
РТБ. – Београдски Привредни апелациони суд потврдио је (23. новембра) унапред припремљене планове 
реорганизације за четири предузећа у саставу РТБ Бор Групе. На тај начин, сва решења о прихватању четири 
УППР-а, која је у јулу ове године донео Привредни суд у Зајечару, постала су правоснажна, а поступак пред 
судом је окончан. (наставак на страни 2)
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Привредни апелациони суд потврдио УППР за РТБ Бор

УППР постао правоснажан

И виша инстанца у Београду потврдила одлуку зајечарског Привредног суда којом је РТБ-у Бор 
отписано 90 одсто необезбеђених потраживања, односно скоро милијарда евра дуга насталог од 
1960. до 2010. године. – За наставак рада и повећање продуктивности неминовна промена влас-
ничке структуре, коју омогућава управо правоснажни УППР, кроз продају дела имовине или 
стратешко партнерство са поузданим инвеститором, каже први човек РТБ-а Бор. – Компанија 
има рок од осам година да измири дуг од 380 милиона евра. – Рачуница показује, тврди Спа-
сковски, да се обавезе из УППР-а могу испунити, а исплата почиње већ овог месеца када РТБ 
треба да врати првих 12 милиона евра 

Министар привреде Горан Кнежевић:

“Није свеједно 
ко ће доћи у Бор”

Стране 2 и 3
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Привредни апелациони суд у Београду 

УППР постао 

Овај правно-економски доку-
мент ступиће на снагу за 14 дана, 
а реч је о највећем финансијском 
реструктурирању у Србији вредном 
1,2 милијарде евра. Захваљујући 
убедљивим деведесетопроцентним 
гласовима подршке поверилаца, а 
сходно томе и одлуци најпре При-
вредног суда у Зајечару, а сада и 

Привредног апелационог суда у Бе-
ограду, РТБ-у Бор отписана је готово 
милијарда евра старог дуга насталог 
од 1960. до 2010. године. 

-Компанији је, заправо, от-
пуштено 90 одсто необезбеђених 
потраживања међу којима су 
нека, најблаже речено, била 
спорна, да не употребим израз 
„сумњива“ - каже генерални ди-
ректор РТБ-а Благоје Спасков-

ски. Подсетићу вас да је у укуп-
ним дуговима РТБ-а Бор око 900 
милиона евра старих дугова, оних 
који датирају с почетка шездесе-
тих година. РТБ-у Бор је, рецимо, 
досад на плећима био кредит узет 
за рударску опрему и инвестици-
ону раскривку борског копа, а тај 
коп је затворен пре 30 година! Ту 

су и дуговања или кредити за 15 
некадашњих фабрика изграђених 
средствима РТБ-а Бор. РТБ је за 
њихову изградњу дао 375 мили-
она долара, а све те фабрике про-
дате су за 15 милиона долара!?! 
Фабрике данас стоје, а 15 хиљада 
радника је ван предузећа! 

-У том историјском наслеђу су 
– додаје Спасковски - и дуговања 
према Париском и Лондонском 

клубу поверилаца која су многим 
предузећима у Србији, попут 
ЕПС-а и Југословенске желез-
нице, пре три-четири године от-
писана. РТБ-у Бор нису, иако су 
оба клуба, и Париски и Лондон-
ски, отписала део дуга држави. 
По том основу дуговали смо неких 
260 милиона долара. У отписаним 
потраживањима је и дуг настао у 
време санкција, када се бакар ку-
повао по званичном, а сви инпути 
по тзв. штицованом курсу. И ту 
се „крије“ стотинак милиона 
долара. На крају, ту је и 64 ми-
лиона евра узетих 2003. и 2004. 
године за очување социјалног 

мира, односно за личне дохотке и 
остала давања. Деведесет проце-
ната управо таквих потраживања 
овог тренутка је условно отпи-
сано, а преосталих 10 одсто, које 
ћемо враћати у наредних осам 
година, после једне године грејс-
периода, јесте заправо оно што је 
једино реално. Након исплате 10 
одсто дуга врши се коначан отпис 
износа од 90 одсто.

Поред трајног решавања 
вишедеценијских дугова кроз 
отпуст 90 одсто необезбеђених 

потраживања и реализацију свих 
мера предвиђених УППР-ом, овај, 
сада правоснажни документ, РТБ-у 
Бор доноси и конверзију дела дуга 

обезбеђених поверилаца у капи-
тал државе, чиме РТБ Бор Група 
добија јасну власничку структуру 
– државно власништво. Омогућава 
му, такође, статусну промену, одно-
сно организациону трансформацију 
и формирање једног предузећа про-
цесом припајања садашња четири.

-Све ово, након што су уз 
помоћ Владе Србије изграђене 
нова топионица, фабрика сум-
порне киселине, флотације у 
Бору и Мајданпеку и обновљена 
рударска механизација, пружа 
нам могућност за даљи развој и 
повећање рударске производње, 
односно раст обима ископина и 

количина концентрата бакра 
како би се металуршка пре-
рада претежно заснивала на пре-
ради сопствених сировина. Нове 
инвестиције у рударство донеле 
би, дакле, већу производњу кон-
центрата из свих рудника РТБ-а 
Бор, где су резерве од око две 
милијарде тона руде довољне за 
100 година рада, капацитет нове 
топионице био би попуњен, а 
зарада која се данас остварује 
прерадом страног концентрата, 
била би на тај начин удвостру-

чена. Самим тим, компанија би 
постигла финансијску стабил-
ност, повећала приходе и учешће 
у БДП-у државе Србије, што је и 

Благоје Спасковски

Привредни суд у Зајечару
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правоснажан
потврдио УППР за РТБ Бор

циљ садашње републичке владе – 
каже Спасковски.

Ради се „на мишиће“
Интензивирање рударске произ-

водње могуће је повећањем про-
дуктивности у Мајданпеку јер 
овај рудник, након реконструкције 
тамошње флотације, од септем-
бра месечно производи 1.600 тона 
бакра у концентрату што, како каже 
Спасковски, није забележено у 
последњих 15 година. Такође, након 
ремонта и потпуне санације после-
дица пожара у Фабрици сумпорне 
киселине, искоришћења у новој 

Топионици и рафинацији расту, а 
и прерада хладног материјала је 
ефикаснија.

-РТБ Бор је створио само ос-
новне предуслове за проширење 
рударске производње. Сви услови 
за то, али и за отварање нових 
рудника подразумевају и редовно 
обнављање транспортне, уто-
варне и бушаће опреме и помоћне 
механизације, за шта не можемо 
самостално да обезбедимо сред-
ства, а не можемо их очекивати 
ни од државе. Јер, нигде у свету 
није пракса да држава улаже у ру-
дарство. Зато је за наставак рада и 
повећање продуктивности неми-
новна промена власничке струк-
туре – коју омогућава управо 
усвојени УППР – кроз продају 
дела имовине РТБ-а Бор или стра-

тешко партнерство са поузданим 
инвеститором. Било би добро када 
би се нашао партнер или неко ко 
ће улагати у развој рударства, што 
је и наш циљ, а чули смо то и у 
изјави премијера. Он је рекао да 
ће молити кинеског председника 
за помоћ да се купи РТБ Бор и ја 
се апсолутно слажем са њим да се 
мора учинити помак како би РТБ 
добио свог власника. Не може се 
више овако „на мишиће“ радити 
– признаје Спасковки.

После највећег реструктурирања 
дуга у историји српске привреде, 
четири предузећа у саставу РТБ-а 

Бор имају рок од осам година да 
врате дуг од 380 милиона евра. Први 
човек РТБ-а тврди да се дуг може 
вратити, а у прилог тој тврдњи је и 
процена консултантске куће БДО.

Обавезе из УППР-а се могу 
испунити

-Сагледана пројекција посло-
вања у периоду реализације 
УППР-а и „cash-flow“ рачуница 
показују да се обавезе из УППР-а 
могу испунити и дуг вратити 
у наредних осам година, како 
је пресудом одређено. Након 
једногодишњег грејс-периода, 
РТБ Бор у наредних седам година 
треба да, уместо милијарде евра 
старих дугова насталих од 1960. 
до 2010., врати око 130 милиона 
евра. У истом периоду, а из класе 

обезбеђених поверилаца (кредити 
за нову топионицу, фабрику сум-
порне киселине и део рударске 
опреме) морамо да вратимо још 
250 милиона евра. 

Измиривање обавеза из 
УППР-а – најављује Спасков-
ски – почиње већ овог месеца 
и тада, поред шесте рате кре-
дита за нову топионицу, који ре-
довно отплаћујемо канадској EDC 
банци, треба да измиримо и део 
обавеза за порезе и доприносе на-
стале у последњем кварталу, пре 
подношења УППР-а суду. То су 
обавезе из тзв. друге класе пове-
рилаца и тада се, када се УППР 
усвајао, о томе није гласало јер 
смо преузели обавезу да, након 
правоснажности УППР-а, у року 
од 14 дана то платимо. Ту спадају 
и локалне самоуправе Бора и 

Мајданпека, односно дуговања 
према њима у последња три 
месеца пре „пресечног“ датума 
подношења УППР-а (31. март 
2016). Све укупно, од обавеза пре-
узетих из УППР-а, РТБ Бор само у 
децембру треба да измири око 12 
милиона евра – наводи генерални 
директор РТБ-а Бор. 

РТБ Бор је, дакле, и даље суочен 
са сталним недостатком обртних 
средстава и неликвидношћу, јер још 
увек нема кредитну подршку по-
словних банака због незавршеног 
реструктурирања и немогућности 
обезбеђења адекватних банкарских 
гаранција. Зато све своје потребе из 
текућег пословања, али и кредитне 

обавезе по основу улагања у рудар-
ство, металургију и флотације у Ве-
ликом Кривељу и Мајданпеку, фи-
нансира искључиво из сопствених 
средстава од реализације и авансне 
продаје бакра, злата и других про-
извода и услуга. 

-Ограничена средства и дневни 
приоритети за плаћање отежавају 
измиривање створених обавеза, па 
не плаћамо дуг за струју од 3,765 
милиона евра месечно. Али, у ре-
публички буџет редовно, сваког 
месеца уплаћујемо око 5 мили-
она евра – директно (кроз порезе 
и доприносе на лична примања, 
обавезе по основу ПДВ-а и 10% 
од зараде запослених) и инди-
ректно (ПДВ и акцизе за гориво, 
ПДВ на друге репроматеријале 
и услуге). Такође, редовно 
отплаћујемо кредитне обавезе за 

раније обезбеђена наменска сред-
ства код Комерцијалне банке и 
Поштанске штедионице. Остаје 
нам да, кроз повољније ефекте 
у пословању које можемо да по-
стигнемо већом производњом у 
Мајданпеку, већим металуршким 
искоришћењима на бакру, злату и 
сребру и интензивнијом прерадом 

хладног материјала, од наредне 
године почнемо да измирујемо 
и све обавезе са којима каснимо 
и да договоримо начин враћања 
дуга за струју и рудну ренту наста-
лог од дана прихватања УППР-а 
до краја године – закључује Благоје 
Спасковски. 

Г. Тончев Василић
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ЊУЈОРК. – Злато је, како јавља 
њујоршка агенција „Bloomberg“, до-
чекало најтежи месец у последње три 
године. Имовина у полугама подржана 
фондовима размене смањила се за 5,3 
одсто у новембру и то је највећи месечни 
пад од јуна ове године. Милијардер Stan 
Druckenmiller продао је све своје злато 
у изборној ноћи. „Сви разлози, због 
којих сам га имао у последњих неко-
лико година, изгледа престају“, рекао 
је он у интервјуу CNBC убрзо после 
гласања.

Након победе Доналда Трампа 
на америчким председничким избо-

рима злато је пало на најнижи ниво 
у последњих девет месеци, а унца је 
пред крај новембра вредела 1.171,18 
долара. Најгоре тек долази, барем то 
је мишљење прва два прогнозера злата 
који, како преноси „Bloomberg“, кажу 
да ће полуге претрпети даље губитке у 
2017., а каматне стопе се попети и долар 
ојачати.

Инострана Кинеска Банкарска 
корпорација и ABN Amro Grupa NV 
виде да злато „клизи“ на 1.100 долара 
по унци до краја наредне године, а аме-
ричка валута расте. „Са становишта 
инвеститора, став је да је мало раз-

лога да се злато чува“, рекао је стратег 
за валуте и робу у ABN Amro Georgette 

Boele. Он види континуирано нега-
тивно окружење за злато у наредној 
години, уз опоравак цена који очекује 
у 2018. години. И економиста у OCBC 
у Сингапуру Varnava Gan предви-
део је, пре избора у САД, да ће вред-
ност унце „жутог блага“ пасти на 1.100 
долара. „Политичка неизвесност и 
даље постоји. Обратите пажњу на 
предстојећи референдум у Италији 
и онај у Француској следеће године“, 
рекао је Ган, а пренела (29. новембра) 
њујоршка агенција „Bloomberg“.

Припремила: Г. Тончев Василић

Други пишу
Министар привреде Горан Кнежевић: 

“Није свеједно ко ће доћи у Бор”
Резимирајући резултате свог ресора 

за 100 дана рада актуелне Владе, ми-
нистар привреде Горан Кнежевић је, 
у “Разговору недеље” за “Политику” 
(20. новембра), на питање новинарке 
Анице Телесковић, “ко је, од неколико 
компанија које се помињу у јавности, 
најозбиљнији кандидат (за РТБ)” на-
гласио да је “још рано говорити о томе. 
То је велика инвестиција од стратеш-
ког значаја и није свеједно ко ће доћи 
у Бор.” 

Одговарајући претходно на питање 
“има ли, после премијеровог и његовог 
пута у Ригу и Казахстан, назнака да 
ће проблем РТБ-а Бор бити решен”, 
Кнежевић је подсетио “да је РТБ Бор 
сигурно један од значајнијих еко-
номских проблема јер има највећа 
дуговања. Покушали смо - казао 
је - да одређене проблеме решимо 
усвајањем унапред припремљеног 
плана реорганизације (УППР), којим 
ће 90 одсто дуга бити отписано.”

Притом се није сложио са опаском 
саговорнице да “економисти говоре 
како РТБ Бор није у стању да врати 
ни преосталих 300 милиона евра”: - 
То је износ који би РТБ Бор могао 
да врати. Отпис дугова је један од 
путева за оздрављење компаније како 
бисмо стратешком партнеру могли да 
кажемо да је држава учинила све да 
предузеће може да функционише.

На питање “зашто се, онда, 
буџетом за 2017. годину планирају две 
милијарде динара за РТБ Бор”, мини-
стар привреде каже: “Већину својих 
обавеза у 2016. години РТБ Бор је ре-

довно измиривао: од пореза и допри-
носа, преко кредитних обавеза. Остао 
је део дуга према ЕПС-у за струју и 
то су та средства која планирамо 
буџетом”.

“Ако је држава спремила план “Б”, 
значи ли то да потенцијални стра-
тешки партнери нису озбиљно заин-
тересовани” – било је следеће питање 

новинарке на које је министар овако од-
говорио: - То није план “Б”, већ део 
плана “А”. И, то је једини план који 
имамо. План “Б” је драстичан и њега 
нећемо прихватити, јер значи стечај. 

Иако је он практично најлакши”. 
“Значи, стечај не долази у обзир?” “Не 
– одговорио је Кнежевић. - У овом тре-
нутку. Има заинтересованих стратеш-

ких партнера. Где год да смо ишли, 
наш премијер је тражио решење за 
РТБ Бор. Страним партнерима јасно 
смо предочили и предности и мане. 
Видећемо који је модел најбољи.”

Стављајући под лупу, између оста-
лог, и управљање јавним предузећима, 
ауторка интервјуа у “Политици” дошла 
је и до питања “да ли је могуће да (за 
РТБ) немамо боље кадровско решење 
од Благоја Спасковског, на пример? 
Чак је и “Мекинси” у својој студији 
рекао да РТБ Бор има проблем у 
управљању”. Министар је одговорио: 

“Највише бих волео да је кривац за 
РТБ Бор Благоје Спасковски. То 
би се једним потезом решило. Про-
блем је седамдесетогодишње лоше 
управљање.”

Коментаришући “када ће се преки-
нути и с праксом да губиташи, попут 
„Ресавице“, спонзоришу спортске клу-
бове, министар привреде (који има 
амбиције да буде запамћен по томе што 
ће за време његовог мандата бити завр-
шен процес приватизације) био је из-
ричит: “То више неће бити могуће. И 
то је дефинисано новим правилима 
која смо увели и јасно навели у упут-
ствима за израду годишњих планова 
пословања за 2017. годину. Јасно смо 
рекли да предузеће које добија било 
који проценат из буџета не може 
да издваја средства за било каква 
спонзорства и донаторства. Такође, 
ниједно јавно предузеће неће моћи, без 
сагласности Владе, да купи путничке 
аутомобиле. Тако да ћемо и ту увести 
још реда”.

Цена бакра је 11. новембра, на-
кратко, премашила 6.000 долара по 
тони и нашла се на путу да забележи 
највећи недељни раст икада, јавила је 
њујоршка агенција „Блумберг”.

Наиме, метали су се нашли у 
центру пажње инвеститора који 
разматрају обећање Доналда Трампа 
о „убризгавању” већег новца у аме-
ричку инфраструктуру.

Цена бакра је у Њујорку порасла 
за чак 7,6 одсто, на 6.025 долара по 
тони, што је највећи дневни раст од 
2009. године, док је у Лондону изно-
сила 5.956 долара.

Наредне недеље, цена тог метала је 

порасла за 19 одсто, што представља 
највећи недељни раст од 1986. године.
За само три недеље цене бакра су ско-
чиле за чак 28 одсто.

Цене других индустријских 
метала су такође порасле, при чему 
је цена никла скочила за 1,8 одсто, а 
цинка за 0,9 одсто, навела је њујоршка 
агенција.

(Крајем новембра цена “црвеног 
метала” на Лондонској берзи метала 
кретала се између 5.800 и 5.950 долара 
за тону). 

Извор: Политика,Танјуг

Експлозија цене бакра

Више каматне стопе и јачи долар „притискају“ злато
Победа Доналда Трампа на америчким председничким изборима оборила вредност злата

Приредио: Љ. Алексић
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Репрезентативни синдикати РТБ-а Бор огласили се дописом јавности

„Једини смо легитимни 
представници радника Басена”

РТБ. – Репрезентативни синдикати Рударско-топи-
оничарског басена Бор (Самостални синдикат ТИР-а, 
Самостални синдикат РБМ-а, Самостални синди-
кат РББ-а, ЈСО Самосталног синдиката РТБ-а Бор, 
Синдикат „Независност” ТИР-а, Синдикат „Неза-
висност” РББ-а и Индустријски синдикат РББ-а) 
30. новембра упутили су председнику Владе Србије, 
министарствима у Влади Србије, Управном одбору 
и пословодству РТБ-а Бор, као и републичким и 
локалним електронским и штампаним медијима 
допис којим су, како истичу, ПРИНУЂЕНИ да реагују 

с обзиром на то да се у последње време све чешће у 
јавности појављује Љубиша Миљковић и у име Ру-
дарског синдиката коментарише све што му падне на 
памет у вези РТБ-а Бор. 

- Сви ми, доле потписани, једини смо леги-
тимни представници радника Рударско-топиони-
чарског басена Бор. Рударски синдикат нема ре-
презентативност у РТБ-у Бор, а и чланство му се 
може избројати на прстима једне руке. Љубиша 

Миљковић не може, зато, у јавности да представља 
ставове радника РТБ-а Бор јер, под један, ни он сам 
више није радник компаније (два пута је добијао 
отказ о раду, па био враћан на посао до изрицања 
судске пресуде, а недавно је и трећи пут истеран из 
предузећа). Под два, синдикат у чије име Љубиша 
Миљковић говори о РТБ-у Бор у јавности окупља 
шаку радника и то углавном оних чије је понашање 
санкционисано због непоштовања радне дисци-
плине, неиспуњавања радне обавезе, коришћења 
алкохола и опијата или због нередовности на 

послу. Најзад, под плаштом бриге о радницима и 
њиховим правима, Љубиша Миљковић у јавности 
представља и промовише искључиво СЕБЕ и син-
дикат на чијем челу више нико не седи. Па, ни он! 
Рударски синдикат одавно је изгубио репрезента-
тивност у РТБ-у Бор - наводи се у допису.

РТБ Бор је велика компанија и запошљава близу 
5.000 људи. Надамо се да ћете се сложити да у 
њихово име у јавности не може да говори особа која 

од тих 5.000 уз себе нема ни 50 радника!!! Тиме се, 
једноставно, Србији шаље крива слика о компанији, а 
промовишу искључиво лични интереси појединца, у 
овом случају Љубише Миљковића.

- Верујемо, такође, да медијима није циљ да, 
када извештавају о РТБ-у Бор, за саговорника 
имају некомпетентну особу. На тај начин они не-
свесно и индиректно саучествују у остваривању 
личних амбиција појединца, а преношењем криве 
слике о компанији, директно наносе штету и њој 

и већини запослених. Зато је ово писмо намењено 
свим републичким и локалним електронским и пи-
саним медијима које, сви заједно доле потписани, 
позивамо да се обрате било коме од нас и слободно 
нас контактирају уколико желе да чују мишљење 
репрезентативних синдиката о било чему везаном 
за РТБ Бор, а што, наравно, има смисла да синди-
кати коментаришу – закључује се у допису.

Приредила: Ј. Станојевић
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Новембра на кривељском копу дали више бакра од предвиђеног

КОП “КРИВЕЉ”. – Претпоследњег 
месеца у години са највећег басенског 
рудокопа стижу добре вести када је 
реч о количинама руде и бакру у њој, и 
неповољније кад је реч о јаловини. Због 
замене погонског бубња, транспортни 
систем је стајао 17 дана, тако да је учинак 
у раскривања са уобичајених 60-70 
одсто плана из претходних  месеци, сада 
негде око половине предвиђаних коли-
чина. Како нам је рекао управник копа 

Милан Делић, циљ у новембру је био 
825.000 тона руде са 2.315 тона бакра у 
њој и 1,48 милиона тона јаловине, или 
2,3 милиона укупних ископина.

-За 27 дана дали смо 761.770 тона 
руде, што је 2,6 одсто преко плана – 
рече нам Делић - Пошто смо копали 

нешто богатију руду из текућег за-
хвата (са 0,331 одсто метала), то је 
резултирало и са више бакра у њој - 
дато је 2.518 тона. Извесно је да ће се 
пребачај количина руде и садржаја 
бакра задржати до краја месеца. Што 
се тиче јаловине, ту не можемо да се 
похвалимо неким дометима због по-
менутог проблема на транспортном 
систему, па смо, пред зиму, суочени 
са питањем њеног складиштења, 
одређене количине искористили за 

насипање путева и подизање берми. 
За 27 дана дали смо око 670.960 тона 
јаловине. 

Оваквим подбачајем у раскривању 
- према оцени управника – ипак се не 
доводи у питање континуитет рударења, 
али је савим јасно да мора да се подигне 
расположивост механизације и капаци-
тет, како транспорта тако и одлагања. - 
Појединих месеци смо близу плана, 
али, ево, десетомесечни, а и подаци из 
прошле и претпрошле године говоре 
да не можемо да “сложимо све коц-
кице” за испуњење плана на јаловини. 
Међутим, и са остварењем од 60 до 70 
одсто солидно раскривамо лежишта 
и испуњавамо план на руди који 
је увек приоритет. Имамо довољно 
припремљене руде за месец-два и не 
угрожавамо континуитет производње. 
Сада је такво стање на радилиштима 
да имамо раскривену руду за децем-
бар и јануар, али морамо радити на 
већој расположивости опреме у свим 
фазама да бисмо испунили план на 
јаловини. Раскривање ће евидентно 
бити приоритет наредних месеци 
због дугорочне перспективе повр-
шинског копа “Велики Кривељ”. Та 
тежња да се приближимо проценту 
раскривања који не утиче на норма-
лан рад рудника, код нас је стална, 

међутим, сваког месеца нас нешто из-
ненади. Сад је то транспортни систем, 
други пут број возила.. али редовно 

“цех плати” јаловина, јер шта бисмо 
без руде?! Ми  не смемо да дозволимо, 
и никада нисмо ни дозволили, да на 
депонији нема руде. 

А, кад се већ деси застој онда се не 
решава само један, већ низ проблема 
који су на видику. Поменути застој ТС 
искоришћен је за продужење траке 105, 
за радове на сипкама, чланкастом дода-

вачу, уопште за санацију ТС. Пуштен је 
26. новембра и до краја месеца рађено 
је на побољшању процента јаловине 

са тежњом да ТС у децембру оствари 
значајнији домет на раскривци, по-
готово што ће доћи хладније време и 
путеви бити гори. Међутим, стигло је 
и довољно соли, солана је испробана, 
тако да су кривељски рудари први снег 
спремно дочекали.

Стање радова и путева на копу је 
добро. На доњем радилишту два багера 
товаре богатију руду, а два раскривају, 

шире коп. Број активних камиона 
осцилује, 15-ак је “на точковима”, али 
због редовних сервиса у просеку ради 
12-ак. Управник каже да се доста делова 
за бушилице, багере и камионе израђује 
у РББ-овим радионицама. Оно што не 
може - а квалитететом, ценом и роком ис-
поруке одговара - набавља се са домаћег 
тржишта. Довољан је број руковалаца и 
људи на одржавању, а залагање је макси-

мално. Примопредаја машина се обавља 
на радилишту тако да је застој између 
смена минималан.Возила, багери, прак-
тично, иду из руке у руку. Радници на 
одржавању не прекидају посао док се 
не пусти машина. Озбиљно су схваћена 

упозорења и упутства за безбедност на 
раду, људи су поново обучени и прове-
рени. 

Љ. Алексић

Десетомесечни 
биланс 

За десет месеци је предвиђен откоп 
8.395.600 тона руде, а дато је 8.048.675 
тона, што је 96 процената. Али, оства-
рен је бољи садржај метала тако да је, 
уместо 20.840 тона бакра у руди, дато 
21.414 тона. То је два процента пре-
ко плана, чиме су надокнађена она че-
тири процента заостатка у количини. 
Од планираних 16,54 милиона тона 
јаловине, дато је безмало десет мили-
она тона, што је нешто преко 60 про-
цената.

Руда преко плана, али 
јаловина половично

Испоруке руде, као ни током целе године, нису доведене у питање, па је (за 27 дана) откопано 
761.770 тона са 2.518 тона бакра, што је, и једно и друго, преко плана. - Иако је раскривено 
довољно руде за децембар и јануар, због седамнаестодневног застоја транспортног система, од 
планираних 1,48 милиона тона јаловине, уклоњено 670.960 тона, па ће наредних месеци она 
свакако бити приоритет

КОП „ЦЕРОВО“. - Од новембра 
на површинском копу „Церово 1“ ради 
се по Упрошћеном рударском пројекту 
на основу кога се кренуло у проширење 
североисточног дела копа, чиме је 
обезбеђен рад за још седам-осам месеци. 
Тим пројектом је предвиђено уклањање 
милион тона јаловине и откопавање 
1,26 милиона тона руде ради одржања 

котинуитета производње до отварања 
„Церова 2“. Како сазнајемо од управ-
ника копа Драгана Илића, радови су у 
току, „ОК“- багером је већ израђен пут 
у том делу рудокопа и захватају се прве 
количине руде.

-Коп „Церово 1“ је у новембру дао 
140.000 тона руде са 270 тона бакра 
у њој, а уклоњено је 160.000 тона 

Милан Делић

Драган Илић
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Кривељски флотери одлично радили у новембру

Прилазе руди на вишим етажама
На „Церову“ пробијен пут за ширење североисточног дела копа

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. – Новембар у кривељској 
флотацији одличан је како у погледу 
количине тако и квалитета концен-
трата. Управник Саша Милић нам 
рече да је месечни план бакра у кон-
центрату, захваљујући пре свега доброј 
руди, испуњен већ 27. и крај месеца до-
чекан са преко 2.400 тона. “Товарно” 
искоришћење је 84 одсто, а флотери 
су веома близу преради планираних 
количина руде тако да је за њима, по 
управниковој оцени,  најбољи месец 
у последњих 15 година! Осим добре 
руде, то је постигнуто и захваљујући  
модерној  технологији флотирања код 
које су савладане све почетне недоумице, 
аутоматика показује своје предности, а 
није било ни непланираних застоја мли-
нова. Дисциплина је добра, тако да су се 
новембра „склопиле  све коцкице“ да се 
постигне одлична производња. 

- Новембра је прерађено око 
825.000 тона руде са кривељског 
копа и око 170.000 тона са „Церова“. 
Давали смо 80-ак тона дневно и то-
пионици би требало да испору-
чимо око 14.500 тона концентрата са 
близу 20 одсто бакра. Надамо се да 
ће и  децембра бити слично – каже 
задовољно Милић. - Можда нећемо 
дати баш 2.400 тона бакра у концен-
трату, али са копа и даље очекујемо 
добру руду, а овде се не надамо неким 

непредвиђеним застојима, с обзи-
ром на то да смо доста тога уходали, 
средили, поправили. Последња два-
три месеца испоручујемо преко две 
хиљаде тона бакра у концентрату, 
али ће једанаестомесечни биланс, 
ипак, бити сличан прошлогодишњем, 
пошто смо мало „храмали“ на по-
четку године. 

Што се тиче јаловишта, одређена је 
траса новог колектора за „нулто поље“ 
и у току су геомеханичка испитивања. 
До краја године ФОД треба да доврши 
нову мобилну трафо-станицу која ће 
омогућити надвишење прве и друге 

бране старог јаловишта за по пет метара, 
а касније користити и за „нулто поље“. 
- Настојимо да радимо по про јекто-
ваним параметрима – каже Милић – 
како бисмо наталожили што више 
песка у бранама и продужили век 
јаловишту до изградње  “нултог 
поља“.

ПМС постројење на „Церову“, које 
прерађује сиромашнију руду, такође 
је солидно радило, мада бележи један 
застој од 32 сата због интервенција на 
млину и штеловања погонске групе. По 
Милићевим речима, тамо има и повре-
мених проблема на дробљењу, па се при-
води крају тродневни ремонт примарне 
дробилице. После замена облога на њој 
очекује се година и по мирног рада. 

Најуспешнији месец у 
последњих 15 година

План бакра у концентрату испуњен већ 27. и крај месеца дочекан 
са преко 2.400 тона – рекао нам је управник Саша Милић. - Осим 
богатије руде, то је постигнуто и захваљујући  модерној технологији 
код које су савладане све почетне недоумице, аутоматика показује 
своје предности, а није било ни непланираних застоја.- “Товарно” 
искоришћење 84 одсто

Љ. Алексић

јаловине – каже Илић. - Имамо два ра-
дилишта. Поменути „ОК“-багер је на 
коти 414, док се „К4“ налази на дну 
копа тако да смо комбиновали руду са 
нижих етажа, која је богатија и боље 
се флотира, са мањим количинама 
сиромашније руде виших етажа. Овај 
период је, иначе, доста тежак за рад 
на дну копа због већег прилива воде, 
односно због влажности руде, тако да 
морамо да правимо поменуту меша-
вину. У плану је да издржимо још овај 
месец на дну копа, да још спустимо 
ниво подземних вода, како бисмо и 
у децембру дали мало више бакра у 
руди.

Последња два дана новембра на 
„Церову“ је вожена само јаловина зато 
што је ремонтована примарна дроби-
лица, али је ПМС-постројење имало 
довољно руде за несметан рад. Испод 
планира јаловине у току је ископ обо-
дних канала за прихват вода које 
гравитирају према Кривељској реци. 
Тим каналом оне ће се хватати и спро-

водити у већ ископан водосабирник. 
Управник каже и да су се припремили 
за зиму која је очигледно већ стигла. Сва 
возила су „намирена“ антифризом, ади-
тива за гориво такође има у приличној 
мери, допремљена је и со за посипање 
путева. 

Према оперативном плану, на 
„Церову“ у децембру треба да се откопа 
129.000 тона руде и уклони 276.000 тона 
јаловине. Највећи део приступног пута 
до новог лежишта, до „Церова 2“, тра-
сиран је, пробијен и насипан тако да је 
спреман за кретање тешких возила. Пре-
остало је још 400 – 500 метара до самог 
лежишта, али се чека на разрешење 
имовинско-правних односа. Иначе, за 
протеклих десет месеци на површин-
ском копу „Церово“ било је у плану 
да се откопа 1,36 милиона тона руде са 
3.259 тона бакара у њој. Октопано је 
1,34 милиона са 2.814 тона бакра у руди. 

Љ. Алексић

 Ширењем копа обезбеђује се његов рад за још седам-осам 
месеци, а дотле очекује разрешење имовинско-правних односа 
и отварање новог лежишта „Церово 2“. – Завршава се ремонт 
примарне дробилице и копају одводни канали у подножју 
планира којима се штити Кривељска река

Саша Милић
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Повећана сигурност рада Транспортног система 1 у РБМ-у

РБМ побољшава другу линију одводњавања Јужног ревира

Рударство РБМ

У плану и трећа линија

РБМ. - У протеклих више од 
месец дана запослени у Руднику бакра 
Мајданпек интензивно су стварали 
услове за несметано функционисање 
Фазе 1 на јаловишту Ујевац и успели да 
обаве око 80 одсто предвиђених радова. 
Одлагач је измештен, транспортна трака 
продужена убацивањем 150 метара и 
конструкције, а замењено је и више 
ротирајућих елемената и ролни.

- Након поправке булдозера 
“komatsu 02”, не чекајући да и 
други, “komatsu 04”, који је тре-
нутно у централној радионици, буде 
поправљен, успели смо да поравнамо 
бројне купе јаловине настале у пери-
оду рада без помоћне механизације и 
припремили терен за одлагач, па при-
ступили његовом и померању траке 
Т 06 - каже Горан Репеџић, главни 
пословођа производње на Површин-
ском копу РБМ-а. - Уз редовне радне 

задатке, пуне руке посла имало је не-
колико група радника - на Транспорт-
ном систему били су фокусирани на 
транспортер, а о конструкцији, рол-
нама, бубњевима и свему што је тре-
бало променити бринула је екипа 
одржавања Транспортног система. 
Продужење траке и израда спојева 
били су поверени искусним вулка-
низерима из ПУС-а, а доњи строј од-
лагача заједнички су завршили бра-
вари и вариоци из одржавања багера 
на површинском копу.

Био је то захтеван посао, јер је траку 
Т 06, дугу 2.448 метара, требало проду-
жити и “освежити” са нових 150 метара. 

- Посао је обављен брзо и квалитетно, 
одлагач је померен на локацију са 
које ће извесно време јаловину ди-
ректно избацивати у јаловиште, без 
гомилања купа, а тако и без помоћне 
механизације која ће моћи да се 

ангажује на другим пословима и ра-
дилиштима - повољно оцењује до сада 
обављен посао Бранислав Томић, први 
човек РБМ-а.

Исправност Фазе 1 и функционисање 
транспортног система у РБМ-у предус-
лов је како рационалније производње, 
тако и бржег раскривања Истока 1 
Јужног ревира на коме је дугорочно са-
гледан наставак рада у будућем периоду. 
Морају се уклонити велике количине 
раскривке, да би се стигло до прве ба-
карне руде, а поуздани и континуирани 
рад транспортног система је начин да се 
то изведе најбрже и најекономичније. 

 - Обављени послови ће омогућити 

да несмањеним темпом наставимо 
одлагање јаловине док не створимо 
и друге предвиђене услове за рад у 
дужем временском периоду – рекао је 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. - Јаловиште 
Ујевац на које тракама и одлагачем 
одлажемо раскривку има капацитет 
710 милиона тона (на југу), тако да 
и поред досад одложених 210, може 
да одговори потребама одлагања 
јаловине са целокупног проширења 
површинског копа на Јужном ревиру 
(око 380 милиона тона).

С. Вукашиновић

РБМ. - Као део стратегије за обе з-
беђење услова и континуитета произ-
водње бакра, док траје раскривање 
Јужног ревира на коме се планира 
будућност рударења у Мајданпеку и са 

кога до првих количина бакарне руде 
треба уклонити десетине милиона тона 
јаловине, у Руднику бакра су среди-
ном лета интензивирали одводњавање 
и тако ослободили нове рудне етаже на 
Андезитском прсту. Активирањем друге 
линије процес је убрзан о чему сведочи 
ниво воде који је 22. августа био 215,02 
метра, а три месеца касније 209,89, одно-
сно оборен је за 5,13 метара. Он и даље 
треба да се смањује, па се предузимају 
нове мере.

- Пошто постојеће две редно везане 
пумпе нису могле да одговоре новим 
потребама, поставили смо ремон-
товану центрифугалну и вишесте-
пену пумпу која може да се “избори” 
са висином - објашњава Синиша 
Филиповић, технички руководилац 
производње на Површинском копу Руд-
ника бакра Мајданпек. - Овим смо ста-
билизовали обе линије одводњавања 
и добили капацитет од преко 300 
литара у секунди, што ће омогућити 
да снижавамо ниво воде за 7,5-8 цен-
тиметара дневно. 

То је за сада задовољавајуће, али 

како предстоји период обилнијих пада-
вина, а укупан годишњи прилив воде 
је око три милиона кубних метара, 
размишља се о постављању и треће 
линије, како би ослободили приступ 
новим рудним етажама. - То, међутим, 
захтева значајна улагања у пумпу, це-
вовод, нисконапонске каблове и друге 
обавезне трошкове, па се као опција 

још увек разрађује и анализира – 
рекао је Филиповић.

До циљне тачке одводњавања ниво 
треба оборити за још око сто метара и 
избацити милионе кубних метара воде. 
То је велики посао, изузетно важан због 
континуитета производње, па се неод-
ложно мора обавити.

С. Вукашиновић

Другом линијом, која ради три месеца, одводњавање је појачано, 
а ниво оборен за више од пет метара. - Како би се приступило но-
вим рудним етажама, планирано да се ниво спусти за још стотину 
метара

Јаловиште ће одређено време моћи да ради 
без помоћне механизације (булдозера), јер је 
одлагач померен, па се одлаже без стварања 
гомила. - Транспортна трака Т 06 продужена 
убацивањем 150 метара и конструкције, а 
замењени и ротирајући  елементи

Обезбеђено функционисање 
јаловишта Ујевац

Синиша Филиповић
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РБМ. - У погону примарног дро-
бљења руде Рудника бакра Мајданпек 
оспособљена је још једна примарна 
дробилица (Allis Chalmers 48-74) која 
може да преради десет милиона тона 
руде годишње. Уходава се повременим 
радом са рудом, отклањају уочене слабо-
сти и стварају услови да, када проради 
пуним капацитетом, повећа сигурност у 
дробљењу. На тај начин, овај погон неће 
бити „уско грло” производње и узрок 
повремених застоја, јер ће бити акти-
вирана када због заглава, редовног ре-
монта или нечег непредвиђеног не буде 
могло да се рачуна на дробилицу која 
сада ради. 

- Реч је о дробилици која 20-ак 
година није коришћена, а била је под 
наслагама старог материјала који се 
веома тешко уклања. Уз помоћ наших 
минера и радника рудника “Вршка 
чука”, испразнили смо бункер испод 
дробилице 2Б, уклонили наслаге 
старог материјала и створили услове 
да дробилица повремено ради са 
рудом - каже Саша Стиклић, технички 
руководилац производње на Дробљењу.

- До пуног оспособљавања ове дро-
билице имамо још посла на додавачу 
и сипкама, па и целој линији, али 
ћемо настојати да што пре завршимо, 
како бисмо се усмерили на ремонт 
прве примарне дробилице која већ 
дуго непрекидно ради - додаје Алек-
сандар Митов, руководилац машинског 
одржавања дробљења. 

- Све што је досад урађено на овој 

дробилици показало се као добро 
обављен посао, тако да можемо рећи 
да је друга дробилица оперативно 
спремна за рад. На њен пун капа-
цитет моћи ћемо да рачунамо када 
буду завршени преостали послови на 
линији. Међутим, већ сада имамо већу 
стабилност у производњи, а њеним 
радом пуним капацитетом полако 
ћемо доћи до тога да нам дробљење 
више неће бити „уско грло” ни узрок 
заустављања производње - речи су 
Јелене Ђурић, управнице Флотације 
РБМ-а.

С. Вукашиновић

РБМ. - Запослени у Руднику бакра 
Мајданпек током новембра произвели су 
око 1.250 тона бакра у концентрату, са 
пратећим количинама сребра и злата, те 
тако били мање успешни него у октобру 
који је окончан са, за последњих 15-ак 
година, рекордних 1.711 тона бакра и 
одговарајућим количинама племени-
тих метала, што је било значајно изнад 
плана за тај месец.

Тежиште производне активности на 

површинском копу у новембру било је 
на Андезитском прсту. План укупних 
ископина, са остварењем од око 1,3 ми-
лиона тона, испуњен је са 77 процената, 
при чему је учинак на руди био 84 одсто. 

- Радило се, углавном, на ободним 
деловима лежишта, што је утицало 
да количине буду нешто мање, а ис-
копана руда и са мањим садржајем 
метала. И поред тога, али и тешкоћа 
које смо имали у дробљењу руде, 

остварили смо солидан резултат - 
каже Бранислав Томић, директор Руд-
ника бакра Мајданпек. Подсећа и на низ 
пратећих послова који су у овом периоду 
обављени на површинском копу, Фази I, 
транспортном систему, одводњавању, 
инфраструктурним објектима, са циљем 
да се створе услови за континуитет 
производње у наредном периоду.

- Временске прилике су, додуше, 
неколико дана отежале рад и донеле 
проблеме у снабдевању електричном 
енергијом. Почеткак новембра проте-
као је и у знаку мањег броја возила 
и механизације у раду, али је среди-
ном месеца стање нормализовано, па 
смо успевали да одговоримо обаве-

зама са више успеха и ангажујемо се 
и у одржавању путева - додаје Горан 
Репеџић, главни пословођа производње 
на Површинском копу РБМ-а.

- И у новембру у флотацији смо 
прерадили све испоручене коли-
чине руде која је била мање квали-
тетна у односу на планирану. Због 
проблема на копу и дробљењу руде, 
коначан резултат је нешто мањи од 
предвиђеног, али је искоришћење 
било на задовољавајућем нивоу, а 
концентрат захтеваног квалитета - 
наглашава Јелена Ђурић, управница 
Флотације РБМ-а.

С. Вукашиновић

Рударство РБМ
Новембарска производња у РБМ-у није угрозила октобарски рекорд

Друга примарна дробилица у РБМ-у се уходава

План укупних ископина остварен са 77 одсто, а руде са 84 
процента. - И поред тешкоћа са временским приликама, 
снабдевањем електричном енергијом, бројем возила у раду, 
функционисањем рудног дробљења, остварен солидан резултат 
на бакру и племенитим металима

Уз помоћ минера и радника 
рудника “Вршка чука”, 
испражњен бункер испод 
дробилице 2Б и уклоњене 
наслаге 20 година старог 
материјала. – За рад пуним 
капацитетом треба обавити 
преостале послове на 
додавачу, сипкама и 
читавој линији која дуго 
није коришћена

На корак до плана

За већу и стабилнију производњу
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РБМ. - Са циљем да се безбедност и 
здравље на раду подигне на виши ниво, 
у Руднику бакра Мајданпек, као, уоста-
лом, у читавом Рударско-топионичар-
ском басену Бор, Служба БЗНР појачала 
је едукацију у овој области свих запо-
слених, посебно надзорно-техничког 
особља. Додатном обуком у претход-
них месец дана обухваћено је 95 одсто 
запослених, са изузетком 59 који су 
на боловању или другим одсуствима, 
при чему је посебна пажња поклоњена 
онима на радним местима са повећаним 
ризиком. 

- Спроводећи закључак прет-
по с тављених и обавезу периодич-
ног обнављања знања у овој обла-
сти, интензивирали смо активно-
сти везане за указивање запосле-
нима на значај поштовања мера 
које доприносе подизању нивоа без-
бедности и здравља на раду - каже 

Драгиша Анђелковић, координатор 
радног тима за БЗНР у РБМ-у. - Ре-
довно оспособљавамо раднике за без-
бедан и здрав рад, међутим, додатном 

едукацијом покушали смо да коле-
гама, а више него другима надзорно-
техничком особљу, односно руководи-
оцима укажемо на значај поштовања 
свих правила, обавеза и препорука за 
безбедан рад. Сматрамо да они морају 
бити први у овој причи и указују, 
подсећају и упозоравају запослене на 
правила која се једноставно морају 
поштовати. 

У РБМ-у чак 63 одсто укупног броја 
запослених је на радним местима са 
повећаним ризиком. Како би се избе-
гле опасности које могу довести до по-
вреда на раду или угрожавања здравља, 
едукација је неопходна. - Циљ је да 

свако од запослених дође на посао 
здрав, не угрожавајући своју безбед-
ност обави посао, одради задатке и 
здрав се врати кући својој породици 

- наводи Анђелковић. 
Реакције запослених су сасвим 

повољне. Нико не негодује због 
подсећања на обавезе, а Служба БЗНР 
Рудника бакра Мајданпек успела је 
радећи и у првој и другој смени и у дане 
викенда да спроведе додатну едукацију 
упркос реалним тешкоћама због смен-
ског рада на бројним локацијама и одсу-
ствима радника. 

С. Вукашиновић

РБМ. - У флотацији мајданпечког 
Рудника бакра, на Калуђерици, почели 
су грађевински радови за пребацивање 
пумпе већег капацитета (18x16). Њеном 
уградњом ће, практично, бити реконстру-
исана пумпна станица и оспособљена да 

обезбеди функционисање читавог си-
стема до измештања пловеће пумпне 
станице које се сагледава као трајно 
решење за стабилно водоснабдевање 
флотацијског процеса прераде руде.

- Грађевински радови су само први 
корак за пребацивање веће пумпе 
која ће омогућити континуирани рад 
пумпне станице, истакање јаловине 
ка великој ували и већу сигурност 
у раду јаловишта, јер неће угрозити 
изградњу и стабилност брана - истиче 
Јелена Ђурић, управница Флотације 
РБМ-а: - Иако значајан за стабилност 
производње у дужем периоду, овај 
посао не одлаже обавезу измештања 
пловеће пумпне станице што, како 

време одмиче, све више постаје при-
оритет РБМ-а.

Пребацивање велике пумпе на 
ову локацију је начин да се превазиђу 
тешкоће на јаловишту. - Урађена је 
прва варијанта пројекта, следи 

извођење радова за даље надвишење 
јаловишта. Велика пумпа треба да 
обезбеди изградњу брана и истакање 
јаловине, пошто се водено огле-
дало већ дели на два дела. Јаловина 
одваја део где је пловећа пумпна ста-
ница (као мање језеро од око 30 хек-
тара), па је потребно да депонујемо 
јаловину у великој ували, како би се 
подигао ниво избистреној води да сло-
бодним падом иде у друго језеро - са-
општава детаље Војислав Новаковић, 
технички руководилац водоснабдевања 
и јаловишта.

То је посао који ће запослене у 
грађевинској служби РБМ-а (помажу и 
запослени на језеру и јаловишту) анга-

жовати наредних месеци, јер се уграђује 
и кран који је одавно недостајао захте-
вима посла на тој позицији. - Сада смо у 
почетној фази проширења пумпне ста-
нице Калуђерица - изводимо земљане 
радове, нови армирано бетонски 
темељ за пресељење пумпе, кош, као 
и преливни канал - објашњава Алек-

сандар Божић из Грађевинске службе 
РБМ-а. – Наставиће се проширење 
објекта и уградња крана, како би био 
функционалнији. Радове реализује 
РБМ у сопственој режији, ангажујући 
само повремено трећа лица и 
механизацију. 

 С. Вукашиновић

Додатна едукација свих запослених у РБМ-у, а посебно надзорно-техничког особља

Рударство РБМ
РБМ припрема пребацивање пумпе већег капацитета на Калуђерицу

Безбедан и здрав рад
Још једним “упознавањем” са радним местима обухваћени сви 
радници. – Посебан акценат на обуци радника за радна места са 
повећаним ризиком, на којима је чак 63 одсто укупног броја запо-
слених

Мањим пумпама више није могуће препумпавање јаловине и 
градња насипа на коти 530. – Велика пумпа омогућиће истакање 
јаловине ка великој ували. – Овај посао не одлаже измештање 
пловеће пумпне станице која представља један од приоритета 
РБМ-а

За стабилно водоснабдевање
   флотације

Јелена Ђурић у погону флотације

Александар Божић

Драгиша Анђелковић
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Из топионичког конвертора излио се течни растоп

Новембарски биланс топионичара један од највећих месечних у овој години

ТИР. – Топионичари ће новембар-
ски производни биланс (7.703 тоне 
анодног бакра за 28 дана, са великим 
изгледима да у преостала два дана пре-
маши 8.000 тона) забележити као један 
од највећих месечних у овој години. То-
пионица је за то време примила укупно 
28.396 тона влажног концентрата бакра, 
од чега је 12.559 тона стигло из Руд-
ника „Велики Кривељ”, 6.056 тона из 
Рудника бакра Мајданпек, 1.206 тона 
из Јаме, а 8.574 тоне из увоза. Радили 
су нова флеш-пећ, конвертори број три и 
четири, анодне пећи број један и три, као 
и ливне машине један и два. Прерађено 
је укупно 33.297 тона концентрата и 
3.868 тона хладног материјала. 

ФСК је у том периоду продуковала 
26.749 тона сумпорне киселине. На за-
лихама у складишту налази се око 4.000 
тона, што представља технолошки ми-
нимум, јер се све произведене количине 

продају, углавном, домаћим купцима. 
Већи део паре из флеш-пећи и котла 
(14.900 тона) искоришћен је за сушење 
шарже, затим за грејање електролита у 
Електролизи, а од преостале количине 
парном турбином у новој енергани про-
изведено је 420,7 мегават-сати елек-
тричне енергије. 

- Са сигурношћу можемо рећи да 
су ово веома добри резултати. Нова 
технологија је уходана, потпуно смо 
овладали њоме и резултат тога је ово-
лика производња анода. На новој 
флеш-пећи остварујемо пројектоване 
параметре, посебно је добро њено ма-
шинско време рада. И у Фабрици сум-
порне киселине ситуација је иста – и 
овде су оператери и радници потпуно 
овладали технологијом. Санација по-
следица пожара (приликом пуштања у 
рад), која је обављена током прошло-
месечног планираног застоја, била је 

неопходна. Након што су сви недо-
стаци отклоњени, фабрика се „вра-
тила” у почетно, пројектовано стање 
и побољшала рад, посебно вучу гасова 
– рекао је Владимир Јаношевић, заме-
ник директора ТИР-а за производњу и 
развој.

Електролизери су за 28 дана но-
вембра дали 4.739 тона катодног бакра. 
Радило је 716 ћелија, а планирано је да 
се до краја месеца капацитет подигне за 
још две групе (на укупно 760 ћелија). 

- С обзиром на то да у децембру 
очекујемо већу производњу анодног 
бакра (преко 8.000 тона), покушавамо 
да у овај месец уђемо са максимал-
ним бројем мобилисаних ћелија, како 
би Електролиза могла да „испрати” 
толику продукцију и да предвиђених 

6.000 тона катодног бакра. Надамо се 
да ћемо је и остваритии – истакао је 
Јаношевић. 

Због недостатка тржишта и неупос-
лености капацитета, прерађивачки мета-
луршки погони и даље раде смањеним 
обимом и у тешким условима. Упослена 
су само два - погон синтер-металурш-
ких производа у Фабрици бакарне жице 
и Ливница фазонских одливака у Лив-
ници 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. 

Ј. Станојевић 

ТОПИОНИЦА. – У ноћи између 
првог и другог новембра из топионичког 
конвертора број четири излила се течна 
маса. Мања количина растопа која је 
пала на платформу оштетила је каблове 
за напајање, мерење и сигнализацију, 
а варнице су опрлиле шесторицу рад-
ника. Последице су врло брзо саниране, 
а радници су одмах превезени у борску 
Општу болницу, где су прегледани и 
враћени кући. 

- Приликом завршетка прве 
операције (пуњења) дошло је до тзв. 
кувања или повећања запремине 

(нивоа) течне масе у конвертору број 
четири који је кроз отвор звани „уста” 
избацио тај вишак. Ово, наравно, није 
нормална и уобичајена појава, али се 
дешавала и раније, а трудићемо се да 
се убудуће не понови. Који је разлог 
за то, у овом тренутку, не можемо да 
кажемо, али очигледно да је повећање 
напона у растопу последица прису-
ства или неког гаса или водене паре, 
па је због тога маса почела да пенуша 
и излила се. Пала је на каблове које су 
прегорели, тако да је конвертор одмах 
морао да се заустави и почне поправка 

електричних инсталација. Међутим, 
то није имало директног утицаја на 
рад осталих агрегата у Топионици и 
Фабрици сумпорне киселине. У време 
док су се повезивали каблови и прове-
равала мерења и инсталације, флеш-
пећ (топљење), анодна рафинација и 
ливење нормално су радили. Застој је 
био само на конвертору, тачније про-

дужена је пауза између две операције. 
Санација конвертора је у завршној 
фази - он ће ускоро да прими бакренце 
и настави операцију. Радници које су 
опрлиле варнице су се мало и упла-
шили, поготово што међу њима има 
млађих - рекао је Драган Маринковић, 
директор пројекта нова топионица. 

Како истиче наш саговорник, штета 
ће се тек проценити, али је већ сада 
јасно да није велика. - Застој је трајао 
минимално. Том приликом створио се 
хладни материјал који се већ сакупља 
и током процеса конверторовања 
биће враћен и поново претопљен. 
Дакле, бакар није изгубљен него 
имамо додатни трошак за енергију 
да хладни материјал избачен из кон-
вертора поново претопимо, као и за 
интервенције на кабловима и неке 
ситне оправке. 

Произведено преко 8.000 тона анода

За 28 дана електролизери дали 4.739 тона катодног бакра, а 
„сумпораши” 26.749 тона киселине. – В. Јаношевић: На новој 
флеш-пећи остварујемо пројектоване параметре, посебно 
је добро њено машинско време рада. – Након отклањања 
последица пожара, Фабрика сумпорне киселине побољшала рад, 
нарочито вучу гасова

Последице брзо саниране

Мања количина растопа оштетила је електричне инсталације и 
опрлила шесторицу радника који су, након прегледа у борској 
Општој болници, враћени кућама. - Д. Маринковић: Ово, 
наравно, није нормална и уобичајена појава, али се дешавала и 
раније, а трудићемо се да се убудуће не понови 

Ј. Станојевић

Драган Маринковић

Конвертор број четири је кроз „уста” избацио вишак растопа

Владимир Јаношевић
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Пети Фестивал науке „Тимочки научни торнадо – ТНТ 2016”

У Народној библиотеци представљена два еколошка пројекта

Наука

БОР. – У ОШ „3. октобар” одржан 
је (петог новембра) Фестивал науке 

„Тимочки научни торнадо – ТНТ 2016” 
на коме је научну чаролију приредило 
570 ученика и студената и 130 настав-
ника, ментора и представника јавних 
институција кроз више од 250 огледа, 
демонстрација, презентација и квизова. 

Учествовали су ученици већине борских 
школа, као и гости из Зајечара, Неготина, 
Књажевца и ОШ „Јован Јовановић Змај” 
из Алексиначких Рудника. Главна тема 
овогодишњег, петог по реду Фестивала 
била је „Трагом човека до река”, као део 
пројекта који је подржало Министарство 
пољопривреде и заштите животне сре-
дине (55 огледа било је посвећено води, 
а посетиоци су се нашли у вртлогу тема 
и из биологије, хемије, физике, матема-
тике, екологије, географије, медицине, 
информатике, рударства). 

- Ова партнерска манифестација 
борских и гостујућих образовних и 
јавних институција и НВО-а део је 
већег програма који се зове „Кара-
ван науке” и састоји се од фестивала 
науке у Бору и Зајечару (26. новем-

бра). Ове године обележавамо мали 
јубилеј и за пет година доста смо на-
предовали – на првом фестивалу било 
је присутно 150 учесника и девет 
институција, а сада укупно 700 и 34 
институције. Покушавамо да успо-
ставимо сарадњу са новооформљеним 
научним клубом Центра за промоцију 

науке у Књажевцу, како бисмо фести-
вал учинили занимљивијим. Данас 
је овде присутна само једна научна 
институција (Технички факултет), 
али нам недостаје још нека. Као тема 
овогодишњег Фестивала изабрана је 
вода зато што је њено загађење тре-
нутно један од највећих еколош-
ких проблема у локалној средини 
и желели смо да се прошири свест о 
значају воде и могућностима њене за-
штите – рекла је Наташа Ранђеловић, 
координатор Фестивала.

Наша саговорница додаје да је значај 
Фестивала вишеструк. - Када смо кре-
нули са овом идејом, пошли смо од 
анализе да се деца у нашој средини 
углавном опредељују за школовање у 
области друштвених наука. Зато смо 

хтели да различитим научним програ-
мима промовишемо природне и тех-
ничке науке, пробудимо интересовање 
младих за њих и представимо науку 
на занимљив и привлачан начин. Ову 
манифестацију, уједно, организујемо 
и у оквиру програма професионалне 
оријентације, како бисмо мотивисали 
децу да се баве природним и технич-
ким наукама. Схватили смо да кроз ту 
припрему сви имају добит, јер настав-
ник, заједно са ученицима, истражује 
како да визуелизује неке појаве и 

законе, што му касније олакшава рад, 
док ученици раде тимски, истражују, 
развијају своје компетенције, став-
ља ју се у улогу едукатора, односно 
промовише се вршњачко учење које 
је сада актуелно у просвети. 

Организатори Фестивала су Друштво 
младих истраживача Бор, ОШ „3. окто-
бар”, Техничка школа, Технички факул-
тет, Фондација „Др Берислав Ристић 
Берко” и ОШ „Десанка Максимовић” из 
Зајечара.

Ј. Станојевић

БОР. – Поводом 17. новембра, 
Светског дана еколошких покрета, у 
Народној библиотеци Бор организована 
је (16. новембра) презентација еколош-
ких пројеката „Трагом човека до река” 
и „Програм подршке организацијама 
цивилног друштва у области животне 
средине”. Циљ првог пројекта, који је 
подржало Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине ВРС, био је 

да мотивише младе и да својим знањем 
допринесу заштити вода.

- Пошто су циљне групе били уче-
ници основних и Техничке школе и 
студенти Техничког факултета, углав-
ном са група које изучавају еколошке 
проблеме или су на образовним про-
филима техничари за рециклажу и 
техничари за заштиту животне сре-
дине, пројектом је било обухваћено 

преко 200 учесника. Он се одвијао 
у неколико фаза - најпре смо оби-
лазили терен (изворе Брестовачке, 
Кривељске и Борске реке), а потом ис-
питивали изворе и Брестовачку реку. 
Дошли смо до закључка да су ове реке 
друге и треће класе квалитета, што 
значи да воду не можемо одмах кори-
стити за пиће, већ морамо да је пре-
чистимо – рекла је Сања Апостолов, 
професор хемијске групе предмета у 
Техничкој школи.

Питање животне средине једно је 
од најизазовнијих и најзахтевнијих у 
процесу придруживања наше земље 
Европској унији. Приликом отварања 
поглавља 27, осим административне 
оспособљености, Србију очекују и 
озбиљна финансијска улагања, како би 
се домаћи стандарди ускладили са ви-
соким директивама ЕУ. Такође је неоп-
ходно и активније учешће организација 
цивилног сектора, па је Друштво младих 
истраживача Бор покренуло нови 
пројекат, пре свега, ради јачања еколош-
ких организација у Бору и Србији.

- Пројекат нема одређену тему, већ 

се односи на институционално јачање 
организација цивилног друштва, од-
носно НВО које делују на подручју 
животне средине. Његов циљ је 
да их оспособи да буду партнери и 
централној и локалним властима у 
хармонизацији нашег законодавства 
и стратешких докумената са европ-
ским стандардима, као и у дугорочном 
спровођењу тих опредељења. Требали 
бисмо да ојачамо све њихове органи-
зационе, кадровске, управљачке и 
адаптивне аспекте и посебно утичемо 
на повезивање ових организација, јер 
појединачно не могу много да ураде – 
истакао је Драган Ранђеловић, пред-
седник ДМИ Бор. 

Презентација је одржана у оквиру 
„Еколошких дана Бора 2016.”, а органи-
затори су: Друштво младих истраживача 
Бор, ОШ „3. октобар”, Техничка школа, 
Технички факултет, Фондација „Др Бе-
рислав Ристић Берко”, Грађанска чита-
оница „Европа”, Удружење „Виллаге” и 
Асоцијација за развој Бора.

Ј. Станојевић 

С. Апостолов: Брестовачка, Кривељска и Борска река су 
друге и треће класе квалитета, што значи да воду не можемо 
одмах користити за пиће, већ морамо да је пречистимо. – Д. 
Ранђеловић: Неопходно институционално јачање организација 
цивилног друштва, односно НВО које делују на подручју 
животне средине

„Трагом човека до река”

На Фестивалу се окупило 570 ученика и студената, као и 130 
наставника, ментора и представника јавних институција који су 
приредили више од 250 огледа, демонстрација, презентација 
и квизова. – Н. Ранђеловић: Ову манифестацију организујемо 
и у оквиру програма професионалне оријентације, како бисмо 
мотивисали децу да се баве природним и техничким наукама

У вртлогу научне чаролије
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СЛАТИНА. – Тихомир Поповић, 
начелник Одељења за контролу ваз-
духа у Агенцији за заштиту животне 
средине Србије, Душанка Миљковић, 
помоћник директора ТИР-а за заштиту 
животне средине, и Бранко Перић, 
председник МЗ Слатина, 10. новем-

бра свечано су пустили у рад аутомат-
ску мерну станицу за праћење квали-
тета ваздуха у Слатини. Изражавајући 
велико задовољство у лично и у име 
Агенције што је овим чином још једно 
мерно место на подручју Бора укључено 
у државну мрежу за аутоматски мони-
торинг квалитета ваздуха, Поповић је 
рекао:

- Због специфичне ситуације и по 
стандардима домаће и европске регу-
лативе, борско подручје је досад било 
у трећој категорији квалитета ваз-
духа (са највећим прекорачењима и 
највећим интензитетом). Од почетка 
рада нове топионице ситуација се 
рапидно променила - тренд је врло 
позитиван, јер су концентрације 
знатно ниже и учесталост великих 

концентрација много ређе. Уколико 
до краја године послуже метеоро-
лошки услови и активности опера-
тера топионице буду у планираним 
оквирима, може да се деси да, прак-
тично, после више деценија Бор има 
концентрацију сумпор-диоксида 

која је у границама дозвољених на 
годишњем нивоу. Биће нам велико 
задовољство да тај податак објавимо, 
а вероватно и вашим суграђанима. 
Трудићемо се да ово мерно место 
буде под истим условима одржавања 
и калибрације као и сва остала у 
државној мрежи. 

Бранко Перић се најпре захва-
лио, пре свега, РТБ-у и Агенцији који 
су мерну станицу поставили овде, „јер 
је неспорно да је Слатина једно од 
најзагађенијих места у окружењу, не 
само у општини Бор него можда и у 
Европи”. - Ово је значајан и велики 
догађај за Слатину. Оваква мерна ста-
ница, која ће пратити концентрацију 
сумпор-диоксида и осталих примеса 
у ваздуху, од општег је интереса и на 

тај начин покушаћемо да поправимо 
квалитет ваздуха. Новом топиони-
цом смо много тога добили и, надам 
се, да ће се овај тренд наставити, а 
мерна станица приказати што мање 
нежељених примеса у ваздуху. Такође, 
и да ће се до краја године или евенту-
ално у следећој завршити све оно што 
је предвиђено споразумом МЗ Сла-
тина и РТБ-а на опште задовољство 
мештана нашег села.

Саша Перишић, помоћник гене-
ралног директора РТБ-а за БЗНР, ЗОП и 

екологију, додао је да је комбинат бакра 
обезбедио мерну станицу, а да је инфра-
структура урађена у сарадњи са локал-
ном самоуправом. - То је део наше оба-
везе по пројекту нове топионице који 
је инспирисан екологијом и суштин-
ска намена му је да грађанима Бора 
и околине коначно обезбеди нор-
малне услове за живот и рад. У 2014. 
годишњи просек имисија сумпор-ди-
оксида у животну средину износио је 
249 микрограма по нормалном кубном 
метру, лане око 150, а ове године 
бићемо испод дозвољене границе 
(50 микрограма), и то на локацији 
која је најугроженија у Бору („Град-
ски парк”), док су све остале далеко 
испод те границе. Први пут у историји 
откад постоје мерења на овим просто-
рима Бор ће бити у дозвољеним гра-
ницама по српским стандардима који 
су, истовремено, европски и свет-
ски. Ова мерна станица је, такође, 
наша обавеза по споразуму РТБ-а и 
МЗ Слатина. Басен је имао још неке – 
испитивање земљишта, воде, плодова, 
здравственог стања људи и стоке у 
овом селу које ћемо сигурно приве-
сти крају у складу са финансијским 
могућностима предузећа. 

Ј. Станојевић

Екологија
У Слатини пуштена у рад мерна станица за праћење квалитета ваздуха

Словеначке фирме помажу борској општини у решавању еколошких проблема

Новом топионицом до дозвољених граница

БОР. – Представници словенач-
ких предузећа која се баве тзв. зеленим 
технологијама посетили су 17. новем-
бра Општину Бор и са представницима 
локалне самоуправе, Рударско-топио-
ничарског басена Бор и Техничког фа-
култета разговарали о могућој сарадњи 
у области очувања и унапређења жи-
вотне средине. Том приликом од-
ржана је и презентација „Могућности 

конзорцијума словеначких фирми које 
се баве екологијом”. Миран Шпес, 
председник овог конзорцијума, најпре 
је рекао да су се Esotech, Рико, Лимнос, 
Хидроинжењеринг и Атрик удружили, 
како би поделили своја искуства са дру-
гима и помогли им да реализују разли-
чите еколошке пројекте у својим среди-
нама.

- Као фирме знамо све светске 

технологије за решавање проблема 
животне средине и поседујемо вла-
стите референце на тим подручјима. 
Уз подршку коју смо добили 24. окто-
бра, када је у Београду одржан радни 
састанак делегација влада Словеније 
и Србије, знањем и искуством која 
имамо желимо да помогнемо и ваше 
пројекте - припрему пијаће воде и 
пречишћавање отпадних вода – на-
гласио је господин Шпес.

Саша Вукадиновић, заменик пред-
седника Општине Бор, истакао је да су 
се, након разговора премијера Србије 
и Словеније, створиле могућности за 
ближу сарадњу наших предузећа и сло-
веначких привредника. - Тема овог раз-
говора и презентације јесте решавање 
највећег еколошког проблема у граду, 
а то је одвођење комуналних вода. 
Стога смо и разговарали о изградњи 
фабрике за пречишћавање отпад-
них вода. Идеја је да словеначки при-
вредници обезбеде средства из ЕУ, уз 

могућност да наша предузећа буду 
укључена у реализацију пројекта 
уколико се постигне договор. Идејни 
пројекат већ постоји. Међутим, 
пошто је раније урађен, потребна је 
његова ревизија и дорада са комплет-
ном грађевинском инфраструктуром.

Ј. Станојевић

М. Шпес: Знањем и искуством која имамо желимо да 
помогнемо и ваше пројекте - припрему пијаће воде и 
пречишћавање отпадних вода. – С. Вукадиновић: Идеја је 
да словеначки привредници обезбеде средства из ЕУ, уз 
могућност да наша предузећа буду укључена у реализацију

Одвођење комуналних вода

Т. Поповић: Од почетка рада нове топионице ситуација се 
рапидно променила - концентрације сумпор-диоксида знатно 
су ниже и учесталост великих концентрација много ређе. – Б. 
Перић: Надам се да ће се овај тренд наставити, а мерна станица 
приказати што мање нежељених примеса у ваздуху. – С. 
Перишић: Први пут у историји откад постоје мерења на овим 
просторима Бор ће ове године бити у дозвољеним границама по 
српским стандардима који су, истовремено, европски и светски

Еколошко скенирање 
околине Бора

- Србија је ушла у међународни 
пројекат (финансира ЕУ) којим су 
обухваћени Панчево, Лозница и Бор 
као најзагађеније општине у држави. 
Из овог мултидисциплинарног 
пројекта којим ће се генерално 
испитивати животна средина (вода, 
тло, ваздух) чак ћемо добити значајна 
средства за отклањање еколошких 
акцидената из прошлости, као што 
је депонија са пираленом, вероватно 
и нека јаловишта. Покушаћемо да 
добијемо комплетну слику када је у 
питању ближа околина Бора, посебно 
села Слатина и Оштрељ – нагласио је 
Перишић.

Миран Шпес

Т. Поповић, Б. Перић, 
Д. Миљковић и Н. Бузеј
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И у Бору обележен Дан примирја у Првом светском рату

У Народној библиотеци организована трибина о деиндустријализацији Бора

Општина Бор прославила крсну славу Ђурђиц

БОР. – У организацији Друштва 
за неговање слободарских традиција 
Србије и у Бору је свечано обележен 11. 
новембар, Дан примирја у Првом свет-
ском рату. Представници Општине Бор, 
Министарства одбране, Полицијске 
управе Бор, СПС-а, Друштва за неговање 
слободарских традиција и ученици Тех-
ничке школе положили су венце и цвеће 
на споменик погинулим ратницима 
1912-1918. године и одали почаст поги-
нулим ратницима за слободу Србије. 

- Ове године обележавамо 98. 
годишњицу победе српске војске и 
ослобођења Србије у Првом свет-
ском рату у коме је погинуло и 1.500 
војника из борске општине. Може се 
видети да у сваком селу постоји спо-
меник погинулим ратницима из Бал-
канских ратова и Првог светског рата. 

Дужни смо да овај дан обележавамо 
сваке године – рекао је Светислав 
Ђурић, председник борског Друштва 
за неговање слободарских традиција 
Србије.

У великој сали Дома културе од-
ржана је свечана академија на којој су 
ученици Техничке школе, КУД „Вете-
рани” и певачка група извели прогодан 
културно-уметнички програм. За почас-
ног члана Друштва проглашен је Паун 
Мартиновић који је израдио и поста-
вио часни крст на споменик погинулим 
војницима 1912-1918. године. У про-
слави Дана примирја учествовали су и 
ОРВС Бора и Соколско друштво „Бор”.

Дан примирја у Првом светском рату 
обележава се у знак сећања на 11. новем-
бар 1918. године, када су силе Антанте 
и Немачка (после тајних преговора у 

железничком вагону на прузи у шуми 
Компијењ) у Француској потписале 
примирје, чиме је окончан Први свет-

ски рат. Иначе, Република Србија овај 
датум прославља као државни празник 
од 2012. године. 

БОР. – У присуству представника 
локалне самоуправе, јавних предузећа 
и установа, црквених великодостојника 

и гостију општина Бор је 16. новембра 
прославила своју крсну славу Светог 
Ђорђа (у народу познатог као Ђурђиц). 

После Свете архијерејске литургије у 
храму „Светог великомученика и по-
бедоносца Георгија”, председник Оп-
штине Бор Живорад Петровић и свеш-
тенство борске цркве пререзали су слав-
ски колач у сали локалног парламента.

- Нека Господ свемилостиви и 
нама буде милостив, нека нам подари 
здравља, среће и напретка. Нека нам 
да снаге да пребродимо све муке, сва 
искушења које ово данашње време 
носи, на радост Господа и свију нас. 
Нека је срећна слава, да дуго година 
славите и да сте живи и здрави – 
рекао је протојереј Миленко Бајић, 
старешина храма „Свети Ђорђе” у Бору. 

Срећну славу свим грађанима оп-

штине Бор, верницима и гостима чести-
тао је и Живорад Петровић, уз жељу да 
је проведу у миру, радости и весељу. - 
Слава је дан када треба да се сетимо, 
пре свега, вере. Треба да верујемо 
у Бога, у нашу православну веру, у 
људе, у нас саме. Ово је дан када 
треба да преиспитамо своје мисли и 
дела, а све у корист вере, проспери-
тета и развоја нас и наших породица, 
али и наших градова и општина. По-
зивам још једном мештане Бора да 
верујемо у православну веру, јер нас 
је одржала вековима и одржаће нас и 
у будућности.

Ј. Станојевић

БОР. – У Народној библиотеци 
Бор одржана је (18. новембра) трибина 

„Деиндустријализација вашег града: 
анализа искуства и потенцијалних ал-
тернатива” коју је организовала Група 
за студије ангажованости Института за 
филозофију и друштвену теорију Уни-
верзитета у Београду. Расправа је, како је 
објаснио др Срђан Продановић, социо-
лог, део програма „Отворени разговори 
Србија” коју је Институт почео 2012. 

- Покушали смо да напра-
вимо неформални форум где би 
се критички расправљало о ло-
калним специфичностима про-
блема са којима се као друштво у 
целини сусрећемо и видимо каква 
је ситуација и у другим градовима 
Србије. У овом случају да кратким 
освртима на деиндустријализацију 
Бора заједнички дођемо до општијег 
проблема – какво друштво желимо – 
рекао је Продановић.

Драган Стојменовић, библио-
текар Завичајног одељења НББ, ос-
врнуо се на карактеристичне примере 
индустријске рационализације у Бору. 
Први се односи на изградњу електро-
лизе (1938. године) током колонијалне 
управе ФДБР и представља „врсту лу-
кавства, избегавање индустријализације 
зарад постизања профита”. Французи 

су одуговлачили њену изградњу, јер 
су, уз сирови блистер бакар, извозили 
злато и сребро. Следи пример из вре-
мена социјалистичког самоуправљања 
(Друга фаза реконструкције Басена) 
који показује да индустријска 
рационализација подразумева аутомати-
зацију, али и смањење броја радника. 
Тада су се инжењери договорили да 
спусте свод у модернизованој топионици, 
како локомотива не би могла да уђе у 
погон, а десеторица мануелних радника 
не остану без посла („хумани однос, ин-
телигентно вођење социјалне поли-
тике у односу на индустријализацију”). 
Трећи, актуелни пример је нова топи-
оница са савременом технологијом 
(изграђена, пре свега, због заштите жи-
вотне околине) који представља хумани 
аспект индустријске рационализације.

- Све што се у Бору дешавало 
везано је за радништво и радничке 
покрете. Већ 1906. године имамо 
прву организовану синдикалну 

организацију, 1907. први штрајк. . . 
Од тада до данас постоји континуи-
тет радничких покрета и радничке 
борбе који је кључан сегмент онога 
о чему говоримо. Међутим, данас смо 
сведоци пропасти радничких покрета 
и солидарности у граду – истакао је 
Стојменовић. 

Слађана Ђурђекановић из Музеја 
РиМ говорила је о нераскидивој вези 
индустријализације и Бора који је настао 

као рударско насеље, а улагање у рудар-
ство и металургију довело је до развоја 
града, установа и институција. 

- Из послератног периода (1950.) 
потиче иницијатива да се направи 
музејска поставка и дефинише статус 
Музеја, који је почео да ради 1961, по-
ловином 60-их година кренула су ар-
хеолошка истраживања у Бору и око-
лини, 1973. постаје Музеј рударства и 
металургије, 1993. формирана је ру-
дарска збирка, а четири године касније 
и Музеј на отвореном. Појављује се 
страна која размишља да оно што 
се тиче индустријализације, односно 
техничке културне баштине завређује 
посебан однос и да га треба заштити – 
нагласила је Ђурђекановићева. 

Ј. Станојевић

За слободу и част отаџбине

С. Ђурић: 
Ове године 
прослављамо 
98. годишњицу 
победе српске војске 
и ослобођења Србије 
у Првом светском рату у 
коме је погинуло и 1.500 
војника из борске општине

Ј. Станојевић

Вера нас је одржала

Нераскидива веза индустрије и града
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БОР. – Уз бројне честитке грађанима 
који су славили Аранђеловдан, одбор-
ници Скупштине општине Бор којом је 
председавао Видоје Адамовић усвојили 
су, 21. новембра, извештај о реализацији 
буџета за девет месеци. Према извештају, 
укупан приход је 1,035 млијарди днара, 
односно 57 одсто планираног остварења 
(без пренетих, а неутрошених средстава 
из претходних година). Расходи су реа-
лизовани са 53 процента, па је суфицит 
у буџету 5,5 милиона динара. 

-Уколико посматрамо девет месеци 
2016. у односу на девет месеци 2015. 
године, буџет је – како рече Данијела 
Јовановић, начелница Одељења за 
финансије - остварио 123 милиона 
више. Разлог томе је већи приход 
од пореза на зараде, као уступљени 
приход на име исплате заосталих 
зарада по тужбама запослених. Такође, 
започето је администрирање накнаде 

за коришћење градског грађевинског 
земљишта, као и већа теренска и 
канцеларијска контрола од стране 
пореског одељења, према чијим про-
ценама се до краја године очекује још 
већа наплата изворних прихода. Про-
ценат извршења расхода је 53 одсто 
планираних и, као и за шест месеци, 
тренд се наставља. Више је изврше-
них расхода за капиталне издатке и 
социјалну заштиту, а мање за запо-
слене и субвенције.

Коментаришући оптимизам у по-
гледу буџетских прихода до краја године 
Драган Марковић сматра да наведени 
суфицит “не одговара истини” зато што 
има много тога планираног, а неизврше-
ног, поготово на позицији “Дирекције 
за изградњу Бора”, где нема неких ка-
питалних улагања која грађани, иначе, 
очекују као одговор на своја поре-
ска давања. “Суфицит би – по њему 
био – да су остварени планирани при-
ходи, или више од тога, а да је све што 
је планирано на расходној страни такође 

остварено, а није.” Он замера и што у 
буџетском фонду из године у годину 
расте планирани износ за пољопривреду, 
али је од 20 милиона утрошено тек 2,6. 

И Предраг Балашевић је скре-
нуо пажњу на то да две године (сем у 
нови злотски пут) није било капитал-
них инвестиција, а ни улагања у развој 
пољопривреде, па мисли да би ваљало 
консултовати општине са већим иску-
ством на том плану. Он је за одговорније 
пословање предузећа која примају 
субвенције, а 45,8 милиона динара за 
смањење броја паса и мачака лута-
лица нису му у сагласју са њиховим све 
већим бројем по граду. Похвално је што 
је 70 одсто средстава за народну кухињу 
потрошено, али растући број корис-
ника говори и нешто друго. Балашевић 
очекује још тежу буџетску годину због 
смањења трансфера од пореза на зараде 
и тражи да локална самоуправа акти-
вира неке механизме како би задржала 
младе у граду.

На овој седници усвојен је и 
други ребаланс буџета због гашења 

“Дирекције за изградњу Бора” и “Бор-

ског туристичког центра”, пошто За кон 
о буџетском систему прописује да се 
као индикректни корисници буџет-
ских средстава више не јављају јавна 
предузећа. У односу на први реба-
ланс, буџет је овим умањен за 165 ми-
лиона динара због ликвидације ова два 
предузећа (која је одлукама и покренута 
на овој седнци). Са њиховим гашењем 
у вези су и одлуке о организацији Оп-
штинске управе и максималном броју 
зпослених на неодређено време у јавном 
сектору за 2015. годину, који остаје исти. 
Реч је о 1.139 запослених у 18 целина, 
јер 27 запослених из Дирекције интер-

ним конкурсом прелази у Општинску 
управу, тако да ће, уместо 144, имати 
171 запосленог. Шесторо из Борског ту-
ристичког центра, преузеће Туристичка 
организација Бор, па ће уместо четири 
имати 10 запослених, а 11 Спортски 
центар тако да ће, уместо 95, имати 116. 
Образлажући прву одлуку Љубинка 
Јелић је казала да Дирекција није била 
кадровски и материјално опремљена да 
би могла да настави самосталну делат-
ност, па је трансформисана тако што ће 
се у оквиру Општинске управе основати 
Одељење за планирање и развој. Пошто 
Закон експлицитно предвиђа оснивање 
Кабинета председника општине, и то ће 
бити учињено.

Овом приликом дата је и сагласност 
на одлуке надзорих одбора јавног и 
јавних комуналних предузећа за давање 
средстава обезбеђења ради кредитног 
задужења Јавног предузећа за стамбене 
услуге код пословне банке за потребе 
ЈКП “Топлана” у циљу плаћања 
енергената за грејну сезону 2015/16. и 

2016/17. годину. Реч је о 200 милиона 
динара на 24 месечне рате, уз грејс-
период од три месеца. (Заправо, ЈП 

“3.октобар” даје менично јемство у виду 
12 соло меница за измиривање обавеза 
“ЈП за стамбене услуге Бор” по основу 
кредита који ће оно узети код пословне 
банке за потребе ЈКП “Топлана”). 

Оцењујући да ће се кредитом пре-
мостити ова грејна сезона Драган 
Марковић је (уз податке о расту дугова 
Топлане од 2008. до данас) упозорио 

да се (упркос огромним субвенцијама) 
сужава простор за излазак Топлане 
из кризе и упитао да ле се тражи неко 
решење. Износећи своје виђење тог 
задуживања предсеник општине Живо-
рад Петровић је казао да Топлана јесте 
у дуговима, али не већим него што их 
имају остале по Србији. Он сматра да је 
борска једна од успешнијих, да до сада 
није имала кредита, а јавно-приватно 
партнерство, којим је кренуло десетак 
топлана у Србији, вероватно је решење 
и за њу.

Позивајући грађане да верују 
људима у Општини и “Топлани” који 

свој посао „вешто раде у време не-
маштине и неплаћања рачуна (али 
без искључивања са грејне мреже!)” 
Благоје Спасковски је нагласио: - 
Морамо схватити да је Топлана 
стара, да су технологија и котлови 
превазиђени. Ми за то немамо пара, а 
потребно је 1,3 милијарде да би се за-

менили само котлови и три - четири 
милијарде за дотрајале цевоводе. Али, 
то се ради корак по корак и са доста 
успеха. Међутим, како у Топлани има 
двапут више запослених него што је 
потребно, а не можемо те људе исте-
рати на улицу да гладују, договор је да 
се смањи све што се може на другим 
позицијама, а да се људи из Топлане 
укључе, помажу, смањују трошкове и 
воде ка главном циљу, а он је да тем-
пература у становима буде двадесетак 
степени. 

На овој седници Мирјана Митро-
вић је поново именована за дирек-
торку Центра за социјални рад, Даниел 
Чорболоковић за директора Центра 
за културу, Весна Радосављевић је на 
челу Дома здравља у наредне четири 
године, Анабела Стојановић води 
Бизнис инкубатор центар, а Алексан-
дра Стојановић Чулиновић Тури-
стичку организацију Бор. Разрешени су 
и именовани чланови неких школских и 
управних одбора.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Бор
Деветомесечно извршење буџета Општине Бор 57 одсто

Укупан приход 1,035 милијарди динара, а у пореском одељењу до 
краја године очекују већу наплату изворних прихода. - На седници 
21. новембра усвојен и други ребаланс буџета због гашења 

“Дирекције за изградњу Бора” и “Борског туристичког центра” 
чији запослени (путем интерних конкурса) прелазе у Општинску 
управу, БТЦ и УСЦ. – Одобрено кредитно задужење Јавног 
стамбеног од 200 милиона динара за потребе Топлане

Подстицати 
родитељство

Расправу о остварењу овогодишњег 
буџета, а пред креирање наредног, од-
борник Добрица Ђурић искористио 
је за неколико предлога подршке 
популационој политици, а на осно-
ву преполовљеног броја новорођене 
деце од 2006. до данас, нешто преко 
400 - наспран 800 крајем деведесетих. 
Оцењујући да је Популациони фонд 
(формиран маја 2013.) бар зауставио 
негативне тенденције, Ђурић сматра 
је време за још неке мере које би се 
придружиле мерама најваљеног На-
ционалног Савета за популациону по-
литику на чијем ће челу бити премијер 
Вучић. Предложио је да се износ за 
вантелесну оплодњу, са 150, повећа 
на 250 хиљада динара; да се размотри 
куповина књига ђацима од првог до 
четвртог разреда основне (има их око 
1.700), да се новчана помоћ од 15.000 
динара месечно не даје само незапо-
сленим породиљама, већ и породица-
ма где отац не ради, као и да родитељи 
за друго дете добију 60, а за треће 120 
хиљада динара (али на 24 рате).

Суфицит 5,5 милиона

Благоје Спасковски

Предраг Балашевић

Драган Марковић

Данијела Јовановић
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Две новембарске седнице Скупштине општине Мајданпек

Нови самачки хотел РБМ-а вапи за реновирањем

МАЈДАНПЕК. - Скупштина оп-
штине Мајданпек је током новембра од-
ржала два заседања - седмог и последњег 
дана, када су утврђене просечне цене 
квадратног метра одговарајућих не-
покретности за утврђивање пореза на 
имовину у 2017. Оне су, у односу на 
овогодишње, веће за 1,5 одсто за ста-
нове и куће у првој и другој зони, а за 
пет у трећој. То ће утицати на повећање 
буџетских прихода за око 1 – 1,5 мили-
она динара. 

У дискусији о овом питању чуло 
се мишљење да порез на пословни 
простор, који према предлогу треба 
да порасте за 20 процената, не треба 
повећавати будући да је више локала 
у првој зони празно, да је узорак који 
служи за утврђивање основице мали, па 
тако настају нелогичности. Предлагано 
је и одлагање ове тачке дневног реда 
и увођење више зона, како би се из-
бегло да порез на некретнине буде исти 
у појединим инфраструктурно потпуно 
уређеним селима и на најудаљенијим 
кулмама.

Дата је сагласност на извештај 
о пословању ЈП за стамбене услуге 
Мајданпек за 2015, као и измене и 
допуне програма пословања ЈП за 
грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек за ову и наредну годину, а 
тако и одржавање чистоће јавних и зе-
лених површина, текуће одржавање 
улица и тротоара, водотокова на водама 
другог реда, зимског и одржавања јавне 
расвете..Усвојена је одлука о измени 
и допуни мреже предшколских уста-
нова, одређивању матичних подручја на 
подручју општине Мајданпек, по којој 
ће сва насеља бити покривена из пет се-
дишта. Одборници су се сагласили да 
се потраживања Општине (око милион 
динара) од „Трајал корпорације“ Круше-
вац конвертују у удео Општине у капи-
талу овог предузећа.

Разрешени су досадашњи и имено-
вани нови чланови школских одбора 
Гимназије, Техничке школе, Музичке 
школе, као и савета родитеља, Управ-
ног одбора ФЛЕР Општине Мајданпек 
и Надзерног одбора ЈКП „Водовод“. Ра-
домир Зековић је разрешен дужности 
директора Туристичке организације, 
за в. д. директора именован је Петар 
Јовановић, дипл. менаџер економије, 
из Доњег Милановца. 

Прво новембарско заседање оп-
штинског парламента у Мајданпеку 
(7.новембра) обележено је усвајањем 

одлука о измени оснивачких аката 
јавних предузећа чији је оснивач Оп-
штина Мајданпек, односно њиховим 
усклађивањем са одредбама Закона 
о јавним предузећима, са циљем да 
се оствари ефикаснија контрола и 
планирање пословне активности, 
повећање финансијских показатеља, 
унапреди корпоративно управљање и 
повећа транспарентност у раду. 

Директорима јавних предузећа за-
мерено је што нису присуствовали сед-
ници СО иако су појединце, како се 
чуло, спречиле друге важне радне оба-
везе. Усвојени су предлози допуне ос-
нивачких аката центара за културу у 
Мајданпеку и Доњем Милановцу, па 
ће убудуће, они имати важнију улогу у 
организацији манифестација у самом и 
околним насељима општине. Предлог 

одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом, отворио је рас-
праву о низу питања, па и да ли би смело 
да се одобрава искључење са топловодне 
мреже у становима који имају огра-
ничене услове за самостално грејање. 
Озбиљно ограничење представљају 
неодговарајуће електроинсталације за 
грејање на струју, непостојање димњака 
у неким стамбеним зградама за грејање 
на чврсто гориво, као и опасност од 
избијања пожара када се у те сврхе кори-
сте отвори за вентилацију. Било је и пред-
лога да се пронађу начини за проверу да 
ли је грејање поново прикључено у ста-
новима у којима је раније искључено, 
а посебно се говорило и о проблемима 
оних који се греју на дрва. Указано је на 
тешкоће које су поједини власници при-
ватних шума имали са садашњим начи-

ном функционисања “Србија шума”, па 
чуло да ће надлежни дужну пажњу по-
светити проблемима тих и грађана који 
не користе даљинско грејање. Усвојена 
је и одлука о начину наплате цене за 
комуналне производе, односно, за 
коришћење комуналних услуга, као и 
о плану рада Предшколске установе 
“Марија Мунћан” за прошлу и ову радну 
годину.

Стипендирање ученика и студената је 
тема о којој се највише говорило, најпре 
кроз допуну Савета за стипендирање 
члановима из привреде (РБМ-а), али 
и везано за саму одлуку. Како су 
прошлогодишњи услови били доста ри-
горозни, па су уместо 25 предвиђених 
одобрене само три стипендије, плани-
рано је да се, ако се не пријави довољан 
број кандидата који испуњавају услове, 
стипендије доделе онима који су конку-
рисали за друге видове стипендирања, а 
све како би се помогло школовање већег 
броја ученика и студената, посебно, за 
овој средини, неопходна занимања. Од-
лучено је и да се износи стипендија 
повећају, а конкурс распише што пре.

Нису изостала ни нова кадров-
ска решења - Јасмина Стефановић 
је именована за лице задужено за 
представљање Фондације за локални 
економски развој Општине Мајданпек 
у наредна три месеца, Весна Вандић 
за председницу Управног одбора Ту-
ристичке организације Мајданпек, а 
Југослав Максимовић за в. д. дирек-
тора Музеја.

 Силвија Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. – Када је пре четири 
деценије саграђен Нови самачки хотел у 
центру Мајданпека био је понос града, а 
смештај у њему жеља самаца и младих 
брачних парова, јер је био опремљен 
као хотел Б категорије. Међутим, данас 
је то осмоспратница која прокишњава 
због равног крова, у којој лифт не ради, 
инсталације су дотрајале, проблеми 
са грејањем чести, а некадашње лепо 
опремљене гарсоњере сведене на 175 
соба, од којих се користе само 162.

Реч је о објекту у власништву РБМ-а 
којим је некада управљао хотел “Касина” 
и у чије се одржавање, нажалост, годи-

нама није улагало. Од објекта у коме је 
свака соба и гарсоњера била опремљена 
намештајем, мини кухињама, купатилом, 
топлом водом, остале су само собе. Међу 
њима, 13 је потпуно неупотребљиво, 
док се остале дају у закуп станарима 
са којима се склапају годишњи уговори. 
Месечни закуп кошта 1.500 динара за 
једнокреветну, односно 2.000 за дво-
креветну, док радници РБМ-а плаћају 
половину тог износа. - Средства од 
закупа нису довољна за било какву 
озбиљнију интервенцију у објекту. 
Према могућностима, повремено, 
ипак, обављамо мање интервенције у 

текућем одржавању, али за санацију 
комплетног објекта, која је већ годи-
нама потребна, пара нема – каже Иван 
Максимовић који је у РБМ-у задужен за 
овај објекат. 

Међу закупцима је 68 радника Руд-
ника бакра Мајданпек. Њихове најчешће 
примедбе односе се на питања која са-
мостално не могу да реше - заједничке 
инсталације, прокишњавање и руини-
ране собе које се не користе. Након 40 
година употребе комплетна санација 
Новог самачког хотела је неминовна, 
само пара, нажалост, и даље нема. 

 С. Вукашиновић

Самачки само ако мора

Порез на имовину биће увећан за 1,5 одсто за куће и станове 
у првој и другој зони, а за пет у трећој. - Нова решења за већи 
број стипендија ученицима и студентима који се школују за 
дефицитарна занимања. - Усвојене одлуке о измени оснивачких 
аката јавних предузећа, допуњена оснивачка акта центара за 
културу у Мајданпеку и Доњем Милановцу

Утврђене пореске основице за 2017. годину

Иван Максимовић
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МУЗЕЈ РиМ. – Пред бројним Бора-
нима и овдашњим свештенством цркве 
Св. Ђорђа еписикоп тимочки Иларион 
отворио је трећег новембра, уз честитке 
за свој имендан, изложбу икона из цркве 
Богородице Љевишке у Призрену под 
насловом “Србија, земља фресака”. 
Њен аутор је др Бојан Поповић из 
Галерије фресака Народног музеја у Бе-
ограду, а изложено је 30 од 148 копија 
које су почетком педесетих година ура-
дили Зденка и Бранислав Живковић 
одмах по откривању икона испод мал-
тера џамије у шта су Турци (у 18.веку) 
били претворили ову цркву. Она је једна 
од четрдесетак које је између 1306. и 
1309. изградио један од најмоћнијих 
српских владара средњег века - краљ 
Милутин (1253-1321) - отац Стефана 
Дечанског, а деда цара Душана Силног. 

Напомињући да је међу експона-

тима и икона Свете Варваре, заштит-
нице рударства, др Поповић је казао да 
је ова изложба, пре свега, поздрав Бору 
из Призрена, пошто њену окосницу чине 
детаљи и иконе Богородице Љевишке, 
једине сачуване саборне српске цркве 
града који је неко време био српска 
престоница и у коме су радо боравили 
Немањићи. Њени оригинални живо-
писи су рад Евтихија (отац) и Михајла 
(син) Астрапе, Грка из Солуна, који су 
у Србију пренели дела тзв. монументал-
ног стила. - То је и уметност наратив-
ног стила – казао је Поповић - управо 
због тога што се одликује обиљем 
сцена и тема које веома експлицитно 
објашњавају црквене текстове. На 
ових 30 дела, од куполе па до самог 
пода цркве и од олтара до спољне при-
прате, можемо да пратимо свеколико 
сликарство. Дакле, има ту значајних 

мотива као што су представе ктитора, 
па можете видети представе Симеона 
Немање и Краља Милутина, Светога 
Саве...

Захваљујући Боранима на честитци 
“вредној памћења” поводом имендана, 
епископ тимочки Иларион је нагла-
сио да управо изложени детаљи фре-
сака пружају прилику да се подсетимо 
на оно правило у уметности “мање је 
више” и наслутимо монументалност 
читавих композиција, а самим тим и 
величину нашег средњовековног жи-
вописа и свеукупног богатства које 
се баштини највише у нашој цркви и 
средњевековним храмовима. 

-Али, оно што желим да кажем 
јесте да је тај величанствени саборни 
храм Богородице Љевишке готово не-
приметан од урбане дивље градње 
око њега. То је, нажалост, слика онога 
што се дешавало и још увек траје у 

Призрену и на Косову. И, како је храм 
притешњен околним објектима, тако 
је и наш народ притешњен иновер-
ним народом, али и наша духовност 
притешњена овосветским савреме-
ним секуларним ветровима. Они 
нас на неки начин руше, а са друге 
стране условљавају да пустимо дубље 
корене и будемо чвршћи ту где јесмо 
и времену у коме смо. Надамо се и 
сви молимо Господу и свима светима 
да се ово време неслободе заврши 
ускоро и да се сви наши храмови, на 
првом месту Богородица Љевишка, 
сачува од даљег уништавања, али и 
да ми најпре својим животима будемо 
достојни наследници таквог богат-
ства и таквих храмова... Са том жељом 
и молитвом епископ је отворио ову из-
ложбу која је трајала до 25. новембра.

Љ. Алексић

Култура
“Смрт на Косову пољу” - нова књига др Ивана Чоловића

“Србија, земља фресака”, изложба живописа из Богородице Љевишке

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА.- Др 
Иван Чоловић, политички антрополог, 
представио је осмог новембра у борској 
Библиотеци своју нову књигу Смрт 
на Косову пољу: историја косовског 
мита. Бројним посетиоцима предочио 
је сведочанства, писма, извештаје, лето-
писе, родослове и разне текстове ана-
лизиране у 23 поглавља на близу 500 
страна. Они, током историје, обликују 
и нуде, или намећу – како у најави рече 
др Виолета Стојменовић - све бројније 
верзије битке на Косову (1389), услова и 
повода под којима се одиграла, кључних 
актера, њихових мотива и карактера. 

-Чоловић посебно анализи ра мо-
тиве и циљеве аутора тих верзија, 
појединаца и/или колектива, историј-
ске околности које прате њихове 
евокације, потребу да своју верзију 
боја на Косову и њој приписане по(р)
уке обзнане и употребе – казала је 
Стојменовићева. - Притом, не узима у 
обзир само улоге које је (под)сећање на 
Косовски бој играло или и даље игра 
у политичком и/или верском животу 
Срба, већ се бави и (ре)визијама битке 
на Косову код других, пре свега бал-

канских народа... 
Чоловић прати косовски мит од 

погибије кнеза Лазара и првих прича 
о убиству Мурата, одјеке битке на 
Западу, у Дубровнику и Црној Гори, 
преко сећања Карађорђевих устаника 
на Косово, до лајт-мотива у готово 
целој српској поезији 60-их година 19. 
века (као „тужно Косово“ које још „није 
освећено“). Следе анализе расправа 
историчара око прославе пет векова 
Косовске битке 1889. у Крушевцу, а 
потом и могућности „згодне употребе“ 
косовског предања око уједињења и 
ослобађања Јужних Словена, те оцене 
Мештровићевог Косовског циклуса 
монументалних фигура и Видовдан-
ског храма (јединства). Мештровић је 
желео да се храм изгради на месту битке, 
између Лаба и Ситнице, али је од идеје 
остала само макета. 

Борци из Балканских ратова, пише 
Чоловић, слављени су као осветници, 
тј. потомци митских косовских хероја, 
док је повлачење преко Албаније ожи-
вело приче о новом косовском поразу. 
Књига, даље, прати преиспитивање и 
обнову завета у Југославији од 1918. 

до 1941. године, па у Другом светском 
рату, па у комунистичкој Србији, све 
до Милошевића као „косовског јунака“ 
чијим је испоручењем Хагу на Видовдан 
2001. Ђинђић „поручио српској јавности 
да Србија, у тренутку кад се ослобађа 
Милошевића, треба да се ослободи и ко-
совског мита, као симбола политике која 
је довела до тога да земља буде разру-
шена и осрамоћена“. Завршница књиге 
прати косовски мит од Газиместана до 
Сребренице, али и Андрићграда који је 
у међувремену „постао много погодније 
место за свесрпско верско-политичке 
прославе (и поруке) него што је данас 
Газиместан“.

Изражавајући наду да је његова 
књига достојан коментар ове важне теме 
и да ће јој бити призната несумњива 
чињеница да је прва, досад једина ком-
плетна историја косовског мита, др 
Чоловић наглашава да се „евокације 
Косовске битке користе непрекидно од 
краја 14. до почетка 21. века, у сврху 
легитимисања идеологије, права на 
власт и циљева ратних и политичких 
пројеката“. Почетак митског причања 

“са каквим ми и данас имамо посла” 
Чоловић ставља на крај 18. и почетак 
19. века тј. у време када се у Европи, 
па и овим крајевима, буде национална 
осећања. – У свим тим верзијама из 
19. века примећује се да главни јунак 
приче о Косову није ни Лазар, ни 
Милош, ни Вук Бранковић, већ лик 
великог цара Душана. У то време 
идеја о стварању српске националне 
државе и српског царства није била 
идеја враћања онога што је изгубио 
Лазар, јер Лазар је мало изгубио, већ 
враћање онога што су Лазар и његови 
претходници изгубили тиме што су 
дозволили да се распадне Душаново 

царство. И, сан о српском царству 
није сан о српској држави коју је имао 
Лазар, него сан о великом царству. 

Има разних верзија косовског мита 
и не треба живети у заблуди да постоји 
само српски. Одговрајући на питање која 
је будућност (српских верзија) Чоловић 
указује да мит, и после рата на Косову 
(1997-1999), остаје важан медијум до-
минантних политика у Србији. Откад 
су оне декларативно демократске и про-
европске, јављају се настојања да се 
измири са вредностима какве су дијалог, 
толеранција, мир и људска права.Тако 
усмерена политика симбола – такво 
место у њој додељено косовском миту 
– сигурно је, с демократског становишта, 
прихватљивија од политика које у овом 
миту траже позив на освету, рат и мржњу 
– закључује Чоловић. - Али, будућност 
косовског мита зависи и од глобалних 
промена на плану политике памћења, 
где, опет, постоје два супротна смера.

Љ. Алексић

Аутор је дао темељан одговор на тешко питање како се о 
Косовској бици, због чега, с којим политичким и идеолошким 
циљевима – и последицама - приповеда од 14. века до данас

Прва историја косовског мита

Поставку чини 30 копија икона и детаља из једне од бројних цркава коју је почетком 14. века подигао краљ Милутин. По др Бојану 
Поповићу реч је о живопису тзв. монументалног, наративног стила са обиљем сцена и тема. – Епископ тимочки Иларион: Надамо се и 
молимо Господу да се ово време неслободе заврши ускоро и да се сви наши храмови сачувају од даљег уништавања, а да ми својим 
животима будемо достојни наследници таквог богатства

Поздрав Бору из Призрена



Понедељак, 5. децембар 2016. Број 2276, страна 18

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор • Издавач: РТБ Бор Група • Генерални директор РТБ Бор Групе: Благоје Спасковски • 
Руководилац Службе за односе са јавношћу: Горица Тончев Василић • Главни и одговорни уредник: Љубиша Алексић • Новинар уредник: 
Јасмина Станојевић • Технички уредник: Силвија Вукашиновић • Компјутерска обрада: Александар Живуловић • Адреса Редакције: Ул. 

Ђорђа Вајферта 29, Бор Телефони: (030) 458-485 и (030) 458-486 E-mail: kolektiv@rtb.rs Web-site: www.kolektiv.co.rs Текући рачун: 160-106949-
08 • Штампа: Штампарија “Grafomed-trade” Бор • Тираж: 2.500 примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

Култура

Отп а дПрича 
Колекшива

Ударио у народ страх да ће да 
остану без хлеба. Да се фирма гаси, и 
сви ће на улицу. Као да је улица једино 
место где из фирме може да се дође. 
Као да си у фирму са улице дошао, и сад 
ћеш натраг. Ја сам то већ пребринуо. 
Мене је то већ, међу првима, снашло. 
Отпад – ето то сам за фирму био. А 
тек што сам се закоренио. Тек што се 
оженио, скућио, и почео да се међу људе 
пишем. Џабе сам ја био млади коњ за 
орање, џабе моја снага и воља, џабе ја 
гризао занат, џабе мислио да сам не-
каква будућност. Оставише старце 

– као они искуснији, потребнији, као 
да њима свет остаје. А зна шта је 
било – много им било, газдама, за от–
премнину! А са мном лако – 800 евра, и 
цокуле да вратим. И где ћу, шта ћу, за 
месец дана поједосмо триста евра, ни 
у јавном комуналном не могох до жутог 
прслука, да даље не идем.

 И ја моју Виолинку за руку – па 
у Лазницу. Тамо нек ми свира, лакше 
ћу да је слушам, а и ако буде хтела да 
ми свира – мораће са мном на њиву, а 
не као овде у четири подстанарска 
зида. Родитељи не знају да л' да плачу 
од туге или од радости – изгубила се 
цркавица 1. и 15. у месецу, а стигле им 
младе руке. Таст, као и увек, најављује 
помоћ; савест мора да га гризе, није 
завио ћерку у неко боље паковање – 
нисам много морао ни да је скидам – 
дао ми је без ичега. Мираз – мраз! И, 
сад – види снашла нас мука – 'ајде да 
нам да свој ауто. Дотерао га, парки-
рао уз тарабе – ако никне трава, има 
одма да пробије патос и могу да косим 
унутра; за мотор и да не помињем. 

Шта ћу, узмем оних 500 евра што 
остало од отпремнине, па код комшије 
Шулета да се погађам за „Nissan Sunu“ 

– паре ће се потроше, бар да нешто 
купим. А Шуле хиљадарку тражи. 
Може, мислим се, ал' да у гепек уто-
вариш и једну товљеницу. И тако, 
време иде, а ја га обилазим и подсећам. 
Досађујем. Регистрација му истече, 
а он, видим, размишља да л' да га 
региструје. Гледај, велим му: гуме ем 
летње, ем предње ћелаве; мотор пре-
скаче; палиш га на гурку – мене си 
наш'о, где ће ти душа. И њему, коначно, 
смекша срце. Па, колко имаш, пита 
ме једном пред продавницом. Петсто, 
рекох. Кад можеш да даш? Одмах. Дај, 
и да частиш пиво. Пописмо по два, из-
гурасмо „Nissana“ низ сокак, закашља 
се и упали некако, и право у моје дво-
риште, под липу. 

Прво сам га опрао ујутру, као кад 
се човек умије по устајању, да прогледа 
– за тастов крш ово је лимузина – а 
онда, сваког дана, као младу за удају, 
лицкао и спремао. Џабе, кад га боље за-
гледаш, види се да је и то старудија 

- не као тастова, али скоро исти 
разред. Предње сам гуме (пасују, и то 
зимске, крампонке) са тастових кола 
пребацио на моја. Од шарених кре-
ветских чаршава натерао Виолинку 
да сашије пресвлаке. Сваког дана, пред 
вече, дижем са њим прашину по Лаз-
ници; само пазим да ме плави не за-

скоче – скупље ће да ме кошта него ова 
кола. 

Два дана сам копао кукуруз код 
мајстор Грује, трећи дан сам и Вио-
линку на силу привео – Груја ми мотор 
наштеловао, чини ми се као да преде, 
иако Груја вели да је скоро зрео за гене-
ралку. Па, нећу ја са њим на море, преко 
страде и клисуре, а иберлауф, којим га 
је Груја закитио, јесте да се скоро вуче 
по земљи, али се под хаубом не види. 
Е, сад остало само да се не пали на 
гурку: Виолинка неће да ме гура (нећеш, 
вала, ни да се возиш, претим јој), а 
отац и мати посустали па тешко иде. 
Размишљао сам ја и да остављам негде 
на сокак, на узвишицу, али немам три 

чисте – мангупарија ће ноћу да га раз-
вали. Само још тај проклети акуму-
латор да купим, и да га региструјем – 
Шуле пристао да буде на његово име, и 
да ми да овлашћење јер немам пара за 
пренос. 

Где ћу за паре, него код таста. А-ја, 
вели, пензија мала, а 'оће струју да му 
секу. Ја сам ти, вели ми, лепо дао кола, а 
ти их нећеш. Ено, труле ти уз тарабе. 
Не може труло да трули, љутну се 
ја, не може од бабе девојка. Је л' их 
ти стварно нећеш, пита ме. Шта ће 
ми, ја сам купио нова. Нова, отпљуну 
таст, к'о ја што сам нов. Него, ако их 
нећеш – а мени не требају – продај на 
отпад, и за те паре купи нов акуму-
латор; можда ти и за регистрацију 
остане. То ти је помоћ од мене, да не 
причаш како ти је таст циција! Ето, 
мислим се, и овај мој таст понекад 
може да личи на човека. Одмах, тог 
јутра, узмем број отпада од мајстор 

Грује, и позовем. Кажем им ту су, уз 
ограду, 104 број куће. Долазимо поподне, 
обећаше ови са отпада. Мајстор Груја 
ме ухвати да возимо сено код њега – 
шта ћу, имао сам посла и код куће, али 
мајстор је, па ће ово да му буде и не-
каква аконтација, требаће ми кад се 
развозим. Али тастов крш освануо уз 
тарабе. И подне сачекао. Таст ме зове 

– занима га кол'ко су ми пара дали. Ма 
ево га, велим му, уз тарабе. Ни отпад 
ти га неће. Дај ми број, да им јебем 
мајку, тражи таст. Једва нађох где 
сам од Грује број записао, и три пута 
сам морао да му читам број – ил' је глув 
ил' је глуп, ко зна шта је записао, има 
болницу неку да зове.

И, тог дана сам код мајстор Грује 
„у аконтацију“ – видим каква ће 
будућност да ми буде, ако 'оћу да се 
возим – у пола ноћи сам сморен, знојан 
и прашњав, једва погодио капију и 
легао у кревет као у гроб, и то у кујни, 
а не уз Виолинку – да јој не смрдим. 

Јутро севнуло, сунце све у очи 
заслепљује, из куће мами. Нема га 
тастов крш поред тараба; мора да га 
је отпад јуче покупио. Али – нема га ни 
мој ауто! Чекај, велим, можда га је Шуле 
узео нешто за потребу, можда још има 
резервне кључеве, а мене није хтео да 
рано буди. Брже ми је било да код њега 
отрчим, него телефоном да га зовем. 
Али он још у кревету, а ауто није код 
њега. Мајку им, украла га мангупарија, 
зар мене нашли?! Скупи се цео комши-
лук, а комшилук се никад за добро не 
скупља, и сви се ишчуђују, док Шуле-
тов мали не указа: Погледајте, овде је 
стајао ауто, ево траг, а не види се да 

је сишао на асфалт. Као да су га маз-
нули ванземаљци. Па, веле, теби су ови 
из отпада узели ауто. Ја - трк у собу. 
Не могу у журби и јарости да нађем 
број. Зовем таста да ми он сад чита. 
Отуд, из отпада, јави се неки прозукли 
глас. Јесте, ми смо узели јуче оба аута. 
Треба да дођете за наплату. Како 
узели аута, па ваљда ауто – мој сте 
узели грешком, требало је само један. 
Чекај, да зовем газду, мирно рече глас. 
Да, молим лепо, јави се тај, као са неба. 
Грешком сте ми узели ауто, завапим ја, 
само што ми сузе нису пошле. Чекајте, 
рече, јер то позив из броја 104. Ми смо 
прекјуче имали позив за један ауто. 
Јуче су нас звали и за други. И узели смо 

оба. У чему је проблем? Проблем је што 
сте узели и мој ауто, кукам до неба. Па, 
звали сте да га узмемо. Аман људи, до-
лазим да га узмем натраг, тај ауто 
није за отпад. Мало је касно за то - 
спакован је „под пресом“. Виолинка је 
донела шећер и воду. Хтели су и да ме 
умивају. Груја дотерао свој ауто, пот–
рпали се он, Шуле, таст и ја – и Вио-
линка хтела да пође, да им очи копа, 
али ми смо повели Сергија, има га два 
метра и 150 кила – али џабе. 

Све што смо добили – било је 7 
црвене. Седам хиљадарки.

Толико ми остала, на крају, вајда 
од фирме.

Таст ми искукао петстодинарку 
и купио ракију, сео позади и целим 
путем пева. 

Прво он, а после смо сви запевали – 
док је тамо, крај тараба, моја јадна и 
мучена мати запевала као за мртвим.

Радиша Драгићевић

Илустрација: И. Крстић
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Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2275 – ВОДОРАВНО: продаја, Варшава, рутина, Ко-

лектив, Адем, бард, Мосна, Гал, лука, мил, он, Осака, мозаик, ЗР, пне, база, 
Оли, народ, боја, арак, агар-агар, импала, Култура, октобар. 

УКРШТЕНЕ РЕЧИ птице, станиште у Кикинди, 3. Види под 2. усправно, 4. Пећина у Метохији, 5. 
Ауто-озннака за Израел, 6. Најкрупнија европска дивља кока, 7. Слано језеро у 
Турској, 8. Део хектара, 9. Заједно са 21. усправно: Врста птице, станиште у се-
верном Банату, 10. Град у Еквадору, 11. Црте лица, изглед, 12. Сирће (лат.), 13. 
Наталија одмила, 15. Јапанска новчана јединица, 18. Део тела код неких животиња, 
21. Види под 9. усправно, 22. Књига о припремању јела (мн.), 25. Мужјак свиње, 26. 
Ромулов брат, 27. Врста птице, 28. Птица селица, 29. Фискултурна манифестација, 
31. Ударац по лопти ногом, 33. Врста птице штакаре, 34. Врста кафе, 36. Име 
наше глумице Рине, 37. Радничко-спортске активности (скр.), 38. Саобраћајно-
техничка школа (скр.), 40. Индустрија меса (скр.), 42. Академија наука (скр.).

Комеморативни скуп поводом смрти проф. др Драгане Живковић

Изјава захвалности
У најтежим тренуцима, када нас је напустио најмлађи члан породице, уз 

сав неизмерни бол и тугу, били сте уз нас.
Хвала рођацима, кумовима, пријатељима, комшијама, колегама из РББ-а 

и ТИР-а и свим познаницима који су саучествовали у нашем болу.
Неизмерно хвала медицинском особљу борске болнице, почев од дечијег 

одељења, преко грудног, хитне службе, анестезије, тријаже и на крају 
патологије.

Посебну захвалност дугујемо др Славици Вучковић која је две деценије 
била наша сигурност и снага, од Александровог рођења па до самог краја.

И шта остаје? Хвала нашем анђелу за сваки осмех, за неизмерну љубав 
коју нам је пружио. Чували смо га и волели, а њему хвала што нас је све 
оплеменио и начинио бољим људима.

С поштовањем,
Силвана и Никола Манић
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БОР. – Доктор Драгана Живковић, редовни про-
фесор Техничког факултета у Бору, преминула је 26. 
новембра, а сахрањена је наредног дана на Старом 
гробљу у Зајечару.

- Са тугом и поносом опраштамо се од Дра-
гане коју ћемо памтити као изврсног профе-
сора, али првенствено као великог човека. 
Велики ентузијаста, прегалац и колега увек је 
била заокупљена струком, вођена професионал-
ним инстиктом, етиком и несебичним залагањем. 
Била је упорна и истрајна особа која никад не 
одустаје. Такође, била је инспирација и узор мно-
гима, пријатељ и саветник –  казала је проф. др 
Нада Штрбац, в. д. декана ТФ-а, на комеморативном 
скупу (28. новембра) на коме су се окупили родбина, 
многобројне колеге, студенти и поштоваоци Драгане 
Живковић Маце.

Драгана је рођена 1965. године у Зајечару, где је 
завршила основну и средњу школу. Дипломирала 
је 1989. на Техничком факултету у Бору (смер ек-
страктивна металургија), на коме је магистрирала 
(1993) и докторирала (1995). Од 1989. била је запо-
слена у овој високошколској установи и прошла је 
сва наставна звања – асистент-приправник, асистент, 
доцент, ванредни и редовни професор за екстрак-
тивну металургију и металуршко инжењерство и за 
индустријски менаџмент. Била је шеф Катедре за ме-
талуршко ињжењерство и Одсека за металургију и 
инжењерске материјале. Од 2009. до 2015. обављала 
је функцију продекана за научноистраживачки рад и 
међународну сарадњу,  а од 2015. до 2016. и декана 
ТФ-а. 

Године 2007. постала је дописни, а 2015. и ре-
довни члан Академије инжењерских наука Србије,  
2006. одговорни пројектант металуршких процеса 
при Инжењерској комори Србије, 2008. именована је 
за заменика директора Истраживачког института за 
иновативне материјале Универзитета Чангша (Кина). 
Држала је предавања на бројним иностраним уни-
верзитетима (Осака, Ђенова, Мишколц, Лондон) и 

студијским боравцима. Била је ментор више од 30 ди-
пломских радова, три магистарске тезе, шест доктор-
ских дисертација, као и педесетак научно-истраживач-
ких радова студената. 

Дала је немерљив допринос светској науци у об-
ласти техничко-технолошких наука – аутор је и коау-
тор преко 200 радова у међународним и 150 у нацио-
налним научним часописима, више од 500 саопштених 
радова (цитирани преко 500 пута), два универзитетска 
уџбеника, три збирке задатака, три монографије, као 
и уредник више зборника радова. Учествовала је у 20 
српских и девет међународних пројеката. Била је члан 
бројних иностраних и домаћих научних удружења 
и асоцијација, главни уредник Journal of Mining and 
Metallurgy, члан уређивачких одбора научних часо-
писа и организационих одбора научних скупова. За-
вредела је и звање заслужног члана Српског хемијског 
друштва. Уз све то, налазила је време и за своју велику 
љубав – певање (хор Академског КУД-а „Метеори” и 
ансамбл ВИС „Доктори”). 

Проф. Десимир Марковић опростио се од Драгане 
у име Одсека за металургију ТФ-а,   прочитавши речи 
проф. Мирјане Рајчић. - Осим професор, доктор, 
академик, била си велики човек и остала наша 
Маца. Твоји људски и морални квалитети прева-
зишли су тако велика професионална достигнућа 
каква се ретко постижу у животу. Највећи губитак 
трпи овај факултет, наша заједничка кућа у коју 
си уградила највећи део своје енергије, знања и до-
броте. 

- Оцене Драгане ученице, студента, професора, 
декана, академика - врх су оцена. Енергија којом 
је пленила на многим пољима доносила је добро 
људима око ње. Њени домети у знању прешли су 
границе Србије. Била је равна, још чешће изнад 
колега из света. Одужила је дуг науци, отаџбини, 
честитости, дуг за све нас испред којих и изнад 
којих је била. Наша Драгана академик била је и 
остаће тимочка Исидора нашег доба – рекао је проф. 
Милан Јањић који је био један од Драганиних настав-
ника на ТФ-у. 

У име борских високошколаца скупу се обратио 
председник Студентског парламента ТФ-а Милан 
Стајић. – Професорка Драгана била је изванредан 
наставник, стручњак и визионар, пре свега, прави 
пријатељ. Велика нам је част што смо били њени 
студенти. 

Проф. др Драган Манасијевић, који је са Драга-
ном 15 година делио заједничку канцеларију, нагласио 
је да су га њена сјајна предавања инспирисала да учи 
и напредује. - Њена енергија, знање и ентузијазам  
усмерили су ме ка научноистраживачком раду. 
Драгана је била одличан наставник и научник од 
кога сам много научио. Међутим, највише ће ми 
недостајати њено поштење, искреност, оптимизам, 
хуманост. 

Доцент др Љубиша Балановић прочитао је 
бројне телеграме саучешћа које су породици Драгане 
Живковић и ТФ-у упутили: ректорски колегијум БУ; 
декански колегијум Технолошко-металуршког факул-

тета; Веће Групације техничко-технолошких наука БУ; 
Факултет за металургију и материјале из Љубљане 
(Словенија); Факултет и Институт за металургију и 
материјале из Зенице (БиХ); као и бројне колеге про-
фесори из Кине, Бразила, Канаде, Чешке, Мађарске, 
Русије, САД, Индије, Енглеске, Словачке, Турске, Бу-
гарске, Јапана, Казахстана, Ирака. 

Ј. Станојевић

„Тимочка Исидора нашег доба”

ВОДОРАВНО: 1. Донети осуду, 7. Древни град у Месопотамији, 14. Лек у 
лоптицама (фарм.), 15. Краткорепа пољска кока, 16. Птица (лат.), 17. Тренутак, 
час, 19. Зглобни део руке, 20. Класа у мотонаутици, 21. Дрво жутих цветова, 22. 
Персијски краљ, 23. Симбол тантала, 24. Шкорпија, 26. Део одеће за руку, 28. Радио 
станица (скр.), 30. Заробљеник, 31. Птица певачица, 32. Главни град Италије, 35. 
Планински ланац у Грчкој, 37. Град у Срему, 38. Мађарски шахиста, Ласло, 39. 
Човек који улази у детаље, 41. Учесник у рату, борац, 43. Пустиња у Чилеу, 44. 
Главни град Демократске републике Конго.

УСПРАВНО: 1. Дневна птица грабљивица, 2. Заједно са 3. усправно: Врста 
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Први ученици Средње рударске школе у Бору почели су да се окупљају 
у згради на Четвртом километру у другој половини септембра 1946. године. 
Како наводи др Милан Ј. Димитријевић у монографији „Прва рударско ме-
талуршка техничка школа у Југославији”, вероватно су многи замишљали 
да је то права школа са учионицама, новим намештајем, училима. Међутим, 
наишли су на низ од девет стамбених зграда, лепе спољашности, окружене 
ливадама и ораницама. У највећој згради званој „Гебелова вила” био је смеш-
тен школски интернат, спаваонице, кухиња и трпезарија. Друге две зграде 
биле су намењене за наставу. У првој (Београдска улица 23) смештена је 
Средња рударска школа, а у другој (Београдска улица 21) Рударско-надзор-
ничка школа. Било је нешто школског намештаја, просторије су се загревале 
инсталираним каминима и пећима, није било купатила нити уграђене водо-
водне инсталације и других услова за живот и учење. 

Неименовани ученик у брошури „Сећање” о томе пише: „У условима врло 
тешког живота, немаштине и беде, негде далеко у забаченом крају Југославије 
– четири километра од Бора, о коме су Французи више знали него Југословени, 
почела је да живи, развија се и полако задовољава велику жеђ – потребу 
за стручним кадровима у рударству, металургији и машинству – Средњо-
техничка рударска школа. Са својим првим насељеницима „Четврти киломе-
тар” је био минијатурни град. Састављен од ђака, старости од 14 година до 
учесника НОБ-а, предратних ђака и наставника свих струка - „град” је почео 
да пулсира животом ентузијаста, животом који никада није требао узоре јер 
је сам био узор”. 

На снимку – прва школска зграда Средње рударске школе (1946/47).

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Алтернатива 
„Ербасу“ и „Боингу“

Велики модел новог широкотрупног путничког авиона, 
заједнички пројекат Москве и Пекинга, представљен је на ае-
ромитингу у Кини. Очекује се да ће нови авион бити директна 
конкуренција „Ербасу“ и „Боингу“

Руски и кинески 
произвођачи, „United Aircraft 
Corporation” и „Commercial 
Aircraft Corporation”, наја-
ви ли су почетак потра ге за 
снабдеваче делова. Нису 
представљени додатни дета-
љи о финансирању и технич-
ким спецификацијама.

„Изабраћемо снабдеваче 
са богатима искуством у 
развоју и чији су производи 
компетитивни широм света и који стално гарантују квалитет од развојне до 
операционе фазе“, истакао је Гуо Боџи, генерални менаџер кинеске компаније, 
за Ројтерс.

Америчке фирме „Honeywell” и „United Technologies Corporation” диску-
товале су са произвођачима око посла на новом авиону.

Заједнички руско-кинески пројекат почеће почетком следеће године, 
открио је Гуо. Фирме планирају први лет 2022. године, а испоруке да почну 
2025. године.

„Широкотрупни авион је екстремно компликован, што захтева много веш-
тине и индустријског знања“, рекао је Гуо.

Меморандум о почетку прављења новог путничког авиона потписао 
је Владимир Путин у Кини 2014. године. Био је део уговора вредног 13 
милијарди долара.

Основна верзија летелице имаће од 250 до 280 и домет од 12.000 кило-
метара. Извор: РТС, РТ

Ј. С.

Фотографије Бранислава Бркића са пута по зеленој Тофаларији

„Град” на Четвртом километру

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. – Захваљујући Фото-клубу „Балкан“, Борани су 
се 17. новембра срели са призорима из далеког и хладног Сибира, али летњим. За-
бележио их је Бранислав Бркић, мајстор фотографије и једини мастер ФИАП-а 
код нас (са 28 самосталних изложби), у друштву Ранка Ђуровића, такође фото-
графа и доброг познаваоца Русије.

Реч је о фотографијама летос снимљним у Тофаларији, делу Иркутске области 
(величине три Француске) на обалама Бајкалског језера, области пуној река, пла-
нина и бескрајних шума. Од три насеља у којима заједно и складно са Русима (при-
дошлим двадестих година прошлог века када су отворени рудници злата) живе и 
малобројни Тофи – некада ловци и номади - наши фотографи су посетили Алигџар 
и Врхњују Гутару. 

Како се чуло, Руска Федерација посебно води рачуна да сви заједно о(п)стану 
на тим просторима, а Бркић (на слици доле, десно) и колега описали су их као 
предивне људе са осмехом на лицу које је сурова клима толико „избрусила“ да се 

готово ни на шта не жале. После деветомесечне зиме (без јесени и пролећа) они 
једноставно уживају у то мало сунца током кратког лета и животу таквом какав 
јесте. У Тофаларију се преко лета стиже само хеликоптерима (са 20 места, двапут 
недељно) при чему предност и повлашћену цену (од десетак евра) имају њени ста-
новници, док је за странце лет (од 200 км) преко 100 евра и карта мора да се резер-
више много унапред. 

У име Фото-клуба „Балкан“ Бора Миловановић најавио је за наредну годину 
десетак нових изложби, надамо се, једнако занимљивих као и ова.

Љ. Алексић

Топли призори из 
хладног Сибира

„Ето, то вам је Тофаларија: реке, планине, 
шуме, без путева. Тамо се стиже 
хеликоптером, а људи, који се ни на шта 
не жале, са осмехом уживају у чарима 
кратког лета после деветомесечне 
зиме“ – рече аутор отварајући изложбу 
у борској Библиотеци

Фото: Ранко Ђуровић

Миловановић, Бркић и 
Ђуровић

Мала, срећна породица


