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Вучић: Не журимо са продајом РТБ-а, 
цена бакра је изванредна

За стратешко партнерство са РТБ-ом заинтересоване су руске и кинеске компаније, али нећемо журити са 
продајом јер компанија остварује добре пословне резултате захваљујући, пре свега, високој цени бакра на 
светском тржишту, изјавио је Александар Вучић и нагласио: -  Морамо да се спремимо и за време када 
цена бакра буде неупоредиво нижа него сада и зато јесмо за суштинску трансформацију, али да видимо како 
у међувремену да повећамо производњу. - Држава ће сигурно помагати, додао је, али новац мора да буде 
паметно и добро трошен. - РТБ Бор је најважнија компанија у источној Србији и у плану су улагања у 
геологију, отварање „Церова“ и набавку рударске опреме за „Кривељ“. – Б. Спасковски: Отварањем „Церо-
ва“ и повећањем производње у Јами приходи РТБ-а Бор били би знатно већи, а то би значило и веће учешће 
компаније у БДП-у државе, што је први и последњи циљ - наш и државни. – РТБ је у овој години измирио 
приоритетне текуће и обавезе из УППР-а у вредности око 110 милиона долара, а само за рудну ренту држави 
платио 800 милиона динара, изјавио је министар рударства Александар Антић
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Председник Србије изјавио у Мајданпеку да се држави 
исплати да има руднике бакра
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МАЈДАНПЕК. – Председник 
Србије Александар Вучић посе-
тио је првог септембра Рудник бакра 
Мајданпек и његов површински коп 

„Јужни ревир“. Највеће и најстарије 
лежите бакра у граду подно Старице 

разгледао је са министрима рударства и 
привреде у Влади Србије, Александром 
Антићем и Гораном Кнежевићем, док 
је пре тога са министром просвете 

Младеном Шарчевићем посетио ре-
новирану зграду Гимназије и Техничке 
школе. Председник Србије био је тога 
дана и у друштву првог потпредседника 
Владе Србије и министра унутрашњих 
послова Небојше Стефановића, првог 

човека „Путева Србије“ Зорана Дроб-
њака и директора Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Марком 
Благојевићем. 

Повод за долазак највиших држав-
них званичника у Мајданпек били су 
добри производни резултати које Рудар-
ско-топионичарски басен Бор остварује 
од прошле године и то захваљујући ста-
билном и прецизном раду нове топи-
онице, али и знатно већој рударској 
производњи у мајданпечком руднику. 
Наравно, нити би нова топионица у 
Бору радила пуним капацитетом, нити 
би могла да буде повећана продукција 
у Мајданпеку да РТБ није имао 

разумевање и помоћ државе. Подсетимо, 
Влада је 2014. године помогла заврше-
так нове топионице са 30 милиона евра 
кредита, а помоћ државе није изостала 

ни у овој години, када су РТБ-у Бор из 
буџета Републике за обртна средства 
дате две милијарде динара. Тим новцем 
РТБ је платио струју и репроматеријал, 
а сопствена средства у истој вредно-
сти ослободио је за куповину рударске 
опреме у Мајданпеку ради повећања 
производње. За раскривање лежишта 

„Јужни ревир“, бржи долазак до руде и 

већу производњу купљено је шест ками-
она „белаза“, багер, бушилица, булдозер. 

Председник Александар Ву чић имао 
је прилику да се на лицу мес та увери 
како ради нова опрема па је, импресио-
ниран њеним „габаритима“, по желео да 
изблиза види багер и поразговара са ру-

коваоцем. Захваливши се свим рударима 
који напорно и тешко раде - не само за 
себе и своју децу, већ и за будућност 
Србије - пошто је, како је истакао, 

У економији је све добро, има места за веће плате
Србија нема великих проблема у економији, рекао је председник 

Србије Александар Вучић у Мајданпеку и додао се све у нашој привреди 
добро одвија, без великих проблема, те најавио повећање пензија и плата у 
јавном сектору. – Разговарао сам са багеристом, Извонар му је име. Он има 
плату 65 хиљада динара. Ради веома одговоран и тежак посао, управља 
огромном машином, пази одакле ће да узме руду, како да је утовари у ка-
мион и притом води рачуна да никога не повреди. Питао сам га шта је то 
што он мисли да би могло да се уради, а да буде још боље. Па, ако би мог-
ло још мало више да се заради, онда не би бринуо ни о потомству, ни о све-
му осталом, рекао ми је. Повећања о којима говоримо, не само минималне 
цене рада и не само у јавном сектору, свакако морају да се односе и на при-
ватни сектор јер он мора да буде примамљивији од јавног. Верујем да ћемо 
са садашњих 405 евра достићи ускоро 450 евра плате. И то није довољно, 
али је боље од 350 евра месечно, колико смо имали пре три године.

Вучић: Не журимо са продајом 
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РТБ-а, цена бакра је изванредна

пословање РТБ-а Бор важно за државу, 
Александар Вучић је најпре објаснио но-
винарима порекло нове рударске опреме.

-Белоруске камионе марке „белаз“ 
договорили смо када смо били у 
посети председнику Лукашенку и 
белоруској влади. Мислим да смо 
успели да нађемо врхунске машине 
које могу да носе 220 тона. Дакле, он 
може да „понесе“ шест до седам ових 
кашика које му багер „комацу“ сипа, 
пошто је једна тешка 30 тона. „Бела-
зови“ камиони набављени су по цени 
2,1 милион евра, а, поређења ради, 
мислим да „катерпиларов“ кошта 3,9 
милиона. Дакле, опрема је обезбеђена 
по веома повољним условима. Нашим 
стручним људима било је потребно 
седам дана да саставе једно возило, 
тако да нам је у будућности сигурно 
потребно више људи за склапање 
ових грдосија. Верујем да ће ти нови 
стручни људи доћи из школе коју смо 
данас посетили и помоћи да то убудуће 
брже радимо – казао је Вучић. 

-Потребни су нам и „Кривељ“ и 

„Церово“ – додао је председник Србије 
– јер подаци говоре да је то 50 или 
тек нешто више од 50 процената 
нашег концентрата у топионици. То 
је озбиљан проблем јер на остатку 
се углавном губе паре, не зарађују се. 
Зато је важно да имамо нашу руду и 

због бруто домаћег производа, али 
и због тога да не бисмо губили, већ 
зарађивали велики новац. Говорим 
о великом новцу јер је цена бакра 

данас 6.750 долара за тону, а до пре 
само три-четири године била је 4.600 
долара. То је огромна разлика у цени 
и данас се итекако исплати имати 
руднике бакра. По нашим проценама 
цена бакра ће расти и до 7.000 долара, 
можда чак достигне и 7.300 по тони, а 

то нам отвара велике могућности да 
убрзамо улагања у „Церово“, које је за 
нас најважније, и купимо дампере за 

„Кривељ“ – рекао је председник.

Вучић је објаснио да висока цена 
бакра неће потрајати довека, али да сва-
како овај период треба искористити да 
се новац уложи у оно од чега се може 
зарађивати. – Морамо да се спре-
мимо за време када цена бакра неће 
бити тако добра, односно када за две, 
три или четири године буде неупоре-
диво нижа него сада. Зато ми јесмо 
за суштинску трансформацију, али 
да видимо како у међувремену да 
повећамо производњу. Држава ће си-
гурно помагати, али новац мора да 
буде паметно и добро утрошен – казао 
је он, додавши да је РТБ Бор најважнија 
компанија на истоку Србије.

-Људи из Бора и Мајданпека имају 
специфичан живот и они воле РТБ. 
Воле га мештани Кривеља, Злота и 
они у околини „Церова“. Оно што 
ћемо ми морати да урадимо јесте да 
платимо истраживања много више. 
Јер, ако смо на „Кривељској косини“ 
пронашли лежиште, а да смо бук-
вално тек пробушили први камен, то 
значи да морамо много више да уло-
жимо у геологију и мислим да ће то 

тек дати озбиљније резултате у го-
динама које долазе. У Мајданпеку 
имамо доста злата, то може бити до-
датни подстицај за развој региона и 
целе источне Србије, али не смемо за-
боравити и остале привредне гране 
јер не сме све да се ослони на РТБ – 
подвукао је Александар Вучић. 

За стратешко партнерство са РТБ-ом 
заинтересоване су, како је рекао, руске и 
кинеске компаније, али се неће журити 
са продајом јер компанија остварује 
добре пословне резултате захваљујући, 
пре свега, високој цени бакра на свет-
ском тржишту. 

-Разговарамо са више њих, дола-
зили су и Руси, и Кинези, и још неки. 

РТБ је срце 
Тимочке крајине

РТБ је срце овог краја. Чак и 
Зајечар једним делом, али и цео део 
према Рготини живи од РТБ-а. Када 
би било могуће да нам приходи ове го-
дине уместо планираних 320 милио-
на премаше 500 милиона долара, ми 
не бисмо имали проблема са било чим 
у источној Србији. Ускоро почиње и 
потпуна реконструкција пута Мила-
новац – Кладово, видећемо још да ура-
димо Милановац-Голубац и Голубац-
Велико Градиште, а онда Велико Гра-
диште-Костолац-Пожаревац и тиме 
отворимо ту тзв. Дунавску магистра-
лу и труистички, али и привредно, ка-
зао је председник Србије.

Опрема је обезбеђена по веома повољним условима
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Али, што се тиче „Бора“, није нам то 
сада, како би се рекло, „пред главу“. 
Није, јер је цена бакра изванредна. Да 

се не лажемо, нити би РТБ могао да 
плаћа струју и порезе, нити било шта 
друго да цена није оваква. Такође, да 

се не лажемо ни то, бакар је отишао 
у небеса заслугом Кинеза који имају 
комплетан монопол на светском 

тржишту бакра. Зато је важно да ове 
године из Мајданпека буде бар 4.000 
тоне бакра више него 2016., а да на-
редне године буде седам до седам и по 
хиљада тона више него ове године. То 
би било од великог значаја за целу 
нашу земљу – рекао је Александар 
Вучић.

Оцењујући посету председ-
ника Србије и ресорних министара 
Мајданпеку најбољим показатељем 
државне подршке РТБ-у и Тимочкој 
крајини, генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски подсетио је да 
Србија и РТБ располажу резервама од 
милијарду и 340 милиона тона руде.

-Само у Мајданпеку је 400 мили-
она тона руде и овај рудник, са акту-
елним капацитетом, има обезбеђен 
полувековни рад. Овде се годишње, 
у флотацији коју смо завршили пре 
месец дана и у њу уложили 20 ми-
лиона евра, преради седам мили-
она тона руде, толики је капацитет 
новог постројења. „Јужни ревир“ је 
локација где је 1961. године први 
пут започета експлоатација бакра у 

Мајданпеку. Прешло се касније на 
„Северни ревир“, па се, ево, враћамо 
на југ и преосталих 240 милиона тона. 
Са капацитетом прераде који сам по-
менуо, овде имамо руде за наредних 
35 година, а да до ње дођемо помаже 
нам управо механизација чију је на-

Вучић: Не журимо са продајом 

Много је глупости 
учињено у случају 

„Митилинеос“
Председник Србије Алексан-

дар Вучић изјавио је у Мајданпеку 
да је учињено „много глупости“ у 
време када је настао дуг РТБ-а 
Бор према грчкој компанији „Ми-
тилинеос“ која је тужила државу 
Србију. Истакавши да је „за тај 
проблем знао од почетка“, Вучић 
је рекао: - Могли смо да се дого-
воримо и исплатимо 35, уместо 
40 милиона долара колико сада 
држава Србија треба да плати 

„Митилинеосу“, али би се наш-
ли они који би питали зашто није 
урађено поравнање на износ од, 
рецимо, 30 милиона долара. То је 
то лицемерје којем смо изложени 
сваки дан – рекао је Вучић.

„Због добре цене важно је да ове 
године из Мајданпека буде бар 4.000 

тона бакра више него лане, а наредне 
до 7.500 тона више него ове”
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бавку помогла Влада Србије. Од прве 
руде нас дели 120 метара и 16 мили-
она тона раскривке коју морамо укло-
нити. Док то овде радимо, руду откопа-
вамо са Андезитског прста, где такође 
треба да сиђемо 160 метара испод ак-
туелног нивоа и то ћемо радити наред-
них 12 месеци – објаснио је Спасковски. 

Напомињући да ће се сви потрудити 
да се до нове руде стигне што пре, први 
човек РТБ-а рекао је да пуне ефекте од 
нове опреме очекује до краја године и 
то кроз повећање годишње производње 
за 4.000-4.500 тона бакра у концен-
трату више него прошле године. Већ у 
следећој, како је рекао, очекује се седам 
до седам и по хиљада тона бакра више 
него ове године. 

-Морам да кажем и то да смо завр-
шили нову топионицу и да она данас 
успешно ради, а дима у Бору више 
нема. Битно је и то да се у њој топи 
концентрат који је 60% до 65% из 
домаћих сировина, а остатак је из 
увоза. Из увозних сировина, на име 
услужне прераде, зараде нема, па нас 
то приморава, поготово сада када је 
цена бакра добра, да што пре отво-
римо наше руднике. Ту мислим на 

„Церово“ које је надомак Бора и има 
огромне резерве - преко 210 милиона 
тона руде. Тиме попуњавамо топио-
ницу и остварујемо знатно већу зараду. 
Улагања у „Церово“ су око 250 мили-
она долара, то није мали новац, али је 
новац који се мора уложити за две и 
по, највише две године и седам месеци. 
Отварањем „Церова“ и повећањем 
производње у Јами приходи РТБ-а Бор 
били би знатно већи, а то би значило 
и веће учешће компаније у БДП-у 

државе, што је први и последњи циљ - 
наш и државни – казао је Спасковски 
и подвукао да је РТБ прошле године 

остварио приход од 200 милиона 
долара, а да до краја ове очекује 320 
милиона долара. Имамо шансу, имамо 

механизацију, треба је додуше купити 
и за „Кривељ“ и „Церово“, треба само 
да кренемо ка бољем сутра, у веће 

учинке. Зато до руде морамо доћи што 
пре – истакао је Благоје Спасковски.

Министар рударства и енергетике 

у Влади Србије Александар Антић 
истакао је да РТБ бележи добре по-
словне резултате и да је захваљујући 
тој чињеници борска компанија само 
у овој години платила рудну ренту у 
износу 800 милиона динара. За струју, 
текуће рачуне и старе дугове, РТБ је до 
сада платио 3,8 милијарди динара, чуло 
се од Антића.

-РТБ је у овој години измирио при-
оритетне текуће и обавезе из УППР-а 
у вредности око 110 милиона долара! 
Успели смо да у 2016. опоравимо ову 
компанију и подигнемо производњу 
на преко 60 хиљада тона бакра. Ове 
године резултати ће бити још бољи 
јер већ сада, у односу на исти период 
прошле године, имамо за 12% већу 
производњу, а ЕБИДА је за седам 
месеци 37 милиона долара. То говори 
да је РТБ кренуо сигурним кора-
ком у добром смеру, што је део по-
литике ове владе и подршке коју је 
борској компанији дала. Нова опрема 
за Мајданпек је најбољи доказ овак-
вог државног опредељења и ми 
настављамо са модернизацијом РТБ-а 
у циљу његове укупне стабилизације 
– закључио је министар рударства Алек-
сандар Антић.

Текст: Горица Тончев Василић  
Фото: Љубиша Алексић

Педесет милиона 
за боље путеве

Александар Вучић рекао је да је са 
директором „Путева Србије“ Зораном 
Дробњаком постигнут договор да се 
направе путеви Жагубица – Крепољин 
и Рудна Глава – Крш – Горњане и да ће 
за те путне правце бити издвојено 50 
милиона. – Циљ је да спојимо борску и 
мајданпечку општину и да инвестито-
ри више не заобилазе источну Србију 
због лоших путева. Мислим да ћемо 
то моћи да урадимо због суфицита у 
буџету који имамо, казао је Вучић.

РТБ-а, цена бакра је изванредна

Председник у разговору са басенским синдикалцима
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Александар Вучић: Борска компанија јури напред
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БЕОГРАД. – Коментаришући 
пројекцију раста бруто домаћег произ-
вода од три одсто у овој години, пред-
седник Србије Александар Вучић 
рекао је новинарима (21. августа) да су 
на планирани привредни раст највећи 
негативни утицај имали јака зима, про-
блеми у грађевинској сезони, али и ка-
тастрофална летња суша. Губитак који 
само на кукурузу, као је рекао, износи 
милијарду, могу да надокнаде остали 
делови привреде. Похваливши по-

словне резултате РТБ-а председник 
државе казао је да борска компанија 

„јури напред“ и да ће имати удео у 
расту БДП.

-Грађани Србије не треба да бри-
ну, наша производња расте. У ЕПС-у 
је много боље стање него што је 
било, мислим да ће премаши ти 
производњу од прошле године, а ево 
сад нам РТБ Бор јури напред и из-
гледа да ће да утрчи са додатних 
0,3 одсто до краја године. Видећемо 

колики ће БДП бити - казао је Вучић 
новинарима. 

И министар привреде Горан 
Кнежевић изразио је оптимизам по 
питању пораста БДП-а истакавши да 
очекује да укупни привредни раст до-
стигне три процента. Кнежевић је 
објаснио да је његов оптимизам засно-
ван на мерама које предузима радна 
група задужена за праћење бруто 
домаћег производа.

Према његовим речима велике 

компаније попут Рударско-топиони-
чарског басена Бор, „Петрохемије“ из 
Панчева и Метанолско-сирћетног ком-
плекса из Кикинде веома добро раде, 
па је реално очекивати њихов допри-
нос привредном расту. 

Г. Тончев Василић

БОР. - Општина Бор ће у најкраћем 
року формирати радну групу, састављену 
од стручњака Рударско-топионичар-
ског басена Бор и представника месних 
заједница Слатина, Метовница и Бресто-
вац, која ће учествовати и давати пред-
логе у изради Просторног плана посебне 
намене за локалитет „Чукару Пеки” - до-
говорено је на састанку представника 
компаније „Ракита експлорејшн”, ло-
калне самоуправе, месних заједница и 
РТБ-а (22. августа). Такође се разгова-
рало и о цени откупа која се нуди влас-
ницима земљишта на коме би, како се 
очекује у наредном периоду, требало да 
почну радови на отварању рудника и 
одржавању приступних путева. 

- Радна група, заједно са пред-
ставницима компаније „Ракита 
експлорејшн”, требало би да дефи-
нише, између осталог, израду про-
сторног плана, јер нама је важно да 
грађанима општине Бор, месних 
заједница на којима се планира 
отварање новог рудника у потпуно-
сти буду задовољени услови екологије, 
економије и заштите животне средине. 
То значи да заједно морамо да форми-
рамо будући рудник и да заједно шти-
тимо најпре интересе грађана оп-
штине Бор, односно места које сам 
поменуо, а затим и интересе инвести-
тора – рекао је Александар Миликић, 
председник Општине Бор.

Благоје Спасковски, генерални ди-
ректор РТБ-а Бор, сматра да је саста-
нак био плодан и да ће дати одређене 
резултате. – Просторни план по-
себне намене за локалитет „Чукару 
Пеки” мора бити урађен тако да буде 
задовољен сваки мештанин села Бре-
стовац, Метовница и Слатина, а опет 
уз поштовање еколошких и свих пра-
вила живота које имају грађани 
Европе.

Дејан Кожељ, директор „Ракита 
експлорејшн”, истакао је да је рок за 
израду плана годину дана, након чега ће 
бити представљен у општини Бор (30 
дана), када ће сви заинтересовани моћи 
да дају свој коментар на план. - Радна 

група ће се укључити у израду плана 
у мери колико јој омогући онај ко је 
ангажован за тај посао. Институт за 
урбанизам и архитектуру Србије је 
добио задатак да уради просторни 
план и сигурно ће консултовати радну 
групу, а све предлоге које сматра за 
сврсисходне и употребљиве сигурно 
ће укључити у план. 

Како би се сарадња између компанија 
„Ракита експлорејшн” и РТБ-а Бор, ло-
калне самоуправе и становништва Сла-
тине, Метовнице и Брестовца подигла на 
што виши ниво, том приликом је дого-
ворено да се слични састанци одржавају 
најмање једном месечно.

Ј. Станојевић 

Председник Србије Алексан-
дар Вучић изјавио је да очекује 
раст БДП-а од 2,6 до 2,7 од-
сто ове године. - У ЕПС-у је 
много боље стање него што је 
било, мислим да ће премашити 
производњу од прошле године, 
а ево сад нам РТБ Бор јури на-
пред и изгледа да ће да утрчи 
са додатних 0,3 одсто до краја 
године. Видећемо колики ће 
БДП бити, рекао је Вучић но-
винарима. – Министар привре-
де Горан Кнежевић изразио је 
оптимизам по питању пораста 
БДП-а и истакао да очекује да 
укупни привредни раст достиг-
не три процента

РТБ подиже бруто домаћи 
производ Србије

А. Миликић: Нама је важно да грађанима општине Бор, месних заједница на којима се планира отварање новог рудника буду 
задовољени услови екологије, економије и заштите животне средине у потпуности. – Б. Спасковски: Просторни план мора бити 
урађен тако да буде задовољен сваки мештанин села Брестовац, Метовница и Слатина, а опет уз поштовање еколошких и свих 
правила живота које имају грађани Европе. – Д. Кожељ: Институт за урбанизам и архитектуру Србије је добио задатак да уради 
просторни план и сигурно ће консултовати радну групу

Заједнички до будућег рудника
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МАЈДАНПЕК. - Све можете да изгубите, али 
једно не можете никада. То је ваше знање. Зато вас 
молим, да учите и радите марљиво, да будете вредни, 
да будете посвећени, да волите свој Мајданпек, да 
волите своју Србију, а онолико колико можемо ми 

ћемо да помажемо, док не дође ваше време да нас 
на свим овим местима замените - порука је Алек-
сандра Вучића, председника Србије, мајданпечким 
средњошколцима на свечаности уприличеној првог 
септембра у реконструисаној и добро опремљеној 
згради средњих школа у коју је држава уложила 1,2 
милиона евра.

За око 400 ученика у Техничкој школи и Гимназији, 
први септембар био је посебан будући да су се, после 
четири године „подстанарског“ статуса у мајданпечким 
основним школама, вратили у своју зграду. Поче-
так нове школске године честитао им је председ-
ник државе Александар Вучић, који је са сарадни-
цима, Небојшом Стефановићем, потпредседником 
Владе, министром просвете Младеном Шарчевићем 
и Марком Благојевићем, директором Канцеларије 
за управљање јавним улагањима, али и домаћинима, 
најпре обишао објекат од 4.220 квадратних метара у 
којем је замењено све, од крова и столарије, до подова, 
санитарија и фасаде, а знатна средства уложена су 
у опрему и инвентар. Такође, замењен је и систем 
грејања, па ће се ученици убудуће, уместо на мазут, 
грејати на пелет. Председник је са ученицима разго-
варао, на пар минута поделио и школску клупу, а у 
фискултурној сали заиграо стони тенис и успут рекао 
да је у Енглеској чуо да мотивација ученика може бити 
већа када је школа лепо опремљена и када уче из ква-
литетних уџбеника.

Директор Техничке школе Драгослав Јанковић је 
на свечаности истакао да је изузетна част доживети 
да председник државе Александар Вучић и људи из 
самог државног врха, па и министар просвете Младен 
Шарчевић, буду ту на почетку школске године: - 
Давне 1961. у Мајданпеку је отворена Школа уче-
ника у привреди, веома слична данашњем дуал-
ном образовању, када се знање стицало у школи, 
а пракса у предузећима. Након тога, 1968. године, 
кренуло је средњошколско образовање, да би 
1976/1977. био изграђен објекат у којем су данас 
смештене средње школе. У међувремену, он је 
постао неупотребљив да би данас поново био један 
од најлепших и најбоље опремљених.

Општина Мајданпек је обезбеђењем око 2,5 ми-
лиона динара за опремање учионица допринела 
стварању бољих услова за рад средњих школа. - Из-
узетна ми је част и велико задовољство што могу 
да Вас поздравим у име општине Мајданпек, јер ме 
као свршеног ђака ове школе везују лепа сећања 
за давне осамдесете. Тада сам као представник 
четврте генерације похађао наставу у једној од 
најбоље опремљених школа не само у Србији већ и 

тадашњој Југославији - казао је Дејан Вагнер, пред-
седник општине Мајданпек: - Године су пролазиле, 
много тога лошег се догодило, и што под утицајем 
зуба времена, што због двадесетогодишње беспа-
рице, а највећим делом због људског немара, некада 
школа за пример, постала је руина до те мере да смо 
2013. наставу морали да изместимо у зграде других 
школа. Осврћући се на изложене фотографије објекта 
некада и сад, Вагнер је истакао: - Није циљ ових 
фотографија да видимо ефекте реновирања, већ да 
подсете да нам се то не понови. То ће бити дуго-
рочан задатак за све, од нас који водимо општину, 
до професора, директора, ненаставног особља, уче-
ника и њихових родитеља. 

Вагнер је подсетио да је зграда реновирана у 
оквиру Програма обнове, модернизације образовних 
здравствених и установа социјалне заштите. Захвалио 
је свима који су допринели да се пројекат реализује: 
својим сарадницима који су припремили документацију, 
Марку Благојевићу и људима из Канцеларије за 
управљање јавним улагањима, извођачима радова и 
надзорима, а нарочито, најодговорнијим људима на 
челу са Александром Вучићем који су омогућили „да 
добијемо овај објекат који ће бити храм знања и 

будућност Мајданпека“. Са надом да ће боравак и рад 
у оваквом амбијенту бити подстрек професорима да 
што квалитетније преносе знање ученицима, а овима 
да на учење приону што више, Вагнер је пожелео 
срећан почетак школске године.

Александар Вучић је на почетку излагања казао: 
- Разлику видите, после 41 године објекат је 
обновљен, а потом се обратио ученицима: - То значи 
две обавезе више за вас. Прва је да радите и учите 
марљивије, више, а друга да чувате овај објекат, 
да вам се не би поновило да изгледа онако како 
је изгледао до јуче. Неко мора и после вас да иде 
у ову школу, Мајданпек мора да живи, морамо да 
развијамо управо оне способности код људи које 
су најважније за привредни опстанак и опоравак 
Мајданпека и читавог Борског округа, и хоћу да 
вам се захвалим на марљивости. Нећу да вам го-
ворим много вам је лепо... Ја вас молим и од вас 
тражим као председник државе, а не тражећи 

ништа за себе, да радите и учите што је могуће више, 
да будете одговорни, да слушате своје наставнике, а 
ми ћемо гледати колико је могуће да поправљамо 
услове тим људима да могу да раде више. 

Вучић се потом обратио и просветним радницима: 
- Имаћете веома брзо сви, не велике, и не довољне, 
али свакако веће плате него икада, па ћемо полако 
и то да наставимо и правимо још бољим. Али 
и то нећемо успети, ако ова деца не буду радила 
марљивије, ако не буду учила више.

Текст: Силвија Вукашиновић 
Фото: Љубиша Алексић

Вучић са сарадницима на почетку школске године у Мајданпеку

Школа за будућност

У реконструисаној згради средњих школа у коју је уложено 1,2 милиона евра, после четири године 
поново је зазвонило школско звоно за око 400 ученика Техничке школе и Гимназије.- У објекту 
изграђеном пре 40 година замењено је све, од крова и столарије, до подова, санитарија и фасаде. - 
Замењен је и систем грејања, па ће се, уместо на мазут, грејати на пелет, а знатна средства уложена 
су у опрему и инвентар

Упознавање у школској клупи

Вучић: Све можете да изгубите, али знање никада!

Лепа школа и модерна опрема као додатни 
мотив за учење
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Студенти из Јапана посетили 

РТБ БОР. – Седморо студената 
са Акита универзитета у Јапану, где 
се проучавају минерални и енергет-
ски ресурси целог света (Факултет за 
истраживање интернационалних ре-
сурса - Faculty of International Resource 

Sciences), предвођени професором 
Даизо Ишијамом, и шесторо са Технич-
ког факултета у Бору, заједно са проф. 
др Грозданком Богдановић и проф. др 
Дејаном Таникићем, продеканом за на-

учноистраживачки рад и међународну 
сарадњу, посетили су 15. августа повр-
шински коп “Велики Кривељ”, тамошњу 
флотацију, командну салу нове топио-
нице и присуствовали ливењу анода. За 
госте из Јапана, земље са веома малим 
бројем рудника, била је ово веома добра 
прилика да виде како на једном месту 
функционише комплетан рударски 
систем - ископавање, припрема мине-
ралних сировина и топљење, што ће им 
олакшати и рад на еколошкој студији за-
штите околине рудника. Био је ово први 
сусрет са оним што су учили на факул-
тету, а кроз поменуте погоне провели су 
их, уз објашњења и одговоре на бројна 
питања, млади басенски стручњаци.

Реч је о сарадњи у оквиру 
међународног пројекта „Истраживање 
интегрисаних система за анализу 
урбаног окружења и унапређено 
искоришћење метала ради обезбеђења 

одрживог развоја ресурса“. Српски и 
јапански тимови се, заправо, труде да 
развију напреднију методу екстракције, 
искоришћења метала, и тако смање 
штетан утицај на околину, односно по-
спеше одрживи развој. Овај пројекат из 

јапанског SATREPS-програма заједно 
реализују Akita University, Japan Space 
Systems и Mitsui Mineral Development 
Engineering Co., Ltd. (MINDECO) из 
Јапана, са борским Институтом за ру-

дарство и металургију и Техничким 
факултетом. 

Професор Ишијама (Daizo Ishiyama) 
други пут је у Бору и наглашава да 
је сврха ове посете образовање за за-
штиту животне средине. На наше 

питање да ли се нешто у Бору проме-
нило од прошлогодишње посете он без 
двоумљења каже: - Квалитет ваздуха је 
много бољи, а ми сада радимо теренска 
истраживања квалитета речне воде. 
Јер, сврха пројекта на коме радимо је 
процена квалитета животне средине 

како бисмо подржали одрживи развој 
овог краја. Рударство негативно утиче 
на животну средину, али нам је неоп-
ходно да бисмо одржали наш свакод-
невни живот. Дакле, да бисмо наста-
вили свакодневни живот неопходан 
нам је одржив развој у рударству. Пут 
до њега изузетно је тежак, али морамо 
да покушамо. Ови млади људи би, 

можда, могли да пронађу решење за 
одрживи развој рударства.

Професор Ишијама са задовољством 
каже да његови студенти у Бору први 
пут виде овакве рударске објекте. Они 
су учили о рударским системима на 
предавањима, али су у РТБ дошли да 

виде постројења и да науче шта то, у 
ствари, значи у пракси. - Учење које 
се заснива на посматрању веома је 
значајно – сматра Ишијама - и после 
овог искуства они ће лакше и боље 
схватити садржаје предавања која су 
слушали.

-Са Акита универзитетом из 
Јапана и Институтом за рудар-
ство и металургију заједно смо на 
пројекту који се бави анализом и 
пречишћавањем отпадних вода на-
сталих на девастираним подручјима. 
Данас смо у заједничкој посети басен-
ским погонима, а сутра следе четири 
предавања (професора са сваког 
од наших одсека) за наших шест и 
њихових седам студената – рече нам 
Дејан Таникић. - Наравно, нагласак 
је на екологији. После тога следи 
двонедељни теренски рад током којег 
ће студенти зајендо ићи на мерне 
тачке, узорковати, а онда испити-
вати отпадне воде како би пред крај 
боравка анализирали те резултате. 

Ваздух у Бору је много чистији него прошле године – износи свој 
први утисак професор из Јапана који већ други пут доводи студенте 
са Акита универзитета у Бор сматрајући да је учење које се заснива 
на посматрању веома значајно. - Рударство негативно утиче на жи-
вотну средину, али нам је неопходно како бисмо одржали, настави-
ли, наш свакодневни живот, а ови млади људи би, можда, могли да 
пронађу то тешко решење одрживог развоја рударства

Ишијама: Пронаћи пут 

Даизо Ишијама Дејан Таникић

Стефан Ђорђиевски

У командној сали кривељске флотације

Масајоши Хихата

Учење засновано на 
посматрању веома 

је значајно - сматра 
професор из Јапана
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Рударско-топионичарски басен Бор

РБМ. - Након обиласка готово 
свих борских делова РТБ-а, група сту-
дената Акита универзитета у Јапану, 
специјализованог за проучавање ми-
нералних и енергетских ресурса света, 
посетила је 23. августа и Рудник бакра 
Мајданпек. Посета је део сарадње ре-
ализоване кроз међународни пројекат 

„Истраживање интегрисаних си-
стема за анализу урбаног окружења и 
унапређено искоришћење метала ради 
обезбеђења одрживог развоја ресурса”, 
јапанског „SATREPS“ програма који 

реализују са Институтом за рударство 
и металургију и Техничким факулте-
том у Бору.

Како је сврха ове посете образовање 
за заштиту животне средине, студен ти 
из Јапана, а са њима и њиховим бор-
ским колегама били су професор 
Даизо Ишијама и проф. др Грозданка 
Богдановић, саслушали су са пуно 
пажње све информације стручњака 
Рудника бакра Мајданпек, из историје 
рударења, геологије, али и самог про-
цеса експлоатације и рада на површин-

ском копу у непосредној близини града.
-Највише их занима утицај ру-

дарства на животну средину, колики 
је степен деградације и сами про-
цеси, односно могућност да их на 
лицу места упознају и виде будући да 
такве прилике до сада нису имали – 
каже професорка Грозданка Богдановић, 
наглашавајући да и домаћини из ових 
сусрета имају знатне користи. - Овакве 
посете нам пуно значе, јер нам је и 
рад са Јапаном врло важан. Наши 
студенти заједно са њима истражују 

нешто ново, успостављају нове везе, 
заједно уче на терену и савладавају 
нове технологије. Оне су врло 
важне не само на примеру Бора и 
Мајданпека, већ и за сличне руднике 
који постоје у свету.

Директни контакти су у том смислу 
за све драгоцени, наглашавају учесници 
овог пројекта задовољни што им је и у 
Руднику бакра Мајданпек омогућено 
да сагледају комплетан производни 
процес. 

Студенти из Јапана посетили и Рудник бакра Мајданпек

Посетиоци су са пуно пажње саслушали све информације о 
историји рударења, геологији, али и самом процесу експлоатације 
и рада на површинском копу у непосредној близини града

Драгоцена сарадња

Ваља рећи да је путем овог пројекта 
Институт добио доста модерне ана-
литичке опреме, док је Технички фа-
култет више заступљен на образовном 
плану: рад са студентима, предавања, 
научни радови… 

Да је значај ове посете за јапанске 
студенте заиста онакав каквим га је пред-
ставио проф. Ишијама потврдила нам је, 
најпре, Колан (Khulan Munkhazaya) 
из Монголије, која на Акита универ-
зитету студира инжењерство заштите 
животне средине: - Посета погонима 
РТБ-а била је веома занимљива, по-
готово флотацији у Великом Кривељу 
и топионици. Имала сам прилику да 
видим све што сам учила и уверена 
сам да ће сви студенти стећи много 
знања током овог теренског рада. 
Први пут сам у Србији и, поредећи 
је са Јапаном и Монголијом, могу да 
кажем да ми је архитектура Београда 
слична европској, док ме Бор више 
подсећа на Русију и Монголију, а 
српска храна (кобасице, хлеб, сиреви) 
на храну у Монголији. Људи у Србији 
су веома великодушни, насмејани…

Џин Бо (Jin Bo) је из Кине, а на 
Акита универзитету студира науку о ре-

сурсима и инжењеринг: -Овде је све 
врло велико, радници раде врло на-
порно, али ваздух у Бору је чист – 
каже он. –Најснажнији утисак на мене 
оставио је површински коп “Велики 
Кривељ” и дампери. Своје утиске 

о Србији изнећу вам кад прође још 
неко време, пред крај нашег боравка, 
али већ сада могу рећи да је храна од-
лична, укусна. 

И на Јапанца Масајоши Хихату 
(Масаyосхи Хихата), који студира ре-

сурсе, најснажнији утисак оставио је коп 
„Велики Кривељ“. - Пре него што сам 
дошао овде изучавао сам литературу и 
све што се могло наћи на интернету о 
борским и мајданпчком руднику тако 
да је ово био узвбуљив сусрет са вели-
ким рудником – каже Хихату. - Што се 
тиче природе, реке у Јапану су доста 
чистије у поређењу са онима које сам 

овде видео. Најпре се Дунав, са којим 
сам се “срео” у Београду, не може по-
редити са чистоћом јапанских река, а 
овдашње су још загађеније, тако да је 
утисак још драстичнији у поређењу 
са природом Јапана. 

Да сазнамо утиске гостију помо-
гао нам је Стефан Ђорђиевски, Бора-
нин, друга години докторских студија 
на Акита универзитету. – Одлично 
познајем ове, као и студенете који су 
прошле године посетили РТБ – каже 
Ђорђиевски. - Помажем им при оби-
ласку терена, преводим. Донекле 
сам упознао њихов менталитет тако 
да могу да посредујем између њих 
и наших људи овде у Бору. Као што 
сте видели, доста су се задржали у 
командној сали нове топионице где 
су их највише интересовале хемијске 
реакције које се одигравају у флеш-
пећи приликом топљења концен-
трата и, касније, у конверторима и на 
пламеној рафинацији. 

Текст и фото: Љубиша Алексић

одрживог развоја рударства

Колан (Khulan Munkhazaya) Џин Бо

Хемијске реакције у флеш-пећи биле су тема бројних питања 
у командној сали нове топионице

С. Вукашиновић
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Августовска производња РБМ-а солидна

Санирана транспортна трака у РБМ-у

Поново ради „Фаза 1“

 РБМ. - Августовска производња 
у Руднику бакра Мајданпек је са више 
од 1.600 тона бакра у концентрату и 
пратећим количинама сребра и злата – 
солидна, имајући у виду околности које 
су је пратиле. Податак да је са око 1,5 
милиона тона укупних ископина план 
на тој позицији остварен преко 70 одсто 

показује да је резултат знатно повољнији 
од прошломесечног.

-План на руди је остварен са 87,82 
одсто, а садржај бакра са 91, 07 проце-
ната, што се негативно одразило и на 
укупну количину бакра у руди, која је 
остварена са око 80 одсто. Подбачај 
је резултат мање датих количина 

и откопавања у делу радилишта са 
слабијим садржајем метала - каже 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. 

Међутим, евидентан је помак у 
остваривању плана на раскривци и поред 
тога што је вожена на спољна јаловишта. 
Јер, хаварија на транспортном систему 
Ф1 представљала је велики проблем који 
је интервенцијом на траци Т06 коначно 
превазиђен. Осим тога, требало је са-
нирати и последице великих падавина 
средином месеца. Ипак, некако најтеже 
у ово месецу било је радити без бул-
дозера, што је, како наводи Марковић, 
превазиђено будући да је К-3 поправљен, 
па се стварају услови за ефикаснији рад 
опреме: - Наша даља настојања иду у 
правцу стабилизовања производње 
по свим параметрима, максималног 
искоришћења расположиве опреме, 
смањења трошкова и безбедног рада 
људи и опреме – рекао нам је Андреја 
Марковић.

У Флотацији су, упркос тешкоћама 
и додатним обавезама да у веома дугом 

сушном периоду обезбеде довољно 
воде за производњу, успели да пре-
раде преко 550 хиљада тона испору-
чене руде. Дневни учинак се кретао од 
40 до преко 65 тона бакра у концен-
трату дневно, а искоришћење је било 

83,6 одсто. Обезбеђење аутоматике за 
нову флотацијску опрему поправило би 
резултате и у тој области, кажу у овом 
погону мајданпечког Рудника бакра.

С.Вукашиновић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
(од 22. августа) поново ради „Фаза 1“. 
Како је и најављивано, одмах након 
набавке нове траке неопходне за 
продужење транспортера Т-06 и њене 
уградње у рекордном року, та кључна 
тачка за убрзано раскривање рудних 
тела и смањење трошкова, оспособљена 
је и поново функционише.

-Концепцијом развоја површин-
ског копа „Јужни ревир” подразумева 
одлагање јаловине преко транспор-
тног система Ф1, са циљем да се трош-
кови снизе, а интензитет раскривања 
рудних етажа повећа. Санацијом тра-
н с портног система, након ха варије 
2000-те године, транспортна трака Т 
06 је остала иста, односно, са мо је ре-
парирана. Али, 13. априла ове године 
она је расечена у дужини од око 800 
метара - објашњава шта се до га ђало 
са транспортном траком Т06 Андреја 
Марковић, помоћник директора РБМ-а 
за рударство. Притом додаје да је по-

треба за даљим радом наметнула као 
једино могуће решење скраћење по-
менуте траке како би се померањем 
тегова уназад створили услови за даљи 
рад транспортног система Ф1: - Сам 
рад је захтевао и ангажовање булдо-
зера што је, због недостатка помоћне 
механизације, увек било проблема-
тично. Радило се до 28. априла, а онда, 

једноставно, више није било места за 
одлагање јаловине.

У међувремену је наручена нова 
трака и одмах по пристизању, у ре-
кордном року, уграђена захваљујући 
ангажовању више екипа радника РБМ-а 
и вулканизера РББ-а. 

-Учињено је све да се, иако зах-
теван, комплетан посао обави за 
најкраће могуће време. У томе се и 

успело, јер су сви ангажовани дали 
максимум, тако да први дани рада 
омогућавају да се накнадно уочене 
ситније слабости решавају у ходу и без 
застоја - истиче Синиша Филиповић, 
главни инжењер производње на повр-
шинском копу РБМ-а: - Нови почетак 
рада и оспособљавање транспортног 
система Ф1 имаће вишеструки значај 
за производњу и економију предузећа. 
Јер, поред осталог, јаловина ће се од-
лагати брже и са мањим трошковима, 
због мањег ангажовањем тешких 
возила која су у последња четири 
месеца прелазила дуге релације 
одвозећи је до одлагалишта.

Завршетком радова створени су 
услови за интензивнији рад на рас-
кривци што је у овом тренутку, подвлаче 
најодговорнији, РБМ-у преко потребно, 
колико због трошкова и несумњивог 
утицаја на квалитет пословања, толико 
и због стварања услова за даљи рад и 
функционисање.

 С.Вукашиновић

Са новом опремом више раскривке
Произведено више од 1.600 тона бакра 
у концентрату и одговарајуће количине 
племенитих метала. – Са око 1,5 милиона тона, 
план укупних ископина остварен више од 70 
одсто, уз добре изгледе да се, захваљујући 
новој опреми и санацији квара на транспортном 
систему, учинак даље побољшава

Створени услови за убрзан транспорт јаловине и смањење 
трошкова. - Нових 800 метара траке уграђено и повезано у 
предвиђеном року захваљујући ангажовању радника РБМ-а и 
помоћи вулканизера РББ-а

Андреја Марковић

Поново функционише кључна тачка за убрзано раскривање и смањење трошкова
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Кривељски коп у августу дао руде и бакра преко плана

Кривељски флотери и августа прерадили преко милион тона руде

КОП КРИВЕЉ. - За 30 дана августа на површин-
ском копу „Велики Кривељ“ откопано је 843.040 тона 
руде, што је два процента преко плана за поменути 
број дана, а месечни је 852.500 тона. Остварен је и 
већи садржај метала од планског (он је око 0,302 одсто, 
а планирани 0,252) тако да су рудари надмашили и ко-
личину бакра у руди. Према речима управника копа 
Милана Делића остварених 2.545 тона су убедљив 

премашај плана зацртаног на 2.081 тону. Што се тиче 
јаловине, уместо 1,455 милиона тона, уклоњено је 
747.380, или тек 54 процента, док је постотак укупних 
ископина нешто бољи, износи 72 одсто. 

-Подбачај на јаловини у августу се догодио – 
објашњава управник Делић - првенствено због ше-
стодневног застоја транспортног система почетком 
месеца, великих жега (опасних по лежајеве, моторе, 
хидраулику, траке) па је неопходан опрез од пожара, 
а лимитиран је и рад људи на отвореном, као и 
броја расположивих возила. Тада је замењено 400 
метара траке према старом борском копу, ремонто-
ван и гумиран повратно-затезни бубањ система, са-
ниран чланкасти додавач. У међувремену је стигло 
500 метара високонапонског кабла за формирање 

електромтреже ради из-
ласка багера (кашике 
22 кубика) у источни 
део копа, а „подиже“ 
се и број тешких ка-
миона да би се наста-
вило раскривање. Ту 
ће јаловина бити доста 
ближа планиру и транс-
портном систему, без 
успона, па ће се повећати 
количине и осигурати 
дугорочно рударење у 
том захвату. 

Седмомесечни биланс 
копа показује да је било 
предвиђено откопавање 
5,830 милиона тона руде 
а дато је 5,687 (или 98 
одсто). Био је предвиђен 
просечан садржај бакра у руди од 0,282 одсто, а оства-
рен већи, односно 0,311 проценат, што је неких десет 
процената преко плана, па је „испеглан“ благи подбачај 

у количини руде. Од предвиђених 15.945 тона бакра у 
руди, за седам месеци је остварено 17.067 тона! То је 
седам процената више. Међутим, од планираних 9,79 

милиона тона јаловине, уклоњено је 4,92 милиона, или 
тек нешто преко половине оног што је требало да се 
уради, јер није било багера који би раскривао бокове 
копа. Све време је, углавном, уклањана раскривка из 
текућег захвата, она која је сметала узимању руде.

Прва декада августа обележена тропским 
врућинама на копу је прошла без хаварија и повреда, а 
његов крај у знаку стварања предуслова за знатно веће 
домете у раскривању до краја године. - Број располо-
живих камиона полако се устаљује на 15, а тежимо 
да их буде 17 – каже задовољно Делић. - Са оваквим 
дотоком делова и устаљеним даноноћним радом на 
подизању броја возила, ремонтима багера и буши-
лица (у овдашњој и радионици на старом борском 
копу) надам се да ћемо у томе успети.

Ради обарања прашине, одосно поливања путева, 
на копу је стално радила једна, а понекад и две ци-
стерне. На свим позицијама било је довољно против-
пожарних апарата, а у више наврата булдожери са 
копа помагали су ватрогасцима на неприступачним 
теренима (према Слатини и Оштрељу) у обуздавању 
бројних и великих пожара.

Љ.Алексић

КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. - Производни ре-
зултати кривељских флотера у августу само су за 
проценат-два испод циљаних, али су зато искоришћења 
неколико процената изнад, тако да ни овај месец није 
покварио добар тренд од почетка године. Према 
речима управника Саше Милића, по количинама 
прерађене руде су готово на плану, имају одлична 
искоришћења и даће 13.800 тона концентрата са преко 
2.250 тона бакра. 

-За нама је месец какав треба да буде – каже 
Милић - и ако „притиснемо“ да и следећи буде 
такав, неће бити проблема. Руда је доста флота-
билна, што је, уз добро вођење процеса, допринело 
оваквим резултатима. Прерадили смо око 850.000 
тона са кривељског и око 160.000 тона са „Церова“, 
што значи опет преко милион тона из оба рудника. 

Искоришћење из кривељске руде је 86 одсто, а из 
руде са „Церова“ нешто преко 81 одсто. Пошто на 
млиновима ништа није поправљано, високо је и 
њихово временско искоришћење - скоро 94 одсто 
на „Кривељу“ и 95 на „Церову“. Почетком сеп-
тембра планирамо да заменимо облоге на млину 
са шипкама друге секције, уклапајући се у застој 
на кривељском копу. Ни на „Церову“ није било 
озбиљних захвата током августа, а како се ре-
довним одржавањем интервенише где треба, не 
очекујемо дуже застоје ни у септембру. 

Пошто је августа овако добро ишло са бакром, 
флотери су почели да трагају и за другим прав-

цима побљшања свога пословања. - У настојању да 
повећамо искоришћење злата и његову количину 
у концентрату почели смо да користимо један нови 
реагенс – открио нам је Милић. - Користимо га тек 
десетак дана тако да још немамо резултате, али их 
очекујемо почетком септембра у нади да ћемо и на 
том плану направити продор. 

Увелико се ради и на јаловишту. За десетак дана 
ће уследити премештање кондиционера (резерво-
ара) на вишу коту поред средње бране ради бољег 
циклонирања и издвајања што више песка ка другом 
пољу да би се добио простор за дуже одлагање 
јаловине у првом и време за изградњу „нулте бране“. 
Ускоро ће и селидба старог понтона пумпне станице, 
пошто је нови већ премештен. Цевовод је готов тако 
да селидба може да се изведе. Дуго топло лето ставило 
је на муке флотере јер немају свежу воду из реке, па је 
зато озбиљно штеде и користе повратну из јаловишта. 
Управник очекује успешан рад флотације и до краја 
године, мада ће на трећој млинској секцији сигурно 
бити застоја за замену плашта (у октобру или новем-
бру). Очекује се и интензивнији напредак у изградњу 
бране и колектора „нултог“ поља.

Сигурни на руди, недовољно на јаловини

За 30 дана августа дато 2.545 тона (или два одсто више) бакра 
у руди, а за седам месеци 17.067 тона или седам одсто преко 
плана. – Половичан домет на јаловини у августу (а такав је и 
седмомесечни) – према управнику Милану Делићу – првенствено 
последица застоја транспортног система и великих жега које су 
налагале опрез од пожара на опреми и лимитирале рад људи. 

– Одмакле припреме за наставак раскривања источног дела 
копа, а све бољим дотоком делова број расположивих камиона 
устаљује се на 15, а тежи да их буде 17

Рударство РББ

Очували добар тренд
По тонажи прерађене руде су само 
проценат-два испод циљане, али су зато 
искоришћења неколико процената изнад 
и августа су испоручили топионици 13.800 
тона концентрата са преко 2.250 тона ба-
кра. - Флотабилна руда и добро вођење мо-
дерног процеса допринели овом резултату. - 
У настојању да повећају искоришћење зла-
та почели да користе нови реагенс – открио 
нам је управник Саша Милић

Љ. Алексић

Откопано 843.040 тона руде и 743.380 тона јаловине

Замењено је још 400 метара траке

Све боље вођење процеса  
Милена Лојаница за пултом
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Боља и економија и екологија

У августу преко осам 
хиљада тона анода

РТБ. – Рекордна производња 61.309 
тона катодног бакра прошле године и 
све веће учешће сопствене сировине у 
производњи финалног басенског произ-
вода довољни су показатељи рада нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине. РТБ Бор толику продукцију није 
забележио од 1999. године, а остварена 
је искључиво захваљујући новим пиро-
металуршким постројењима и њиховом 
раду по дизајнираним параметрима и 
пуним капацитетом. Прошлогодишњи 
тренд раста се захуктава и у овој 
години, па су и рударска и металуршка 
производња за шест месеци 2017. већ 
боље од годишњих које су оствариване 
од 2002. до 2008. године. 

Примера ради, рударска производња 

је у првом полугођу ове године из-
носила 16,6 милиона тона ископина, 
што је двоструко више од оне која је 
2003, 2004, 2005. и 2006. бележена као 
годишња! Тих година укупне ископине 
за 12 месеци нису прелазиле осам ми-
лиона тона.

Истоветна слика је у поменутом пе-
риоду била и у металургији. За шест 
месеци ове године произведено је, и 
то само из сопствених сировина, 20.511 
тона катодног бакра, малтене исто 
колико 2003. и 2004. године, дакле за 
24 месеца - заједно! Тада се годишње 
производило дупло мање катода – једне 
године продукција из сопствених си-
ровина била је 10.430 тона катода, а 
следеће 10.956 тона. 

РТБ Бор је, дакле, од ове године, 
захваљујући свим условима када је реч о 
спремности агрегата у новој топионици, 
али и фабрици сумпорне киселине наме-
ран да омасови производњу – и катодног 
бакра, али и сумпорне киселине. Преци-
зан рад нове топионице омогућава му, 
приде, да квантитативност не утиче на 
квалитативност производа, па за катоде 
које производи без проблема наплаћује 
и премију због врхунског „А“ квалитета.

Колико све ово побољшава 
економију компаније, казује податак да 
је РТБ Бор за пола 2017. године оства-
рио позитивну разлику између при-
хода и расхода у првом подбилансу од 
чак 34,6 милиона долара. Разлози овак-
вих финансијских резултата управо 
леже у стабилној металуршкој преради 
и то након санације свих оштећења 
опреме и отклањања последица пожара 
у новој фабрици сумпорне киселине. 
Производња комерцијалног производа 

– катоде, већа је због тога за петину од 
прошлогодишње. 

Удвостручена, па и утростручена 
производња монохидрата, с друге стране, 
говори и о томе колико је данас боља и 
екологија у Бору. Ако узмемо, на пример, 
податак да је 2010. године производња 
сумпорне киселине током целе године 
достигла 75.000 тона, а да је прошле 
године произведено целих 297.000 тона, 
јасно је какво су небо и ваздух данас у 
Бору. Само за шест месеци ове године 
произведено је 174.000 тона сумпорне 
киселине, а то је више него у 2010. и 
2011. години заједно!

О озбиљним и позитивним пома-
цима у пословању говоре и индекси из 
биланса, који показују да РТБ Бор до-
брано учествује у извозном билансу 
Србије. Индекси још кажу да је 66,4% 
укупне производње и продаје извозног 
карактера.

 Г. Тончев Василић

ТОПИОНИЦА. – Рекордна произ-
водња бакра и све веће учешће соп-
ствене сировине у производњи финал-
ног производа основни су показатељи 

рада РТБ-а Бор и његове нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине. 
Последње тромесечје, по речима тех-
ничког управника Топионице Сла-

више Стефановића, на најбољи начин 
илуструје рад нове металургије и њен 
узлазни производни тренд.

-У августу смо наставили успешан 
рад који бележимо од маја ове године. 
Подсетићу, у јуну смо произвели 7.300 
тона анода, у јулу 7.870 тона, а у авгу-
сту ћемо прескочити за коју тону праг 
од 8.000 тона анодног бакра. План је 
да електролизи у августу испоручимо 
толико, а ми већ данас (31. августа) 
имамо 7.786 тона. Очекује нас још 
једно ливење, последње у овом месецу, 
са њим и додатних 220 тона, па ће 
план за август сигурно бити испуњен 
– каже Стефановић.

Технички управник Топионице 
истиче да је августовска производња 
остварена пријемом 34.071 тоне сувог 
концентрата и то 19.253 тоне из домаћих 
сировина, а 11.435 тона из увоза. Ста-
билна производња, без неких већих ек-
сцесних ситуација потрошњу норма-
тивног материјала чини мањом, па су 
се кисеоник, мазут, азот и вода у авгу-
сту трошили умереније. У августу је, на 
пример, потрошено две хиљаде кубика 
индустријске воде мање него у јулу. 

-Из месеца у месец Топионица 
бележи квалитетнији рад у смислу 
вођења технологије, прераде концен-
трата, добијања бакра, а све то, ло-
гично, прате и производни резултати 
који су у августу опет рекордни. По-
дигли смо и временско искоришћење 
на задовољавајућих 92,8%, а до не 
тако давно оно је једва достизало 

80 одсто. Дотерали бисмо га и на 95 
да није непланираних застоја, попут 
недавног због проблема на скруберу. 
Због наизглед баналног проблема са 
пумпама тамо, и тродневног застоја 
због тога, изгубили смо једно добро 
ливење и стотинак тона бакра си-
гурно. Мислим да нам је и даље та 

„гасна фаза“ горући проблем и да још 
увек не владамо вучом гасова онако 
како би требало, посебно из правца 
конвертора када је он у раду „на 
бакар“. Али, трудимо се да и то по-
правимо и да се и у том делу „спора-
зумемо“ са технологијом – наводи Сла-
виша Стефановић.

У септембар се улази са оптимиз-
мом и очекивањима да ће производња 
бити бар на нивоу августовске. -Топи-
оница ради стабилно, па нема раз-
лога да тако и не буде. Од 15. авгу-
ста аноде лијемо искључиво на новој 
ливној машини јер одатле излазе 
квалитетније аноде – закључује 
Стефановић.

Озбиљни позитивни помаци у пословању РТБ-а Бор у овој години

Топионица наставља тренд повећања месечне производње

Шестомесечна рударска и металуршка производња у 2017. боља од 
годишњих продукција које су оствариване од 2002. до 2008. године. – 
У првом полугођу произведено је, и то само из сопствених сировина, 
20.511 тона катодног бакра, малтене исто колико 2003. и 2004. годи-
не, дакле за 24 месеца - заједно! - Удвостручена, па и утростручена 
производња монохидрата казује какво је небо данас над Бором. За 
шест месеци 2017. произведено је 174.000 тона сумпорне киселине, 
а то је више него у 2010. и 2011. години заједно

С. Стефановић: Из месеца у месец Топионица бележи квалитетнији 
рад у смислу вођења технологије, прераде концентрата, добијања 
бакра, а све то, логично, прате и производни резултати који су у 
августу опет рекордни. – Топионица у августу примила 34.071 
тону сувог концентрата, а прерадила 37.111 тона шарже. - Стабил-
на производња чини мањом и потрошњу нормативног материјала, 
па се кисеоник, мазут, азот и вода троше умереније. – Временско 
искоришћење повећано на задовољавајућих 92,8%, а било би и 
веће да није непланираних застоја, попут недавног због проблема 
са скрубером Славиша Стефановић

Г. Тончев Василић



Уторак, 5. септембар 2017. Број 2285, страна 13

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У етно-ресторану „Језерце” 
на Борском језеру 7. августа је за 60 радника борског 
дела Басена, који су отишли у пензију између два ру-
дарска празника, организован традиционални свечани 
ручак и дружење уз пријатне звуке музике. Њих је по-
здравио Благоје Спасковски, генерални директор 
РТБ-а, који је најпре подсетио „на стару праксу да ис-
пратимо све раднике у пензију који су, након 40 година 
стажа, заслужили да преостали део живота уживају 
у миру, уз коректне и лепе пензије од којих се може 
живети, а од наших, борских пензија се то може.”

- Кретањем нове топионице улазе у пензију 
свежији – из чистог ваздуха у чист ваздух - за раз-
лику од оних који су пре пет или десет година одла-
зили у пензију када је производња сумпорне кисе-
лине била само 75.000-85.000 тона годишње. Лане 
је продуковано 300.000 тона, а ове за шест месеци 
174.000 тона. Значи, 350.000 тона годишње. Нор-
мално је да је, чим је већа производња киселине, 
ваздух чистији, а људи срећнији. Поготово веселији 
зато што знају да ће преостали део живота они који 
остају у граду провести на клупама у парковима уз 
чистији ваздух. Свима њима желим дуг живот, бар 
још онолико колики им је радни стаж и да стигну 
до 100 година – поручио је челник комбината бакра.

Међу „новопеченим” пензионерима био је и ме-
талург Драган Кекић који је свој радни век провео 
у Електролизи и Топионици. Запослио се у Електро-
лизи на кацама, а 1983. прешао је у Топионицу, где 
је 20 година радио на пламеној пећи, а потом 13 на 

рафинацији као руководилац крана. У старој топио-
ници познавао је свако место, јер није било ниједног 
где није радио.

- Није било лако радити 33 године баш у „срцу” 
производње одакле као финални производ излази 
оно што се наши рудари муче да изваде под земљом 
и на коповима. Било је тешко у оној врућини, га-
совима и прашини, најтеже су ми падали такви 
услови у којима смо радили. Али, после пет месеци 
у пензији „филм ми се враћа” само на оне лепе тре-
нутке, када је међу нама владало велико другарство, 

на рад са добрим друштвом и другарима, што, на-
жалост, није случај са овим млађим генерацијама. 
Посебно ми је драго што није било ниједне повреде 
доле док сам радио на крану – истакао је Кекић. 

Као сведок промена у топионици последњих 
година, поручио је старијим колегама да оду у пензију 
и тако ослободе места за младе. А, овима другима да 
више поштују и цене старије колеге као што су они 
некада чинили. Тако ће свакако лакше пребродити 
услове рада и посао који није лак. Драган на крају 
додаје да ће пензионерске дане проводити мало у 
родној Жагубици, а мало у Бору пошто супруга још 
ради и док син не заврши школовање. 

Радник је најважнији и мора бити безбедан
Дипломирани инжењер заштите на раду Миодраг 

Петковић у пензију је отишао првог априла са места 
координатора ТИР-а за безбедност и здравље на раду. 

Непуних 39 година радио је, углавном, у Топионици 
на пословима руководиоца Службе за БЗНР. Миодраг 
овако коментарише протекле четири деценије током 
којих се много тога мењало у условима рада, али и 
начину заштите.

- Сваки посао носи тешке, али и лепе ствари. У 
мом послу најтеже је када се радник повреди или 
настрада, а топионица је такав, опасан погон где се 
то дешавало и поред тога што смо се баш трудили 
да предузмемо мере заштите. У неколико наврата 
су измењени закони о заштити и безбедности, тако 
да су сада мере доста ригорозније и захтевније. У 
сваком случају, већа пажња се поклања заштити, 
а самим тим и мере су адекватније. Увек има про-
блема у набавци заштитних средстава везаних за 
финансијска средства којих нема довољно, али 
некако и то покушавамо да средимо и превазиђемо. 
Сада је боље, тим пре што и сам Закон тражи да те 
мере буду ефикасније и да се што више рачуна води 
о безбедности и здрављу радника на раду. Од лепих 
ствари издвојио бих дружење са колегама и радни-

цима у Топионици, то другарство стварно се памти 
док је човек жив.

Младим колегама саветује да мало више гледају 
радника, а не само оно што Закон тражи. - Свако има 
неки здравствени или породични проблем и том 
раднику треба прићи са више пажње, а не само 
спроводити Закон. У сваком смислу радник је тај 
који је најважнији, па и већа пажња треба да се 
обрати његовој заштити и безбедности на раду.

Пошто има башту и воћњак у селу, Миодраг као 
пензионер жели да се тамо „одмара”.

Чувам унуке и баш ми је лепо
Душица Савић је цео свој радни век од 37 

година, радила као секретарица, највише у ТИР-у, а 
2009. године прешла је у Матично предузеће. Уочи 
пензионисања поново се вратила у ТИР и у заслужену 
мировину (коју, иначе, не доживљава тако) отишла из 
Правне службе овог предузећа. За то време радила је 
са многим директорима, десетак сигурно, сећа се свих, 
њихових имена, нарави, карактера. Почела је са Радос-
лавом Иванковићем, па Микијем Антићем, Негосла-
вом Живковићем, Данетом Петровићем, Блажом Ле-
ковским, Милинком Живковићем. Веселина Савовића 
памти као престрогог, али веома праведног. Ево шта 
Душица каже о овом послу за који важе неке уврежене 
предрасуде и погрешна мишљења. – Када се промени 

директор није било неког посебног прилагођавања, 
јер сам посао знала и то ми није тешко падало. Ни са 
једним није било никада никаквих непријатности, 
увек смо налазили заједнички језик. Наш однос је 
увек био обострано коректан. 

Душица се, такође, похвалила да током целог 
радног века није имала ниједан дан боловања осим 
породиљског. Каже да је отишла у пензију у право 
време и да сада ужива са својим унукама. - Чувам 
најмлађу од годину и по, ове две су мало старије, и 
баш ми је лепо.

Ј. Станојевић

Б. Спасковски: Кретањем нове топионице 
радници одлазе у пензију свежији – из чи-
стог у чист ваздух - за разлику од оних који 
су пре пет или десет година ишли када је 
производња сумпорне киселине била само 
75.000-85.000 тона годишње, док је лане 
продуковано 300.000 тона. – М. Петковић: 
У неколико наврата су измењени закони о 
заштити и безбедности, тако да су сада мере 
доста ригорозније и захтевније. – Д. Савић: 
Када се промени директор није било неког 
посебног прилагођавања, јер сам посао 
знала и то ми није тешко падало

„Филм ми се враћа” само на 
лепе тренутке

Пензионери ТИР

Благоје Спасковски поздравља пензионере на традиционалном ручку

Драган Кекић

Миодраг Петковић

Душица Савић
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Момир Спасојевић (Јама) 

Милорад Урсуловић (Јама)

Стипендија ме довела у рударство

БОР. - Момир је по годинама млад пензионер, 
тек му је 52, али је у пензију отишао са 46 година, 10 
месеци и 22 дана стажа. Они који не знају да рудари 
имају бенефицију од шест месеци за годину дана 
помислиће да је почео да ради кад су други полазили 
у први разред, али то је само варка бројева. Момир је 
рођен у селу Васиљевци, општина Лукавац, тада БиХ, 
сада Република Српска. Отац му је био рудар у Лу-
кавцу (угаљ) и говорио да не иде у рударе. Али, живот 
је хтео да после два разреда угоститељске школе у 
завичају, 1983. дође у Бор и да се са 18 и по запосли у 
кривељском каменолому. Уз рад је наставио школовање 
за тзв. трећи степен, овога пута у рударској струци. На 
бетоњерки у каменолому био је све до 1987. када пре-
лази у Јаму за помоћника копача-палиоца и одмах до-
спева у рудна тела на деветом и седмом хоризонту. 

- Ручно бушиш “бе-бе-де-јком” (на компримован 
ваздух) – па утовараш, опет бушиш – па опет утова-
раш, онда направиш бараж, па замуљиш, пирит се 
стегне и ти поново обараш руду са кровине – овако 
Момир описује своје почетке. - И тако све до 1988. 
када погибе предрадник Дуле Ранђеловић. Тада 
ми дадоше месец дана поштеде, рад на површини, 
пошто сам једини био поред њега и видео то његово 
страшно страдање. Међутим, горе, у лампари оста-
нем две и по године. Деведесете сам прешао у Из-
возно окно, где су још радили возови. У почетку 
смо имали пет композиција за транспорт руде, па 
спадосмо на једну. Имале су по 20 вагона, а завр-
шише са седам. Тих година било је напето, једва 
смо састављали крај са крајем. Док су Пољаци гра-
дили транспортни систем све је дотрајало, јер се у 
старо више није улагало. А, кад је трака кренула, е 
онда смо се препородили! То ти је као кад из фиће 
седнеш у нека бесна кола.

Као ВК копач-палилац, а потом бригадир, Момир је 
прошао све послове, од копања и точења руде, до пре-

воза и извожења ка борској флотацији. Све је прошао, 
на сваком радном месту радио и стигао до пензије 20. 
јануара ове године. - Кад бих поново могао да бирам, 
опет бих био рудар. Јер, посао те чека свагде. Био 
сам и у Топионици, на минирању у конвертотима, 
у пећи, кад год је требало. Ништа боље не пролазе 
ни ти људи. Код нас има неког ризика због рада под 
земљом, али за тај ризик имаш бенефицију од шест 
месеци. Јесте да су металурзи на површини, али и 
рад са растопљеним металом, у гасовима, њихов 
је ризик. Увек бих пре изабрао Јаму него Топио-
ницу. Првих месеци свакоме је необично доле под 
земљом, а ја сам почео млад и ништа ми није сме-
тало, могао сам и до пензије да радим тамо где сам 

почео. Јер, у животу ти је како је коме суђено, мало 
се чуваш, мало среће...

 Момир каже да никад неће заборавити прве 
године свога рударења јер је било много људи у смени, 
другарства, шале и смеха. - Никад нисам казао да ми 
је тешко што идем на посао. Сад је мало другачије, 
изокренуло се, све је некако напето, а све је мање 
и људи. Деведесете, кад сам прешао на Извозно 
окно, у првој смени је издавано 270 лампи, сад ни 
двадесетак. Седамдесет три су издаване трећој 
смени, а где су прва и друга?! Сад у трећој дај 
Боже да се “скрпи” једанесторица и то са онима из 
одржавања. Велике су то промене. 

Ипак, Момир Спасојевић верује да ће рударство 
овде још дуго трајати. Да ли подземно, да ли 
површинско, али сигирно ће опстати. - Препоручио 
бих младим људима да се у овој беспослици држе 
рударства. Ја ћу и свом унучету то говорити. Јер, 
овде засад другог нема и не може брзо бити. Човек 
може само нешто додатно да ради да би побољшао 
своје прилике, као што смо супруга и ја 15 година 
правили торте и колаче по наруџбини. То је леп 
посао, али и одговоран, јер ако човек прави весеље 
са 750 гостију не сме да се обрука ни он, ни ми. 
Највећа торта коју смо направили је за свадбу у 
Дубочанима, за наше људе који раде у Швајцарској 

- била је на девет спратова! Морао сам да направим 
и постоље које сам са још четири торте из састава 
те велике превезао “пикапом”. Око постоља је 
било омотано 12,5 метара свиле и машни. Правили 
смо и по 300 кила колача за весеља у Сувом Долу, 
Горњану, Влаолу... Као млад пензионер још се добро 
осећам, бавим се мало пољопривредом у Луки, 
одакле ми је жена, идем тамо сваки дан, урадим и 
штошта приватно, волим грађевину, а људи ме зову 
и да помажем на весељима. 

Љ. Алексић

БОР. - Милорад Урсуловић из Злота, сада зет 
у Подгорцу, остао је без мајке са пет година и одра-
стао уз деду и оца у сиромашној породици. Пошто 
отац није нигде радио, надничарио је, то је натерало 
Милорада да се, имајући у виду стипендије које је 
давао РТБ, определи за рударство. Тако је после две 
године тзв. заједничких основа, уписао, и 1983. завр-
шио, за руковаоца рударске механизације у подземној 
експлоатацији. Пошто је чак у Деспотовцу могао да 
се школује за четврти степен, одлучио је да остане 
на том трећем и крајем те године је почео да ради. А, 
пошто га је здравље служило те није имао прекида у 
послу, вредно је радио све до јануара ове године када 
је у 52. години живота отишо у пензију са 46 година и 
8 месеци стажа. 

-Прве две године – прича Милорад - радио сам у 
бригади која је бринула о јамском колосеку. Кад 
сам се вратио са одслужења војног рока опет су ме 
усмерили на извоз руде и ту сам обављао разне по-
слове. И на точењу, и као сигналита, и као пулти-
ста, десетак година смо малим локомотивама-аку-

мулаторкама превозили богату руду. После смо пре-
бачени овде на тзв. доњу Јаму где се превозила и 
јамска и руда са старог копа који је у то време још 
радио. 

И Милораду су, као и његовом колеги Момиру, у 
лепом сећању те прве године у Јами. Било је и добрих и 
лоших тренутака, и шале и нервозе, али све је прошло. 
Током толиких година под земљом прошао је само са 

једном лакшом повредом када га је ошамутила кру-
пица руде падом на његов шлем. Али, колеге су биле 
ту и све се добро завршило. - Најлепше је - каже Ми-
лорад - кад завршиш смену, изађеш здрав и прав на 
светлост дана. Јер, не може човек да процени да ли 
је свуда безбедно кад пролази током својих послова 
јамским хоризонтима. Најрадоснији смо што смо 
завршили радни век и доживели да одемо у пензију.

-Све време док сам радио – наставља причу млади 
пензионер - живео сам у селу и путовао до посла. 
Немам неку фарму, већ сам се бавио пољопривредом 
тек за потребе нашег домаћинства и тако ћу наста-
вити. Ја сам изабрао рударство као свој животни 
позив и од тога смо се са супругом издржавали и 
децу подизали. Од старије имамо два унука, од 
млађе једног. Надали смо се да ће наши зетови наћи 
посла у РТБ-у, али од тога, засад, ништа. Старији 
зет, чији је отац такође стекао пензију у рударству, 
погонски је инжењер енергетике, а ради као трго-
вац! То ми није баш право јер од толиких година 
проведених у фирми, сем плате, нисам узео ни стан, 
ни било шта. Старија ћерка, која има економску 
школу, такође ради у трговини, а млађа је меди-
цинска сестра у борској Болници. Млађи зет такође 
има факултет, “нешто за компјутере”, али ни он не 
ради у струци, већ код приватника.

Морали смо, каже на крају Милорад, да се ово-
лико задржимо, да пребацимо 45 година стажа, како 
не бисмо ишли у пензију са умењењем. Прописи су 
промењени и џаба нам бенефиција кад морамо да 
чекамо године старости или да прихватимо трајно 
умањење. Јер, пензије рудара више нису тако високе 
као некад.

Пензионери РББ
Момир Спасојевић је требало да буде 
угоститељ, а читав радни век је провео као 
рудар и прошао сва радна места од улаза 
до излаза из борске Јаме. Најгрубљи по-
слови под земљом нису истањили његову 
угоститељску жицу, већ је до скора са супру-
гом правио торте и колаче по поруџбини, 
али је, ипак, спреман да и своје унуче усме-
ри да се држи рударства

Најлепше је кад завршиш смену и изађеш 
здрав и прав на светслост дана, јер не може 
човек да процени да ли је безбедно свуда где 
прође током својих послова на јамским хо-
ризонтима. - Отишао сам у пензију са ско-
ро 47 година стажа, сем плате од фирме ни-
сам узео ни стан ни било шта, надао се да 
ће моји зетови наћи посла у струци у РТБ-у, 
али од тога засад ништа и није ми баш пра-
во што је тако

Рударство је будућност 
и наших унука

Љ. Алексић

Момир Спасојевић

Миодраг Урсуловић
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Верица Стојановић (Кривељска флотација)

Сретен Адамовић (Борска флотација)

Волела сам да истражујем

Млади да бирају струку коју воле

БОР. - Случај је хтео да са Верицом Стојановић, 
доскорашњом радницом кривељске флотације, раз-
говарамо баш на њен рођендан 31. јула. Рођена 
је у Зајечару 1961. године, а школовала се овде у 
Бору у једином женском одељењу „рудара“ чију је 
фотографију лист „Арена“ објавио на првој страни под 
насловом „Рудари у сукњама“. Забележио је то и наш 
лист „Колектив“.

- Кад је дошло време запошљавања, кадровска 
комисија није баш била вољна да прима нас девојке 
на рударске послове, иако смо биле стипендисте – 
сећа се Верица. – Али, садашњи генерални дирек-
тор, тада управник, позвао нас је и рекао да верује 
у нас. Те 1980. примљено је цело наше одељење и 
данас сматрам да га нисмо изневериле. Радила сам 
четири године у борској флотацији, а онда смо, на 
челу са управником, кренуле у „Кривељ“ да ухо-
давамо нову флотацију и горе сам остала до краја. 
Радила сам неко време у „Белоречком пешчару“, 
на „Церову“, па и у Заграђу сам контролисала ква-
литет креча.

Верица и другарице су, како каже, са 19 година 
почеле да раде у техничкој припреми напоран и одгово-
ран посао. На основу њихових узорака, мерења и ана-
лиза, вођен је процес. - Више сам, међутим, волела 
да истражујем, да сагледавам колико смо, рецимо, 
чега потрошили од уласка руде у флотацију до кон-
центрата, него свакодневне контроле. Радила сам 

и у Институту за бакар, на Техничком факултету, 
увек се трудећи да дам све од себе. Јер, техничка 
припрема је - флотација у малом. Од дробљења до 
концентрата контролишемо грануло-анализе, ПХ-
вредности, титрације, влагу руде, влагу концен-
трата, потрошњу реагенаса, да би се правовремено 
реаговало.

Читав радни век наша саговорница радила је по 
сменама, а кући су је чекале уобичајне обавезе. Верица 
има двоје деце, а од њих унуку од 13 и унука од пет 
година. Ћерка је завршила индустријску информатику 
и ради као наставница, а син је управо дипломирао на 
експлоатацији лежишта минералних сировина. Пен-
зионерско време овако проводи: - Осим дружења са 
унучићима, волим цвеће, волим да читам, често 
шетам моју куцу - патуљастог шнауцера - волим да 
гледам наше спортисте, да навијам, и сви у бригади 
су знали да кад игра Ђоковић морају да ми кажу 

шта је урадио, ако нисам већ чула. Ја сам последња 
из генерације, са 42 године и 13 дана стажа, отишла 
у пензију и трудила се да младима који су сада 
дошли пренесем све што сам могла и знала. Увек 
сам им говорила да, пре свега, заштитите себе, јер 
узимање узорка није свуда једноставно. Колеге нам 
помажу, али често то морамо и саме. Други савет 
младима је да не раде брзоплето.

Финиш свог радног века Верица је провела у 
модернизованој кривељској флотацији где је сада 
много тога другачије. Процес се аутоматски прати, али 
су и најсавременији уређаји калибрисани на основу 
података техничке припреме. У припреми је, по оцени 
наше саговорнице, мало жена а доста посла. - Једне 
би требало да се баве контролом у погону – сматра 
Верица - а друге да се више посвете испитивањима 
како би се поуздано сагледало где и шта није добро. 
Кад жена сама ради у смени, треба да „покрива“ и 
погон и лабораторију, осам сати је на ногама. Али, 
радила сам у бригади у којој су ми сви излазили у 
сусрет. Били су стварно уз мене и на крају ме и лепо 
испратили, купили су ми столицу за љуљање да у 
њој уживам.

Верица би највише волела да млади људи одмах 
после школе добију посао, као што је и она. Али, ни 
они не треба да мисле само о себи, већ да и наредне 
генерације могу да наставе тамо где ће они стати. О 
предузећу треба да размишљају као да је њихово. - 
Сви ми имамо обавезе код куће, али кад се уђе на 
капију мора да се посвете послу. Бриге морају да 
се остави по страни, да се ради и воли то што се 
ради, а ја сам стварно волела свој посао. Двапут 
сам награђивана као успешан радник и трудила се 
да до краја све буде како ваља. На питање како је 
било првог јутра када (из Бора Два, где има кућу) није 
кренула на посао, Верица каже да јој није тешко пало. 
Путовање јој је већ досадило, а код куће има шта да 
ради и задовољна је јер мисли да је оно што је радила 

- добро радила.

БОР. - Сретен Адамовић, пензионер Борске 
флотације, рођен је 27. априла 1961. у Голубињу на 
Дунаву. Имао је тек годину када је са родитељима 
стигао у Бор, тако да може рећи и да је Боранин. Завр-
шио је средњу машинску школу и као заваривач се за-
послио јануара 1980. (са непуних 19 година) у Борској 
флотацији где је провео 42 године и као пензионер се 
вратио свом Дунаву. Сретен није риболовац, али има 

“занимације” на плацу и кући горе према брду коју је 
подигао његов отац. У Милановцу, каже Сретен, није 
леп само Дунав, широк као море, већ су добри и људи, 
па се радо спусти до плаже на дружење. 

-Већи део свог стажа провео сам као завари-
вач, па онда као бригадир у смени, а последње три 
године као рачунополагач у алатници. То ти је као 
нека пипрема за пензију – каже Сретен и прича како 
је бити заваривач у најстаријем басенском погону. - 
Па, било је доста тешко. Додуше, кад сам се запо-
слио борска флотација није била толико оронула, 
али је временом доста тога попустило, а погон је 
веома простран. Тада нас је било више радника, 
али и довољно посла. Касније нас је бивало све 
мање, а посла све више. Дуго сам одржавао фло-
тационе машине, а касније отклањао кварове од 
филтраже до јаловишта. Радио сам и као елек-
тро, и као гасни заваривач.Волео сам свој позив и 
данас га волим јер је занимљив, али и тежак, има 
ту зрачења, гасова, страдају очи, зуби...

Као првог већег посла у каријери Сретен се сећа 

изградње погона “Белоречког пешчара: - Био је то 
обиман посао, одговоран, провераван је сваки вар, 
али било је и задовољство – каже Адамовић. - Из 
флотације највише памтимо зиме када се на минус 
20 ледио комплетан цевовод од пумпе према фил-

тражи. Морали смо на цевима бренерима да отва-
римо „прозоре“, да би их врелом водом одглавили, 
а онда их поново заваривали. Тако од цеви до цеви, 
а мора што пре, јер нема производње, нема концен-
трата. 

Сретен је имао и неколико опекотина, односно по-
вреда, када се, варећи пумпу, оклизнуо и пао на леђа 
са скоро три метра висине. Због повреда кичме Сретен 
је отишао у превремену пензију (са 41 годином и 2 
месеца стажа). Боле га, каже, и рамена од ношења 
боца. - Није то као сад, него боцу на раме па у погон, 
тамо где треба да вариш. Ова са кисеоником је десе-
так-петнаест кила, а са дисугасом преко 30. И, кад 
то носите 300 или 500 метара горе-доле по степе-
ницама у погону, остају последице. То је она тежа 

страна посла, али има и лепих. На пример, кад се 
нешто добро уради, заврши на време или пре рока, 
пусти у рад, прослави... Задовољни сте кад знате да 
сте учествовали у томе. 

-У мом послу – наставља Сретен - најважније је 
да вар држи, ако је цевовод да не процури, ако је 
конструкција да не падне. Искуством сам много 
тога стекао, али човек није савршен. Раније се 
другачије почињало. Имали смо мајсторе, ишли 
са њима, носили боце, прибор, помагали, гле-
дали, „крали“ занат. Сада и кад дође млађи човек, 
мада их слабо има, нема времена за уходавање, 
одмах “у ватру”. Најтеже ми је, на пример, било 
одглављивање дробилице кад упадне у њу гвожђе 
или зуб од багера. Онда морате да уђете у њу одоздо, 
да у неприродном положају сечете све док не изба-
ците то страно тело, а ту је прашина, гасови, то-
плота, па долази до гушења. Један старији колега 
се онесвестио. 

Очигледан пример да посао којим се бавио Сретен 
није лак и зато је и данас тражен. Њему, каже, никад 
није био монотон, а најлпеше је, ипак, било првих дана 
када је био пун елена, воље. - Тај посао сам волео, 
а волим га и сада – каже он. - Имам свој апарат и 
повремено заварим комшијама неку ограду, ве-
ранду... Препоручио бих младима да одаберу занат 
или струку коју воле, како се касније не би злопа-
тили на том послу или остали без перспективе. 

Флотација остаје Сретену у лепом сећању и због 
тога што је у њој упознао своју супругу. Заједно су 
провели радни век и сада “троше” пензионерске дане, 
али Сретену као да недостаје посао. - Некако ми је 
дан био испуњењи – каже он. - Одем, дођем с посла, 
мало одморим... Сад је то другачије, да не кажем до-
садно, мада и пензија, та слобода, има своје чари, па 
колегама који још раде желим да је дочекају.

Љ. Алексић

Пензионери РББ

„Читавог радног века сам радила по сменама 
и више сам волела да, рецимо, истражујем 
колико смо чега потрошили прерађујући 
руду у концентрат, него да обављам сва-
кодневне контроле процеса у флотацији“.  
– „Највише бих желела да млади људи могу 
да, као што сам ја, одмах почну да раде, али 
да не размишљају само о себи, већ и онима 
који ће једнога дана доћи на њихова места

Борска флотација остаје ми у лепом сећању 
јер сам се у њој запослио са непуних 19 го-
дина и 42 године радио посао који сам во-
лео, а ту сам упознао и супругу - каже зава-
ривач рођен у Голубињу на Дунаву, а одра-
стао у Бору

Љ. Алексић

Верица Стојановић

Сретен Адамовић
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РБМ. - Да човек не поверује како је брзо 
протекло време од првог радног до првог 
пензионерског дана, јер као да је јуче била та 
давна 1980. година када сам се, запосливши 
се у Руднику бакра Мајданпек, упутио ка се-
кундарном дробљењу на којем је било моје 
прво радно место - са дозом неверице причу 
о раду у РБМ-у, где је захваљујући бенефицији 
премашио 45 година стажа, започиње ру-
ковалац примарним дробљењем Десимир 
Пунђејевић, ВК дробиличар. Радно место на 
секундарном дробљењу, убрзо након одлужења 
војног рока, заменио је примарним и до пензије 
радио на том месту на којем тешка возила ис-
копану руду кипују, убацују у дробилицу, где 
понекад краном мора да се помогне да све 
функционише како треба. Ту треба решавати 
и заглаве, одглаве што подразумева и додатно 
велики физички напор било да је узрок блок 
или глиновита руда, али и све друго што успо-
рава или зауставља производњу на том првом 
и важном кораку процеса прераде руде.

Десимир је трећи степен рударске струке 
завршио у Мајданпеку, а до ВК квалификације 
и петог степена стручности стигао после само 
неколико година када га је са групом колега 
предузеће упутило на дошколовавање у Косто-
лац. - Све време радио сам по сменама, што, 
наравно, није лако, али и нема посла који 
нема одређену тежину. Када се то схвати 
онда се и на сопственом некако лакше под-
носи и прихвати – објаснио нам је Деси-
мир. Као најтежи догађај који памти издвојио 
је повреду свог колеге 90-их година прошлог 
века приликом покушаја да отклони блок за-
главу у дробилици: - Обрушили су се блокови 
на њега и умало није искрварио, мало је 
недостајало да ногу изгуби, тако да ми је још 
свеже сећање како сам му притекао у помоћ, 
помогао му да се извуче и спаси. То је нешто 
што се не заборавља, а када је реч о физич-
ком послу, то се да издржати. Све те тешке 
ситуације које подразумевају физички рад 
и ангажовање, у добром расположењу, дого-
вору и заједничком раду са колегама, кроз 
шалу, смех и лепу реч лакше се савладавају.

То је лекција коју је пренео и свом сину 
запосленом на истом месту, на примарном 
дробљењу РБМ-а. - Увек сам веровао да 

РБМ. - Ни дан боловања, ни минут закашњења! И 
тако читав радни век и пун стаж од 40 година рада на по-
словима од геолога, дипломираног инжењера приправ-

ника, преко руководиоца те службе до вишегодишњег 
управника површинског копа и помоћника директора 
Рудника бакра Мајданпек за геологију и развој - то је 
пут који је од септембра 1977. године до ових дана 
прешао Драгиша Ђорђевић, један од 11 овогодишњих 
старосних пензионера РБМ-а.

- Затекли сте ме на одмору. Сунчам се, купам, од-
марам, уживам у првим пензионерским данима и 
наравно, радујем новом Дану рудара, првом који 
дочекујем као прензионер - каже Драгиша са којим 
је одувек било задовољство сарађивати, будући да је 
захвалан саговорник.

- Када се осврнем на радни век проведен у РБМ-у, 
морам да признам да је то био и најлепши период 
у животу, а било је и лепо и тешко. У најбољим го-
динама радило се много, али није било тешко. Када 
сам се тек запослио, добио сам сјајну могућност да 
радим са великим инжењерима и људима. У руд-
нику је било доста стручњака различитих профила, 
а међу њима и људи изузетних квалитета за које се 
с разлогом каже да је срећа била и познавати их, а 
права привилегија радити са њима.

Тешко размеђе два века донело је и тешке године 
РБМ-у, али и запосленима у њему.

- И то је требало издржати. Пад производње, 

пад цене бакра, смањење броја запослених, распад 
државе, стигли су једни за другим доносећи тешке 
услове и времена у којима је, упркос неповољним 
околностима, требало функционисати и изборити 
се за опстанак. Али, када све прође, тешкоће се за-
бораве и памте се само лепе ствари - поделио је са 
нама успомене Драгиша кога ће у РБМ-у памтити и по 
томе што са посла никада, али баш никада није изо-
стао: - Припадам генерацији која је неговала идеју 
да служба не сме да трпи, да је посао на првом месту, 
па су нам због тога разумевање и колегијалност 
били посебно важни. То је, такође, нешто што нас 
је одликовало и што се памти.

Памти се, наравно, показана стручност, знање и 
људски квалитети исказани у бројним приликама, па 
смо са те позиције замолили Драгишу за савет младим 
колегама:

- Млађим колегама саветујем да раде на себи, 
унапређују своју стручност и знање, да краду знање 
и решења од старијих и искуснијих, али да поштују 
друге и посебно да држе и бране сопствене ставове 
и мишљење. Изузетно је важно да се поштује посао 
од којег се живи, али и колеге и баш сви људи са 
којима се ради.

 С. Вукашиновић

Драгиша Ђорђевић (РБМ)

Десимир Пунђејевић (РБМ)

Рад, рекорди и другарство 
се не заборављају

И у најтежим временима веровао је да 
рудник има перспективу и није погрешио. 
Погрешили су, каже, они који су отишли

Пензионери РБМ

Испуњен радни век у 
руднику

Припадник генерације која је неговала идеју да служба не сме да трпи, да је посао на 
првом месту, због чега су разумевање и колегијалност били посебно важни

Драгиша Ђорђевић

Десимир Пунђејевић
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РБМ. - Драго ми је што сам као дипломирани 
инжењер технологије радила на појединим спец-
ифичним технологијама које већина мојих колега 
нису имали прилику ни да упознају, а не привилегију 
да се баве тиме. Драго ми је што сам као технолог 
своје знање могла да применим у пракси будући да 
су инжењери, заправо, примењени хемичари - речи 
су којима своју причу о годинама рада у Руднику бакра 
Мајданпек започиње Јасминка Пешић, дипломирани 

инжењер технологије. Она је са положеним стручним 
испитом из технологије, последње две деценије про-
вела као руководилац Вулканизернице.

- Када сам се 1996. године, после рада у „Златари 
Мајданпек“, запослила у РБМ-у, вулканизерница 
је била радионица у којој се годишње прерађивала 
само тона сирове гумене смеше. Како је убрзо 
набављена опрема, почели смо да прерађујемо 
50-60 тона гумене смеше, преузели све послове 
гумирања за потребе флотације и били спремни 
да све обавимо сами, без ангажовања трећих лица. 
Само једно облагање млина у флотацији подразуме-
вало је утрошак 10-ак тона, а потребе за гумирањем 
било је и у другим деловима производног процеса, 
па је тако врло брзо гума постала трећа ставка у 

трошковима рудника, одмах после електричне 
енергије и нафте.

Посао се повећавао, а задаци постајали сложенији. 
Јер, радило се и на одржавању изузетно скупих транс-
портних трака, а и спојити једну траку на дробљењу, 
на пример, није нимало једноставно. Међутим, са 
групом запослених који су завршили гумарску 
школу у Нишу, створила је одличан тим људи сасвим 
посвећених послу. - Као технолог била сам донекле 

усамљена будући да је већина колега инжењера 
била рударске или машинске струке, али слободно 
кажем да сам у тиму имала праве мајсторе свог 
заната захваљујући којима смо све поверене по-
слове могли да обавимо изузетно квалитетно. Мало 
смо познати, мало се о нама писало, мало нам је 
пажње поклањано, иако смо велики и напоран, а 
изузетно важан посао веома квалитетно обављали - 
каже Јасминка. У прилог томе наводи да су стручњаци 
једне реномиране компаније која се бави гумарством 
желели да преузму израду облога и гредица. После 
годину дана експерименталног рада испоставило се 
да, упркос неупоредиво квалитетнијој и савременијој 
опреми и бројности стручњака, не могу да обаве боље. 

- Показали смо да као тим све то можемо да ура-

димо баш као и они из компаније чије се име сматра 
гаранцијом професионалности и синонимом ква-
литета - истиче Јасминка. Додаје да јој је драго што 
рудник има такав тим, а истовремено, није жао што их 
је одласком у пензију напустила: - Драго ми је што 
сам као инжењер отишла у пензију. То ми је дивно, 
јер рудник је систем у којем нема незамењивих. 
Била сам посвећена послу а надам се да ће на то 
место неко доћи и имати преданости колико и ја. 
Драго ми је што сам обављала специфичне по-
слове, а нисам била професор који је принуђен да 
понавља теорију. Своје знање сам успела да приме-
ним, што је за инжењера важно. А, и у организацији 
сам имала резултате. Са људима је најтеже радити, 
а као шеф службе, била сам принуђена да у свакој 
прилици пронађем адекватно, компромисно 
решење. Нисам размишљала о томе да водим неку 
службу, а 20 година, колико ниједна друга жена 
у РБМ-у и РТБ-у била сам руководилац службе. 
Посао који сам радила је потцењен, иако је веома 
важан. Међутим, никада ми то, ни нижа плата нису 
сметали. Било ми је важно да радим посао који 
волим и који ме испуњава. Имала сам могућност 
да радим на специфичним технологијама, будем са-
мостална и поштована због свог знања и стручно-
сти - прича Јасминка и признаје да пензионерске дане 
још није осмислила. Каже, ужива у свакодневици, не 
оптерећујући се плановима.

С. Вукашиновић

Јасминка Пешић (РБМ)

Не правим планове за 
пензионерске дане, уживам!

рударење у Мајданпеку има перспективу. На 
памет ми није падало да напустим посао у 
руднику, када су многи у томе и отпремнини 
видели решење и спас од тешкоћа које су 
обележиле прве године рада у овом веку. 
Нисам погрешио, већ они који су отишли - 
каже Десимир објашњавајући да је од рудника 
имао и добру плату, дошколавање, стан, да му 
се ту запослио син, а он стекао пензију. Пун је 
наде да рударење у овој средини може поново 
да доживи процват, да послу у руднику могу 
да се надају и будуће генерације, а град и оп-
штина развоју и напретку. Што се њега тиче, 
признаје: - Другарство на послу је нешто што 
ћу као најлепшу успомену понети и никада 
нећу заборавити, наше рекорде, феште, на-
градне рекреације, све оно чему смо се ра-
довали и што нас је и у тешким временима 
одржало.

 С. Вукашиновић

У својој служби водила је одличан тим који је потпуно дорастао свим захтевима посла, а 
као стручњак имала привилегију да ради на специфичним технологијама, буде самостал-
на и поштована због свог знања и стручности

Јасминка Пешић

Јасминка: У тиму сам имала праве мајсторе свог заната
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После једногодишње паузе одржани 23. „Дани Брестовачке Бање 2017”

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Припре-
ма ње традиционалних јела „Злат не 
руке”, продајне изложбе сувенира, ру-
котворина и предмета старих заната, 
наступи бројних културно-уметнич-
ких друштава и еминентних орке-
стара, инсценација „Долазак књаза 
Милоша Обреновића у Брестовачку 
Бању”, преображењска ватра, излож-

бене поставке „Брестовачка Бања у доба 
кнеза Милоша” у конаку и оџаклији и 

„Хамам у доба кнеза Милоша” – све то 
је било уткано у целодневни програм 
овогодишњих, 23. по реду „Дана Бре-
стовачке Бање 2017” одржаних 19. ав-
густа на Преображење Господње. Ор-
ганизатори су се потрудили да садржај 
и надметања буду бројни и разно-
лики, онако како то и приличи једном 
од најзначајнијих места на културној 
и туристичкој мапи борског краја. Ове 

године било је и неких новина- предста-
вило се више од стотину излагача, при-
ватних фирми и јавних предузећа, док су 
радници борског Дома здравља посетио-
цима мерили крвни притисак.

Александар Миликић, председ-
ник Општине Бор, свечано је отворио 

„Дане Брестовачке Бање 2017”, истичући 
велику част и задовољство да „данас, 
после једногодишње паузе поново при-
чамо о манифестацији оваквог карак-
тера”. -Ово је почетак једне нове 

приче, не само за „Дане Бање”, већ 
и за све остале манифестације које 
ће се одржавати наредних година на 
нашој територији. Општина Бор ће 
здушно подржати оваква дешавања и 
увек ће бити уз своје грађане. Ово је 
доказ. Традиција и култура треба да 
се поштују. Традиција нам показује 
да Бор има историју и културу. На 

месту на коме се данас налазимо 
некада је било и свето место - одавде 
су почињале многе приче за стварање 
државе и државности. 

И Александра Стојановић Чу-
ли но вић, в. д. директора Туристи-
чке организације „Бор”, истакла је 
задовољство што „поново организујемо 

„Дане Брестовачке Бање 2017” и 
настављамо традицију која је трајала 
више од две деценије, а лане била пре-
кинута”. - Ове године имамо част да 

поново покренемо ову манифестацију 
уз покровитељство општине Бор, под-
ршку РТБ-а и свих јавних предузећа 
и установа. Задовољни смо одзивом 
учесника, као и посетилаца који су се 
окупили у великом броју. 

Неколико хиљада гостију из земље 
и иностранства имало је прилику да 
дочека и поздрави књаза Милоша 
Обреновића (у лику Звонка Стевчића) 
који је са свитом стигао у фијакеру, по-
сетио конак, прошетао бањским парком 

и пробао кулинарске специјалитете овог 
краја. - Кад год ме пут нанесе у ову 
нашу дивну бању, било то пословима 
државничким или да некој својој 
бољки нађем лека, народ је увек до-
чекивао свог господара утркујући се 
ко ће га пре стићи, ко ће га пре угле-
дати, ко ће му прићи и пољубити га у 
руку и скуте. Ја знам да је име госпо-
дарево мило сваком Србину, нарочито 
стога што смо од скора и ове пределе 
нашег отачаства ослободили. Зато је 
сада, браћо и сестре, на свима нама 
да у миру градимо отачаство. Ми 
требамо сложно као један да путеве 

изграђујемо, да школе подигнемо и 
лекарнике доводимо, да би се што пре 
овај наш народ напаћени из беде спа-
сити могао. 

У културно-уметничком програму 
наступили су КУД „Бор”, који се пред-
ставио градским песмама и играма 
старе Србије као подсећање на дане 
када су овде боравили српски владари и 
њима у част приређиване овакве светко-
вине, КУД „Ђидо” из Брестовца и КУД 

„Петар Радовановић” из Злота. У попод-

невним сатима посетиоце су забављали 
КУД-ови из општина Зајечар, Жагубица, 
Бољевац, Неготин и Бор, као и вокални 
и инструментални солисти. Увече је 

упаљена преображењска ватра на ушћу 
Брестовачке реке у Пујицу.

Организатори „Дана Брестовачке 
Бање 2017” су Туристичка организација 

„Бор” и Центар за културу општине Бор, 
а покровителј Општина Бор.

Текст и фото: Јасмина Станојевић

Од доласка књаза до традиционалних 
јела

Припремање традиционалних 
јела „Златне руке”, продајне 
изложбе сувенира и предме-
та старих заната, наступи 
бројних КУД-ова и еминент-
них оркестара, инсценација 

„Долазак књаза Милоша 
Обреновића у Брестовач-
ку Бању”, преображењска ва-
тра – у свему овоме уживало 
је неколико хиљада посетила-
ца. - А. Миликић: Традиција 
нам показује да Бор има 
историју и културу. На ме-
сту на коме се данас налази-
мо некада је било и свето ме-
сто - одавде су почињале мно-
ге приче за стварање државе и 
државности. – А. Стојановић 
Чулиновић: Ове године има-
мо част да поново покре-
немо ову манифестацију уз 
покровитељство општине Бор, 
подршку РТБ-а и свих јавних 
предузећа и установа
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Аеромитинг привукао доста борске младежи

Спорт

АЕРОДРОМ БОР. – Више сто-
тина Борана, претежно младих и деце, 
имало је прилику 19. августа да ужива 
у летовима и акробацијма лаких авона, 
једрилице, змајева, дронова. На по-
четку поиздаље, са бедема, а потом са 

платоа испред хангара, због чега је, два 
дана касније, уследило јавно извињење 
из Спортског центра и Аероклуба. Скуп 
су скоковима отворила тројица падо-
бранаца „Наших крила“ из Параћина 
уручујући српску заставу председнику 
Општине Бор Александру Миликићу. 
Била је ово прилика да Борани разгледају 
летелице, да се сликају поред или у 
њима, да виде малу изложбу модела 
авиона, а екипа ТВ-емисије „С Тамаром 
у акцији“ омогућила је Новици Јовићу 
и његовим малишанима из Горњана, 
којима је помагала ових дана, да полете 
једним од петнаестак лаких авиона до-
летелих из разних крајева Србије. (Не-
колико дана раније поменута ТВ-екипа 
је са Јовићима снимала и у „Кафићу“ 
борске Јаме.)

Након наступа дечјег ансамбла 
КУД-а из Рготине, председник општине 
Бор је отворио шести „Fly-In“ речима: - 
Од данас, овај скуп постаје традиција. 
Општина ће га уврстити у свој кален-
дар манифестацја од значаја за њу, а 
то значи и обезбедити финансијска 
средства да се настави. Не постаје се 
ваздухопловац, пилот, само тако што 
се родите са тим, већ морате имати 
и место где се то ради. А, борски ае-
родром је један од пет у Србији који 
има бетонску писту, дужину, и остало 
што чини аеродром. Међу вама 
видим много младих и дечице која 
су биудућност авијације у Бору. По-
желевши пилотима ведро небо и добар 
ветар, Миликић је новинарима казао да 

се оваквим догађајима промовишу и 
туристички потенцијали општине, јер 
пилоти радо и лепо причају о својим 
домаћинима. Тиме што ћемо од на-
редне године “буџетирати” све, па 
и ову манифестацију, озбиљно ћемо 
промовоисати све што Бор може да 
понуди. Намена аеродрома за сада је 
спортска, али ће се Општина Бор, Ае-
роклуб и Спортски центар заједно 
потрудити да у наредном периоду 
повећамо број активности на њему. 

На замисао неколицине ентузијаста 

да се са аеромитинзима крене пре де-
сетак година, и да то заживи, подсе-
тио је један од њих: Благоје Спасков-
ски, генерални директор Рударско-то-
пионичарског басена Бор: - Шта рећи 
о нечему што је овако лепо! По-
себно сам задовољан и заиста поно-
сан – казао је Спасковски - на оно што 
се данас одвија и што наследници 
прихватају да се овим баве, да чине 
лепо дечици, да приређују лепо народу, 

људима који пуно раде и дођу до тре-
нутка да уживају. Ево тренутака када 
се ужива. Леп је ово доживљај и ово 
треба настављати да живи много на-
редних година.

На питање да ли постоје могућности 
да се на овом аеродрому крене и са 
комерцијалним летовима, Спасковски је 
казао: - За сада не. Морамо признати 
да смо на прекретници да ли ће аеро-
дром остати овде или ће бити премеш-
тен на неко друго место због оближњег 
рудног богатства. Али, он се никако 
не може укинути. Тај ко буде експло-
атисао то богатство мора направити 
исти овакав и мало дужи аеродром 
са пистом од 1.600 метара. То ће бити 
услов да ово што сада живи настави 
да живи, а временом се усмери и у 
комерцијалне сврхе. Значи, у некој 
будућности треба очекивати да ово 
буде и комерцијални аеродром.

Значај борске манифестације под-
вукао је и Војислав Ескић, пилот 
ратног ваздухопловства СФРЈ и аутор 
књига „Добровољни јаничар“ и „Трећа 

димензија“. Он је био борбени пилот 
на „галебу Г4“ и „Антонову АН26“ 
и својим књигама, које су стигле на 
све континенте, па и до Конгресне би-
блиотеке САД, говори о ваздухолов-
ству бивше СФРЈ и школовању пилота. 
- Овакви скупови врло су важни, по-
себно за овај део Србије, јер овде 
долазе млади људи који су наша 
будућност‚ а увек се овако почиње – 
каже Ескић. - Као врло млад летео сам 
на млазној авијацији, што је посе-

бан доживљај, а из угла тешких вре-
мена и фантастична привилегија. А, 
кад спустите млазни авион, откоп-
чате маску за кисеоник и рулате по 
стајанци, осећате се као господар све-

мира! Многе моје колеге и светски 
стручњаци кажу да је ваздухоплов-
ство СФРЈ било најорганизованије 
у свету од кога су, чак, и америчко и 
руско понешто „преписивала“. Завр-
шавали смо академију веома добро 
обучени, као комплетни пилоти. 

Данас се трудим да помогнем тако 
што афирмативно описујем то време 
са надом да ће бити боље. Зато смо и 
овде да би неким младим људима који 
тек маштају да постану пилоти, дали 
какве-такве смернице да се рад и труд 
увек исплате и да до успеха не постоје 
пречице.

Зоран Шпановић је инструктор ле-
тења од 1979. а његово гесло је стих: 

„Свака птица зна да лети, само треба 
да се сети“. - Ово окупљање у Бору – 
каже Шпановић - дивна је и неопходна 
ствар, јер српска авијатика полако 
одумире, а не бисмо смели то да до-
зволимо. Хвала Бору и људима што 
држе до традиције. Борски аеродром, 
иначе, има огроман значај јер је цео 
овај регион без летачких активности, 
а он поседује бетонску писту и налази 
се поред јаке индустријске зоне. Зато 
бих предложио да се не користи само 
за спортске, већ и за комерцијалне 
летове, за потребе пословне сарадње 
и довођења разних фирми. Јер, пут до 
овог дела Србије најближи је - преко 
бетонске писте борског аеродрома! 

Текст и фото: Љубиша Алексић

Окупљајући младе људе 
који су будућност српске 
авијације овај скуп пола-
ко гради спортску традицију 
(шести је по реду) и утире пут 
комерцијалном коришћењу 
борског аеродрома чија је бе-
тонска писта најкраћи „пут“ 
до овог дела Србије. Међутим, 
потенцијално отварање новог 
рудника отвара и питање да ли 
ће аеродром остати овде или ће 
бити премештен

Ревија     спортских 
летова

Александар Миликић

Благоје Спасковски

Јовићи са Тамаром пред први лет

Малишани из Рготине отворили су скуп одличним сплетом игара
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Овогодишњи „Дани Брестовачке Бање 2017” протекли су у знаку јубилеја 
– 180 година од подизања конака књаза Милоша Обреновића. Ова бања је по-
себно у 19. и почетком 20. века представљала бисер међу бањама Србије и ужи-
вала трертман дворске бање у ондашњој кнежевини, а касније и краљевини 
Србији. Прва посета кнеза Милоша и његове породице 1834. узима се као по-
четак званичног успостављања Брестовачке Бање у оквиру српске државе, па 
се стога сврстава међу прве и најстарије бање Србије. Године 1837. Милош 
Обреновић је донео одлуку о изградњи и уређењу Брестовачке Бање, што је, 
иначе, била прва државна одлука о изградњи објеката у бањама Србије. 

Непосредни извршилац кнежевог налога био је сердар Стеван Ћоса 
Стојановић, знаменита личност кнежевине Србије, дунавски командант, 
касније државни совјетник, и оснивач и први управитељ српских пошта. Он 
је до јесени 1837. у Брестовачкој Бањи подигао конак, механу, јавно купатило. 
Пошто је сва иницијатива око изградње објеката била препуштена сердару 
Стевану, може се сматрати пројектантом конака - најзначајнијег и најсјајнијег 
бисера ове бањске лепотице. И после 180 година добро се држи, али недостају 
станови кнегиње Љубице, ађутантски конак, сиротињски квартир, дашчара и 
лебарница, као и још неколико објеката. Ова обележја сврставају Брестовачку 
Бању у уникатни потенцијал националног ранга. 

На снимку из старог албума – Брестовачка Бања пре Другог светског рата 
(лево се види Милошев конак).

Ј. С.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Краљ Марока Мохамед Шести је на југу земље пролетос прогласио по-
четак изградње четвртог, завршног дела пројекта „Нур“, једне од највећих со-
ларних - фотонапонских електрана на свету. Налази се у пустињи, на 137 хек-
тара и имаће капацитет од 72 мегавата, објавила је званична новинска агенција 
МАПА.

То је улагање од 750 милиона дирхама (70 милиона евра) у централу која 
ће електричну енергију производити у ћелијама полупроводника директно 
од сунчевог зрачења. Главни финансијер је немачка банка KfV, са 659 мили-
она дирхама (61 милион евра). „Нур IV“ ће почети да ради у првом кварталу 
2018. године. Централом ће управљати конзорцијум мароканске Агенције 
за соларну енергију (Масен) и саудијске фирме „Аква пауер“, која је добила 
тендер за наредну фазу пројекта. Мароко је фебруара 2016. завршио пројекат 

„Нур 1“, а други и трећи део пројекта завршени су око 75 одсто.
Када се сви делови „Нура“ заврше, комплекс ће имати производни капаци-

тет од 582 мегавата. Без релевантних залиха нафте, гаса и угља, Мароко спро-
води амбициозан развојни план, да скоро половину својих енергетских по-
треба задовољи из обновљих извора енергије. Краљевина је новембра прошле 
године била домаћин Међународне конференције о клими.

Милошев конак од 180 лета

ИЗВОРИ: РТС, БЕТА-АФП

У Мароку једна од највећих 
соларних електрана

Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2284 – ВОДОРАВНО: алгебра, дрворед, Лоара, Дан 

рудара, Акра, Сава, немир, табела (скр.), Сена, бал, ЋА, обрва, коров, ТС, лер, 
сала, рум, алатничар, ветар, читаоци, Острава. 

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Воћно дрво (мн.), 7. Баштенска биљка, 14. Салата од упрже-
них паприка, 15. Баштенска биљка, 17. Врста атмосферске падавине, 18. Зелени део 
биљке, 19. Предмет слепог обожавања, кумир (мн.), 20. Пустиња у Индији, 21. Име фолк 
певачице Лукић, 22. Будалија у народној песми, замлата, 23. Предлог, 24. Разнобојне 
украсне биљке, 26. Место код Дубровника, 28. Тениски клуб (скр.), 30. Предигра у 
старом шпанском позоришту,, 31. Музеј у Паризу, 32. Врста житарице, 35. Свеште-
ничка одежда (лат.), 37. Биљана одмила, 38. Повреда телесног ткива (мн.), 39. Баштен-
ска биљка, 41. Баштенска биљка, грах, 42. Најсјајнија звезда у сазвежђу Шкорпија, 43. 
Воћно дрво (мн.).

УСПРАВНО: 1. Важна животна намирница, 2. Ујакова жена, 3. Кријумчарење, 4. 
Чаробњак, врач, 5. Угоститељска радња (скр.), 6. Спортски тимови, 7. Реми у шаху, 8. 
Поен из сервиса у тенису и одбојјци, 9. Пас за лов на птице, 10. Планина код Прокупља, 
11. Име писца Андрића, 12. Губитак у тежини робе, 13. Киселина (лат.), 16. Радничко-
спортске активности (скр.), 18. Махунаста биљка, сочиво, 21. Планина код Требиња, 
22. Врста оријенталне посластице, 25. Влажност, хумидитет, , 26. Становник села, 27. 
Воћно дрво (мн.), 28. Тодор одмила, 29. Грађевинска дизалица, 31. Секретаријат ино-
страних послова (скр.), 33. Француски писац, Жан, 34. Чежња, жудња, 36. Нето-реги-
стар-тона (скр.), 37. Гнев, срџба, 38. Наша глумица, Ева, 40. Друга нота солмизације, 41. 
Пословна јединица (скр.).
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70 година 
“Колектива”

Стојман је излио 
прву златну полугу

Пре више од 30 година – пише Колек-
тив 1965.  (бр.31 од 5. августа) - почела је да 
се гради Електролиза бакра. Међу њеним 
градитељима нашао се и 20-годишњи 
младић Стојман Ђорђевић који је радио 
на монтирању прве каце за електролитни 
бакар у овом погону. Вредан и савестан 
Стојман није остао незапажен и после не-
колико година рада његов руководилац му 
је 1938. рекао: - Столе, ако хоћеш можеш 
да радиш у Златари. Само једно немој да 
заборавиш: буди поштен. У противном 
нећеш добро проћи.

Борска Златара је тек тада била 
изграђена и ускоро је требало да буде пуш-
тена у погон. - Одмах сам прихватио овај 
предлог – причао је Стојман Ђорђевић но-
винару Чеди Николићу. – Претпостављао 
сам да ће у Златари услови рада бити 
тешки, али је зато и плата била већа 
него на другим радним местима. Заиста, 
тада су у новој Златари услови рада били 
несхватљиво тешки. Од дима и гасова (киселина које су се употребљавале при 
топљењу злата), радници се у просторији нису распознавали.

-Имао сам част да излијем први калуп борског злата - сећао се тада 
54-годишњи Стојман. – Била је то права свечаност. За ту прилику дошли су 
многи инжењери из Француске и Немачке. Наш инжењер, који је тога дана 
лежао у болници, колима је довезен да види прво изливено злато. То смо ура-
дили на сасвим примитиван начин. Па, ипак, то је било злато, прво злато из-
ливено у борској Златари.

Многи радници су због јако развијених отровних гасова напуштали Златару. 
Стојман је остао у њој. Приликом ливења морао је због гасова да ставља преко 
усана по три пешкира. Од 70 килограма, ослабио је на 40. Да ли су вас контро-
лисао у раду, питао је новинар. - Како да не. Мене је секретар тадашњег руд-
ника, који је био под управом француских капиталиста, пет пута позивао на 
разговор и скретао ми пажњу да будем поштен. За месец дана у Златари је 
тада промењено 74 радника.  Злато, ипак, није „слатко“ иако многи тако мисле. 
Процес добијања овог племенитог и драгоценог метала је дуг, напоран и компли-
кован. Није лако од обичне руде, кроз њено флоторање, пржење, топљење, елек-
тролизу и, на крају, одстрањивање осталих примеса, добити чисто злато... 

Приредио: Љ. Алексић

Стојман Ђорђевић


