – Полагањем цвећа
и венаца на спомен-обележје
стрељаним и вешаним партизанима 1941. године у центру
града обележен је 3. октобар,
Дан ослобођења Бора у Другом
светском рату. Почаст страдалима одали су представници ло-

калне самоуправе, борских борачких организација, политичких партија, гости из Криве Паланке и грађани.
- Бор је 1944. године
ослобођен након тешких
борби које су вођене на Рготском камену и према селима

Бучје и Горњане, као и на
простору од Рготског камена
ка Злоту. Изјутра 3. октобра
1944. Немци су напустили овај
крај. Током рата оштећена
су
рударска
постројења,
али је производња већ те
године могла да се настави.

Данас обележавамо овај
веома значајан историјски
датум за Бор који сви мора
да памтимо – рекао је Момчило
Радисављевић
из
Организације резервних војних
старешина у Бору.
Ј. С.

In memoriam

Данијела Миленковић (1965-2016.)

Окрутном игром судбине, без најаве, како то и бива када одлазе најбољи, 3. октобра
заустављен је још један богати живот правника.
Умрла је Данијела Миленковић, судија Основног суда у Бору. Мајстор најлепшег уклетог посла, свештеник грешне цркве. Годинама млада, големим искуством и правним
опусом ветеранка, својом ведрином у чијем средишту је била огромна љубав према
људима, најављивала је дуго трајање. Тачку је ставила тешка неизлечива болест.
Свој раскошни таленат, сјајну симбиозу поштења и правичности, Данијела је брусила на Правном факултету у Нишу. Као судски приправник, у борском Суду запослила
се 1998. године. За судију је изабрана пет година касније, а од 2005. била је председник
кривичног одељења.
Данијела се активно бавила и спортом. Играла је рукомет за Женски рукометни клуб
„Бор“, али и за Вождовац, Београд, ДИН.
Њен прерани одлазак донео је велику празнину, пре свега у њен гостопримством
украшени дом. И у зграду Основног суда у Бору. И у Рударско-топионичарски басен Бор,
где је неко време, такође, радила. Једино је Божја башта богатија за новог угодника, који
се сигурно нашао у друштву најбољих.
Данијела Миленковић сахрањена је 4. октобра у 14 сати на Новом гробљу у Бору.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
1

2

3

4

5

6

■

14
16

■

20

■

■ ■
28
35
39
43

29

24

25

■

30

36

17

■

7

21

■
■
■

9

■

19

10

11

12

13

15

18

■

8

22

■

26

27

31

■

37

■

40

■

44

■
41

42

38

32

23

■ ■
33

34

ВОДОРАВНО: 1. Продавање, 7. Главни град Пољске, 14. Вештина, вичност, 15.
Лист РТБ-а који (је) 1. новембра (пуни) 69 година непрекидног излажења, 16. Име
глумца Чејвана, 17. Најистакнутији глумац, 19. Место код Доњег Милановца, 20.
Прастановник Француске, 21. Пристаниште, 22. Милион (скр.), 23. Лична заменица,
24. Град у Јапану, 26. Средиште нервног система, 28. Ауто-ознака за Зрењанин, 30.
Пре нове ере (скр.), 31. Основа, темељ, 32. Оливер одмила, 35. Нација, 37. Фарба,
38. Мера за папир, табак, 39. Врста алги из азијскиј мора, 41. Врста антилопе, 43.
Рубрика у јубиларцу, 44. Месец у години.
УСПРАВНО: 1. Главни град Чешке, 2. Минерална маса, 3. Врста винове
лозе, 4. Нуспродукт ватре, 5. Академија наука (скр.), 6. Воћно дрво (мн.), 7. Војна
формација, 8. Симбол алуминијума, 9. Хангар за чување трамваја, 10. Васпитно-образовна установа, 11. Антитетанус серум (скр.), 12. Пиће од грожђа, 13. Кухињска
посуда са тучком, 15. Превлака на Малаки, 18. Лучки град у Израелу, 21. Руски физичар и Нобеловац, Лав, 22. Рубрика у „Колективу”, 25. Честа рубрика у новинама,
26. Пролећни месец, 27. Планина у Македонији, 28. Миг, сигнал, 29. Густа супа, 31.
Наш град – седиште јубиларца, 33. Врста цвета, тулипан, 34. Први митски летач,
36. Стара мера за површину, 37. Балканска атлетска асоцијација (слр.), 38. Вулкан
на филипинском острву Минданао, 40. Ауто-ознака за Грчку, 42. Метар-тона (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2274 – ВОДОРАВНО: зимница, паприка, Борис, краставац, Алеш, оток, идоли, рен, опет, Ича, ИД, ајвар, Кларк, ТА, уче, Свир,
уши, арара, атар, ипак, Сатирикон, брука, туршија, тенисер.
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Камером и пером

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Таксији без возача

Борска звона у
стрелачкој цркви

Будућност је стигла, барем у Сингапур, где су први самовозећи
таксији на свету почели да возе муштерије

Сервис није доступан свим становницима Сингапура, али неколико одабраних, наоружаних мобилним телефонима,
сада могу да позову такси и да не воде
рачуна како ће да се опходе према таксисти. Нови такси сервис, који је покренула старт-ап компанија „NuTonomy”, за
сада је скроман и оперативан је на свега
200 хектара у Сингапуру, у области OneNorth. За сада су оцене путника позитивне, али тек након што је прошао првобитни шок.
„Ушла сам у кола помало нервозна, јер је страшно кад помислите да
нико не контролише возило и када су кола кренула била сам шокирана,
јер је волан почео сам да се окреће. Изгледало је као да је унутра дух или
нешто слично, али како су кола наставила да се крећу била сам пријатно
изненађена, јер је све ишло глатко и врло контролисано тако да сам постепено почела све више да верујем колима“, прича муштерија Оливија
Сио, преноси Глас Америке.
Овакав такси, за сада, ради на само шест километара пута, а у возном
парку има укупно шест аутомобила. Компанија, међутим, очекује да ће до
краја године дуплирати број самовозећих кола.
Представници компаније, такође, објашњавају да им циљ није да само
покажу нову технологију већ да се обави студија која ће показати како аутономна возила могу знатно да смање број аутомобила на путевима - ако буду
прихваћена. „Могли бисмо да смањимо број од 900.000 приватних таксија
на око 300.000, а да и даље задовољимо потребе тржишта, и да не буде продужено време чекања. Када можете толико кола да уклоните са пута то
вам даје разне могућности - можете да правите мање путеве, мањи паркинг и можда би то променило начин живота људи у градовима“, оценио
је Даг Паркер из компаније „NuTonomy”.
Возила раде уз помоћ система за препознавање, слично радару, али са
ласерима, те је шест камера инсталирано на хауби са задатком да прате
дешавања у саобраћају и да пазе на евентуалне препреке.
Извор: РТС, „Танјуг”

СТРЕЛАЦ. – Ово велико црквено звоно, тешко 150 килограма, сасвим сигурно
је, а врло вероватно и друго, мање, стигло из Бора у звоник цркве Успенија Пресвете Богородице села Стрелац (општина Бабушница), пре равно 82 године, односно 1934. То смо сазнали из недавно (на интернету) објављене монографије полиглоте и врсног инжењера технологије, покојног Бранимира М. Раденковића о
Стрелцу у издању његових синова Мирослава и Александра.

Доносећи родослове бројних фамилија овог највећег лужничког села,
Раденковић открива и занимљиве детаље о његовим житељима, па смо тако дошли
до порекла звона. Пишући о једном свом имењаку и презимењаку (из фамилије Балабанци) он каже: “Бранимир (Ивков) Раденковић био је главни кувар у Борском руднику од 1930. до 1941. године. Био је један од покретача идеје да печалбари, радници у Борском руднику, купе звоно за стрелачку цркву. Под његовом
пратњом звоно је дотерано у Стрелац 1934. године.” Прилоге “у славу Бога и
за спасење своје душе” дало је 55 домаћина из Стрелца и 11 из оближњег Раљина.

Прва генерација техничара
И поред информација у јавности и расписа у предузећима о оснивању
Средње рударске школе у Бору (1946. године), интересовање је било мало
- у први разред уписан је 41 (39 ученика и две ученице). Иако је тај број
био мањи од очекиваног (90), како наводи др Милан Ј. Димитријевић у
монографији „Прва рударско металуршка техничка школа у Југославији”, настава је почела, и то са закашњењем (половином септембра). Међу уписаним
„првацима” било их је из свих република Југославије, из села, градова и рудника, различитих година старости и нивоа образовања. Осим тога, у првим
генерацијама уписано је, и то не мало њих, оних који нису имали потпуно
Ова велика и лепа црква са припратом, са старим гробовима свештеника
јасну представу о рударству и металургији.
(преко
150 година) иза ње и огромним јасеном испред, дуго је била запуштена.
Неименовани ученик у брошури „Сећање” о томе пише: „Но, свима нама
Велику заслугу за њену обнову имају Часлав Ракић и његов син Владица (живе
је било заједничко то што никога нису довели у школу, што смо били више
него скромно обучени у УНРИН-а одела, тесне ниске ципеле, по правилу у Обреновцу) који су пре три-четири године сами финансирали, својеручно окребез капута, без књига. . . и. . . без брига – пуни оптимизма и полета, вере у чили, офарбали и очистили ово лепо здање подигнуто 1838. године. И Миле
Радосављевић, велики локалпатриота који живи у Бечу, прошлег лета је подстакао
нову Југославију и нову будућност, и у своју младост. И још нешто је било
младе који су боравили у Стрелцу у оквиру волонтерско-авантуристичког кампа
заједничко - сви смо питали првог професора:’Шта је то металургија?’ Али
тај професор је предавао српски и није знао, јер то није наша реч. За ’мондене’ „Поглед са југа” (педесетдвоје из осамнаест земаља света), да уреде унутрашњост
ове цркве поред која је била и прва школа у овом крају. Најзаслужнији за њен рад
сви смо знали и сви смо их попреко гледали, али за металургију смо се морали
распитивати – њу смо желели да заволимо”. Прва генерација рударских и ме- (од 1838. до 1879. године), током којих су се променила четири учитеља и образоталуршких техничара дипломирала је 1949. године и одмах се укључила у рад. вало 72 свештеника, био је прота Раденко Гмитровић. Он је ктитор цркве и родоначелник породице која је дала 12 свештеника, а школа је Лужницу учинила главНа снимку – ученици прве генерације техничара 1946. године испред
ним српским црквенопросветним центром у отоманској империји.
интерната Школе.
Ј. С.
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