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Петодневни ремонт металуршке линије - квалитетно обављен посао

Пожар у фабрици сумпорне киселине, који се десио на самом крају изградње нових пирометалуршких постројења под 
руководством фирме „SNC Lavalin“ из Канаде, „распламсао“ је трошкове ТИР-а можда и јаче од пада цене бакра, оценио 
генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски. – Канађани су нас оставили на цедилу и дословце побегли са градилишта 
којим су руководили, а нас је санација штете у септембру прошле године коштала два милиона долара и ова сада додатних 
500 хиљада. - Д. Николић: Мушки се радило у све три смене јер је пожар Сумпорној, још док је фабриком управљао 
канадски „SNC Lavalin“, заиста нанео велику штету. – Контактни котао у Сумпорној допуњен је новим катализатором, 
замењен је део скрубера за прање и хлађење гасова, а котао-утилизатор обложен је јаким специјалним лимовима. – 
Некада је ремонт у топионици трајао 25 до 30 дана, овај је трајао шест пута краће, а циљ је постигнут - вуча гасова из 
топионице сада је идеална
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Банкари и аналитичари виде бакар ове године на седам хиљада долара за тону

Бор „дише“ ваздух прве категорије

„Повратак Доктора Бакра“

РТБ. – У оквиру размене података 
са Европском агенцијом за заштиту жи-
вотне средине у Копенхагену, српска 
агенција је 2006. године доставила по-
датке о квалитету ваздуха у земљи на 
основу којих је објављено да су у Бору, 
на мерном месту у центру града, из-
мерене највише концентрације сум-
пор-диоксида у Европи. Десет година 
касније, Европска агенција објавила је 
потпуно супротан податак – Бор је про-
глашен еколошком звездом побољшања 
стања квалитета ваздуха у Србији, 
изјавио је Тихомир Поповић, начелник 
Одељења за контролу квалитета ваздуха 
у републичкој Агенцији за заштиту жи-
вотне средине.

-Агенција располаже подацима 
о квалитету ваздуха у Бору од 1976. 
године и тек сада, 40 година касније, 
имамо ситуацију да је локација где се 
тренутно налазимо, која је и репре-
зент за најужи, централни део града, 
проглашена „лепотицом дана“, одно-
сно еколошком звездом побољшања 
стања квалитета ваздуха у Србији. У 
2016. години први пут имамо ситуацију 
да су годишње концентрације сум-
пор-диоксида испод граничних вред-
ности. Раније је, баш на основу тих 
вредности, Бор добијао оцену квали-
тета ваздуха треће категорије, док је 

у извештају за 2016. годину то град са 
квалитетом ваздуха прве категорије – 
рекао је Поповић обраћајући се новина-

рима (16. фебруара) испред мерне ста-
нице у градском парку, у центру Бора.

Оваква драстична промена, како 
је истакао, изазвала је стручно 

интересовање надлежних у републичкој 
Агенцији за заштиту животне сре-
дине и биће посебно наглашена у 
свим извештајима. – Може се сло-
бодно рећи да је „де факто“ дошло до 
брисања једне еколошке црне тачке 
на територији Србије – истакао је Ти-
хомир Поповић. 

Драстичном побољшању квалитета 
ваздуха у Бору допринела је нова мета-
луршка линија прераде бакра и њен рад 
без емисија и имисија у атмосферу, а 
најбоља потврда извештаја из Европе и 
Србије, поред мерења, јесу - људи који 
живе у Бору и околини, истакао је гене-
рални директор РТБ-а Бор Благоје Спа-
сковски.

-РТБ Бор, односно Топионица и 
рафинација је 2014. године на име 

одштетних захтева мештана окол-
них села за уништене воћњаке, усеве, 
пчеле исплатила 49 милиона динара, 
а 2015. године 47 милиона динара. 

Прошле године РТБ-у Бор није упућен 
ниједан одштетни захтев и то довољно 
говори, можда више од свих бројки 
и извештаја, о томе какав ваздух се 
данас дише у Бору и околним селима 

– казао је Спасковски.

У Бору постоји 10 мерних станица 
за праћење квалитета ваздуха, пет ауто-
матских и исто толико мануелних. Про-
порционално броју становника и сходно 
карактеристикама града као урбане сре-
дине, толики број мерних станица је 
више него довољан. Међутим, одлике 
Бора као индустријске средине одувек су 
условљавале мониторинг са више места. 
Због тога је договорено да државна 
мрежа за аутоматско праћење квалитета 
ваздуха у Бору убудуће буде појачана и 
метеоролошким мерењима која се могу 
обављати паралелно са праћењем ква-
литета ваздуха. На тај начин редовно 
би се пратиле и суспендоване честице, 
прашкасте материје и чађ које су главни 
загађивач у целој Србији. 

-РТБ Бор апсолутно подржава 
Агенцију за заштиту животне средине 
јер је заједнички интерес да сва мерна 
места раде. Зато смо прихватили 
трошкове за редовно сервисирање 
мерних станица, куповину опреме и 
инсталирање свега што је неопходно– 
истакао је Спасковски. 

Г. Тончев Василић

ЊУЈОРК. – Његово величанство 
бакар или, како су га аналитичари на-
звали, „Доктор Бакар“ враћа се ове 
године на велика врата, а банкари му 
прогнозирају цену од 7.000 долара за 
тону до краја ове године. Ситигруп, 
како преноси њујоршка агенција Блум-
берг, бакар види чак на преко 8.000 
долара по тони до 2020. године јер 
ће глобално тржиште доживети не-
сташицу због мањка нових рудника и 
раста тражње, тврде у овој америчкој 
мултинационалној инвестиционој 
банци. 

„Повратак „Доктора Бакра“ је 
само почетак. Метал који се често ко-
ристи као барометар глобалног еко-
номског здравља вероватно ће ове 
године кренути ка 7.000 долара за ме-

тричку тону и до краја ове деценије, 
односно до 2020. године достићи 8.000 
долара јер ће тражња бити већа од 
понуде“, оценила је банка из Менхетна.

„Као што глобална економија 
излази из вишегодишње стагнације, 
исто тако је и са изгледима за бакар“ 
– пише у извештају аналитичара које 
предводи Дејвид Вилсон достављеном 
Блумбергу.

„Тржиште се у 2017. прилагођава 
првом дефициту у последњих шест 
година, уз мањак од 68.000 тона. Већи 
мањак и то од 180.000 тона осетићемо 
већ следеће године и несташице остају 
на снази до 2020. године“ – изјавили су 
аналитичари.

Додали су да је метал који се ко-
ристи за каблове и жицу поскупео 18 

одсто прошле године и забележио први 
годишњи добитак од 2012., јер је кине-
ска потражња повезана са смањеним за-
лихама. Напредак је настављен и почет-
ком ове године, са застојем у два највећа 
светска рудника. „Драматична криза 
капиталних трошкова у рударском 
сектору од 2012. године утицала је на 
успоравање пројеката бакра за прео-
стали део текуће деценије. Период де-

фицита је, по нашем мишљењу, при-
премио тржиште за најјачи опоравак 
цена од 2010. године“ - написали су 
аналитичари у фебруарском саопштењу 
под називом „Повратак Доктора Бакра“.

Иако су напредовале, цене и даље 
нису довољно високе да би подста-
кле нови циклус улагања, наводи Си-
тигруп истичући да постоји само један, 
главни пројекат за наредне године, а то 
је рудник Cobre Panama у власништву 
First Quantum Minerals Ltd.

Дугорочне основе треба да остану 
стабилне, а Азија ће остати светионик 
континуираног раста потражње, по-
себно Кина као доминантан покретач, 
оценили су банкари.

Goldman Sachs Group такође има 
позитиван став по питању бакра, 
укључујући и извештај с почетка фе-
бруара у коме се истиче став да би ре-
приза кинеског масовног подстицаја 
током финансијске кризе могла дове-
сти до повећања цене метала. Убрзана 
тражња гурнуће бакар и друге метале у 
дефицит, наведено је у извештају.

Агенција „Bloomberg“ 
Припремила: Г. Тончев Василић
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 Агенција за заштиту животне средине  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА   

 

БОР Градски парк 1990 - 2016. 
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Метал који се често користи као барометар глобалног економског 
здравља вероватно ће ове године кренути ка 7.000 долара за метрич-
ку тону и до краја ове деценије, односно до 2020. године достићи 
8.000 долара јер ће тражња бити већа од понуде, оценила је аме-
ричка инвестициона банка Sitigroup Inc. а пренео Блумберг. - Азија 
остаје светионик континуираног раста тражње, посебно Кина као 
доминантан покретач, кажу банкари из Менхетна

Европска агенција 
за заштиту 
животне средине 
прогласила 
Бор еколошком 
звездом 
побољшања 
стања квалитета 
ваздуха у Србији 
у 2016. години, па 
ће у извештају бити наведено да 
је то град са квалитетом ваздуха прве категорије, изјавио 
је Тихомир Поповић. – Б. Спасковски: До 2015. РТБ је годишње 
исплаћивао 50-ак милиона динара на име одштетних захтева 
мештана околних села за уништене воћњаке, усеве, пчеле. 
Прошле године РТБ-у Бор није упућен ниједан одштетни захтев!

Град бакра - еколошка звезда 2016.

Благоје Спасковски и Тихомир Поповић у градском парку где су 2006. 
измерене највеће концентрације сумпор-диоксида у Европи
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ТИР. – Ремонт металуршке линије 
започет првог, а окончан петог марта, 
већ даје резултате због којих се ушло у 
тај подухват. Циљ је био успоставити 
несметану вучу гасова из топионице и 
заменити све што је током пожара у Фа-
брици сумпорне киселине страдало. Јер, 
како се испоставило, пожар који се десио 
на самом крају изградње нових пироме-
талуршких постројења, под руковод-
ством фирме „SNC Lavalin“ из Канаде, 
„распламсао“ је трошкове ТИР-а јаче од 
пада цене бакра, оценио је генерални ди-
ректор РТБ-а Благоје Спасковски.

- Канађани су нас оставили на 
цедилу и дословце побегли са гради-
лишта којим су руководили, а нас је 
санација штете у септембру прошле 
године коштала два милиона долара 
и сада додатних 500 хиљада – рекао је 
Спасковски. 

Пет дана је око 500 људи радило 
на две позиције у фабрици сумпорне 
киселине и једној у новој топионици. 
Замењен је део скрубера за хлађење 

и прање гасова који излазе из флеш-
пећи, у оквиру превентивних радова на 
котлу-утилизатору саниране су све цеви 
и котао обложен јаким котловским ли-
мовима, а контактни котао у Сумпорној 
допуњен је новим катализатором. 

- Вађење, просејавање и допуна ка-
тализатора, овога пута у свим зонама 
контактног котла, била је главна ак-
тивност која је и одредила дужину 
застоја. Овај деликатан посао, под 
пуном заштитном опремом, у „све-
мирским“ комбинезонима и уз све 
мере безбедности, урадили су опет 
наши људи – металурзи и колеге са 
Јаме. Три дана ефективног рада, у 
све три смене, била су потребна да 
се контактна маса извади, просеје и 
употребљива врати. Наравно, и да 
се електродни систем допуни новим 
катализатором који је допремљен 
из Белгије. У првој етажи контак-
тног котла уграђено је 70 кубика 

ванадијум-пентоксида, у другој и 
трећој по сто кубика – каже руководи-
лац ремонта Драган Николић, заменик 
директора ТИР-а за електромашинско 
одржавање. 

Додаје да је за разлику од претход-
ног, прошлогодишњег ремонта, када се 
све ово радило само у првој зони кон-
тактног котла, сада посао обављен у три 
зоне.

-Провера активности катализатора 
је и у септембру прошле године била 
могућа тек након заустављања про-
цеса. Рачунали смо тада да је пожар 

оштетио само прву зону контактног 
котла и да ће, само после просејавања, 
активност катализатора из оста-
лих „етажа“ бити добра. Ванадијум-
пентоксид смо тада набавили само 
за прву зону где су и били планирани 
радови. Видело се, међутим, одмах по 
заустављању котла да је допуна кон-
тактном масом била нужна и у оста-
лим зонама. Пожар у Сумпорној, још 
док је фабриком управљао канад-
ски „SNC Lavalin“, нанео је, ипак, 
велику штету. Зато смо сада катали-
затор заменили у три зоне. Некада је, 
подсетићу, ремонт у топионици трајао 
25 до 30 дана, овај је трајао шест пута 
краће, а циљ је постигнут и резултати 
су одмах видљиви - вуча гасова из то-
пионице сада је беспрекорна – тврди 
Николић, а потврђује и управник Сум-
порне Зоран Алексов. 

У оквиру овог застоја замењена је и 
једна цев на скруберу. Специјални про-
хромски лимови отпорни на слабу кисе-
лину допремљени су из Америке и Не-
мачке, а комплетну фабрикацију и мон-
тажу овог дела урадио је ATB FOD. 

-Превентивне радове на котлу-ути-
лизатору, реконструкцију решетке, 
заштиту конусног дела котла и свега 
осталог што је на путу од електроста-
тичког филтера до скрубера обавили 

су радници топионице, а помагали 
им људи из AD Wood-а и Феромонта. 
Замењени су дампер и лептир затва-

рачи, компензатор, конусни уводник 
између регулационе клапне и венти-
латора, улазни компензатор у венти-
латор 225, прегледани су сви ревизи-
они отвори и редлери и заварен пре-
гибни вод – истакао је Николић. 

Не мали посао је, како каже, обављен 
за пет дана, баш онако како је планом 
застоја и било предвиђено. Мушки је 
радило око 500 људи – 400 басенских 
и стотинак радника локалних извођача. 
Набавка репроматеријала неопходног за 
све ове послове коштала је РТБ Бор пола 
милиона долара.

Петодневни ремонт металуршке линије - квалитетно обављен велики посао 

Ремонт

Драган Николић

Мушки се радило у све три смене и вуча гасова из топионице је беспрекорна
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У првој етажи контактног котла уграђено је 70 кубика катализатора, у другој 
и трећој по сто кубика

Радови на скруберу

Коначно саниране све последице 
пожара у Сумпорној

Благоје Спасковски

Г. Тончев Василић
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РБМ. – Рудар Томислав Макси мо-
вић (1955.) погинуо је на свом радном 
месту (24. фебруара), у кућици где је 
смештена једна од три пумпне ста-
нице за одводњавање површинског копа 

“Јужни ревир” у Мајданпеку. Несрећа се 
десила око 13 сати и 30 минута, а узрок 
јој је највероватније обрушавање земље 
са падине копа, јужно од места где су ин-
сталиране пумпе.

По речима надлежних, а и јединог 
очевица ове страшне несреће, рудара 
Мирослава Николића, све се десило 
муњевитом брзином и без икакве најаве 

да ће се на рудничкој води подићи талас 
од невероватна четири метра. Да ли је 
евентуални узрок овоме земљотрес у 
суседној Бугарској, који је регистровао 
и Сеизмолошки завод Србије, још увек 
није познато.

Претпоставља се да се одрон земље 
десио на јужној страни копа, јужно од 
места где су се налазила двојица рудара. 
Одрон је подигао мали талас који се, 
како се кретао ка супротној, северној 
страни копа, појачао, па је у повратном 
смеру, према казивању очевица, нарас-
тао до димензија цунамија. Повратни 

талас дословце је “прогутао” рудара 
Томислава Максимовића и кућицу са 
пумпном станицом. Једини очевидац 
овог невероватног призора, рудар Ми-
рослав Николић, у том тренутку нала-
зио се три метра изнад контејнера којег 
је “усисао” талас. Он је још увек у шоку 
од онога што је видео и каже да га талас 

није повукао у језеро јер је био довољно 
прибран да се чврсто ухвати за каблове 
пумпног постројења које је одржавао. 
Мирослав је због претрпљеног шока 

смештен у мајданпечку болницу, али се 
осећа добро, нема повреде и није жи-
вотно угрожен. 

О овој страшној несрећи одмах је 
обавештена полиција и рударски ин-
спектор који је, иначе, тога дана и био 
у Руднику бакра Мајданпек у редовном 
инспекцијском надзору. Вест о трагедији 

инспектора је затекла на путу ка Београду, 
па се он поново вратио у Мајданпек. 
Истрага је у току.

Г. Тончев Василић

РБМ. - Дан након стравичне несреће 
у којој је живот изгубио Томислав 
Максимовић (62), радник Рудника 
бакра Мајданпек, околности се још увек 
утврђују. На лице места изашао је ру-
дарски инспектор, полиција, рониоци 
жандармерије започели су потрагу за 
телом настрадалог рудара, а запослени 
у РБМ-у су у шоку због несреће у којој 
су изгубили колегу.

Шта се у ствари догодило у петак, 
24. фебруара, у 13,30 утврдиће истрага. 
Очевици кажу да се муњевитом брзи-
ном, без неких наговештаја и како нико 
до сада тако нешто није видео, на језеру 
у површинском копу “Јужни ревир” 
створио талас који је у трену однео 
несрећног Томислава Максимовића, 
трафо и кућицу у којој се дежурало уз 
три пумпе на одводњавању. 

-На тренутак сам застао, може да 
се каже, у близини места несреће, на 
рударском путу код “ОК”- багера 
чекајући да булдозер заврши свој 
рад и сасвим случајно бацио поглед 
на језеро. Видео сам таласе који су 
подигли понтоне тако да су они бук-
вално лебдели на том таласу. Одмах 
сам позвао пословођу и јавио шта сам 
видео. Талас је био крајње неочеки-
ван и тако нешто се никада није могло 
видети на овом језеру - испричао нам је 
Миле Марковић, возач тешког возила 

“белаз 1”.
Љубиша Адамовић, чије је радно 

место у другој кућици из које се прати 
одводњавање, а удаљена је неких 300 
метара од оне која је нестала у водама 
језера, додаје: - Видео сам велике 
таласе како ударају у ободе стена и 

потрчао доле да видим шта се догађа, 
али тамо више није било човека, 
кућице, никог… У тренутку је не-
стала и кућица и трафо, све… 

Површина језера је 26 хектара и да 
би се подигао талас висине пет метара 
требало је, кажу стручњаци, покренути 
1,3 милиона кубних метара воде. Зна се 
да је непосредно пре несреће забележено 
више земљотреса у суседним земљама, 
да су те сеизмолошке активности ре-
гистроване и у Сеизмолошком заводу 
Србије, па се не искључује могућност да 
је и то имало утицаја на јачање воденог 
таласа до невероватних четири или пет 

метара, колико је морао да има да би до-
словце “прогутао” несрећног Томислава 
Максимовића и објекте на обали.

-Рониоци жандармерије трагају за 
телом настрадалог. Околности које су 

довеле до стварања ударног таласа 
који је довео до ове несреће још увек 
се утврђују и након прикупљања 
свих чињеница моћи ћемо нешто 

одређеније да кажемо - рекао је Ми-
ланко Савић, републички рударски ин-
спектор. 

Мирослав Николић, колега настра-
далог Томислава Максимовића који се у 

тренутку несреће налазио на три метра 
од кућице-контејнера коју је “усисао” 
талас и који се спасао само захваљујући 
присебности да се чврсто ухвати за ка-
блове пумпног постројења, пуштен 
је из мајданпечке болнице где је, због 
претрпљеног шока, био задржан извесно 
време и на кућном је лечењу.

-Само неколико минута пре 
несреће колега Томислав Максимовић 
је свратио до мене. Причали смо о 
свему, па и о пензији за коју се спре-
мао, а потом се свако окренуо својим 
обавезама - прича Николић о ономе 
шта се дешавало: - Изненада, чуо 
сам неко шуштање као кад снажно 
дува ветар, видео таласе који долазе 
са друге стране језера, пожурио да 
искључим пумпе, да затворим вен-
тиле и у тренутку када ме је вода већ 
запљуснула по ногама, ухватио сам 
се чврсто за електрокаблове, што ми 
је буквално спасло живот - каже овај 
рудар, несрећан због чињенице што 
свом колеги Томиславу Максимовићу 
није успео да спасе живот, као пре неких 
месец дана, када му је, због високог при-
тиска, позлило. 

С. Вукашиновић

Хроника
У Руднику бакра Мајданпек погинуо рудар Томислав Максимовић (62)

У РБМ-у дан после страшне несреће у којој је живот изгубио рудар 
Томислав Максимовић

Пронађено тело 
настрадалог рудара
РБМ. - Рониоци жандармерије у 

недељу, 26. фебруара, око 12 сати успе-
ли су да из вода језера на површинском 
копу “Јужни ревир” мајданпечког 
Рудника бакра изваде тело настрада-
лог рудара Томислава Максимовића 
(62). Он је трагично настрадао од по-
следица воденог таласа који се изне-
нада појавио на овом, иначе, мирном 
језеру и попут цунамија, дословце “об-
рисао” све објекте који су се налазили 
у близини обале; „усисао“ контејнер-
кућицу у којој је несрећни рудар био, 
трафо и једну пумпну станицу.

С. В

Узрок трагедије највероватније је обрушавање земље са падине 
копа, јужно од места где су инсталиране пумпе за одводњавање. 

– Одрон је подигао мали талас који се, како се кретао ка 
супротној, северној страни копа, појачао, па је у повратном 
смеру, према казивању очевица, нарастао на невероватна 
четири метра. - Повратни талас дословце је “прогутао” рудара и 
кућицу са пумпном станицом

„Прогутао“ га талас рудничког језера

Рониоци жандармерије трагају 
за телом рудара

Још се утврђују 
околности које су довеле 

до таласа на језеру 
површинског копа 

“Јужни ревир”  који је 
довео до несреће у којој 

је настрадао рудар
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КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. – 
Током фебруара у два наврата смо ула-
зили у кривељску флотацију и оба пута 
нас је дочекала тутњава свих осам мли-
нова и све уреднија хала. Биланс за 
26 дана другог овогодишњег месеца 
показује да то није било случајно јер су 

флотери за то време прерадили 710.000 
тона руде са кривељског копа и 147.000 
тона са “Церова”. Изашли су из зимског 
месеца са готово планираним количи-
нама прерђене руде и одличним кумула-
тивним искоришћењем од 85 одсто. 

-Руда са кривељског копа је била 
богатија, садржај бакра у њој је преко 
планираног, па је слично и у концен-
трату – каже управник Саша Милић. - 
У руди са “Церова” то није случај, али 
је кумулативно бакар у концентрату 
седам одсто преко планираног и тако 
ћемо завршити фебруар. Топионици 
смо за 26 дана испоручили 11.200 
тона концентрата са 19 одсто бакра. 
Пре неколико дана добили смо нов 

“сајтеков” реагенс и испробавамо га 

на једној од секција у очекивању још 
три посто већег искоришћења. Ауто-
матика, односно анализатори, PCM-
уређаји и OCS систем (оптимизације 
и контроле уз помоћ камера) на 
флотацијским машинама ради сасвим 
солидно. 

Из великих хладноћа флотација се, 
по речима Милића, добро „извукла“, 
преброђени су проблеми на јаловишту, 
филтражи, дробљењу: - Стање је ста-
билизовано, каже он, и планирамо 
да првог марта уђемо у једнодневни 
застој да бисмо заменили кључну 
траку на дробљњу. Она, иначе, ради 
шест месеци дуже него што је пла-
нирано. Ту има пуно посла, као 
и у флотацији, првенствено на 
одглављивању цеви за воду на којима 
се нахватао бигар, а треба да обло-
жимо и чело једног млина са шип-
кама. На „Церову“ се ради са доста 
тешкоћа јер је низак садржај бакра 
у иначе тврдој руди, а недостајали су 
и неки делови који су у међувремену 
стигли, тако да ћемо за време помену-
тог застоја ремонтовати и једну од две 
линије са по три пумпе у хидротран-
спорту. Без њих рад “Церова” не може 
бити стабилан. 

Када је реч о флотацијском 
јаловишту, започети су земљани радови 
на тзв. нултом пољу, односно колектору 
за њега, а током децембра је пуштена у 
рад трафо-станица за “поље 1” тако да 
се несметано ради на подизању брана 
до највише могуће коте (391) како би се 
тај акумулациони простор користио до 

изградње “нултог поља”. И на јаловишту 
се све теже ради, оно је огромно, па и 
флотери настоје да буду дисциплино-
вани, да све раде по пројекту, како би се 

успорио раст “језера”, а што више песка 
остајало на бранама. Рок за изградњу ко-
лектора у “нултом пољу” је једна година. 

Ових дана флотери очекују редовну 

проверу од стране „Лојд” - ове сертифи-
кационе комисије за уведене стандарде, 
а безбедност на раду је, такође, у сре-
дишту пажње. Иако је било само по-
вреда типичних за зимско време, управ-
ник није задовољан стањем, јер мада 
запослене уче да пазе на себе и друге, 
стање је још далеко од светских норми. - 
Настојаћемо да у марту наставимо са 
оваквом производњом – каже Милић. 
– Пошто смо пре неки дан урадили 
генерални ремонт терцијалне “ХП 
5” дробилице, она би у наредне три 
године требало да ради стабилно као 
што је радила и претходне три. Уз пре-
раду планираних количина руде, при-
оритетни послови наредних месеци су 
на “нултом пољу” јаловишта, односно 
његовом колектору, како бисмо несме-
тано радили током година које долазе.

Љ. Алексић

 КОП „В. КРИВЕЉ“. - Претпо-
след њи је дан фебруара. Транспортни 
системи хује као набујале пролећне 
воде и пењући се уз брда, попут ве-
ликих змија, носе десетине хиљада 
тона руде, ка флотацији, и јаловине, ка 
старом борском копу. Другог месеца у 
години кривељски рудари су испунили 
очекивања када је реч о руди и бакру у 
њој, а ни подбачај у раскривању није 
превелик, иако се већим делом месеца 
радило у најтежим условима.

-За фебруар је овде био предвиђен 
откоп 770.000 тона руде са 2.099 тона 
бакра – каже управник копа Милан 
Делић. - Предвиђено је и 1,265 ми-
лиона тона јаловине, што је заједно 
са рудом 2,035 милиона тона укуп-

них ископина. За 26 дана откопали 
смо 762.390 тона руде, или шест одсто 
преко плана, а и садржај је бољи од 
планираног, па смо дали 2.055 тона 
бакра у руди и извесно је да ће бакра 
бити по плану. Уклоњено је 672.570 
тона јаловине, што је испод 60 одсто 
месечног плана, али није тако лоше 
имајући у виду праве зимске услове 
током већег дела месеца. Поме-
нуте количине, углавном су преве-
зене транспортним системом, тако да 
смо, водећи рачуна о плану на руди, 
чували камионе да не возе јаловину 
по леду на планир, а тако смо ште-
дели и гориво.

Мање падавина и подношљивији 
минус крајем фебруара побољшали 

су радни амбијент и проредили про-
блеме рудара са транспортним систе-
мима, бубњевима, тракама, камионима 
и багерима. Било је довољно бушилица 
и багера тако да није било тешкоћа у 
припреми руде и композита од ње, што 
се види по благом пребачају садржаја 
бакра. Број расположивих камиона 
као хроничан проблем копа, према 
Делићевом објашњењу, делимично је 
ограничио домете на јаловини јер кад 
су уклапани текући кварови, дневни и 
велики сервиси, нису могли да имају 
довољно камиона да остваре и тај план. 
Али, прошли су без великих хаварија, 
смрзавања опреме, проклизавања и 
удеса, обрушавања етажа поред багера, 
па и повреда, сем неколико лакших, што 

је врло битно, јер у прва два месеца 
услови су најтежи. 

-Због велике важности тешких ка-
миона за оно што радимо – каже управ-
ник - боримо се за сваки сат њихове 
расположивости. Наравно, тражимо 
меру да не пуштамо у рад оне полу-
исправне, предвиђене за оправку, 
јер дан-два рада таквих може да нас 
кошта дужег застоја. Поготово нема 
играња кад је реч о системима за 
кочење. У марту се надамо лепшем 
времену и бољој допреми делова, што 
ће се одмах одразити на број камиона. 
Утовар и бушење су већ у добрим окви-
рима, припремљено је довољно руде и 
јаловине, нови захват на северозападу 
откопава се предвиеђеном динамиком, 
само настојимо да нас кашњење на 
јаловини из месеца у месец не удаљи 
од испуњења плана на руди. За сада 
држимо корак и погледу садржаја, ко-
личина руде и припремљене јаловине, 
а надам се да ћемо у марту бити још 
ближи плану на уклањању јаловине. 
Ипак, компромис између испуњења 

плана и техничких услова рада транс-
портног система неизбежан је, па ћемо 
имати његов застој због замене ролни, 
сређивања сипки, а и сервиса дроби-
лице, чланкастог додавача, одлагача 
на Јами.

Рударство РББ

За кривељским флотерима успешан месец

Држимо корак у погледу садржаја, количина руде и припремљене јаловине 
– каже управник Милан Делић - а како стиже пролеће и најављују нам делове 
за камионе, настојаћемо да нас кашњење у уклањању јаловине временом не 
удаљи од испуњења плана на руди

На копу “Кривељ” испуњен фебруарски план откопа руде и бакра у њој

Заокупљени већим дометима 
у раскривању

Јануар
Први месец у „Кривељу“ завршен 

је са тропроцентним подбачајем у 
количинама руде (од предвиђених 
852.500 тона, дато је 826.100 тона) али 
је „испеглан“ бољим садржајем бакра 
у њој (дато је око 2.409 тона бакра у 
руди, уместо планираних 2.135). „Цех“ 
неочекивано оштре зиме „платила“ 
је јаловина јер је од предвиђених 1,5 
милиона тона, уклоњено 640.725 тона.

На руди са кривељског копа, која је била 
богатија од планиране, искоришћења 
су боља, а на сиромашној и тврдој са 

“Церова” слабија, али је кумулатив од 
85 одсто одличан резултат за зиму из 
какаве излазимо – каже Саша Милић. – 
Испробавају нови реагенс којим ће још 
побољшати искоришћења, а приоритет за 
наредне месеце су радови на “нултом пољу” 
јаловишта

Љ. Алексић

Одлична искоришћења метала

Милан Делић

Саша Милић

Јасмина Грујић на свакодневном послу
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РББ. - За нама је хладан талас који 
је донео пуно проблема и рударима и 
опреми на коповима, па су и сервисери 
тешких возила у радионици на старом 
борском копу баш морали да се покажу 
и на “новој” и на старој опреми. Код 

старе, пошто се делови тешко набављају, 
морају да се ослоне на све што се скине 
са машина, “освежи” и поново угради. 
За нову су им, уз то исто, била потребна, 
како рече Сибин Србуловић, управ-
ник радионице, најновија знања, па су 
уз помоћ интернета и компакт дискова 
које имају, проналазили проблеме, али 

и смишљали сопствена решања. Један 
од таквих примера је “справа” којом 
су убразли вађење највећих (“камин-
сових”) мотора из највећих “белаз”-
камиона коју су сами осмислили и на-
правили.

-Велики “белаз” је тако направљен 
да би нам, ако следимо “фабричку 
логику”, било потребно три дана да из-
вадимо мотор ради ремонта. Машина 
је огромна, има доста прикључних 
склопова, дупле хладњаке, електро-
орман и све то мора да се скине да би 
се извадио мотор са генератором. Ми 

смо направили један носач са сајлама 
(нешто слично постоји у свету и доста 
је скупо) који нам је омогућио да пре-
скочимо демонтажу неких склопова. 
Уклања се само најнеопходније и 
штеловањем сајли мотор извлачи из 
три, а неки пут и само два потеза. То је 
идеја мајстора из моторног одељења 
који су се нашли пред тим пробле-
мом када смо вадили први мотор који 
је, са генератором, тежак 13 тона! Ка 
решењу нас је одвела ранија пракса 
са моторима “еуклида”, “унитрига”... 

И остали примери мајсторске 
сналажљивости најчешће су везани за 
камионе који после одређеног броја 
мото-сати захтевају интервенције на тра-
повима и склоповима везаним за предњу 
осовину најизложенију оптерећењима. 
То су, по речима нашег саговорника, и 
најскупље ставке. - Велике су уштеде 
на спонама, централним осовинама, 
кад их санирамо – каже Србуловић. - И 

код редуктора продужавамо век свему 
што се може наваривањем и машин-
ском обрадом довести у “врло корек-
тно” претходно стање. Сматрам да је 
готово код половине садашњих ре-
монтних послова реч о чистој нашој 
сналажљивости и “освежавању” 
делова. Баца се само оно што је то-
тално деформисано, а све остало чува, 
јер никад се не зна кад ће доћи време 
да се употреби. Немамо довољно 
делова, али се надам да ће бити боље, 

а док не дође то време све што може да 
се искористи чека нову шансу. Да не 
радимо овако можда би неке машине 
већ стале. Што се тиче нових знања, 
руководство наговештава да ћемо се у 
будућности више усавршавати јер то 
је - неопходност. Без разних програма, 
лаптопова за улазак у системе модер-
них машина тешко је отклањање ква-
рова.

Захваљујући оваквом раду, 
камионској флоти кривељског копа 
после Нове године придружио се један 

“свеже ремонтован” камион који се и на 
минус 20 одлично показао у ситуацији 
када се раде делимични ремонти и 
интервенције. Управо је завршен и де-
лимичан ремонт предње осовине још 
једног камиона за кривељски коп, а 
у току је ремонт једног малог „белаза“ 
за „Церово“. Заједно са ATB FOD-ом 
поправљен је и један од два специјална 
камиона који превозе лонце са топио-

ничком шљаком, а у марту ће оспосо-
бити и „комацу“ камион са много мото-
сати. - Како је за њега потребно доста 
делова, а немамо их, покушаћемо да 
од два камиона направимо један, а да 
тај други касније „ставимо на точ-
кове“ са новим деловима. Радимо и на 
булдозерима где се, такође, сналазимо 
како знамо и умемо, само да не стоје. 

У одељењу за сервисирање мотора 
затекли смо и старе и младе мајсторе 
како комплетирају други “QСQ 60” 

“каминсов” дизел-мотор од 2.400 
коњских снага. Завршили су и један 
мотор за ТИР-ову дизалицу од 16 тона, а 
недавно је на први ремонт стигао и један 
мотор из Мајданпека (за мале „белазе“). 
Успешно је санирана и најстарија РББ-
ова дизалица из 1982. године која 
обавља и најтеже послове у екстремним 
условима при одржавању багера, бу-
шилица у “Кривељу” и у радионицама, 
чиме се штеди најновија аутодизалица 
„Липхер 1090“. Та стара је лане радила 
осам месеци без прекида и “освежена” 
је деловима које су РББ-ови сервисери 
сачували, па ремонтовали. Руковаоци 
је воле јер се њоме лако маневрише, а 
може да носи до 40 тона. 

Текст и фото: Љ. Алексић

Одржавање
Сналажљивошћу до великих уштеда у сервисној радионици РББ-а

Подмлађивање

Пошто су мотори басенских камиона достигли и преко 30.000 мото-сати, што је 
иначе изузетан домет, дошло се у ситуацију – каже Србуловић - да одједном треба да 
се сервисира 15 до 20 мотора. Због тога је примљено пет младих машинских техни-
чара моторних возила (а потребно је још и за рад на мењачима) да би од старијих 
мајстора што пре научили ремонт свих врста мотора, а првенствено “QСQ 60”. 
Ми смо до сада заменили један, при крају је други, али пред нама је велики по-
сао, а сами знамо да један такав нов мотор кошта 360.000 до 400.000, а његов ре-
монт 150.000 евра!

Централизовање машинске обраде
Велимир Ђорђевић води послове машинске обраде 

делова. - Иако смо све чешће у прилици да правимо де-
лове какве први пут видимо – каже он - сналазимо се 
и, што је најважније, немамо притужбе. Обрада врати-
ла, осовина, разних спојница, чаура, све то овде обавља 
укупно једанаест металаца на разним машинама (про-
сек стажа је преко 30 година). Идеја је да се, уз набав-
ку неких машина и повећање броја запослених, у овој 
радионици централизује машинска обрада за РТБ како 
би се интензивно радило у две смене. Ми и сада тако ра-
димо, али са малим бројем извршилаца, а поента је да 
све што може да се овде направи, не шаље ван РТБ-а. 

Специјални носач са сајлама, који су сами конструисали и направили, омогућио је 
сервисерима тешких камиона у Руднику бакра Бор да прескоче демонтажу неких склопова на 

“белазима” и уместо за три, мотор избаце или убаце на шасију за два дана. - Сибин Србуловић: 
Готово код половине послова у ремонтима реч је о чистој сналажљивости

Скратили време (де)монтирања највећих мотора

Од седишта до точкова
Док је Бор имао џудо екипу у првој савезној лиги 

Добривоје Оларић био је репрезентативац а борски 
џудисти други у Југославији. У сервисној радиони-
ци, Оларић као пословођа припреме склопова, већ 
дуго успешно води ремонт свега што се скида са ка-
миона који долазе на тзв. петхиљада часовни сер-
вис, а уједно ради и на текућем одржавању машина. 

- Ремонтујемо све склопове, од седишта до точкова, 
који иду на разне типове камиона – каже Оларић. 

- Довијамо се, али комплетан склоп мора изаћи из 
припреме исправан и тестиран тако да сигурно ради, 
јер врло је тешко поправљати камион на терену.

Сибин Србуловић
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Виолета Пиљевић (Флотација “Велики Кривељ”)

Јасмина Бучановић (Јама)

Двадесет година до посла у струци

Вози Јасмина до јамских дубина

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. - Седма је година како Виолета 
Пиљевић ради у техничкој припреми 
кривељске флотације. Она је техничар за 
припрему минералних сировина и посао 
у струци чекала је 20 година! Пре тога 
радила је, каже, код приватника, држала 
тезгу са гардеробом на бувљој пијаци. 
Углавном, није седела код куће јер има 
два сина која је ваљало школовати. Те 
године за пијачном тезгом, када је готово 
свих 365 дана проводила на сунцу, киши, 
ветру, снегу, тежак су период њеног 
живота који, како нам рече, никад не 
може да се пореди са овим што сада 
ради, а што такође није лако. Та искуства 
учинила су да цени овај посао у РТБ-у 
и одговорно га обавља. Ни њен супруг 
Синиша није на лаком послу, ради на 
Јами, док је старији син Марко, апсол-
вент Хемијског факултета у Београду. 
Млађи, Михаило, кренуо је мајчиним 
стопама, у трећем је разреду Техничке 
школе и такође учи припрему минерал-
них сировина. 

-Кад сам после 20 година од завр-
шетка средње школе закорачила у 
флотацију, одмах сам схватила да је 
школа једно, а посао нешто друго. То 
спајање теорије и праксе код мене је 
било успешно захваљујући и једној 
од најбољих техничарки - Верици 
Стојановић - од које сам доста нау-
чила. Наш задатак овде је да испра-
тимо каква руда улази у процес, а 

потом је контролишемо из фазе у фазу. 
Погонски део нашег посла подразу-
мева мерења густина, титрација, Ph-
вредности, грануло-анализу, узимање 
и припрему узорака за хемијску 
анализу. Врло често обављамо и 

тзв. снимања, односно узорковање 
појединих делова технолошког про-
цеса као што су млевење и флотирање. 
После тога, овде, у лабораторији, при-
премамо и обрађујемо руду и вршимо 
лабораторијске огледе. 

Флотација је погон у коме је врло 
битан тимски рад, а да је у техничкој 

припреми он такав, брзо су нас уве-
риле и Виолетине колегинице Јасмина 
Грујић и Ана Адамовић. Оне су се 
спонтано прикључиле разговору о послу 
од кога доста зависи да ли ће се у погону, 
сада већ са најмодернијом опремом, „по-

купити“ што више бакра из сиромашне 
кривељске и руде са Церова и новој то-
пионици испоручити концентрат траже-
ног састава. Оно што оне нађу прили-
ком контроле крупноћа млевења и рас-
творености регенаса саопштава се смен-
ском инжењеру и он на основу тога води 
процес. Виолета је дошла у кривељску 

флотацију док се још радило са старом 
опремом, сада се ради са новом, али се 
у послу техничке припреме, имајући у 
виду њену улогу, није много тога проме-
нило. - Инжењерима је свакако лакше 

- каже она - зато што комплетан процес 
прате преко компјутера, али техничка 
припрема поверава и узорке који се 
на неким местима аутоматски узимају, 
уређајима који су калибрисани на 
основу наших параметара, података 
које смо ми дале. На крају смене ми 
одемо, покупимо узорке, припемимо 
их и шаљемо на анализу.

После свега што је прошла чекајући 
две деценије на овај посао, Вио-
лети не пада тешко трећа смена која 
је за жену, ипак, мало већи напор због 
сутрашњих обавеза. Иначе, пола смене 
она и колегинице буду у погону, а пола у 
лабораторији, пошто сваког сата ручно 
узимју узорке са места где се то не чини 
аутоматски. Задовољне су односом 
колега јер другачије – како кеже Виолета 
– не би ни могло да се ради: - Увек нам 
прискоче у помоћ на местима која су 
тешко приступачна за узимање узо-
рака, поготово у трећој смени (канал у 
шуми са јаловином, прелив циклона). 
Ни пажња за Осми март никад не изо-
стане, али прави поклон је ова сва-
кодневна помоћ при узорковању, јер 
реч је о чистој доброј вољи!

Љ. Алексић

ЈАМА. – Уским металним степени-
цама пењемо се готово на врх 40 метара 
високог торња сервисног окна борске 
Јаме. У командној соби, за пултом ве-
ликог лифта Јасмина Бучановић прати 
казаљке, лампице, телефоне, интер-
фон, притиска дугмад, окреће ручке. 
Кроз широк прозор држи на оку и сноп 
дебеле челичне ужади. Она тим лифтом 
(на два “спрата”) може одједном да вози 
120 рудара или 22 тоне терета до 15 хо-
ризонта, или 512 метара под земљу. Тога 
јутра спустила их је на девети, тринае-
сти и - за лифт крајњи - петнаести хо-
ризонт.

Јасмина је Боранка (1968), овде се 
школовала, али прва је у фамлији која се 
бави рударством. Завршила је за рукова-
оца машина у подземној експлоатацији 
и имала срећу да у јуну дипломира, а 
13. августа (1986) запосли. Са још девет 
другарица, почела је да ради на Јами. - 
Било је лепо – сећа се она - плата ми је 
била већа од очеве, сменски рад није 
ми сметао. У почетку смо по месец 
дана радиле на извозној машини, а 
месец спрат ниже, као пултисте. Онда 
су нас колеге оцениле, одредиле која 
ће где да ради, и ја сам, ево, ВКВ ру-
ковалац извозне машине. 

Звони један од телефона и Јасмина, 
са руком на команди за смер лифта и 
очима на казаљки дубиномера, разговара 
са сигналистом. Лифт креће, а она нам 
објашњава: “Сад спуштамо механи-
чаре на девети хоризонт. Иначе, осим 

људи, спуштамо и машине, експло-
зив, гуме, гориво - све што је потребно 
за рад у Јами. Од пре две године 

обављамо и додатни, посао диспе-
чера, што су некада радиле пословође 
пред пензијом. Јављају нам све шта се 
дешва у Јами, а ми то преносимо ру-
ководиоцима и водимо књиге. 

-Мој главни посао – истиче Јасмина 
- јесте да рударе безбедно спустим 
и вратим на светлост дана. Кад то 
обавим срећна сам и задовољна, по-
готово што је међу њима и мој 

супруг Драги Бучановић. Увек, а по-
себно када возимо људе, морамо да 
будемо веома обазриве. Редован си-

лазак рудара у Јаму (у првој смени) 
је у седам часова и 15 минута, а из-
лазак у пола три. “Шефови” силазе у 
осам, а излазе у пола један. Мимо тога 
силази се малим лифтом. Нема пра-
вила кад ће бити више а кад мање посла, 
али парвило је да се за пултом буде у 10 
до седам и не оде док не стигне замена. 
Мора се поштовати време силаска и 
изласка рудара из Јаме, а при вожњи 

терета не смеју да иду оба лифта заједно 
нити брже од два метра у секунди. Људи 

“путују” четири метра у секунди, а при 
спуштању експлозива присутно је само 
стручно лице. Веома обазриво се при-
ступа и пословима на вођицама, разним 
цевима и кабловима у самом окну, јер 
постоји опасност да се човек омакне у 
амбис дубок пола километра. 

– Док возим овај лифт, сваки 
нови, непознати звук, узнемири ме. 
Јер, дешавало се да нестане струја, 
па рудари остану заробљени у окну. 
Мада знамо да ће сигурно изаћи, није 
пријатно ни нама ни њима док се 
пребацују (преко отвора на крову) из 
великог у мали лифт који ради и на 
агрегат. Повреде су оно што им никако 
не желим и памтим дан када се доле 
повредио мој школски друг. Срећом 
све је добро прошло и он поново ради. 

Јасмина рачуна да ће за пет-шест 
година у пензију. Током минулих година 
било је и тешких и лепих тренутака. Од 
ових других, радо истиче да јој се овде 
десила љубав. Најпре су се чули преко 
интерфона, упознали у аутобусу на путу 
до посла, па забављали неко време. Ус-
ледила је удаја, складан брак и две 
кћери, добри ђаци – једна студент, друга 
у осмом основне. Осми март, каже, ретко 
прође без поклона и честитки, али је за 
Јасмину дан готово као и сви други.

Љ. Алексић 

Пре запослења у техничкој припреми Виолета је радила код приватника, годинама држала тезгу на бувљој пијаци да би школовала децу 
и зато цени свој посао у РТБ-у. – Са колегиницама Јасмином и Аном, половину посла обавља у погону, половину у лабораторији, а добар 
тимски дух говори да одговорно раде оно од чега зависи да ли ће се “покупити” сав бакар из сиромашне кривељске и руде са Церова 

Јасмина Бучановић и седам њених колегиница даноноћно 
лифтом спуштају рударе на подземна радилишта борске Јаме и 
отуда их враћају на светлост дана настојећи да се на њих не чека 
и да тај тај пут вертикалним окном од преко пола километра 
безбедно прође
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РБМ. – Будући да смо све пажљиво 
припремили претходних дана, ка-
тарка, одлагач, а тако и “Фаза 1” про-
радили су у зацртаном року - каже Бра-
тислав Благојевић, помоћник дирек-
тора Рудника бакра Мајданпек за елек-
тромашинство. Под његовим будним 

оком одвијала се монтажа пријемне ка-
тарке одлагача на јаловишту Ујевац, на 
којој је 10 дана раније дошло до лома.

У раду на монтажи по изузетно хлад-
ном времену, где на брисаном, ледом 
окованом платоу и дебелом минусу, ветар 
буквално дивља, затекли смо петог фе-
бруара екипу од 20-ак људи окупљених 
око врло сложене конструкције која је, 
први пут, а кажу, веома квалитетно и из-
узетно брзо, одрађена у ПУС-у. Екипу 
је окупио задатак да што пре оспо-

соби одлагач и тако омогући наставак 
рада „Фазе 1“ која је „жила куцавица“ 
производње у Руднику бакра Мајданпек.

„Велики посао је у питању - додаје 
Благојевић: - Сви запослени у РБМ-у 
су се максимално ангажовали, почев 
од екипе одржавања, преко централне 

радионице, односно ПУС-а, где су 
колеге успеле да оспособе оно што је 
било поломљено, тако да нам је пре-
остало да конструкцију монтирамо и 
припремимо за несметани рад, даљу 
производњу у РБМ-у. 

Катарку су монтирали запослени 
на одржавању транспортног система, 
људи вични свом послу а предвођени 
пословођом Жељком Спорићем, па се 
и очекивало да на време и без помоћи 
других, све успешно приведу крају. 

Велики противник им је била зима, али 
они не приговарају. У екипи којој је посао 
поверен, није било никог на поштеди 
нити одсуству, а време застоја у раду 
одлагача искоришћено је да се обаве и 
неки послови за којима је потреба сагле-
дана у контроли одлагалишта. У РБМ-у 
зато верују да ће даљи рад на самом од-
лагалишту бити безбеднији и бољи.

На другој страни, и погон ПУС 
РБМ-а је у реализацију овог посла још 
једном био на висини задатка и то када 
је постојала претња да се угрози процес 
производње проблемима на транспорт-
ном систему. Његови мајстори веома 
брзо су успели да израде нови део 
конструкције.

-Ово је велики подухват рад-
ника ПУС-а. Успели смо у рекорд-
ном року да израдимо сасвим нови 
део конструкције пријемне решетке 
транспортера. Ову тзв. мостовну 
конструкцију израдио је ФОД далеке 
1983. године и није једноставна - 
објашњава управник Неђељко Чавић. 
Он хвали запослене који су му помогли 
у овом послу: - Радили смо даноноћно, 
без одмора, уз ангажовање свих из ма-
шинске радионице. Притом су највећи 
терет поднели Драгиша Трујић, Неџад 
Побрић и Предраг Зонић, а похвале 
заслужују и остали радници који су 

учествовали у изради. Овим смо још 
једном доказали да нема посла из об-
ласти израде машинских делова и 
склопова које не можемо да радимо. 
Потребни су нам само млади бра-
вари, вариоци, стругари, металогло-
дачи, брусачи, и наравно, машински 
инжењери. 

Читав подухват координирао је 
Јовица Анђеловић, помоћник генерал-
ног директора РТБ Бор за електрома-
шинство, чије је дугогодишње искуство, 
стручност и познавање управо ових си-
стема омогућило да се посао обави у 
најкраћем могућем року и квалитетно, 
наглашава Бранислав Томић, дирек-
тор РБМ-а.

Како је и обећано, екипа одржавања 
транспортног система радила је „пуном 
паром“ и током читавог викенда на одла-
галишту Ујевац, буквално колико су им 
снаге и услови дозвољавали. Циљ су по-
стигли, успевши да читав посао на одла-
гачу приведу крају и „Фазу 1“, која је у 
овом тренутку „жила куцавица“ РБМ-а, 
оспособе за рад. У недељу (петог фе-
бруара) при крају прве смене, транс-
портним системом кренуле су нове тоне 
јаловине ка одлагалишту Ујевац.

С.Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - Споменик са фон-
таном у центру Мајданпека једно је од 
обележја града под Старицом. Будући 
да од 1961. године (према фотографији 
са самог откривања коју смо добили 
од чланова Удружења за Мајданпек) на 
истом месту сачекује и испраћа лета и 
зиме, генерације становника овог града 
и њихове госте, пажљивим посматра-
чима није промакло да су се на симболу 
града појавили озбиљни знаци старења. 
Носећа бакарна конструкција напукла 
је и зарђала, због чега је постао претња 
безбедном кретању људи, а посебно деце 
која се ту свакодневно играју. Приметили 

су то и запослени у “Јавном предузећу 
за грађевинско земљиште и путеве”, 
Мајданпек, али су се, у немогућности 
да сами реше проблем, за помоћ обра-
тили Руднику бакра Мајданпек. РБМ је, 
показујући потребну друштвену одго-
ворност, реаговао и омогућио да се, уз 
помоћ његове механизације и људи, спо-
меник безбедно спусти и упути на преко 
потребну репарацију.

-Зуб времена је учинио своје, тако 
да је споменик потпуно оштећен. 
Носећа конструкција, направљена 
од профила потпуно је пропала, а ба-
карни лим којим је обложена - ком-

плетно деформисан - каже Неђељко 
Чавић, управник ПУС-а. - Практично, 
неопходно је да се све изнова уради, 
па ће ово бити само основа. Надам 
се, ако донатори благовремено обе-
збеде материјал, да би за неких месец 
дана могли да обавимо комплетну 
репарацију, након чега би овај симбол 
Мајданпека могао да буде враћен на 
своје место.

Пукотина на средини самог стуба је 
тако велика да је већ могло да се догоди 
да конструкција падне. Да се споменик 
мало накривио није промакло запосле-
нима у “ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве”, који су предложили хитну 
санацију, али је њу било немогуће изве-
сти на лицу места. Чак је и спуштање 
комплетне конструкције захтевало по-
себну механизацију, па је помоћ која је 
стигла из Рудника бакра Мајданпек била 
драгоцена.

-После толико година током којих 
није било интервенција на самом 
објекту, санација је сада неопходна 
и неодложна, али ћемо са људима из 
Рудника бакра Мајданпек учинити 
све да се репарација обави квалитетно 
и споменик веома брзо поново нађе на 
свом месту - каже Иван Николић, ди-
ректор “ЈП за грађевинско земљиште и 
путеве”, Мајданпек.

Хитна санација и одвожење спо-

меника из центра града у једном делу 
мајданпечке јавности били су повод за 
разне коментаре и нагађања. Уместо да 
поздраве благовремену реакцију над-
лежних као бригу и одговорност о без-
бедности људи који се крећу у близини 
споменика, распредају се невероватне 
приче и траже скривена значења у томе 
зашто се то ради. 

С. Вукашиновић

Споменику у центру Мајданпека неопходна хитна санација

РБМ

Симбол града ускоро поново на свом месту
Напукла 
и зарђала 
бакарна 
конструкција, као и 
пукотина на средини 
стуба, треба да се 
потпуно замене. – Очекује 
се да се преко донатора у 
најскорије време обезбеди 
материјал и за месец дана заврше 
радови, после чега би споменик са 
фонтаном поново требало да буде у 
центру града, поручују из ПУС-а РБМ-а где 
треба да се обави репарација

“Фаза 1” прорадила у најкраћем року

ПУС је у рекордном времену израдио нови део, а 
радници одржавања су га поставили на место, чиме су 
створени услови да се настави превоз јаловине

Монтирана пријемна катарка одлагача на јаловишту Ујевац у Мајданпеку
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Производња у РБМ-у одолела временским неприликама

РБМ покренуо и трећу линију одводњавања “Јужног ревира”

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
током фебруара произведено је без-
мало 1.300 тона бакра у концентрату, уз 
пратеће количине сребра и злата, што је 
знатно више него у фебруару прошле 
године. Тада је са радилишта “Јужног 
ревира” дато хиљаду тона црвеног 
метала у концентрату и одговарајуће 
количине племенитих метала. За два 
месеца 2016. године, који су по вре-
менским приликама били повољнији 
од овогодишњег почетка године, 
мајданпечки рудари произвели су нешто 

мање од две хиљаде тона бакра у кон-
центрату, а двомесечни учинак сада је за 
око 500 тона већи.

-Највећи део месеца протекао је 
у знаку веома ниских температура. 
Радови су извођени на „Андезитском 
прсту“, на најнижим етажама, са пу-
тевима чије су подлоге припремане 
само једним булдозером - каже Андреја 
Марковић, помоћник директора РБМ-а 
за рударство. - Расположивост опреме 
је последњих дана увећана, пошто је 
још један булдозер ремонтован.

Нови захвати су условљени новим 
трасама транспорта на чијој стабилно-
сти се и даље ради како би се побољшала 
расположивост тешких возила која су у 
протеклом периоду недостајала. Транс-
портни систем је стављен у функцију, 
формирање јаловишта прати и булдозер, 
а одводњавање „Јужног ревира“ треба 
да допринесе благовременој припреми 
површинског копа за даљи рад. План 
укупних ископина је остварен са око 69 
одсто, на руди са 85, а јаловини са око 60 
процената, док је садржај бакра у руди 
са 109 и бакар у руди са 107 одсто. 

-Све количине испоручене руде 
са површинског копа благовре-
мено смо прерадили у концентрат 
траженог квалитета. Али, будући 
да смо од децембра суочени са изу-
зетно ниским температурама, после-
дице постају очигледне, најчешће 
кроз пробоје цевовода, које реша-
вамо у ходу и без утицаја на резул-
тате текуће производње - каже Јелена 
Ђурић, управница Флотације. – Са 
нестрпљењем очекујемо 8. март као 
датум годишњице рада нове опреме 
у делу флотирања, када ће испоручи-
лац опреме доставити анализу рада. 
Верујемо да ће бити позитивна, јер ре-
зултати су на изузетно високом нивоу. 
Потом нам предстоји комплетирање 
новог флотирања, будући да смо 

ушли у део инвестиционог програма 
за уградњу контроле и регулације 
комплетног технолошог процеса. С 
обзиром на то да су у питању ћелије 
великих запремина које захтевају 
одређене стандарде рада како би 
технолошки параметри били на 
нивоу пројектованих, неопходна је 
уградња и тог дела - каже управница, 
наглашавајући да се ове године очекује 
повећање производње и кроз бољи рад у 
погону дробљења.

На површинском копу циљ у марту је 
испуњење планских задатака, без обзира 
на временске прилике и расположивост 
опреме, због чега је урађена динамика 
производње за надокнаду изгубљеног у 
претходном периоду.

С. Вукашиновић

РБМ. - Рудник бакра Мајданпек 
покренуо је (17. фебруара) и трећу 
линију одводњавања “Јужног ревира”. 
Тиме је оснажен процес припреме и 
обезбеђења нових рудних етажа неоп-
ходних за производњу црвеног метала 
док се не допре до нових на “Јужном 
ревиру”, где ће се наредних година ру-
дариту у Мајданпеку. Јер, бакарна руда 

последњих месеци копа се на нижим 
етажама “Андезитског прста” и “Цен-
тралног дела” према граду, тако да 
се одводњавањем “Јужног ревира” на 
постојећим радилиштима директно 
ослобађају нове количине руде, неоп-
ходне за континуитет производње. 

Подсетимо, одводњавање “Јужног 
ревира” почело је 30. јануара 2014. 
године са коте 229,15 да би се у фебру-
ару ове стигло на ниво 204,15. Среди-
ном прошлог лета, активирањем друге 
линије одводњавања, процес је убрзан, 
па је само за прва три месеца њеног рада, 
ниво оборен за више од пет метара. Да 
би се одводњавање убрзало, реализо-
вана је и ова трећа линија која је подраз-
умевала знатне издатке будући да је зах-

тевала још једну пумпу, цевовод, ниско-
напонске каблове и друге бројне, незао-
билазне, трошкове.

-Привели смо крају велики зада-
так. Спустили смо основну линију це-
вовода са места поред “Транспортног 
система 1”, где се налази резервоар за 
пречишћавање испумпаване воде са 

“Јужног ревира”, до самог језера. Ин-
сталирали смо електроводове, нову 
линију са две бобине кабла дужине 
хиљаду метара, такође, од “Транс-
портног система 1” до најниже коте 
на “Јужном ревиру”. Поставили смо 
понтон, дотерали пумпу на локацију 
са које ће кренути испумпавање, 
завршавамо нивелацију и спајање 
система да би је покренули - конкре-
тизовао је урађено Мирко Репеџић, 
пословођа одводњавања на површин-
ском копу. - Све у свему, много посла, 
велики број спојева, шрафова, много 
физичког рада по изузетно хладном 
времену, тако да је стварно било врло 
тешко. Међутим, имали смо коректну 
сарадњу са рударским делом екипе 
са површинског копа и помоћ при 
ангажовању булдозера, ровокопача, 
комбинирке.

Две линије дневно су обарале ниво 
воде за седам-осам сантиметара, зависно 
од падавина. - Пуштањем треће линије 
убрзавамо одводњавање на неких 
12-13 цм дневно, односно, за више 
од три метра месечно – задовољан 
је обављеним послом Синиша 
Филиповић, технички руководилац 
производње на Површинском копу Руд-
ника бакра Мајданпек. Он подсећа да је 
план да се одводњавањем дође до потреб-
них услова за производњу: - Околности 
нам нису биле нимало наклоњене - не-
време, велики мраз, обилне падавине, 
тешкоће са механизацијом. Али, све 
је савладано великим ангажовањем 

и пожртвованошћу, како људи из 
екипе одводњавања тако и оних који 
су помогли, па је трећа линија, на 
задовољство свих нас - прорадила.

Завршетку овог посла допринели су 
и запослени у Производним услугама 
РБМ-а ремонтујући KSB-пумпу.

-Пумпа KSB WL 200, капацитета 
360 кубних метара на сат, са виси-
ном избацивања од 295 метара, трећа 
је пумпа овог типа ремонтована у 
нашој радионици - каже Неђељко 
Чавић, управник ПУС-а. Он подсећа 
да је прва инсталисана у пумпној ста-
ници “Дебели Луг” и техничком водом 
напаја нову Флотацију, а друга на 

другој линији одводњавања “Јужног 
ревира”: - Те пумпе ремонтоване су 
са половним KSB-овим радним и 
спроводним колима, а у ову за трећу 
линију одводњавања, уграђени су 
сви нови витални делови са домаћег 
тржишта. Тиме смо избегли увоз 
три-четири пута скупљих делова 
од домаћих. Радна кола, комплико-
вана за израду, успешно су, први пут, 
урађена у домаћој ливници, а поха-
бане бронзане и месингане делове - 
заптивне чауре и прстенове - напра-
вили смо у нашој стругарској ради-
оници од одливака из ТИР-ове Лив-
нице - наводи Чавић. Притом напомиње 
да је понуда за ремонт овакве пумпе у 
нишком “Јастрепцу” износила 3,5 мили-
она динара, а ремонт у ПУС-у био је три 
пута јефтинији. Он, такође, наводи да су 
пумпе постављене на две најкритичније 
позиције у руднику, а да је погон ПУС-а 
показао пуну мобилност, одговорност и 
стручност, као прави генератор штедње 
у РБМ-у.

С. Вукашиновић

Бољи старт него прошле године
Двомесечни учинак бољи 
за око 500 тона бакра у 
концентрату. - Рудари 
у фебруару копали 
на најнижим етажама 

“Андезитског прста”, а 
флотери прерадили 
испоручену руду, уз 
захтевани квалитет 
концентрата са 1.300 тона 
бакра и пратеће количине 
сребра и злата

Убрзано спуштање нивоа

Пуштањем треће линије капацитет је повећан са седам-осам, на 
12-13 цм дневно, па ће ниво месечно бити смањиван за више од 
три метра. – Одводњавање “Јужног ревира” ослобађа нове етаже 
руде и обезбеђује континуитет производње до раскривања нових 
лежишта

Јелена Ђурић
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РБМ. - „Оне су, пре свега, жене које свој посао 
воле. Обављају га са пуно знања, стручности, воље 
и сигурности. Изузетно коректне као надређени, 
стрпљиве и поуздане као сарадници, оне помоћ не 
траже ни када су у питању тешки физички послови, 
али им, када смо у прилици, као колеге помажемо. 
Знамо да су и оне ту увек када затреба, спремне да 
помогну у заједничком послу - речи су којима Жељко 
Михајловић, технички руководилац Флотације, 
описује рад жена у овом погону мајданпечког Руд-
ника бакра. Због услова у којима се ради, уврежено је 
мишљење да је реч о типично мушком послу, али се 
на позицијама од управнице до чистачице, у погону 
који запошљава укупно 401 радника, одлично сналази 
36 жена. Осам је у погону дробљења, седам у фил-
тражи, једна на језеру, три на новом злату и 20 у самој 
флотацији.

-Као и у свим другим областима жене су при-
сутне и у рударству. Ни у овој бранши не долази 
до изражаја пол, већ способност, агилност, знање и 
посвећеност послу – каже Јелена Ђурић, прва жена 
управница Флотације, али и прва жена добитница на-
граде „Инжењер Шистек“: - У Руднику има жена, али 
мало. Можда би добро било да их је и више, јер по-
слове не треба делити на мушке и женске. Посао 

који обављам је по вокацији мушки, али сам ту већ 
неколико година, јер је важно да ли се ради одго-
ворно или не.

Управница додаје да је рад у флотацији тежак и 
због путовања до погона, па смена траје и до 10 сати, 
што није лако за запослену жену, мајку, стручњака. 
Али, уз добру организацију све се постиже, иако је 
ово Балкан на којем се очекује да по завршеном послу 
жена прионе на кућне обавезе, а да све време изгледа 
лепо, буде начитана и образована, пуна разумевања, 
са довољно времена за себе и све ближње. Притом, 
финансијске могућности не дозвољавају да се плати 
бар помоћ у кући. 

-Посао је одувек био тежак, али биле смо младе, 
жељне рада када смо почињале, па смо и нави-
кле - каже Сузана Филиповић, техничар за израду 
металбиланса у техничкој евиденцији РБМ-а, која 
у флотацији ради пуне три деценије: - Ипак, не бих 
никада мењала радно место, јер се сви лепо сла-
жемо, добро разумемо. Колеге нам помажу колико 
могу, али помажемо и ми њима - истиче Сузана 
која је деценије провела на радном месту лаборанта 
у флотацији. 

-Као и сви у рударству, ово су тешки, прави 
мушки послови, тешки посебно за жену, али се сна-
лазимо – потврђује и Јелена Делетић, која годину 
дана ради као лаборант и каже да на други посао и 
не помишља. Валентина Суровић, сменски лабо-
рант, додаје: - Физички је тешко, смена сама по себи 

такође, посебно када тако радите скоро 30 година, 
али за други посао не знам. Мени је ово нормално, 
мада се објективно ради у врло тешким условима. 
Да нема колега који нам повремено помажу, тешко 
бисмо издржале. У смени једни друге знамо, готово 
како ко дише, па када затреба и без посебних позива 
помажемо, они нама код тежих физичких послова, 
ми њима када нешто треба да се припази, донесе… 
Овако говоре само поменуте од 36 жена мајданпечке 
флотације, а у РБМ-у укупно ради њих 169. 

С. Вукашиновић

У Флотацији РБМ-а жена има на свим позицијама

Миланка Радовановић (РБМ)

Радмила Трујић (РБМ)

Од управнице до чистачице

Прва жена геометар у руднику

“Жене не треба да се плаше посла у руднику”

У погону који запошљава 401 радника од-
лично се сналази 36 жена, осам у пого-
ну дробљења, седам у филтражи, једна на 
језеру, три на “новом злату” и 20 у самој 
флотацији.

РБМ. - Зими по мразу, лети по сунцу, али и када 
је киша и магла, свакодневно са по неколико сати те-
ренског рада који подразумева пешачење по не увек 
приступачном терену и ношење доста тешке опреме, 
Миланка Радовановић у геодетској служби Руд-
ника бакра Мајданпек одрађује 40-ту годину стажа. 
Свој посао воли, па јој његова тежина тешко не пада, 
а задовољна је што у служби која одлично функцио-
нише као тим, представља поузданог сарадника, си-
гурно око и руку.

-Наша служба представља важан део целокупног 
процеса производње у Руднику бакра Мајданпек. 
Геодетска мерења су неопходна да би се добиле сва-
кодневне карте откопавања на површинском копу, 
обележавања граница откопавања и граница руде и 
јаловине, али и у погонима флотације и дробљења. 
Она су неопходна и приликом обележавања путева, 
мерења нивоа воде у језеру на “Јужном ревиру”, 
снимања корита реке, праћења клизишта и другог 
на самом терену. Потом се све снимљено убацује 
у рачунар, ажурирају ситуације, рачунају куба-
туре и штампа ново стање - објашњава свој и посао 
својих колега прва жена геометар у Руднику бакра 
Мајданпек и додаје: - Карте се прослеђују припреми 

површинске експлоатације и геолозима. Свакод-
невно се снимају серије на копу које су спремне за 
минирање, па дају геолозима и минерима да би они 
унели своје податке.

Као неко ко је деценије провео радећи у руд-
нику, Миланка је сведок и својеврсни хроничар 
бројних и великих промена у непосредном окружењу, 

раскриравања, ископавања и приближавања рудника 
граду. Осим тога, одувек је имала веома добру сарадњу 
са осталим радницима на терену, бушачима, минерима, 
багеристима и возачима тешких возила, са руководио-
цима, са којима је, такође, свакодневно у контакту и на 
заједничком послу да производња не стане. 

-Некада, када сам тек почела да радим, овај 
посао био је тежи, јер се све радило ручно, исцрта-
вало и рачунало. Сада, са компјутерима, све је брже, 
лакше и у одређеној мери сигурније. То је код нас 
одавно кренуло, са првим програмима за геодезију, 
а прихваћено је лако, јер се на добро човек лако 
привикне - каже Миланка док за рачунаром ажурира 
најновије податке са терена.

Поносна на својих 39, у 55 година рада Рудника 
бакра Мајданпек, Миланка је остварена жена и као су-
пруга и мајка. Ипак, волела би да пре одласка у пензију 
њена старија кћи, која је завршила Медицински факул-
тет у Београду пре рока, добије сталан посао, жели да 
млађа, која је добар студент дефектологије и успешна 
спортисткиња (игра фудбал у “Црвеној звезди”) 
оствари своје планове, а срећна је што и даље ради 
посао који највише воли.

С. Вукашиновић 

РБМ. - У Производним услугама које слове за ге-
нератор штедње и рационализација у Руднику бакра 
Мајданпек, на првом кораку ка реализацији сваке идеје 
је Технолошки биро. У њему 34 године неприкосно-
вено влада обавезама и успева да прикупи све неоп-
ходно Радмила Трујић, машински техничар. Некада 
је њен посао радило шесторо запослених, а сада она 
сама прима радне захтеве са документацијом из свих 
погона, јер се ту израђују готови производи, обавља 
дорада и репарација старих делова за све целине Руд-
ника.

-Била сам стипендиста РБМ-а у којем је већ 
радио мој отац, два брата, док су сестра и трећи 

брат запослење пронашли у “Златари Мајданпек”. 
Када сам почела, у радионици је било доста жена, 
радиле су као вариоци, у припреми и биле повезане 
са економском службом. Како су због пензија и кроз 
социјалне програме баш све отишле, а ја остала, 
неколико година радила сам и у алатници и свој 
посао - објашњава Радмила своју добру упућеност у 
послове. Наводи да се управо ту, код њих, израђују 
делови за одржавање флотације, дробљења, транспор-
тног система, тешких возила, а поверена им је и дорада, 
репарација старих делова: - Раније је било лакше 
радити у Руднику. Било је више радника, имали 
смо по једно задужење, један посао. Сада свако од 
нас има више обавеза. Некада смо једноставно пре-
узималии материјал са плаца, секли колико је по-
требно, спремали за израду одређеног дела и, на 
крају, проверавали готове производе. Сада се за 
оно што недостаје „сналазимо“ по отписним ма-
гацинима, претражујемо залихе старих осовина и 
завртњеве који могу да се дораде у делове. 

Делови се, каже Радмила, израђују на основу 
документације. Управо ту, израђене су и репари-
ране ролне за транспортне системе, те нека друга 
постројења од значаја за даљи рад рудника. - Наши 
радници остварују велике уштеде Руднику, са 
жељом да се бар део тако сачуваних средстава 

усмери у набавку опреме која би заменила ову из 
60-тих година прошлог века, уз коју би могли да 
радимо и више и боље - каже Радмила која опхођење 
својих колега описује као крајње фер. Колегинице 
прихватају као себи равне, а спремни су и да помогну 
када затреба.

-Ми жене, запослене у Руднику, раније смо се 
више дружиле и имале где да изађемо, а сада су се 
те могућности смањиле и свеле на кућне посете и 
дружења. Граду недостаје и младост и стручни сме-
рови који би школовали Руднику потребан кадар. 
Уз раднике са искуством мало је младих да им 
знање пренесу - каже Радмила и за пример наводи 
стругарско одељење, где неколико деценија није запо-
слен ни један радник.

Радмила је поносна на своју децу, сина који сту-
дира екологију у Бору и ћерку која је на мастер 
студијама књижевности у Новом Саду, као и на своје 
године у РБМ-у. - Жене не треба да се плаше посла у 
руднику, јер није тежак када се заволи. Услови нису 
идеални, али ни посебно тешки. У посао се улази 
лако, само када се жели и хоће - поручује наша са-
говорница задовољна што колеге и претпостављени 
уважавају њен труд, залагање и резултате.

С. Вукашиновић

Жене РТБ-а

У геодетској служби РБМ-а била је прва 
жена геометар, а и даље сваког дана 
по неколико сати проводи на терену. – 
Свој посао воли, па јој његова тежина не 
пада тешко

Ово је порука наше 
саговорнице која 
34 године ради 
у Технолошком 
бироу и савршено 
познаје делове за 
одржавање у свим 
производним целинама 
РБМ-а које израђује 
машинска радионица 
Производних услуга
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Жене РТБ-а Бор испред објектива младе Крагујевчанке

Оне су образоване, лепе и 
достојанствене „рударке“

РТБ. – Крагујевчанка Марија 
Ђоковић одлучила је да за свој мастер 
рад на Факултету драмских уметности 
у Београду изради серију фотографија 
под насловом „Рударке“ након што је 
прочитала текстове о женама у РТБ-у 

Бор, објављене у „Колективу“ пово-
дом Осмог марта. Тада је постала си-
гурна у идеју која се, како каже, родила 
још у време студија, када се са колегама 
обрела на планини Рудник код Горњег 
Милановца где су заједно снимали про-
мотивни филм о истоименом руднику 
бакра, олова и цинка. О малој филмској 
екипи тамо је све време бринула рудар-
ска надзорница која је на њих оставила 
снажан утисак. Тада је, прича Марија, 
први пут пожелела да упозна и остале 

„рударке“ у Србији. Даље истраживање 

одвело ју је на онлајн странице „Колек-
тива“ и тако је средином прошле године 
дошла у Бор. 

-Сама чињеница да су досад 
искључиво мушкарци били главни 
актери филмских и фотографских 

прича о рудницима навела ме је да 
теми приђем из супротног угла, жен-
ског – каже Марија, свесна да и она сама 
ради типично мушки посао пошто је ди-
пломирала на ФДУ, одсек за филмску и 
телевизијску камеру и постала професи-
онални сниматељ и фотограф.

Фотографије жена из 
горњомилановачког рудника већ је 
имала, а онда је својој колекцији додала 
и „рударке“ из Сењског рудника, „Реса-
вице“ и РТБ-а Бор.

-Рударке из Бора су образоване, 

лепе и достојанствене жене које свој 
посао обављају пожртвовано, па сам 
се трудила да их у таквом светлу и 
представим на својим фотографијама. 
Мислим да сам се фино уклопила у 
њихово друштво, а са већином сам 
и дан-данас у контакту и чујемо 
се повремено, мада се мој рад на 

фотографијама завршио још крајем 
прошлог лета – каже Марија.

У Бору до тада није никада била, па 
јој се и град веома допао. Посебно град-
ско шеталиште, популарни корзо, али и 
Борско језеро. – Свиђају ми се људи из 
Бора, мислим да имају духа. А, што се 
тиче РТБ-а, могу да кажем да је заиста 
реч о гиганту. Због тога ми је посебно 
драго што су запослени били врло 
гостољубиви и предусретљиви. Пома-
гали су, на уштрб свог времена, да мој 

фото-пројекат успе – испричала нам је 
ова млада Крагујевчанка.

Изложба фотографија под на-
зивом „Рударке“, која је новембра 
прошле године приређена у галерији 

„Штаб“ у Београду, најбоља је потврда 
Маријиног успеха. Каже да је задовољна 
интересовањем посетилаца и да је 

остварила циљ. - Намера ми је била 
да приближим свет рударства и скре-
нем пажњу на жене које су свакако 
његов део. Онај лепши део – рекла нам 
је Марија.

Након изложбе је наставила да се 
бави документарном фотографијом 
радећи за неколико медијских кућа. 
Жеља јој је да сними и документарни 
филм „Рударке“, па са колегама планира 
буџет за тај пројекат.

Г. Тончев Василић 

У намери да људима приближи свет рударства и скрене пажњу на 
жене које су његов део, и то онај лепши, Марија Ђоковић је у окви-
ру свог мастер рада на Факултету драмских уметности у Београду 
израдила серију фотографија жена које раде у српским рудницима 
и у галерији „Штаб“ приредила изложбу под насловом „Рударке“. 
- Поред жена из Ресавице, Сењског и рудника „Рудник“, са њених 
фотографија смеше се и даме из РТБ-а

Марија Ђоковић у руднику „Рудник”, Горњи Милановац

„Рударка” Весна Ровчанин, флотација „Велики Кривељ”

„Рударка” Верица Стојановић је данас у пензији, а донедавно је контролисала процес 
ПМС-а у „Великом Кривељу”

„Рударка” Сандра Радуловић, флотација „Велики Кривељ”
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Јелена Маринковић Стоилковић (Електролиза)

Катарина Стратиј (Топионица)

Жене РТБ-а

Квалитет анода Јеленина је брига

Каћа из „срца“ нове топионице

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Дипломира ни 
инжењер металургије Јелена Марин-
ковић Стоилковић радница је Елек-
тролизе, али је (до скора) радила у То-
пионици, и то баш тамо где се лију 
аноде, међупроизвод из кога се у Елек-
тролизи добија борски бакар са четири 
деветке. Да би се до тих деветки стигло 
много је посла, а Јелена, и њене три ко-
легинице са којима је радила по сме-
нама, озбиљна су прерпека свему 
што не ваља и што као крајњи исход 
не може имати кавлитет. „Под пуном 
радном опремом“, оне су даноноћно на 
релацији конвертори – ливна машина, 
па смо и Јелену, на Сретење, затекли у 
погону, пред операцију ливења 600 до 
700 анода.

-Колегиница из треће смене про-
пратила је конверторске операције, а 
ја ћу редукцију и ливење – каже Јелена. 

- Најпре проверим да ли су нивели-
сани калупи на ливној машини како 
би тежина анода и дебљина њихових 
ушица били у реду, а потом све остало 
што може да утиче на квалитет. На 
почетку ливења увек сам поред 
тзв. демолера и у сталном контакту 
са ливцем. Пратим задату тежину 
ливења (сада је 270 кг), дебљину анода, 
да буду без тзв. рисева, укључака, од-
носно да буде што мање шкарта. 
Потом следи чишћење, бројање и 
утовар за слање у Електролизу. Поне-
кад, кад се лије преко хиљаду анода, 
све то иде истовремено, па је потребна 
добра организација и сарадња свих 
који ту раде.

Јеленини родитељи су у Бор дошли 
1969. из Црне Траве, а она је рођена 
1971. године, овде се школовала иза-
бравши између очеве струке (грађевине) 
и металургије ово друго. Уз ТИР-ову 

стипендију, дипломирала је на Технич-
ком факултету. Са супругом Слободаном, 
инжењером машинства (такође у ТИР-
у), заједно је од средње школе, а ћеркица 
Невена већ је у петом разреду. У РТБ је 
ушла као волонтер-припарвник 2003. 
и прошла све погоне ТИР-а, спојила 
теорију и праксу, упознала људе, што 
јој је веома помогло да се добро снађе, 
најпре као млађи инжењер електроли-
тичке рафинације, а потом и као техно-

лог у регенерацији електролита. После 
породиљског, радила је неколико година 
у металбилансу Електролизе, али пошто 

„није тип за седење“, затражила је да 
се врати у погон за производњу плавог 

камена, а од септембра прошле године 
је на послу улазне контроле квалитета 
анода у Електролизу.

-Наш задатак је да што више олак-
шамо посао радницима у Електро-
лизи и да аноде које тамо стигну буду 
без мана, добро напаковане како би 
их у рамовима директно спустили у 
ћелије. У том смислу веома сам зах-
тевна, ево, можете да питате рад-
нике топионице, све мора да се уради, 

а лепа реч и осмех увек су најбоље 
решење. Све што није добро овде се 
одваја (упише у дневни лист анодне 
рафинације) и шаље директно у кон-
вертор. Тиме скраћујемо процес, не 
чекамо да такве аноде стоје у Електро-
лизи по месец дана да би биле враћене. 
Нама је битно да буде што мање 
лоших анода, да проценат ретура буде 
што мањи, а искоришћење бакра што 
веће. У Електрлизу може да стигне 
нешто фалично само ако се поломи 
током транспорта или подизања. 

Јелена Стоилковић и њене колеги-
нице веома су добро прихваћене и од то-
пионичара и од руководилаца. – После 
сваке смене – каже она - увек прене-
семо пословођама, технологу, управ-
нику, колико је шкарта, зашто је до 
њега дошло, где и шта би требало 
да се провери. Већ смо се навикле на 
сменски, ноћни рад током којег смо 
често на промаји, хладноћи, понекад 
под маском. А, што су услови такви, 
и са тим сам се одавно помирила, 
јер завршили смо металургију, а не 
фармацију. Откако смо овде за нама је 
преко 100 ливења, понека и са преко 
хиљаду анода и све је добро прошло. 
Мислим да жене понекад могу „више 
да се сете“ и ураде од мушкараца, 
да укажу на решења. Најважније је 
да процес не чека, а Електролиза 
је веома добро организовала своју 
службу контроле квалитета да би из 
ње излазио бакар са четири деветке.

Љ. Алексић

ТОПИОНИЦА. – Нова топионивца 
ради пуном паром. Све електронске 

“нити” за управљање њом  - од бединга 
до конвертора - сливају се на шест мо-
нитора у апотекарски чистој и светлој 
командној соби већ прозваној “Нови 
Хјустон”. Троје оператера у плавим 
кошуљама прати екране пред собом, а 
једна од њих је Катарина Стратиј. Она 
је у Топионицу дошла 2001. године, а 
у “Стари Хјустон” 2006. пошто је прет-
ходно завршила Елекетротехничку 
школу, менаџмент у Зајечару, а сада 
је, уз овај одговоран посао, уписала и 
мастер студије на Техничком факултету. 

- Овде, у “Новом Хјустону”, сам 
од старта нове топионице - каже Каћа, 
како је колеге кратко зову. – Нас пет 
жена на овом послу добро се слажемо 
са њима. На овим екранима “видимо” 
линију топљења од бединга до кон-
вертора. Све мора да буде исправно 
и ако се појави нека аномалија одмах 
реагујемо. А, на сваком од ових мони-
тора „скривена“ су још три-четири 
екрана на којима, такође, пратимо 
неке параметре. а подаци говоре шта 
се у агрегатима догађа. Ево, од про-
грама на овом монитору који се зове 
Процес Адвајзер (процесни саветник) 
све зависи. Сви елементи, мере, ана-
лизе - ту се убацују. Он то лепо про-
рачуна и да податке за даље вођење 
процеса како бисмо добили најбољу 
аноду. 

Тај компјутер је у овој смени био по-
верен Каћи и Ненаду Лилићу, док је 
Драгослав Петрикић задужен за кот-
лове и хлађење гасова. - У почетку - 

каже Каћа - сви смо имали трему, како 
ћемо да се снађемо, како да реагујемо, 
али су нам и Финци, док су били ту, 

помогли да се „уиграмо“ и већ смо 
опуштенији. Тензија, наравно, има 
кад се укажу проблеми, али смо, 
углавном, савладали технологију, ре-
шавамо оно што пред нас искрсне и 
процес тече. Колега и ја – појашњава 
Катарина - пратимо да шаржа дође 
до сушача, параметре њеног сушења, 

транспорт до пећи, топљење, као и 
да ли сви агрегати раде како треба. 
Стално смо у контакту са командном 

собом Сумпорне, а лепо сарађујемо 
и са осталима у настваку про-
цеса као што су конвертори, анодна 
рафинација… Договарамо се, поне-
кад нашалимо. Већ смо стекли неко 
искуство, знамо шта треба да радимо, 
како да реагујемо. Трудимо се да то 
буде најбоље, не само због нас, већ и 

колега који долазе да нас замене и да 
све то функционише. 

Низ монитора у командној сали 
никад није без надзора. Катарина ради 
по сменама и тај рад има и предности 
и мана. С једне стране, може да заврши 
неки послове и преподне и поподне, а 
с друге, нема викенда, нема празника, 
нема дужих путовања. -Али, сами смо 
то изабрали – каже Каћа - и радимо, 
свесни да се без нас не може, да је на 
нама велика одговорност. Све очи су 
упрте у нас, за све нас питају. Зато смо 
осам сати стално на опрезу јер ово је 
“срце” топионице. Одавде све почиње, 
одавде иду сви прорачуни и ако бисмо 
ми затајили, то би се одразило на 
даљи процес.

-Истина, овде нема прашине ни 
гасова, каже Каћин колега Ненад, али је 
напорност, важност и одговорност за 
оно што радимо толика да после осам 
сати рада за компјутерима, понекад, 
изађемо одавде као пијани, оволи-
ких  глава. Слично мисли и Петрикић, 
па њихово укључивање у разговор кори-
стимо да их запитамо дали су задовољни 
оним што постиже њихова колегиница. 
Уз све похвале имају само једну замерку: 
Комуникативна је, добра, лепа, нема 
мана, сем једне – не воли да кува кафу. 
Каћина одбрана је једноставна: - Они је 
тако добро кувају да немам срца да 
им кварим тај домет. И тако, у ведром 
расположењу ова тројка приведе крају 
још једну смену посла који физички 
није тежак, али је умно, како рече Ненад, 
трипут напорнији. 

Љ. Алексић

Јелена је сада управница 
Електролизе, али је до скора, са 
још три колегинице радила (по 

сменама) у Топионици. Њен 
задатак био је да испрати 
ливење и прегледа сваку 

аноду која се шаље у 
Електролизу како тамо 

не би правила проблеме 
и чекала месец дана да 

буде враћена. Тиме се 
скраћују пут шкарта, 

смањује проценат 
ретура, побољшавају 

искоришћења и 
олакшавају посао 

колегама кој раде на 
електролитичким 

ћелијама

Катарина и колеге осам сати на шест монитора (са по три 
„скривена“ екрана) будно прате пут концентрата од бединга 
до конвертора. – Наш посао је веома одговоран, напоран и 
стресан, треба много да се размишља и брзо одлучује, па је, сем 
неопходног знања, потребна и добра концентрација – каже она
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ТИР не муче типичне тржишне бриге, купци авансно плаћају

Целокупна производња 
прода се – унапред!

ТИР. – Топионицу и рафинацију 
бакра у Бору не муче бриге са којима се 
свакодневно суочавају српска предузећа. 
Јавна, приватна, каква год. ТИР свој 
комплетан производни програм из 
базног дела продаје унапред. Купци му 
плаћају авансно, често још док је про-
извод у фази израде. И бакар, и злато, и 

сребро, и плави камен, и сумпорна ки-
селина, чак и сребро-јодид и сребро-ни-
трат, али и све остало из производног 
програма обојене металургије у Бору 
прода се малтене пре него што се про-
изведе. Тржиште је, како каже директор 
овог басенског предузећа Владимир 
Јаношевић, гладно робе оваквог асор-
тимана, па купци унапред плаћају до-
словце све.

-Наше је само да производњу 
стално повећавамо јер купце и 
тржиште имамо. Производи су нам 
претежно берзански, па ни око цене 
не морамо да преговарамо, одобра-
вамо рабате и слично. Зна се колико 
бакар кошта, а колико сребро или 
злато. И сумпорну киселину, чији је 
пласман својевремено био проблема-
тичан, данас продајемо без икаквих 

проблема. Селен, платина, паладијум, 
све то иде у авансну продају. Плави 
камен, такође. Он се много тражи 
и фактички, због ограничених ка-
пацитета, не можемо да га произ-
ведемо у количинама које се од нас 
потражују. Унапред су уговорене и 
количине сребро-јодида и сребро-ни-
трата које производимо у Фабрици 
соли племенитих метала, а са војном 
индустријом, као кооперанти, имамо 
склопљен уговор и за производњу 
синтер-ламела за тенкове. Дакле, це-
локупна производња ТИР-а прода се 
– одмах! Зато је најбитније да радимо 
више и боље, да производња расте из 
месеца у месец – каже Јаношевић.

Фебруарску продукцију обележили 
су тешки зимски услови рада, али је „ба-
карна река“ и поред тога текла све време. 
Без прекида. У најкраћем месецу стигло 
се до 6.000 тона анодног а 4.100 тона 
катодног бакра јер је претопљено око 
29.000 тона концентрата; преко 22.000 
тона сопственог и око 6.000 тона увоз-
ног. Произведено је и око 800 килограма 
сребра, 25.000 тона сумпорне киселине, 
100 тона бакар-сулфата.

-Потпуно смо се приближили 
пројектованим параметрима из 
дизајна нове топионице и данас су 

нам искоришћења метала 96 одсто. 
До пројектованих 98% стићи ћемо 
бољом и ефикаснијом прерадом хлад-
ног материјала, али је и у том делу 
ситуација данас знатно боља него 
раније. Нову технологију смо сав-
ладали, нарочито рад са богатим ба-
кренцима на конверторском одељењу. 
Они се врло специфично раде и ту 
смо имали највеће проблеме. Зато смо 
и тражили помоћ колега из суседног 
Пирдопа, који су све те почетничке 
грешке у раду са флеш-смелтинг 
технологијом прошли одавно. Кажу, 
чак, да су они грешили више, а ве-
роватно и јесу с обзиром на то да су 
у једном тренутку и зауставили пећ. 
Данас ми потпуно контролишемо рад 
пећи и конвертора, па је остало само 
још да исправимо мале „несугласице“ 

са новом фабриком сумпорне кисе-
лине, које су последица пожара. То 

ћемо урадити у оквиру петодневног 
застоја одмах на почетку марта – каже 
директор ТИР-а.

Г. Тончев Василић 

И бакар, и злато, и сребро, и плави камен, и сумпорна киселина, и све остало из производног програма обојене металургије у Бору прода се 
малтене пре него што се произведе. - Тржиште је гладно наше робе, купци нам унапред плаћају сваки производ, каже директор ТИР-а Вла-
димир Јаношевић. – Производња у најкраћем месецу достигла 6.000 тона анодног а 4.100 тона катодног бакра. – Произведено и око 800 ки-
лограма сребра, 25.000 тона сумпорне киселине, 100 тона бакар-сулфата. – Почетак марта обележиће петодневни застој металуршке линије 
због просејавања, освежавања и допуне катализатора, овога пута у све четири зоне, замене једног дела скрубера и реконструкције котла-ути-
лизатора

У априлу седам хиљада тона катода
Топионица ће, након мини-ремонта, већ од друге декаде марта моћи да дâ свој 

максимум. Пошто ће се на месечну производњу одразити то што се пет-шест дана 
неће радити, план је да у марту производња буде 5.000 тона катодног бакра. – У 
априлу ћемо, зато, моћи да се покажемо на делу и докажемо могућности топионице. 
План је да тада произведемо 7.000 тона катодног бакра – каже Јаношевић. 

Петодневни ремонт
Почетак марта бележиће петодневни застој 

металуршке линије због вађења, просејавања 
и допуне катализатора, овога пута у све четири 
зоне, замене једног дела скрубера и превентивне 
санације котла-утилизатора.

-Главна активност је на катализатору контак-
тног котла. Овога пута „нападамо“ три његове 
зоне, за разлику од претходног, прошлогодишњег 
ремонта, када смо радили само у првој зони. За-
што? Зато што је и тада, у септембру прошле 

године, провера активности катализатора била могућа тек након заустављања 
процеса. Рачунали смо да је пожар оштетио само прву зону контактног котла и 
да ће, након просејавања, активност катализатора из осталих „етажа“ бити до-
бра. Ванадијум-пентоксид смо, као допуну електродног система, тада набавили 
само за прву зону где су и били планирани радови. Видело се, међутим, одмах по 
заустављању контактног котла да је допуна контактном масом била нужна и у оста-
лим зонама. Зато сада радимо све. Заменићемо и један део на скруберу за хлађење 
и прање гасова који излазе из флеш-пећи, а у исто време, у новој топионици ћемо 
јаким лимовима обложити котао-утилизатор и то део где се он спаја са флеш-пећи. 
Сервисираћемо и успут детаљно прегледати и осталу опрему на целој линији, по-
што већ морамо да станемо. Јер, то је прилика и да се прочисте сви путеви који то-
пионичке гасове воде у фабрику сумпорне киселине – наводи Владимир Јаношевић.

Замену оштећеног дела скрубера, превентивне радове на котлу-утилизатору и 
катализатору обавиће и овога пута претежно басенски радници. Специјализоване 
екипе „Феромонта“ биће ангажоване само на котлу-утилизатору, а овдашњи ФОД 
радиће на скруберу. Мушки посао биће опет код контактног котла, где ће металур-
зима, као и прошлог пута, помагати колеге са Јаме.

Владимир Јаношевић
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РТБ БОР. – Крађа 1.400 кило-
грама бакарних блокова на Божић и 
сумње да се до борског бакра незако-
нито долазило и камионом са прико-
лицом специјалне израде, ставиле су 
у средиште пажње ову појаву која је у 
годинама кризе добила забрињавајуће 

размере. Подаци које нам је ових дана 
изнео Иван Милосављевић, реги-
онални руководиолац INEX PLUS-а, 
фирме која (са 220 запослених у Бору 
и Мајданпеку) чува имовину РТБ-а 
Бор - алармантни су.

-Прошле године смо имали 1.100 
неовлашћених упада у круг РТБ-а 
– каже Милосављевић. - Оно што 
забрињава је да су стотинак од њих 
вишеструки повратници. Дешава се 
да у току дана по два, понекад и три 
пута, затекнемо једно те исто лице 
у кругу РТБ-а, задржимо га и пре-
дамо полицији. Иначе, статистика 
за претходне године показује да смо 
спречили отуђење око 250 тона раз-
норазних секундарних сировина. 
То је двадесетак тона годишње, при 
чему је, зависно од године, било ре-
гистровано од две до, чак, седам 
хиљада лица која су неовлашћено 
улазила у РТБ Бор. Због тога смо 
принуђени, и упућени једни на 
друге, да са Полицијом и Рударско-
топионичарским басеном, „са три 
стране“, штитимо имовину РТБ-а 
Бор. Са Басеном, иначе, имамо из-
узетну сарадњу и подршку. 

Подсећајући да је РТБ огроман 
систем који се простире на преко 20 
квадратних километара и да су трасе 
у Бору и Мајданпеку које се свакод-
невно контролишу дуге око 80 кило-
метара, Саша Перишић, помоћник 
ген. директора за екологију, безбед-
ност, здравље на раду и заштиту од 

пожара, подсећа да је РТБ доскора 
био највеће градилиште у овом делу 
Европе. То подразумева и појаву ши-
роког спектра секундарних сировина, 
металног отпада који је изузетан 
мамац за људе који се тиме баве и, на 
неки начин, од тога живе. 

-Ми, наравно, настојимо да зау-
ставимо, да спречимо, такве актив-
ности – каже Перишић – и ради тога 
смо склопили уговор са агенцијом 
„INEX PLUS“. Заједно, и на све 
начине, покушавамо да постављамо 
препреке и ограде у оном делу 
где „INEX“ мисли да је потребно. 
Циљ је да спречимо, онемогућимо 
и отежамо приступ лицима која 
покушавају неовлашћено да уђу у 
круг РТБ-а, а с тим у вези и да укло-

нимо све што смета чуварима како 
би се побољшала видљивост, ефек-
тивност и брзина њихове акције. 
У настојању да предупредимо све 
оне ствари које олакшавају посао 
људима који имају намеру да 

учествују у отуђењу имовине Басена, 
побољшавамо осветљеност фабрич-
ког круга, а у току је и израда тех-
ничке документације за надоградњу 
постојећег видео надзора како у по-

гледу квалитета тако и квантитета.
Последњи случајеви потврђују 

да се имовина РТБ-а, ипак, чува. 
Међутим, потпуно елиминисање 
крађа, по Перишићу, готово је 
немогуће, чак и у системима који 
имају много виши ниво контроле. - 
Овде је реч о покушајима вели-
ких крађа – подвлачи он - али су 
обе предупређене, ухваћени су 
појединци и роба је враћена у круг 
РТБ-а. Случајеви су у фази истраге 
од стране надлежних органа и они 
су, по нашим информацијама, на 
добром трагу. Надамо се да ће бити 
успешно решени, што се тиче њих. 
Што се тиче евентуалног учешћа 
неких наших или радника INEX 

PLUS-а, будите сигурни да ће сви 
они бити најстроже процесуирани 
у смислу добијања отказа, одно-
сно третирања у складу са актима 
предузећа, а наравно, и са законима 
Републике Србије.

Објашњавајући новинарима шта 
се све подразумева под „секундар-
ним сировинама“, односно шта све 
и ко краде из РТБ-а Бор, Перишић је 
казао: - Током замене старих агре-
гата новим појавиле су велике ко-
личине разних делова машина, ме-
талних конструкција, лимова, ка-
блова, електроделова који садрже 
бакар и друге метале, врло атрак-
тивне данас и на српском и на 
светском тржишту. Реч је о стоти-
нама хиљада тона и то је, у усло-
вима економске кризе, врло при-
влачан „ресурс“ за велики број 
појединаца. Такве ствари се очекују, 
али ми чинимо све да их сведемо на 
најмању могућу меру да бисмо за-
штитили осталу нашу имовину и 

осигурали безбедност наших рад-
ника. 

Како се чуло од Перишића, било 
је крађа и од стране басенских рад-
ника, али је ипак превасходно реч о 
лицима која нису из РТБ-а. – Међу 
њима је и малолетних, и трудница, 
и старих, па и лица која уопште 
нису држављани Србије – каже 
он. - Могло би се рећи да су овакви 
насртаји на имовину данас у Србији 
тренд, али ми предузимамо све и 
сигурни смо у намери да то зауста-
вимо. За то нам треба неко време, 
али будите сигурни да ћемо то ура-
дити. 

Хроника
Минулих 12 година спречено отуђење 250 тона „секундара“ из РТБ-а

Метални отпад веома примамљив 

Годишње регистровано од две до, чак, седам хиљада неовлашћених улазака у круг РТБ-а, лане 1.100, с тим што су нека лица по два и 
три пута у току истог дана затицана у фабричком кругу и предавана полицији – каже Иван Милосављевић. – Саша Перишић: У криз-
ним временима метални отпад је врло привлачан „ресурс“ за велики број појединаца, такве ствари се очекују, неки од њега живе, али 
чинимо све да крађе сведемо на најмању меру како бисмо заштитили осталу имовину и осигурали безбедност наших радника

Бакарни блок

Текст и фото: Љ. АлексићОбнављају се ограде и уклања све што смета чуварима да добро виде и брзо реагују
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Заустављене радње за које се сумња да су нанеле милионску штету РТБ-у Бор

РТБ БОР. - Пошто су се на лицу 
места уверили у оно што су неко 
време пратили, радници INEX PLUS 
обезбеђења предали су полицији актере 
радњи на основу којих се сумња да су 
нанеле милионску штету Рударско-то-
пионичарском басену Бор. Како је но-
винарима (30. јануара) изјавио Иван 
Милосављевић, регионални руководи-

лац INEX PLUS Београд Бор, ова фирма, 
која је крајем јула прошле године преу-
зела обезбеђење РТБ-а Бор, посумњала 
је на неке незаконите радње у кругу 
Басена и оперативним радом дошла до 
ових сазнања:

-Установили смо – казао је 
Милосављевић - да возило које се 
налази иза нас има специфично време 
уласка и изласка из круга РТБ-а 
Бор. Оперативним радом, анализом 
документације која је пратила сваку 
испоруку, уочили смо неке нелогич-
ности. У складу са тим, организовали 
смо праћење тог возила и дошли до 
сазнања да постоји вероватноћа зло-
употребе. Постоји сумња да је возило 
иза нас, а и сами видите да има врло 
специфичну конструкцију (поседује 

неку врсту танка) напуњено водом 
улазило у круг РТБ-а. Након испо-
руке, истовара (секундарног) бакра 
та вода је успут испуштана, а онда 
је камион тариран (мерен празан). 
То практично значи да је на прераду 
уношен материјал у мањој количини 
од оне која је пријављивана, односно 
вода је декларисана као (секундарни) 

бакар (а из РТБ-а се касније узима 
управо та пријављена количина катод-
ног бакра). То је наша сумња, а над-
лежни органи, СУП и Тужилаштво, 
ће рећи своје. У овом случају реч је о 
2.020 кг воде.

Милосављевић је објаснио новина-
рима да су праћење почели непосредно 
пред Нову годину, да је посао обављен 
тимским радом и да је поносан што су 
као фирма допринели заштити имовине 
РТБ-а Бор. Новинарима се обратио и 
Саша Перишић, помоћник генералнг 
директора РТБ-а Бор за екологију, без-
бедност, здравље на раду и заштиту од 
пожара.

-За нас у менаџменту РТБ-а битно 
је и на заједничком састанку смо 
показали потпуну опредељеност 

и поверење у фирму која се бави 
обезбеђењем имовине нашег пре ду-
зећа. INEX PLUS добио је потпуна 
овлашћења и подршку у смислу при-
мене свих организационих и технич-
ких мера и поступака да овакве и 
сличне активности, које се нажалост 
дешавају – а надамо се да ће бити све 
ређе – спрече у потпуности. Предузи-
мамо све да се та сарадња оствари у 

пуном обиму и овакве радње сузбију 
и сведу на најмању могућу меру. Ја 
не сумњам - с обзиром на опредељење 
компаније и с обзиром на законске 
погодности и опредељење људи из 
INEX-а - да ћемо у томе и успети. На 

том састанку је, такође, закључено да 
у оваквим ситуацијама неће постојати 
повлашћени и амнестирани. За све 
оне за које се установи да су имали 
било какве везе са овим и сличним 
активностима биће апсолутно про-
цесуирани и по актима предузећа, а 
надам се и по законским нормама. А, 
све што је предвиђено по законским 
процедурама везано за овај случај ми 

смо одмах урадили. Штета у овом кон-
кретном случају је око милион и по 
динара, а све остало је ствар закон-
ских органа и истраге која је у току. 

Љ. Алексић

Ухапшен осумњичени за недавну велику крађу бакра у РТБ-у Бор

БОР. - Шестог фебру-
ара припадници Министарства 
унутрашњих послова у Бору ухап-
сили су, а потом и по налогу над-
лежног тужилаштва одредили 
задржавање до 48 сати Ч.Б. (1959) 
из Ћуприје, због постојања основа 
сумње да је извршио кривична дела 
„фалсификовање службене исправе“ 
и „превара у покушају“.

Како се наводи у саопштењу 
борске полиције, осумњичени се 
терети да је као одговорно лице 
једне фирме из Пожаревца, са којом 
је РТБ пословао, у договору са два 
возача камиона покушао да превари 
борски комбинат. Сумња се да су 
они, пише даље у саопштењу, у ка-
миону за који су имали отпремницу 
на 20 тона бакра, у круг РТБ-а уно-
сили око 18 тона бакра и око две 

тоне воде и одлазили на мерење 
тежине. 

„Они се терете да су након ис-
товара и предаје бакра, испуштали 
воду из дограђеног резервоара на 
камиону и пре него што ће камион 
напустити круг РТБ-а Бор поново 
одлазили на мерење, како би се ут-
врдило да је из камиона истоварено 
20 тона бакра.“

Ч.Б. се такође сумњичи да је у 
службену исправу унео лажни по-
датак о количини бакра и такав до-
кумент потписао и оверио печатом.

Уз напомену да полиција 
наставља рад на овом „случају“, у 
саопштењу борске полиције ис-
такнуто је да ће осумњичени у за-
конском року, уз кривичну пријаву, 
бити спроведен надлежном тужи-
лаштву.

Воду декларисали као 
секундарни бакар

Специфична конструкција приколице камиона, време његовог 
уласка и изласка из круга РТБ-а Бор, оперативна сазнања и 
анализа мерних листова – указивали су на постојање услова за 
неку манипулацију – казао је новинарима Иван Милосављевић, 
регионални руководилац INEX PLUS-а, фирме која чува имовину 
РТБ-а Бор. – Саша Перишић: Предузимамо све да се сарадња са 
INEX-ом оствари у пуном обиму и сузбију овакве радње

Саша Перишић: Евентуални (са)учесници из редова запослених 
неће бити амнестирани

Иван Милосављевић саопштава новинарима резултате оперативног рада INEX PLUS-a

„Пао“ Ч.Б. из Ћуприје

Г.Т.В.
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МАЈДАНПЕК. - На традиционалној 
46-ој „Вечери шампиона“, одржаној 
24. фебруара, проглашени су најбољи 
у спорту Општине Мајданпек за 2016. 
годину. Илија Јовановић, фудба-
лер РФК Мајданпека, понео је титулу 
најбољег спортисте, а и његов клуб про-
глашен је за најбољи. Најуспешнији 
тренер је Александар Дањец, а 
Андреја Андраш, најбољи међу тре-
нерима млађих селекција. Признање за 
најуспешнијег спортског радника при-
пало је Срђану Унчанину, док је Ђорђе 
Станојевић, најбољи професор физичке 

културе. Маја Станковић је награђена 
за постигнуте резултате у оквиру Ом-
ладинских спортских игара ученика 
Србије, а додељене су и две специјалне 
награде, Зорану Петковићу, за одлично 
друго место на Београдском маратону 
у категорији ветерана, и младом Сави 
Констандиновићу, члану ватерполо 
секције. Свечаности коју је уприличио 
Спортски савез општине Мајданпек 
присуствовао је и Александар Шоштар, 
прослављени српски ватерполиста и 
председник Спортског савеза.

С.В.

Мајданпек
У СО Мајданпек потписани уговори о стипендирању ученика и студената

МАЈДАНПЕК. - У Скупштини оп-
штине Мајданпек половином фебру-
ара уприличена је свечаност поводом 
потписивања уговора о стипендирању. 
Како је Општина Мајданпек за 
стипендирање определила четири ми-
лиона динара буџетских средстава, 
помоћи ће да се лакше школује 26 од-
личних студената и средњошколаца у 
овој школској години и, истовремено, 
настави стипендирање троје оних који 
су то право остварили у претходној 
школској години. 

Срећко Николић, заменик пред-
седника Општине Мајданпек, честитао 
је свима који су у јакој конкуренцији 
остварили то право и пожелео им да и 
убудуће нижу успехе у школовању. На-
гласио је да Општина на овај начин по-
кушава најбрже да обезбеди потребне 
кадрове, недостајуће за рад локалне са-
моуправе, јавних предузећа и установа, 
као и да обезбеђењем радног места, 
задржи младе школоване људе у овој 
средини. 

Стипендије од 11 хиљада динара 

за средњошколце, а 13.200 за студенте 
и 20 хиљада динара за изузетно нада-
рене (такву је до сада остварио само 
један студент), знатно су веће од репу-
бличких и вероватно највеће у Србији. 
Оне би требало да омогуће да општина 
Мајданпек обезбеди дефицитарне ка-
дрове. Додуше, ове године је међу онима 
који су конкурисали за стипендије било 
мало опредељених за занимања која је 
општина дефинисала као дефицитарна, 
али је врло изгледно да би то могло да 
се промени. 

-После завршене средње школе 
наставио сам школовање за рудар-
ско занимање, а како је ово рудар-
ски град определио сам се за рудар-
ско инжењерство. То се за сада од-
лично одвија, студије ми добро иду и 
свиђа ми се то што сада учим и радим. 
Желим, и надам се, да ћу се по завр-

шетку студија вратити у Мајданпек 
- рекао нам је Миливоје Златић, сту-
дент прве године Техничког факултета 
у Бору. То је младић у чијој се фамилији 
у Мајданпеку и сада и некада живело од 
рударског позива. Он је задовољан што 
ће при школовању моћи да рачуна на 
знатну финансијску помоћ заједнице.

Стипендирањем одличних ученика 
и студената, које је после вишегодишње 
паузе настављено прошле године, оп-
штина Мајданпек је направила изузетан 
потез који, с разлогом, сви оцењују као 
вишеструко добар. Добар за саме корис-
нике, њихове породице и заједницу којој 
већ недостају стручњаци одређених 
профила, а још и више млади школовани 
људи који се по завршетку школовања 
ретко враћају у свој град, пре свега, због 
немогућности да се ту запосле. 

С. Вукашиновић

Проблеми корисника даљинског грејања у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК. - За разлику од неко-
лико претходних, током актуелне грејне 
сезоне, корисници даљинског грејања у 
Мајданпеку су веома незадовољни ус-
лугом коју им пружа ЈКП “Мајданпек”. 
Приговарају квалитету грејања, пре-
кидима у снабдевању, цени и траже 
потписивање уговора, иначе, зако-
ном прописаних, који би јасно дефи-
нисали обавезе пружаоца и корисника 
услуга, а у оквиру њих и могућност да 
своје станове искључе са овог система. 
На другој страни, овом предузећу ко-
рисници услуга дугују око 150 мили-
она динара, што упркос изузетно вели-
ким субвенцијама локалне самоуправе, 
која је од 15. октобра прошле године 
издвојила 70 милиона динара, доводи у 

питање обезбеђење енергената и даље 
функционисање. Посебно, имајући у 
виду дотрајалост самог система који је 
у функцији четири деценије и на којем 
су интервенције одавно преко потребне.

Незадовољне кориснике услуга про-
блеми са грејањем окупили су на про-
тесту који је, након пар јануарских, 
одржан и 20. фебруара пред зградом 
Скупштине општине. У јануару су “кап 
која је прелила чашу” били нови начин 
обрачуна и децембарски рачуни, знатно 
већи од претходних и посебно ставка 

“секундарно грејање” које је требало да 
плате и они који су искључили даљинско 
грејање, а због топлих цеви које пролазе 
кроз њихове станове. На захтеве које су 
у писаној форми доставили локалној 

самоуправи, реаговало је Општин-
ско веће и предложило измене у обра-
чуну којим су практично, цене смањене 
на 99,42 динара по квадрату, што је за 
шест динара мање него у истом периоду 
претходне године. На фебруарском про-
тесту, уз примедбе на квалитет грејања, 
најважнији захтев било је потписивање 
уговора који би прецизирали права и 
обавезе како корисника, тако и пру-
жаоца услуга. Јер, велики број корис-
ника наводи да у својим становима има 
нижу температуре од прописане, да за-
послени у топлани на њихове приговоре 
не реагују, а да су услови за искључење 
са мреже неоствариви и прескупи. 
Излазећи у сусрет захтеву да се у складу 
са Законом о енергетици припреме уго-
вори за потписивање, оформљена је 
комисија у чијем ће саставу, уз корис-
нике услуга, своје представнике имати 
локална самоуправа и ЈКП “Мајданпек”.

Одређени проблеми тиме, међутим, 

неће бити решени. Велика дуговања 
корисника услуга од око 115 милиона 
динара у категорији грађана и 35 мили-
она динара од правних лица, спутавају 
ЈКП “Мајданпек” да функционише боље 
и правовремено обезбеди енергенте и 
друге услове за одржавање постројења и 
топловодне мреже. Са наплатом тек не-
знатно изнад половичне, грејање 2.380 
корисника и 123 хиљаде квадратних 
метара простора је тешко побољшати. 
У том смислу ни издвајања из општин-
ског буџета која су већ превисока и нису 
неограничена, не могу решити проблем. 
Да се опет не би упало у својеврсно 

“врзино” коло из ког излаза нема, сви 
учесници у овом ланцу би своје обавезе 
морали ревносније да измирују. Дуго-
рочно решење у виду преоријентације 
на пелет и биомасу је без сумње, добро, 
али се не може реализовати брзо, а већ 
се дуго чека.

ЈКП “Мајданпек” има велике проблеме са дотрајалим постројењем 
и мрежом, али и ненаплаћеним потраживањима. - Дуговања ко-
рисника услуга од 150 милиона динара и наплата која тек незнатно 
прелази половичну, доводе у питање функционисање

Траже се уговори, цена, квалитет грејања

Још 26 стипендиста
Из буџета за стипендирање опредељено четири милиона динара. - 
Стипендије знатно више од републичких и износе 11 хиљада динара 
за средњошколце, 13.200 за студенте, а 20 хиљада динара за изузет-
но надарене, на какаву је до сада право остварио само један студент

“Вече шампиона” Мајданпека

Илија Јовановић најбољи спортиста

С.Вукашиновић
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МУЗЕЈ РиМ. - Много Борана, 
понајвише младих, сјатило се последњег 
дана фебруара да види прву самосталну 
изложбу њиховог суграђанина Дани-
ела Јакимовског. Судећи по апла-
узу на отварању, први утисак је добар. 
Тема великих платна младог академ-
ског сликара који управо стасава и чији 
је таленат прошле године награђен у 
конкуренцији мастер-радова његових 
колега, јесте бакар. То се могло и оче-
кивати од уметнику који је рођен у Бору 
(1988), овде завршио средњу Техничку 

школу, 2011. уписао, а 2016. завршио 
мастер-студије на нишком Факултету 
уметности у класи професорке Ката-
рине Ђорђевић.

Након првог сусрета са његовим 
платнима пада у очи да је Јакимовски 
сликар модерне ескпресионистичке – 
апстрактне - вокације, који се првен-
ствено исказује бојама, а не цртежом. 
У изложеном циклусу “Религија бакра” 
он – како при отварању рече Драгана 
Игњатовић, историчар уметности и 
виши кустос Музеја - на минимал-

ситички начин своди индустријски 
пејзаж Топионице где тече бакар. 
Разни мотиви, као што су анода, кон-
вертор, димњак, бакар - утопљени 
су у сведену и богату колористичку 
форму топло-хладних тонова. Умет-
ник промишља, комбинује, разлаже 
те мотиве, боје, односе светло-тамно, 
не би ли на експресионистички 
начин указао на значај овог врло 
вредног метала и ту међузависност, 
прожимање, на релацији Бор – бакар, 
и обрнуто, до нивоа “религије”.

За историчарку уметности Данијелу 
Матовић “циклус сика Религија 
бакра подразумева уметниково 

истраживање у свим категоријама 
изражајних средстава, полазећи од 
боје и светлости. Боју, која је његово 
основно изражајно средство, осећа 
чулно и доживљава инстинктивно, 
настојећи да бојеним односима дочара 
виђено. Стварајући особену визију, 
Даниел бира средства која одговарају 
његовом сензибилитету и остварују 
таква решења која се у визуелном по-
ретку могу назвати апстрактним.” 

Ова изложба је и леп пример под-
ршке Музеја рударства и металургије 
младим уметницима.

Љ. Алексић

Обележен Дан државности

„Религија бакра“ младог борског сликара Даниела Јакимовског

Бор

БОР. - Полагањем венаца и цвећа на 
споменик борцима погинулим у рато-
вима од 1912. до 1918. године и свечаном 
академијом у великој сали Дома културе 
у Бору је 15. фебруара обележен Дан 
државности Србије. Под геслом „Нека 
оживи наша Србија“, борско Друштво 
за неговање слободарских традиција, 
заједно са ОРВС и обвдашњим Сокол-
ским друштвом, подсетило је на почетак 
Првог српског устанка (пре 213. година), 
на проглашење Сретењског устава 1835. 
године, и на још неколико важних 
датума и имена. То су 202. годишњица 
Другог српског устанка, 184. годишњица 
ослобођења Тимочке крајине и њеног 
присаједињења Кнежевини Србији, 200. 
годишњица смрти Вожда Карађорђа, 
105. годишњица Првог балканског рата, 
стогодишњица Топличког устанка и исто 
толико година од смрти војводе Радо-
мира Путника.

-Народи који имају историју имају 
и будућност – поручио је крај споме-
ника Саша Вукадиновић у име локалне 
самоуправе.- Историја као учитељица 
живота може многима да помогне, па 
тако и народима Србије. Ако узмемо 

све оно што је позитивно, што су наши 
преци радили у прошлости и ако то 
трасирамо у пут модерне и богате 
Србије, сигурно нећемо погрешити. 
На Сретење Србија је отворила врата 

слободи и демократији. Хвала нашим 
прецима за наук нама и потомцима.

У пригодном уметничком про-
граму, након кога је обављено и сечење 
славског колача Савеза потомака рат-
ника 1912-1918. године, ученици Тех-
ничке школе Јелена Димитријевић 
и Алекса Манасиев надахнуто су го-
ворили Његошеву „Посвету праху оца 

Србије“, Доситејеву „Востани Сербие“ 
и „Србију“, песму наше трагичне суд-
бине Петра Пајића (најбољег друга 
Бранка Миљковића) која у доба кому-
нистичког режима двадест година није 
могла да буде објављена. Певачка група 
и КУД „Ветерани“ такође су пријатно 
изненадили присутне.

Светислав Ђурић, председник 
Друштва за неговање слободарских 
традиција, нагласио је у поздравној речи 
да су венци, цвеће и овај уметнички про-
грам посвећени погинулима и умрлима 
у свим ратовима за слободу Србије са 
жељом да оно што су наши преци ура-
дили за своју земљу, не остане само 
негде записано, већ у сећању свих нас. 
Излагање је започео „Завештањем“ Сте-
фана Немање показујући његову акту-
елност и после осам векова: „Многи 
би са Истока и са Запада да нас кроз 
хришћанство посвоје и униште. А 
нама је, чедо моје, да у хришћанству 
опстанемо и своји останемо. У том је 
смисао наше вере. Наша вера јесте 
хришћанска, наше хришћанство је 
православно, а наше православље је 
српско. То је моја вера и моје вјерују“.

Резиме двовековне историје Србије 
Ђурић је започео од прве слободар-
ске искре против турског ропства, коју 
је на Сретење 1804. у Орашцу запалио 
Карађорђе, а 1815. у Такову наставио 
Милош Обреновић (по чијем је налогу 
Вожд убијен у ноћи између 25. и 26. 
јула 1817. године). Обе динаситије ће 
водити тешке борбе да би се тек 1912. 
Србија ослободила Османлија. Али, мир 
није дуго трајао, већ 1914. напада Ау-
троугарска, уз помоћ Немачке и Бугар-
ске, почиње Први светски рат, српска 
војска са Владом и краљем Петром се 
повлачи преко Албаније у Грчку, а звер-
ства бугарске војске (побијено је преко 
30.000 деце, жена и стараца) доводе 

до Топличког устанка 1917. године 
на челу са Костом Војиновићем Ко-
совцем. (Стогодишњица Топличког 
устанка управо је обележена 26. фебру-
ара у Прокупљу.) Ђурић је подсетио 
и на смрт једног од највећих српских 
војсковођа Војводе Радомира Пут-
ника 17. маја 1917. у Ници који је уче-
ствовао у свим ратовима Србије од 
1876. до 1917. и под чијом командом 
је српска војска извојевала победе у 
Кумановској, Битољској и Брегалничкој 
бици, у Балканским ратовима, на Церу 
и Колубари. Подсетио је и на генерала 
Павла Јуришића Штурма, Лужичког 
Србина који је 1876. из Немачке дошао 
да се бори за ослобођење Србије од 
Османлија, а као командант III армије 
истакао се у Церској и Колубарској бици.

Љ. Алексић

Србија је на Сретење отворила врата слободи и демократија, 
хвала прецима за наук нама и потомцима – поручио је крај 
споменика борцима палим од 1912. до 1918. године Саша 
Вукадиновић. – Светислав Ђурић: Оно што су наши преци 
урадили за своју земљу не треба да остане само негде записано, 
већ да живи у сећању свих нас

Почаст палима за слободу Србије

Јакимовски говори бојама

Светислав Ђурић

Полагање цвећа и венаца на споменик 
борцима палим од 1912 - 1918. године

Драгана Игњатовић и Даниел Јакимовски

Уметник промишља, комбинује, разлаже топионичке мотиве, топло-хладне боје, 
односе светло-тамно, не би ли на експресионистички начин указао на прожимање 
бакра са Бором, и Бора са бакром, до нивоа “религије” – рече Драгана Игњатовић на 
отварању изложбе 
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Култура

У  т е с н и м  ц и п е л а м а 
п р е д  с в е ц е

Прича 
Колекшива

Све се срушило. Као кад се кућа, на-
пуштена и неодржавана, сруши. Али 
и кад се тако деси, кад се кућа сруши, 
понешто ипак остане. Остану цигле, 
остане камен у темељу, остане нека 
још употребљива греда, нека врата 
кроз која се може поново улазити у 
кућну топлину, остане чак и стакло 
читаво, иза којег се може ставити 
завеса, а између завесе и стакла – 
саксија цветна. Но, ово је рушевина 
страшна. Јер све се срушило, готово 
до прашине – ни цигле, ни темеља, 
ничег. И чини се да се подићи ништа 
више не може из те прашине. Шуме су 
сишле у наша идилична села, путеве 
пробила стабла, трње и драч затрли 
међе и лик некада плодних њива. На 
јужним брдима усахли су виногради, 
подивљали преостали чокоти. Бачве 
и бурад по подрумима расушених дуга 
и палих обруча. Ено га коров разбија и 
бетон у кругу некадашњег винског ги-
ганта поломљених прозора. Ни жагора 
берача у росним јутрима октобра. 
Ни лепљивих прстију, ни шире. Ни 
попоноћне игранке на Светог Трифуна, 
прве наше сеоске заветине, уз младу 
тек дораслу јагњетину.

У такав ме дан зове мој Пријатељ 
из завичаја да Важном Госту предам 
некакву уметничку слику. Понеси 
и књигу, добио си награду. Џаба се 
отимам да је књига на дијалекту, и 
није за таквог госта, џаба га подсећам 
како ја стално шиштим на власт. 
Слушај – користим последњу одбрану – 
и ципеле су ми гладне! Како гладне – па, 
зинуле. Купи друге, ионако то мораш, 
и полази. После дочека се, каже, иде у 
приватну винарију, на прво резање. 
Лично ће Гост да рецне први. Коначно 
ме је убедио да ће бити доброг вина 
и да ће ми од приватне винарије по-
клонити кутију, са целом палетом, и 
да ће ми код општине средити спон-
зорство за наредну књигу. И, повиси 
Пријатељ глас у слушалици, има да 
дођеш као човек: са оделом и краватом, 
не иде се пред оваквог човека тек тако.

Шта ћу, него онако полубос нани-
шаним најнижу цену у излогу. Али – 

‘оћеш – немају број 45. Можда модел 
одговара, има разлике по бројевима у 
разним моделима, сугерише ми цврку-
таво продавачица, а ја још додајем 
намеру да коначно исечем нокте на 
ногама – ваљда ће бити таман. Одмах 
их обувам кажипрстом (пластичну 
кашику користи други купац, а мени 
се жури), онај зинули пар великодушно 
поклањам контејнеру, и журим на 
блиски перон аутобуске. Кратко, али 
довољно да видим да неће помоћи само 
сечење ноктију. 

Тужан је био пролаз крај пута 
за село, где данас неће бити руке ни 
чокота који ће под маказама пропла-
кати јер је рано отоплило и кренули 
сокови из корена ка врху. И видео сам 
усахле и тужне старце, замишљене, уз 
шпорете, са главама у длановима. 

А у Дому културе, у коме некад 
овако нешто ни у сну не би било могуће– 
устрептала свита – неке знам одавно, 
са партијских састанака или из ко-

зарачких кола. Где си, сикће Пријатељ 
поправљајући ми и затежући кравату, 
па Он само што није стигао. А ја успут, 
с утегнутих ногу, у станичном бифеу 
омакао две-три љуте, да бол умањим, 
и већ ми књига (коју сам понео неза-
паковану, да се види и да не изазива 
подозрење евентуалног обезбеђања) 
испада из руку. Слушај, опет ми приђе 
бојажљиво Пријатељ, хајде да мало 
променимо план – уметничку слику да 
преда једна наша млада песникиња, а 
ти само дај своју књигу. И још нисам 

успео да осмотрим поетесу којој је 
слика горе заклањала лице, а доле 
сукњу (ако је имала), кад дугим кораком 
ушета Он, и Госпођа му. Сви ударише 
у громогласни аплауз, сем мене – где 
ћу књигу да денем, па да аплаудирам, 
а да у књигу длановима бијем – не иде 
баш. Устрептала песникиња подари 
Гошћи ону уметнину, а Пријатељ ме 
гурну ка Госту – умало се не спота-
кох с оним тесним новитетима на 
ногама - те му некако угурах књигу у 
шаке. Једва разменисмо реченицу-две 
кад мајстори протокола прекидоше 
ову дирљиву сцену и пажљиво их уве-
доше пред бленде, а ја се, користећи 
гужву саклоних иза неких врата. Где си, 
зове ме озарени школски друг. Па ти се 
ниси сликао са Гостом! Мани, браним 
се, стисло ме у незгодни час, браним се, 
а Пријатељ убрзо нареди: Седај у кола, 
одма’ се креће за винарију. 

Слушај, велим, ја не могу да идем; 
не могу више да ходам, мука је велика. 
Погледај – показујем му сјај на ногама 

– има да умрем од болова. Као вук сам 

у железу. Само ноге да сечем. Добро, 
премишља се он кратко, чекај нас овде 
или у хотелу– тамо ће бити свечани 
ручак.

Није требало двапут да каже. А 
у хотелу – ни живог пилета. Сала 
закупљена, гостију нема (мене је 
Пријатељ увео посебно). Две шмизла-
сте шанкерице, тотално незаинтере-
соване за мене и као госта и као пер-
сону, нису биле баш неко друштво, али 
сасушени конобар јесте. И тако нас 
двојица (испоставило се да смо ишли 

и у исти виши разред основне, али 
нити сам ја могао да се сетим њега – 
ни он мене; године нас измениле и из-
брисале), претресосмо све то време – 
од мале матуре до ових мутних голих 
и босих времена – све уз чаше вина 
из оног винског гиганта, чије је боце 
донео из тамних подрума и остава 
хотела, и поређао пред нас. Ону 
болну вучју клопку, она режућа железа, 
смакао сам са ногу и гурнуо дубље под 
сто (као да сам се поново родио), а 
хладноћа пода брзо је нестала пред 
слатким гутљајима. Ручак смо, на-
равно, морали да чекамо – али се коно-
бар снашао у кухињи па смо се ложили 
по мало, и отварали као драгоцене 
шкољке некадашње винске бисере; кра-
вате смо олабавили, каишеве на пан-
талонама опустили.

Мрак је већ почео да лиже прозоре, 
кад бану Пријатељ у салу, без Госта и 
свите, и без локалних скутоноша. Је л’ 
си јео нешто? Јеси! Одлично, ево чека 
те мој рођак на паркингу, вози те за 
Бор! А ручак, питам, а Гост? Гост је 

отишао. Превише смо се задржали у 
винарији, а он има обавезе, захвалио 
се и отишао. А, ја нећу да дозволим да 
ови наши јебиветри кркају џабе. Крећи, 
пожурује. Немој после да јуримо ауто-
бус, ако га уопште буде.

И ја стварно јурнух, више ме он 
изгура, упадох на задње седиште – да 
се не везујем, и да могу да се испружим 
– рођак даде гас. Већ до касарне загреја 
се мотор, удари топлота и призва 
дремку на очи, и ја, као на лађи која 
плови мирним морем, утонух у бла-
жени санак.

Стигли смо, трже ме рођак гласом, 
али да те нешто замолим – пио сам, 
а доле су сигурно пандури: ако не код 
стаклорезачке радње, онда су код ста-
диона или код аутобуске; не гине ми 
дување, и збогом дозволо! Извини, знам 
да није људски, али те молим да овде 
станем. Не смем доле никако. Добро, 
велим, баш ће ми пријати ваздух и 
мала шетња. Искобељах се некако, 
пружих њему руку, а образе хладном 
фебруарском северцу. И ухватих се 
десног тротоара, брзим кораком; ноћ 
је већ, и ретка кола (а тада су и так-
систи били ретка појава); понегде и 
цик-цак путањом кренух низбрдо, ка 
центру и мојој тесној топлој соби. Не 
знам да ли сам неког срео. Сећам се да 
ми је неко из кола затрубио, можда и 
двојица, али нису стали – ко их шиша, 
нису морали ни да ми трубе.

Загрли ме познати мирис моје 
топле собице, у коју хрупих након што 
погодих тесну браву (као да сам иглу 
у конац удевао), смрзнут и уморан се 
бацих несвучен на кревет, и тргох ћебе 
преко мене. Падох у сан, као што се у 
гроб пада, сан из кога ме диже упорно 
телефонско звоно. Ако ме ишта не-
рвира, то су типови који после два-
три звоњења не прекину везу, већ држе 
позив до бесвести, док их централа не 
искључи. Будале! А, ево га, овај понавља 
трећи пут! 

Молим лепо, викнух у слушалицу, 
помало нервозно и буновно.

Где су ти ципеле, пита ме отуд 
Пријатељ; одма’ сам му препознао хра-
пави глас.

Овде су, кажем још бунован, и љут 
што ме то пита.

Иди, провери, сугерише ми он.
Сачекај велим, не прекидај. Не видо’ 

их у предсобљу, нема их ни испред 
врата на ходнику.

Чекај, велим му, да проверим испод 
кревета. Али, ни тамо их нема. 

Ту су негде, велим. Шта ће теби 
моје ципеле? Знаш и сам какве су! 

Ево их, вели ми отуд Пријатељ, 
држим их у рукама, донео ми јутрос 
конобар, запаковао сам их у кутију, и 
сад ћу да их носим на станицу, да ти 
их пошаљем првим аутобусом. Јавићу 
ти када да чекаш, и регистрацију.

Таман посла, велим му, па ја не могу 
да идем на станицу по њих. Немам 
друге, бос сам.

А могао си, вели, бос да дођеш кући?
Могао сам, рекох, али уз помоћ 

свеца, Светог Трифуна.
Рајко Мицин

Илустрација: Игор Крстић
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Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2278 – ВОДОРАВНО: експрес, артисти, ролат, рудар-

ство, оток, Сена, април, Лав, када, Ава, ЛЕ, обрва, стадо, КК, ета, спор, лан, 
алати, Карл, кора, перониста, Давид, ананаси, Троноша.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Радиоактивни метал, 7. Култура старих Грка и Римљана, 
14. Роман Лајоша Зилахија, 15. Гађање некога грудвама снега, 16. Име глумице 
Сабљић, 17. Дрвени дувачки инструмент, 19. Риболовац, 20. Име певачице Станић, 
21. Мужјак пчеле, 22. Део тениске игре, 23. Заједница образовања (скр.), 24. Насеље 
Београда, 26. Оријентална биљка (јестиве семенке), 28. Ауто-ознака за Смедерево, 
30. Црте лица, изглед, 31. Мајка родитеља, 32. Врста животињске масти, 35. Титула 
исламских владара, 37. Пиће од грожђа, 38. Стари ислужени коњ, 39. Славна пе-
руанска певачица (1922 – 2008), 41. Сакупљач лековитог биља, 43. Житељ тавана, 
44. Зимски спорт.

УСПРАВНО: 1. Двосекли бодеж, 2. Држава у Азији, Персија, 3. Место код 
Неготина, познато по винским подрумима, 4. Ирена одмила, 5. Ауто-ознака за 
Јагодину, 6. Дан у недељи, 7. Превлака на Малаки, 8. Ауто-ознака за Лучани, 9. 
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Двадесет година 
није са нама

Александар Аца 
Којић

11.02.1997.  – 11.02.2017.
Успомену и сећања 
чуваћемо у нашим 

срцима.
Твоји: Лепа, Снежана, 

Мирјана, Владимир, 

Александар и Милица

Ознака пребивалишта, 10. Владарска пратња, 11. Историјски архив Београда (скр.), 
12. Владарска титула у Србији и Црној Гори, кнез, 13. Префикс за ваздушни (грч.), 
15. Чешки певач, Карел, 18. Слап, водопад, 21. Име свеца заштитника винове 
лозе и виноградарства, 22. Дан у недељи, 25. Пропелер, 26. Сневање, спавање, 27. 
Притока Дунава у Србији, 28. Припадник иранског номадског племена, 29. Шахов-
ска фигура, краљица, 31. Расплодно говече, 33. Ватра, пламен, 34. Младунче козе, 
36. Име руског писца Толстоја, 37. Заварено место, 38. Водени љускар, 40. Мили-
ампер (скр.), 42. Рачун (скр.).

Времеплов Рудника и Бора
Првог новембра 2017. године „Колектив“ навршава 70 година не-

прекидног излажења. Тим поводом овде ћемо у сваком броју доносити 
најзанимљивије чланке (или њихове делове) који су обележили године у 
којима су објављени.

Поводом 
резолуције 

Информбироа

Оскар Давичо у Бору

Такмичење у раскопу 
Чока Дулкана

Поклон Маршала Тита 
радницима Бора

У недељу једанаестог овог месеца (јул 1948.) у сали Дома културе одржан је 
митинг поводом Резолуције Информбироа о стању у КПЈ и изјаве Централног ко-
митета Комунистичке партије Југославије. На митингу је говорио друг Мирко 
Бабић, секретар МК Бор, који је разрађујући Резолуцију у појединостима објаснио 
сву њену неистинитост и неоправданост. Говор друга Бабића је често био пре-
кидан клицањем и пљескањем другу Титу, нашем Централном комитету и нашој 
Комунистичкој партији. Са митинга је упућен телеграм ЦК-у КПЈ...

ПРОТЕСТНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РАДНИКА БОРА
У вези са неоснованим оптужбама и клеветама које су нанете нашем Централном 

комитету, нашој Партији и целокупном нашем народу, по свим одељењима и 
радилиштима нашег предузећа одржавају се конференције на којима се проучавају 
оптужбе наведене у Резолуцији Информбироа и одговор нашег Централног 
комитета на те оптужбе.

На свим радилиштима нашег радног колектива са гнушањем одбацују 
Резолуцију засновану на лажима и клеветама, поздрављају Изјаву ЦК и изражавају 
своје пуно поверење у руководство наше партије и у друга Тита.  Исто тако, 
одржавају се конференције и по свим основним организацијама где се тумачи 
Резолуцја и Изјава ЦК.

(„Борски колектив“,  број 20 од 17. јула 1948. године)

Осамнестог овог месеца (фебруар 1948.) у сали Дома културе (зграда Технич-
ког факултета) наш књиженик и новинар Оскар Давичо одржао је предавање о 
догађајима у Грчкој. Давичо је прошле године, са Југословенском делегацијом при 
анкетној комисији за Грчку био у Грчкој и слушаоцима на интересантан начин 
изнео своје утиске о сусретима са партизанима Грчке и са њиховим вођом, гене-
ралом Маркосом. На крају је књижевница Мира Алечковић прочитала две своје 
песме из живота грчких партизана.

(У том броју “Колектива” објављено је и да је “акција за помоћ грчком народу 
широко  захватила раднике наших предузећа. До сада обрачуната помоћ у 50 одсто 
оделења износи 130.000 динара.”)

“Борски колектив” бр 3, 23. фебруар 1948.)

У раскопу Чока Дулкана отпочела је почетком априла такмичење које је органи-
зовао Франц Жупанић. Бушачи Рожмир Симоновић и Миодраг Божинаревић 
објавили су један другом такмичење у томе ко ће више руде  избушити. Рожмир 
Симоновић обавезао се да ће норму пребацити са 100 посто.

Већ првих дана такмичења постигнути су добри резултати. Осмог априла 
Рожмир Симоновић је пребацио норму бушења за 213 одсто, а 9. априла са 167 

процената. Миодраг Божинаревић 
је 8. и 9. априла пребацио норму са 
127 одсто.

Овом такмичењу прикључио 
се и Петар Загановић, бушач 
који је 9. априла пребацио норму 
за 55 одсто. Угледајући се на 
Рожмира Симоновића и Миод-
рга Божинаревића, отпочели су 
такмичење и Миленко Стојковић 
и Фрања Федишпер, као и Фрања 
Попорановић и Јосип Лајструс. 

(„Борски колектив”, 1948)

При својој посети 
Маршалу Југославије 
другу Титу делегација 
нашег предузећа (на 
слици) пожалила се да 
Борски рудник нема зубног 
лекара, нити пак машину 
за оправку зуба. Том при-
ликом  друг Тито је обећао 
нашој делегацији да ће 
послати Борском руднику 
једну такву машину и да 
ће им у најскорије време 
послати зубног лекара.

 Јуче је у Бор (ово је 
објављено 22. маја 1948.) 
стигла обећана машина, 
као и 127 лепо повеза-
них књига које је Маршал 
Тито поклонио Синдикалној библиотеци при Дому културе. 

(У претходном броју “Колектив”, такође на првој страни, извештава да је 
делегација током те посете петог маја, у име радника, поклонила Маршалу шахов-
ски сточић и фигуре израђене од бакра и сребра, који му се веома допао.)

(“Борски колектив” број 12 од 22. маја 1948. године)

Са банкета приређеног у част ударника 
(крајем марта 1948.)
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“Поштовани, на по-
четку смо 2017. године у 
којој имамо три јубилеја: 
150 година школства у 
Бору, 80 година школе 

“Вук Караџић” и 70 година 
листа “Колектив” - под-
сетио нас је недавно наш 
дугогодишњи сарадник 
Момчило Јовановић. 
Бавећи се детаљније бор-
ским школством, он његов 
почетак везује за податак 
из „Књиге буџета општине 
Борачке” за 1867/68. годину. Дозвола среског начелника од 11. новембра 1867. 
да се недостајући новац (325 гроша) за оправку школске зграде у Бор селу 
обезбеде прирезом, као и овера Среза да су правилно утрошена, докуменат 
је који се не може довести у сумњу. Он значи да је школа већ радила и да 
није тачан податак из XXXI књиге Грађе за историјска истраживања о Бору и 
Мајданпеку да је школство у Бору почело 1873. године.

По Јовановићу, не зна се тачно колико је школских зграда подигнуто до 
отварања Рудника, али се зна се да је од отварања све школске зграде по-
дигло предузеће чијим је развојем растао број житеља, деце, а и потреба за 
школованим производним кадром различитих профила. Рударски радови 
на Чока Дулкану најпре су угрозили школу у Бор селу, па је предузеће 1906. 
изградило нову поред Борске реке која је (1924) и одатле пресељена у нову 
зграду поред Сењака. Локација нове школе „Краљ Петар I Карађорђевић Ос-
лободилац” била је на средини пута између Бор села и „Старе колоније”, а 
предузеће је између два Светска рата подигло и зграде Француске, Руске и 
1937. године школе „Краљ Александар Карађорђевић Ујединитељ” - сада ОШ 
“Вук Караџић” (на слици).

После Другог светског рата изграђене су зграде школа: Ученика у привреди 
(сада основне “Б. Радичевић” и “Св. Сава”), Средње техничке школе, брзо на-
пуштене (на ободу старог копа), а потом и нове ОШ “3. октобар”. Предузеће 
је изградило и две касарне у којима су сада Машинско-техничка школа и 
Гимназија која је (као првоформирана средња школа у држави 1944.) започела 
рад у згради бивше Француске школе, а касније добила нову (сада ОШ “Д. 
Радовић”). Предузеће је уступило и зграду Француског дома данашњем Тех-
ничком факултету. “Ово је нормалан развој изградње пратећих објеката једне 
насеобине - закључује Јовановић - чији је просперитет био везан за рударство”.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Седам нових планета 
сличних Земљи

Мишел Гилон и његов 
тим са Универзитета у Лијежу, 
помоћу телескопа „Спицер“, от-
крили су седам планета слич-
них Земљи. Оне се крећу око 
патуљасте звезде, у систему 

„Трапист 1“ (сазвежђе Водолија), 
удаљеном од нас „само“ 40 свет-
лосних година. Шест планета 
ближих патуљастој звезди леже 
у зони где би температуре могле 
да се крећу од 0 до 100 степени Целзијуса. Од њих, научници сматрају, на три 
би могла да постоји вода. Никада досада није откривен звездани систем са то-
ликим бројем планета величине Земље и највероватније стеновитих, истиче 
Сара Сигер, професорка планетарне физике на Институту за технологију у 
Масачусетсу (МИТ).

Под повољним атмосферским условима, на површини свих откривених 
планета могла би да се налази вода, али три планете у појасу „Златокосе“ за то 
имају најбоље шансе, објаснио је Томас Зурбухен, сарадник-администратор у 
Научном директорату Насе у Вашингтону. Лансирањем телескопа „Џејмс Веб“ 
2018. године, научници се надају још бољем и прецизнијем проучавању поме-
нутог система. Тај телескоп ће бити у стању да открије хемијске трагове воде, 
метана и кисеоника потенцијалних планетарних атмосфера...

Егзопланете, односно екстрасоларне планете, небеска су тела слична 
Земљи и круже око других звезда. Научници посебно обраћају пажњу на оне 
егзопланете чија је удаљеност од звезда слична раздаљини између Земље 
и Сунца. Последњих година, човечанство открива све више потенцијално 
насељивих егзопланета, на којима се процењује да постоје услови неопходни 
за стварање живота…

(Извори: РТС, НАСА, ГАРДИЈАН, ДЕЈЛИ ТЕЛЕГРАФ)

Приредио: Љ. А. 

 Просперитет школства 
везан за рударство

Са свечане академије 
поводом Дана државности

Забележио: Љ. Алексић

Јелена Димитријевић и Алекса Манасиев, ученици Техничке школе, надахнуто су 
говорили Његошеву „Посвету праху оца Србије“, Доситејеву „Востани Сербие“ и 

„Србију” Петра Пајића.

Сечење славског колача Савеза потомака ратника од 1912. до 1918. године

Певачка група је извела неколико дивних, већ заборављених патриотских песама.

Сигуран корак КУД-а “Ветерани” у амбициозној кореографији.

Зеленом бојом обележен је појас „Златокосе”


