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Џејмс Руф: Са задовољством ћемо 
позвати инвеститоре да улажу у „Бор“

Сматрам да су многобројне реформе о којима смо разговарали са Владом Србије допринеле да се ствари 
овде окрену набоље, јер је веома важно да државне компаније могу да раде комерцијално и без помоћи 
владе, рекао је шеф мисије ММФ-а за Србију. – Себастијан Соса: Драго ми је што видим да РТБ Бор напредује, 
то је важно не само за компанију, већ и за читав регион. - Да би „нахранио“ топионицу, РТБ мора да има 
адекватну рударску производњу, а да би је имао он треба да улаже у опрему и отвори нове руднике. Реч је о 
инвестицијама које су веће од 500 милиона долара, реч је о улагањима за које Србија и РТБ траже партнера – 
казао је министар рударства Александар Антић и подвукао да је за партнерство са РТБ-ом заинтересовано осам 
светских компанија
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Високи представници ММФ-а похвалили напредак у пословању РТБ-а

 РТБ. – У последње две године раз-
говарали смо са господином Алексан-
дром Вучићем бар 15-ак пута и увек је 
једна од тема разговора био Рударско-
топионичарски басен Бор. Зато нам 
је задовољство што смо данас имали 
прилику да на лицу места разгледамо 
компанију, њен рудник и топионицу, и 
морам да кажем да сам импресиони-
ран оним што сам видео, нарочито мо-
дерном технологијом која се овде ко-
ристи – изјавио је (16. септембра) шеф 
мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф. На 
састанку са менаџментом РТБ-а којем 
су присуствовали шеф Канцеларије 
ММФ-а у Србији Себастијан Соса, ми-
нистар рударства у Влади Србије Алек-
сандар Антић и представници Мини-
старства привреде, Џејмс Руф истакао 
је посебно задовољство чињеницом што 

је у прилици да говори о потенцијалном 
бенефиту за РТБ, а не о његовим трош-
ковима.

-И раније смо разговарали са 
бројним компанијама, али увек о 
њиховим потенцијалним трошко-
вима. Сада имамо прилику да гово-
римо о бенефиту за РТБ и пронађемо 
заинтересоване партнере који ће доћи 
овде и улагати у компанију. Сматрам 
да су многобројне реформе о којима 
смо разговарали са Владом Србије 
допринеле да се ствари овде окрену 
набоље, јер је веома важно да државне 
компаније могу да раде комерцијално, 
а без помоћи владе. То је једини начин 
да се омогуће даље запошљавање, 
добар приход и напредак економије 
у целом региону. Ми ћемо, зато, радо 
позвати будуће инвеститоре да улажу 
овде и обезбеде јаку будућност за РТБ 

Бор – рекао је шеф мисије ММФ-а за 
Србију Џејмс Руф.

Шеф Канцеларије ММФ-а у Србији 
Себастијан Соса изјавио је да му је 
драго што види да РТБ Бор напредује 
јер је то, како је рекао, важно не само 
за компанију, већ и за читав регион. – 
Надам се да ћемо за пар година, када 
будемо опет дошли у Бор, имати при-
лику да видимо како инвестиције 
цветају – додао је Себастијан Соса. 

 Истичући значај посете делегације 
ММФ-а РТБ-у Бор, тим пре што није 
уобичајена пракса да представници 
мисије обилазе привредне субјекте, ми-
нистар рударства Александар Антић 

објаснио је да је посета уприличена због 
значаја РТБ-а Бор за државу Србију и 
њену укупну економију.

-Верујем да ће ова посета бити 
значајна за наше заједничко раз мат-
рање будућности РТБ-а. Сложили 
смо се да је „Бор“ велики и озбиљан 
систем, а сложили смо се и да је од 
капиталног значаја за државу и да 
зато Влада Србије треба са великом 
пажњом да води рачуна о његовом 
функционисању са становишта еко-
номског пословања, одрживости и 
будућности – рекао је Антић. 

-РТБ данас изузетно добро послује 
– додао је – па очекујемо да ће ове 
године остварити ЕБИДУ од 75 мили-
она долара. Ипак, свесни смо и да ти 
сјајни подаци о пословању не треба 
да нас успавају, већ морамо на време 
размишљати о будућности РТБ-а, пре 
свега о развоју рударства и новом 
инвестиционом циклусу у који РТБ 
треба да уђе. Наиме, да би „нахра-
нио“ ову добру и значајну топионицу, 
РТБ мора да има адекватну рударску 
производњу, а да би је имао он треба 
да улаже у опрему и отвори нове руд-
нике. Реч је о инвестицијама које су 

веће од 500 милиона долара, реч је о 
улагањима за које Србија и РТБ треба 
да траже партнера. Јер, није логично, 
а није ни могуће да држава буде једини 
инвеститор овако важног и значајног 
пројекта. Морамо да учинимо наше 
укупно окружење привлачнијим 
за озбиљне инвеститоре и ја дубоко 
верујем да смо низом важних актив-
ности, које смо као држава спровели 
у смислу регулације тржишта, фи-
скалне стабилизације, укупне еко-
номске и политичке стабилности, 
укључујући и мисију ММФ-а, напра-
вили такву атмосферу која је сада 
привлачна за инвеститоре. Данас 
имамо осам светских компанија које 
показују интересовање за партнер-
ство са РТБ-ом и то је за нас значајан 

процес у коме ћемо, пре свега, имати 
на уму интерес Републике Србије. 
Потребно је да, сви који желе да буду 
наши партнери у овом послу, разумеју 
да је ово један развојни пројекат у 
коме морају заједно са Србијом да 
препознају укупан потенцијал и 
значај РТБ-а и да буду наши стра-
тешки партнери како би се комплекс 
и даље развијао – казао је Антић. 

Благоје Спасковски, генерални ди-
ректор РТБ-а Бор рекао је да је са ви-
соким званичницима ММФ-а разго-
варано о оправданости изградње нове 
топионице у Бору и њеног значаја за 
будућност РТБ-а, Бора и целе Тимочке 
крајине.

-Прича је ишла у правцу појаш-
њења саме технологије и начи-
на изградње нове топионице, али и 
њеног значаја за све оне који желе да 
дођу у Бор и уђу у партнерске односе 
са РТБ-ом. Сложили смо се да стра-
тешког партнера не бисмо могли да 
нађемо да није изграђена нова топи-
оница – рекао је Спасковски.

Г. Тончев Василић 

Џејмс Руф: Са задовољством ћемо позвати 
инвеститоре да улажу у „Бор“

Себастијан Соса и Џејмс Руф На разговор са менаџментом РТБ-а дошао је комплетан тим ММФ-а предвођен 
Џејмсом Руфом из Вашингтона

Са лица места о рудним резервама кривељског копа

С пажњом се слушала прича о БAT - технологији у новој топионици

Руковање - Соса и Sosa

Руф, Спасковски и Соса
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БОР. – Оцењујући посету највиших 
званичника Међународног монетарног 
фонда РТБ-у Бор изузетно важном, не 
само за компанију већ и за целу Владу 
Србије, министар рударства Алексан-
дар Антић на почетку разговора за „Ко-
лектив“ каже да је добро што је на разго-
вор са менаџментом „Бора“ дошао ком-
плетан тим ММФ-а, предвођен Џејмсом 
Руфом из Вашингтона. – То је једна 
практична слика која је значајна и за 
нас у Влади јер је ММФ на лицу места 
могао да сагледа комплексност свих 
питања са којима се суочавамо када 
је реч о РТБ-у Бор – наводи Антић.

Коментаришући изјаву шефа мисије 
ММФ-а за Србију да ће позвати инве-
ститоре да улажу у „Бор“, Антић каже 
да лично и професионално очекује под-
ршку ММФ-а јер и он сматра да је „сада 
право време за проналазак стратешког 
партнера“. 

- РТБ ће ове године имати приход 
300 милиона долара, а да имамо пуну 
производњу тај приход би са овом 
ценом бакра био између 600 и 700 ми-
лиона долара. Не треба додатно об-
разлагати колико би то капитално 
утицало на целу Србију, на наш БДП. 
Зато ћемо заједно, у партнерству два 
министарства (рударства и привреде), 
РТБ-а, Владе и највишег државног 
врха, у наредних неколико месеци де-
финисати модел по коме ћемо увести 
партнера. До тада ће и заинтересоване 
компаније завршити своје студије, па 
ћемо крајем првог квартала 2018. 
године објавити међународни позив 
за прикупљање понуда за РТБ – ек-
склузивно за „Колектив“ каже Алексан-
дар Антић. 

-У овом тренутку – додаје мини-
стар - са осам компанија имамо потпи-
сан меморандум. Све оне налазе се у 

различитој фази анализе стања РТБ-а 
и раде три врсте „дју дилиџнса”: ру-
дарско-геолошки, металуршко-техно-
лошки и финансијски. Од тих осам се, 
по мом мишљењу, у озбиљнијем си-
стему анализе налази пет компанија 
– две кинеске, две канадске и руска – 
открива Антић. 

У наставку разговора министар каже 
и да су све оне спремне да у отварање 
нових и унапређење постојећих рудника 
уложе најмање пола милијарде долара.

-РТБ Бор од деведесетих, због 

ратова, санкција, бомбардовања, 
није имао адекватну инвестици-
ону политику. Изградњом нове то-
пионице и фабрике сумпорне кисе-

лине, као неопходних предуслова, 
решено је питање технологије, али 
и кључни проблеми из екологије. 
Међутим, период без инвестиција 
довео нас је у ситуацију да ми данас 
немамо довољно могућности да про-
изведемо потребну количину руде 
како бисмо задовољили строге ка-
пацитете који су потребни за еконо-
мичан рад нове топионице. Прошле 
године РТБ Бор је из сопствених си-
ровина производио 55% концентрата. 
Ове године је то повећано на 61%, 

али је, да би цео систем радио пот-
пуно технолошки и функционално 
добро, неопходно обезбедити додатне 
количине концентрата. Најбоље 

би било да је РТБ у позицији да на 
тржишту купи те потребне коли-
чине концентрата али, с обзиром на 
то да је био у реструктурирању и под 
УППР-ом, а и да је и даље у процесу 
финансијске консолидације, због чега 
није у могућности да даје банкарске 
гаранције, он до попуне капацитета 
само пружа услугу у топионици. Тај 
концентрат није власништво РТБ-а, 
већ приватних компанија, које овде 
добијају ту услугу. И, то је у принципу 
уобичајен начин функционисања јер 
многе топионице и у окружењу и у 
свету тако раде. У највећу топионицу 
у региону, у бугарски Пирдоп, кон-
центрат стиже из разних делова света 
и тамо се топи. План је да у таквом 
режиму останемо док се не подигне 
рударска производња, а неке про-
цене кажу да је за тако нешто по-
требно отварање нових и унапређење 
постојећих рудника. То су инвестиције 
које прелазе 500 милиона долара – 
објашњава Антић. 

РТБ тај новац нема, држава у то неће 
инвестирати и због тога је, како каже ми-
нистар, помоћ ММФ-а у проналажењу 
партнера за „Бор“, веома важна. 

-Избор стратешког партнера за 
РТБ определиће његова спремност 
да улаже у развој компаније. Осам-
десет одсто тих инвестиција односило 
би се на отварање нових лежишта, 
а остатак би био уложен у ширење 
постојећих рудника и опрему – от-
крива министар.

Кључно је, наглашава министар, 
да компаније заинтересоване за стра-
тешко партнерство имају једну свеобух-
ватну слику о потенцијалу РТБ-а Бор и 
његовом значају за читаву Србију, а пре 
свега за исток земље који живи и дише 
са борском компанијом.

-Спасковски је рекао да имамо 
1,35 милијарди тона резерви руде, а 
ја морам да напоменем да су то ове-
рене резерве, док су процењене далеко 
веће. Ако томе додамо и чињеницу да 
и друге светске рударске компаније 
истражују у овом делу и да ће нека од 
тих налазишта, без дилеме, бити де-
позити светске класе – ту, пре свега, 
мислим на налазиште под контролом 

„Фрипорта“ и „Невсуна, то говори да 
рударство и читав тај концепт за овај 
део Србије има одличну будућност. Е, 
зато партнер који долази овде мора, 
пре свега, да узме у обзир развојни 
потенцијал читавог овог пројекта и 
дела Србије и зато инсистирамо да тај 
сегмент дубоко сагледају и разумеју 
нашу развојну политику. Из тог раз-
лога ћемо пажљиво приступити ода-
биру модела по коме ћемо пронаћи 
стратешког партнера – закључује 
Антић. 

Актуелно
Министар Александар Антић открива за „Колектив“:

Међународни позив за „Бор“ 
у априлу следеће године

Избор стратешког партнера за РТБ определиће његова спремност да улаже у развој компаније, односно да у отварање нових и унапређење 
постојећих рудника инвестира најмање пола милијарде долара. Пет фирми – две канадске, две кинеске и руска – већ анализирају „Бор“ са 
рударско-геолошког, металуршко-технолошког и финансијског аспекта, а ми у међувремену дефинишемо модел по коме ћемо увести пар-
тнера. У наредних неколико месеци заинтересоване компаније завршиће своје „дју дилиџнс“ студије, ми утврдити најповољнији модел и 
крајем првог квартала 2018. године објавити међународни позив за прикупљање понуда за РТБ, ексклузивно за „Колектив“ каже мини-
стар рударства и енергетике

Г. Тончев Василић

Детаљ разговора са ММФ-ом
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Са XII Међународне конференције о рециклажним технологијама и одрживом развоју:

Одржан симпозијум „Инвестиције и нове технологије у енергетици и рударству”

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Међународни 
симпозијум о рециклажним техно-
ло гијама и одрживом развоју, који се 
у организацији Техничког факултета 
у Бору одржава од 2006., ове године 

окупио је стотинак стручњака из земље 
и иностранства. У хотелу „Језеро“ 
на Борском језеру, где је дванаеста 
конференција уприличена, од 13. до 15. 
септембра стручној јавности су кроз 
пленарна предавања представљена 44 
научна рада о анализи и карактеризацији 
отпада, рециклажној технологији, од-
рживом развоју, заштити животне сре-
дине, обновљивим изворима енергије 
и третману различитих врста сировина. 
Поред пленарних предавања на теме 
које је иницирало 130 аутора одржан је 
и округли сто о „Управљању рудничким 
отпадом“.

Уверена да ће дискусије о овим 

темама бити квалитетне и интересантне, 
проф. др Грозданка Богдановић је, 
поздрављајући госте у име Организа-
ционог одбора Симпозијума и борског 
Техничког факултета, истакла важност 
међународног карактера конференције. 

– Технички факултет у Бору је 
овакав симпозијум раније орга-
низовао као национални скуп са 
међународним учешћем. У последње 
две године, управо из разлога што 
интересовање стручне јавности за ове 
области расте, окупљање је прерасло 
у међународну научну конференцију, 
па и ове године у раду учествују 
колеге из иностранства. Имамо 
госте из Словачке, Босне и Херцего-
вине, Румуније, а радове су послале и 
колеге из Немачке, Русије, Украјине 
и Турске. Конференција је на захтев 
студената у међувремену проширена, 
па ће у оквиру ове шести пут бити 
одржан и Студентски симпозијум о 
рециклажним технологијама и од-
рживом развоју – казала је професорка 
Богдановић.

Захваљујући се РТБ-у Бор и локалној 
самоуправи што су препознали значај 
одрживог развоја и финансијски по-
могли да се научни радници из ове обла-
сти сретну, размене искуства и нове ре-
зултате до којих су дошли, али и донесу 
закључке који ће бити основа за наредну 
конференцију, професорка Гроздановић 
замолила је генералног директора РТБ-а 

Бор Благоја Спасковског да означи по-
четак пленарних предавања и рада по 
секцијама. 

Уз добродошлицу, Спасковски је 
учесницима конференције најпре обја с-

нио везу РТБ-а са рециклажним техно-
логијама. -Доста смо урадили баш по 
питању рециклажне технологије, па 
захваљујући том новом правцу у обла-
сти припреме минералних сировина, 
РТБ Бор шљаку – и текућу, и топио-
ничку, и стару - поново враћа у топи-
оницу. Због тога су искоришћења нове 
металургије на нивоу пројектованих 
и зависе управо од ваше струке – рекао 
је Спасковски. 

-Стабилизован и прецизан рад нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине – додао је – јесте највећа ствар 
коју је РТБ Бор постигао у последњих 
годину дана. Удвостручена, па и утро-

стручена производња монохидрата 
најбоље говори о томе колико је боља 
екологија. Ако узмемо, на пример, по-
датак да је 2010. године производња 
сумпорне киселине током целе године 
достигла 75.000 тона, а да је прошле 
године произведено 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! Такође, рудар-
ска и металуршка производња данас 
су знатно веће, а то је победа струке 
и државе која је подржала пројекат 
изградње нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине у Бору – рекао је 
Спасковски. 

Генерални директор Басена поже-
лео је учесницима плодне дискусије и 
успешан рад јер је, како је рекао, све-
стан значаја рециклажне технологије 
и њене примене. - Свет одавно реци-
клира и извлачи све оно корисно што 
се налази у јаловиштима, шљакама, 
па и на отпадима. Надам се да ћемо 
и ми врло брзо увидети колико то 
може да буде корисна ствар. Зачет-
ник ове идеје у Србији је професор 
доктор Синиша Милошевић, који је 
својевремено добијао „пацке“ због ње, 
а био је у праву – закључио је Спасков-
ски. 

Г. Тончев Василић

Стручној јавности представљена су 44 рада о рециклажној 
технологији, одрживом развоју, заштити животне средине, 
обновљивим изворима енергије и третману различитих врста сиро-
вина. - Проф. др Г. Богдановић: Интересовање за ове теме расте, па 
ове године у раду учествују колеге из Словачке, Босне и Херцегови-
не, Румуније, а радови су стигли и од стручњака из Немачке, Русије, 
Украјине и Турске. – Свет одавно рециклира и извлачи све оно што 
је корисно из јаловишта, шљаке, отпада, али је и РТБ доста урадио 
на пољу рециклажних технологија, рекао је Благоје Спасковски

„Искоришћења у топионици, али и 
целом РТБ-у зависе од ове струке“

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У хотелу 
„Језеро” на Борском језеру одржан 
је тродневни (од 18. до 20. септем-
бра) други Међународни симпозијум 

„Инвестиције и нове технологије у 
енергетици и рударству”. Љиљана 
Танасијевић, председник Организа-
ционог одбора симпозијума, пожелела 
је добродошлицу и успешан рад учес-
ницима скупа (домаћим и иностраним 
стручњацима из Бугарске, Словеније, 
Босне и Херцеговине и Црне Горе), као и 
представницима привреде (међу којима 
и Рударско-топионичарског басена Бор), 

научних институција и фирми из об-
ласти рударства и енергетике. - Циљ 
овог симпозијума је размена науч-
них и практичних информација и ис-
кустава из енергетике, рударства и 
геологије. Имајући у виду добре ре-
зултате првог скупа, надамо се да ће и 
други допринети бољем сагледавању 
и примени нових технологија и 
инвестиција у овим областима – ис-
такла је Танасијевићева на отварању 
симпозијума. 

Учеснике скупа поздравио је и 
Драган Милановић из Института за ру-

дарство и металургију из Бора, а потом 
и проф. др Драган Миловановић, пред-
седник Програмског одбора симпозијума. 

Прву сесију тематских излагања почео 
је управо проф. др Миловановић са Ру-
дарско-геолошког факултета у Београду 
предавањем „Геологија и минерални ре-
сурси источне Србије”. - Погледајмо 
геолошку карту источне Србије како 
је лепа и шаролика. Морамо својим 
умећем и знањем да експлоатишемо 
рудне појаве, којих има пуно, раци-
онално и да заштитимо природу, на-
равно и себе. Експлоатација минерал-
них ресурса захтева озбиљност и одго-
ворност. Све што пореметимо морамо 
вратити зарад себе и оних који долазе 
– нагласио је проф. др Миловановић. 

Овај скуп, иначе, организовало је 
Удружење кластер комора за заштиту 
животне средине и одрживи развој из 
Београда, уз подршку Електропривреде 
Србије.

Ј. Станојевић

Размена научних и практичних информација
Тродневни скуп (од 18. до 20. септембра) на Борском језеру оку-
пио домаће и иностране стручњаке из Бугарске, Словеније, Босне 
и Херцеговине и Црне Горе. – Д. Миловановић: Експлоатација ми-
нералних ресурса захтева озбиљност и одговорност. Све што поре-
метимо морамо вратити зарад себе и оних који долазе

Благоје Спасковски
Грозданка Богдановић

Драган Миловановић
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РТБ упорно настоји да спречи злоупотребу боловања

РТБ. – Од укупно око 5.000 запосле-
них у Рударско-топионичарском басену 
Бор, на боловању се ових дана налази 
њих 190, а за седам месеци ове године 
због „коришћења плаћеног одсуства 
по основу привремене спречености за 
рад” изгубљено је око 250.000 радних 
сати. Нико не спори да је посао у комби-
нату бакра напоран и да има заиста бо-
лесних радника. Међутим, уколико се 
детаљније погледа широк спектар раз-
норазних дијагноза ових 190 који су 
тренутно на боловању, срећу се нека 
баш „занимљива”: „мешовити и други 
поремећај личности”, „специфични 
поремећај развоја говора и језика”, „по-
вреда јагодице прста леве руке”, „бол 
у слабинском делу кичме”, „поремећај 
понашања проузрокован алкохолом и 
психоактивним супстанцама”, „неста-
билност и вртоглавица”, „поремећено 
варење”, „искривљеност преграде 
носа”, „стезање у грудима”, „анкси-
озни поремећај одвајања у детињству”. 
. . Списак је заиста дуг и шаролик. Од 
190 запослених на боловању, само 
један је на одређено, а сви остали су на 
неодређено време, што јасно говори да 
њихов радно-правни статус у великој 
мери одређује приступ и схватање када 
је реч о испуњавању обавеза.

Пословодство Басена упорно по-
кушава да искористи поједине закон-
ске могућности да би што више суз-
било појаву евентуалне злоупотребе 
боловања, али, како нам је рекао Саша 
Перишић, помоћник генералног ди-
ректора РТБ-а за екологију, БЗНР и 
ЗОП, „пошто нисмо сами у том послу 
и не можемо да оценимо и дамо дефи-
нитивну процену да ли је нешто злоу-
потреба, често се нађемо пред зидом.” 
Стално се предузимају мере разним до-
писима борској филијали Републичког 
завода здравственог осигурања (РЗЗО) 
у којима се захтева провера одређених 
радника за које се сумња да евентуално 
злоупотребљавају боловања, али чини 
се да, по речима нашег саговорника, не 
наилазе на довољно сарадње. Зато су 
поново најавили разговоре са надлеж-
нима у борском Дому здравља и борској 
филијали РЗЗО, како би се решиле 
неке специфичности, јер је очигледно 
да има радника који злоупотребљавају 
недовољно прецизну регулативу у овој 
области.

- Од РЗЗО тражимо да провере како 
је могуће да поједини радници буду 
толико дуго на боловању (има их који 
су и по две године)! По Закону о здрав-
ственом осигурању, то треба да раде 
првостепена и другостепена лекарска 
комисија и изабрани лекар. Законом 
о раду предвиђена је могућност да по-
слодавац раднику који се бави злоу-

потребом боловања уручи отказ уго-
вора о раду уколико се то открије и 
докаже (девет ставки шта се подразу-
мева под злоупотребом боловања: ако 
је намерно проузроковао неспособ-
ност за рад, ако је неспособност за рад 
узрокована акутним пијанством или 
употребом психоактивних супстанци, 
ако је намерно спречавао оздрављење 
или оспособљавање за рад. . .) Једино 
у случају ако се приликом привре-
мене спречености за рад бави при-
вредном или другом активношћу 
којом остварује приходе - то је оно где 
ми можда можемо да дамо свој допри-
нос тиме што формирамо комисију за 
контролу. Она одлази на боравишне 
адресе или друге познате локације 
где запослени борави и ако утврди 
да је тако, можемо да се опет обра-
тимо првостепеној и другостепеној 

лекарској комисији и његовом иза-
браном лекару да процене да ли има 
злоупотребе боловања. Нисмо ком-
петентни да оцењујемо да ли сабо-
тира лечење, већ комисије форми-
ране у свим басенским предузећима 
свакодневно контролишу запослене 
тако што из обилазе на кућним адре-
сама. За све запослене које три пута 

не нађемо код куће обраћамо се РЗЗО 
да обаве проверу основа за евенту-
алну злоупотребу боловања на начин 
како то они раде -наглашава Перишић 
и додаје да, практично, остају ускраћени 
за тражене податке.

Од РЗЗО су добили одговор „да 
је другостепена комисија извшила 
испитивање правилности првостепене 
лекарске комисије, а, такође, и у прило-
жену медицинску документацију. Наве-
дене дијагнозе су у оквиру болести као 
акутизација из погоршања исте. Чланом 
16. Закона о заштити података прописано 
је да се подаци који се односе на здрав-
ствено стање могу обрађивати на основу 
слободно датог пристанка лица. У члану 
21. Закона о правима пацијента наве-
дено је да подаци о здравственом стању 
и из медицинске документације спадају 
у податке о личности и представљају 

нарочито осетљиве податке о личности 
пацијента. Имајући у виду наведене за-
конске прописе, филијала РЗЗО дужна је 
и да поштује препоруку повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности и да послодав-
цима не достављају податке комисија у 
којима су садржани нарочито осетљиви 
подаци о личности, већ је за послодавца 
довољно само обавештење о оцени ле-
карске комисије.” 

Наш саговорник додаје да постоје 
случајеви када радник од свог 
надређеног ултимативно тражи сло-
бодне дане, јер су му потребни за при-
ватни посао и када, наравно, добије 
негативан одговор, каже: „Ја идем на 
боловање”, што и учини. Забележене 
су и такве ситуације када је запослени 
на боловању по основу повреде на раду, 
потом прекине боловање јер је лечење 
завршено, затим користи годишњи 
одмор, а после опет продужи боловање 
по основу повреде на раду. Неке ствари 
су узеле маха, што се посебно дешава 
у летњим месецима када су актуелни 
пољопривредни радови (у претходна два 
75-80 одсто оних који су на боловању су 
из овог разлога). Перишић наглашава 
и да је већи број одласка на боловања 
нарочито изражен на радним местима 
где се у последње време више захтева 
повећани интензитет и продуктивност 
рада него у ранијем периоду, пошто је 
РТБ у великом инвестиционом циклусу 
и сваког месеца „подиже” производњу. 
У појединим погонима запослени са 
недовољним мотивом за ангажовање и 
без идентификације са фирмом све више 
одлазе на боловање. Тако су у Електро-
лизи чак 30 радника на боловању, и то 
баш они који раде на местима где је 
повећан интензитет посла (на кацама), 
као и девет на пламеној рафинацији у 
Топионици где се лију аноде. 

- Оцену о евентуалној злоупо-
треби боловања дају лекари и РЗЗО 
и још увек нисмо успели да, по том 
основу, дисциплински процесуирамо 
ниједног радника. Али, зато успевамо 
да изађемо на крај када је у питању 
радна и друга недисициплина. Сва-
кодневно интензивно контролишемо 
присутност алкохола и психоактив-
них супстанци у крви запослених 
у свим погонима и код кога се нађе 
одмах покрећемо иницијативу и пред-
лог за утврђивање дисциплинске одго-
ворности. Такође контролишемо зло-
употребе када је реч о непоштовању 
мера безбедности - изречене су мере 
упозорења пред отказ уговора о раду 
радницима који нису поштовали 
мере БЗНР, а већ смо уручили неко-
лико отказа због злоупотребе алко-
хола, што је дало позитивне ефекте 
који се огледају у значајном смањењу 
и скоро елиминисању присуства ал-
кохола у крви (у другој половини сеп-
тембра контролисано је 329 запосле-
них и ни код једног није потврђено 
присуство алкохола). Без обзира на 
све, Служба ће и даље интензивно и 
врло предано радити на свим овим 
пословима предвиђеним и Правил-
ником, и Колективним уговором и За-
коном о раду, а све ради побољшања 
безбедности и здравља запослених – 
закључује Перишић.

Ових дана од око 5.000 радника комбината бакра, 190 је на боловању. – За 
седам месеци ове године због боловања изгубљено око 250.000 радних сати. - 
Комисије формиране у свим басенским предузећима свакодневно контролишу 
запослене који су на боловању тако што их обилазе на кућним адресама. – У 
Електролизи чак 30 радника на боловању, и то баш они који раде на местима где 
је повећан интензитет посла (на кацама), као и девет на пламеној рафинацији у 
Топионици где се лију аноде

Како стати на пут 
лажним болесницима

Ј. Станојевић

Саша Перишић
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Купци РТБ-ових производа и услуга задовољни њиховим квалитетом

Средња оцена 4,89!
Квалитет

 РТБ. – Средња оцена (од 
један до пет) свих анкетираних 
купаца РТБ-ових производа (ка-
тодног бакра, племенитих метала, 
бакар-сулфата, сумпорне кисе-
лине, соли метала) и услуга је 4,89! 
Анкета са питањима да ли сте гене-

рално задовољни испуњењем зах-
тева и очекивања из уговора, ква-
литетом наших производа/услуга, 
испуњавањем рокова из уго-
вора и ефикасношћу међусобне 
комуникације прослеђена је куп-
цима са домаћег тржишта (22), од 
којих су 19 одговорили, као и са 
иностраног (20), од којих су 17 
одговорили. Од домаћих купаца 
петицу као средњу оцену добили 

смо од „Ваљаонице бакра” Севојно, 
„Пометон ТИР” Бор, „Trayal” Кру-
шевац, а из света је стигла из Лон-
дона, Женеве, Сингапура, Турске… 
Када је реч о производима, „чисту” 
петицу заслужили су племенити 
метали.

Ова анкета је рађена, како нам 
је рекао Славиша Буђелан, пред-
ставник руководства РТБ-а за ква-
литет, у склопу обавеза везаних за 
функционисање интегрисаног си-
стема менаџмента (IMS) – састоји 
се из сертификата SRPS ISO 
9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 и 
OHSAS 18001:2008 који обухватају 
све процесе у РТБ-у. IMS, који 
комбинат бакра поседује већ три 

године, иначе, обавезује га и на 
мерење задовољства купаца произ-
вода и услуга.

- Кроз ову анкету „провукли” 
смо и питање да ли подржа-
вате пројекат преласка РТБ-а 
на нове верзије стандарда ради 
обостраног несметаног наступа 
на тржишту продаје наших про-
извода. То је урађено зато што и 
купци или од наших производа 
праве своје или тргују њима 
на тржишту и потребно им је 
да имају сертификате о квали-
тету. Сви купци су подржали 
покретање овог пројекта. У на-
редних годину дана чека нас 
пројекат преласка постојећег 
IMS-а на нове верзије стан-
дарда, пошто су се 2015. године 
променили стандарди 9001:2008 
и 14001:2005 који се односе на 
процесе и заштиту животне 
средине. Такође нас очекује и 
измена постојећег стандарда 
OHSAS 1801:2008 који треба да 
добије верзију 2015 или 2016. 
Важење сертификата IMS РТБ 
Бор истиче 14. септембра идуће 
године и до тада смо дужни да 
обавимо ресертификацију нашег 
система по новим стандардима – 
истакао је Буђелан. 

Наш саговорник додаје да се 
добијањем сертификата према 

новим верзијама комбинату бакра 
омогућава да настави неометано 
производњу и продају својих про-
извода на тржишту, уз обезбеђење 

свих услова који се односе на 
квалитет производа и услуга, 
испуњавање свих законских норми 
за БЗНР, ЗОП и ЗЖС, као и друшт-
вене одговорности и тако испуне 
сви захтеви постављени модерном 
и успешном предузећу. Поседовање 
ових сертификата представља 
начин за ефективно и ефикасно 
управљање организацијом, ква-
литетом производа и задовољење 
свих заинтересованих страна, пре 
свега, купаца.

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

Анкета, којом су била обухваћена 22 купца са домаћег тржиш-
та и 20 са иностраног, рађена је у склопу обавеза комбината ба-
кра везаних за функционисање интегрисаног система менаџмента 
(IMS). – Од домаћих купаца петицу као средњу оцену добили смо 
од „Ваљаонице бакра” Севојно, „Пометон ТИР” Бор, „Trayal” Кру-
шевац, а из света је стигла из Лондона, Женеве, Сингапура, Турске. 
- Сви анкетирани подржали покретање пројекта преласка РТБ-а 
на нове верзије стандарда SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 14001. – С. 
Буђелан: Идуће године очекује нас и измена постојећег стандарда 
OHSAS 1801:2008

Славиша Буђелан

Полуге злата

Бакар-сулфат (плави камен)Цистерне са сумпорном киселином

Грануле сребра високог квалитета

Ф
от

о:
 Г

. Т
. В

.
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КОП КРИВЕЉ. - Након двосмен-
ског путовања са дна кривељског копа 
багер “ПЦ 4000” (интерно К1) је крајем 
друге смене 25. септембра изашао на врх 
источног обода највећег басенског рудо-
копа (кота 515) и наставио пре годину 
дана привремено прекинуто раскривање 
тог дела лежишта. Према речима управ-
ника Милана Делића, већ у тој првој 
ноћној смени на новој позицији багер је 

утоварио 10.000 тона раскривке и тако 
дуплирао досадашњи дневни учинак 
копа. Да је тако настављено уверили 
смо се наредног дана са руководио-
цем производње Немањом Аничићем 
и инжењером рударске оперативе 
Иваном Владићем. Багериста Сла-
виша Новаковић вешто је пунио дам-
пере који су се брзо враћали по товар. 
Док једног напуни, други је већ ту. 

Одајући признање екипи електри-
чара, руковалаца, пословођа и надзор-
ног особља која је пратила ову грдосију 
на стрмом путу дугом скоро четири ки-
лометра, управник нам је објаснио шта 
то значи за коп “Кривељ” и “Руднике 
бакра Бор”? 

- Излазак багера на поменуту 
коту - каже Делић – значи дупло више 
јаловине у односу на досадашњу зато 
што ће бити вожена на оближњи 
Источни планир и неће огранича-
вати отпрему (транспортним систе-

мом) оне из текућег захвата при дну 
копа. Врло је битно да све то испрати 
довољан број камиона и за сада све 
добро иде. Јутрос су на терен изашла 
14 камиона што је сасвим довољно да 
подмири четири багера на садашњим 
позицијама. Треба да истрајемо са 
тим бројем исправних камиона, па 
и да га повећамо (пошто се један 
ремонтује у радионици на старом бор-

ском копу, а један у кривељској), као 
и да очувамо исправност транспор-
тног система. Позиције багера, број 
камиона и транспортни систем су три 
ставке које нам омогућавају да најзад 
кренемо у дуго најављивану офанзиву 
на јаловини, а самим тим успешну 
јесен и наредну годину што се тиче 
припремљене руде. 

Подаци које смо добили од управ-
ника кажу да је план за септембар био 
825.000 тона руде, а да је за 25 дана от-
копано 706.930 тона, што је око два про-
цента преко плана (за тај број дана). 
За девети месец је било планирано и 
уклањање 1,29 милиона тона јаловине, 
а остварено је 789.930 тона, што је 74 
процента. Од планираних 2,115 мили-
она укупних ископина, дато је 1,496 ми-
лиона тона или 85 одсто. Предвиђени 
садржај бакра у руди био је 0,283 про-
цента, али је за 25 дана дат нешто бољи: 
0,292 одсто, тако да је од планиране 

2.263 тоне бакра у руди дата 2.051 тона. 
То значи да су кривељски рудари благо 
преко плана и у погледу садржаја и ко-
личина руде и да ће до краја месеца си-
гурно очувати добар резултат на том 
плану. 

-Уз ове бројке одмах бих напоменуо 
– каже Делић – да смо наведене коли-
чине руде дали упркос застоју од два 
и по дана (тачније 64 сата) на примар-

ном дробљењу. Ту је ремонтован члан-
касти додавач, а у склопу тога мењана 
је његова погонска група и ланац, 
што је мало обимнији посао. За све 
то време имали смо довољно руде на 
складу, тако да су је два булдозера до-
зирала према секундарном дробљењу 
и флотацији, па је она имала шта да 
прерађује. Након тог ремонта знатно 
је повећан капацитет дробљења.

За осам месеци на кривељском копу 
планирано је 6,682 милиона тона руде, а 

дато 6,535 или 98 процената. Рачунало 
се на садржај метала од 0,278 одсто, а 
остварен је нешто бољи: 0,309 проце-
ната, или десет одсто преко плана, што 
је резултирало пребачајем плана бакра 
у руди. Уместо планираних 18.026 тона 
остварено је 19.508 тона или осам одсто 
више од плана. Што се тиче јаловине, 
подбачај је стандардан. Од планира-
них 11,245 миллиона тона, уклоњен је 
5,51 милион, али се на копу надају да 
ће до краја године побољшати домет у 
раскривању лежишта поменутим изла-
ском багера у источни део копа. Реч је 
о багеру великог капацитета (запремина 
кашике 22 кубика), тако да у спрези 
са два до три камиона може да уклони 
знатне количине јаловине јер је Источно 
одлагалиште релативно близу.

 - Геолози се још усаглашавају – 
каже Делић - колико ће времена бити 
потребно да се сиђе до руде имајући у 
виду да ту има поприлично јаловине. 
Доста тога зависи и од динамике, ко-
личина и да ли ће се захват раскри-
вати потпуно или ће се ићи на неку 
скраћену варијанту како би се брже 

стигло до руде чије су количине, 
такође, знатне. Кад је „отворимо“ 
пред нама ће бити много безбрижнији, 
стабилан вишегодишњи период јер је 
релативно близу дробљења и возиће 
се на релацијама са благим падом.

Током септембра није било већих 
проблема ни са бушилицама, ни са 
возилима, ни са багерима. Није било 
хаварија ни повреда, радови се добро 

развијају, дисциплина је на нивоу, 
коришћење заштитних средстава и мера 
такође, машине се предају из руке у руку, 
што значи да се радно време максимално 
користи, а кад се уђе у ремонт кључних 
машина водећи мајстори остају док 
их не пусте у рад. Нема остављања за 
сутра тако да управник хвали људе из 
одржавања истичући: “много нам значи 
кад брзо отклонимо квар”.

Текст и фото: Љ. Алексић

Захват за спокојније године

Кад „отворе“ руду ка којој су сада кренули – каже управник Милан Делић – пред кривељским 
рударима је много безбрижнији вишегодишњи период, јер је руда релативно близу дробљења и 
возиће се путевима са благим падом. Излазак багера на врх источног обода копа значи и дупло 
више јаловине . – Уместо планираних 18.026 тона, за осам месеци остварено 19.508 тона бакра у 
руди, а и у септембру благо преко плана у погледу количина руде и бакра у њој, упркос застоју од 
два и по дана на примарном дробљењу

Настављено раскривање источног дела кривељског копа
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Борска флотација завршава линију за прераду нове топионичке шљаке

Хаварија на млину окрњила домет кривељских флотера

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. – Хаварија на млину са куглама 
треће секције кривељске флотације 
убрзла је замену његовог плашта иначе 
планирану за почетак октобра. Док су 
кривељски флотери увелико радили на 
отклањању овог проблема, први и други 
пар млинова несметано је радио. До 
квара је дошло 22. септембра и према 
речима управника Саше Милића пла-
нирано је да првог октобра секција буде 
пуштена у рад. Рецимо и то да ремонте 
и овакве радове све чешће прате кон-
троле запослених на присуство психо-
активних сусптанци. На задовољство 
људи из сужбе за БЗНР све су ређи “по-
зитивни” случајеви, а контрола у време 
наше посете није забележила ниједан.

-Треба рећи – додаје Милић - да смо, 
уз замену плашта, започели још много 
послова као што је санација машина, 
замена допремне траке, а мењамо 

и облоге на плашту млина са шип-
кама. То нам је сада главни посао и 
док то не завршимо не радимо готово 
ништа друго што није неопходно. 
Због плашта смо засутавили и радове 
на пумпној станици (ДОС) средње 
бране јаловишта, где имамо још 
мало послова предвиђених пројектом 
надвишења његових брана. Цевовод 
је готов, треба само да га спојимо са 
пумпама и преместимо кондиционер 
да би што више материјала могло да 
се одложи на тој другој брани. 

За 25. дана септембра у кривељској 
флотацији је прерађено 115.000 тона 
влажне руде са “Церова” (што је 95 одсто 
плана) и 660.000 тона са кривељског 
копа (96 одсто). Дато је 1.750 тона 
бакра у концентрату (93 одсто планира-
ног), па је очигледно да је трећа секција 
омела кривељске флотере да наставе 
добрим темпом из претходног месеца. 

По речима управника и „улаз“ метала са 
рудом је нешто мањи од планираног. 

-Произвешћемо око 2.050 тона 
бакра у концентрату – каже Милић - уз 
искоришћење на нивоу овогодишњег 
од 84,5 одсто („Кривељ“ плус „Це-
рово“) а Топионици ће, вероватно, 
бити испоручено око 13.000 тона 

влажног концентрата. Кад пустимо 
тај трећи пар млинова настојаћемо 
да надокнадимо изгубљену прераду из 
овог месеца, а и да завшимо послове 
на пумпној станици (ДОС) и око пон-
тона. У плану је да средимо и једну се-
кундарну дробилицу.

Љ. Алексић

Замењен плашт млина

БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. – По изла-
ску из зимског периода борска флотација 
није имала већих тешкоћа тако да је пре-
радила сву руду из борске Јаме пошто 
иначе има много веће капацитете за си-
ровину која отуда стиже. И прерада нове 
топионичке шљаке добро је уходана. По 
речима управника Ивице Младеновића 
прерађује се од 42 до 45 тона на сат, што 
је мало изнад пројектованог капаци-
тета. - Искоришћење на шљаци сада 
је 65 одсто зато што није комплети-
рана нова линија њеног флотирања 

– каже он. - Међутим, нове машине 
стижу у октобру, док су нове пумпе 
за међупроизводе и дуваљке већ 
постављене, а ових дана стигли су 
анализатори и мерно-регулациона 
техника. Према термин-плану, од сре-
дине до краја децембра ове године 
треба да се оконча пројекат нове 
линије за прераду топионичке шљаке, 
чији део од дробљења и отпрашивања 
до вертикалног млина функционише 
још од почетка рада нове топионице. 

Од Младеновића сазнајемо да се 
„ушло у причу“ и о набавци филтер-
пресе, пошто стари филтери са овом 
сировином не могу да постигну влагу 
испод 10 процената, што је, иначе, 
захтев нове технологије топљења. – 
Завршетком нове линије флотирања – 
наглашава Младеновић - искоришћење 
иде на 85 одсто са садржајем бакра у 
концентрату од 30 одсто, а куповином 
филтер-пресе влага се спушта испод 
10 процената. Тада ће нова линија 

бити једна стварно добра флотација 
са свим параметрима модерног типа и 
давати 500 тона бакра у концентрату 
месечно или 6.000 тона годишње. 
Жељно ишчекујемо да се повећа и 

јамска производња када бисмо могли 
да повећамо капацитете прераде, али 
то не зависи од нас. Реконструисан је 
и кров изнад хале флотирања, а у току 
су радови на крову најстаријег дела 
флотације изнад млинова за креч, 

како бисмо побољшали услове пред 
предстојећу зиму. 

Од нашег саговорника сазнајемо и 
да је нови систем за отпрашивање на 
дробљењу потпуно променио услове 
рада у овом делу погона. Јер, при пре-
ради нове топионичке шљаке јавља 
се доста прашине, па је систем веома 
битан за људе који тамо раде, а и за саму 
опрему, јер прашина угрожава системе 
подмазивања. - Вертикални млин 
као технолошка новина у басенској 
пракси такође даје изузетне резултате 
– истиче Младеновић. - Показало се да 
је лак за одржавање и руковање јер 
је потпуно аутоматизован, а 80 одсто 
укупне масе шљаке која уђе у њега 
он „отвара“ (меље) на минус 38 ми-
крона! Таква „отвореност“ шљаке је 
била услов за повећање искоришћења 
и добијање квалитетног концентрата 
шљаке, а у садашњем РТБ-у ниједна 
флотација то није могла. Борска је, 
дакле, на корак до комплетирања 
линије флотирања нове топионичке 
шљаке, а према пројекту нове топио-
нице она треба да „врати“ 6.000 тона 
бакра кроз концентрат шљаке да би 
искоришћење бакра у топионици 
било 98 одсто.

На крају рецимо да је за 25 дана сеп-
тембра у овом погону Рудника бакра Бор 
прерађено 38.489 тона јамске руде, што 
је 78 одсто од плана (за тај број дана), уз 
напомену да је прерађена сва руда коју 
јој је Јама испоручила. Искоришћење 
бакра из ње је нешто преко 86 одсто (пола 

процента више од плана). Прерадила је 
и 17.858 тона шљаке (што је безмало 
65 одсто од плана). - Разлог за мању 
прераду од планиране – објашњава 
управник - је што борска флотација 
прерађује и хладан материјал. Кад се 
то чини онда се не прерађује топио-
ничка шљака, а борска флотација је 
прерадила 1.202 тоне. За поменутих 
25 дана дато је 340 тона бакра у кон-
центрату из њега, 232 тоне из шљаке и 
185 тона из јамске руде, што је укупно 
758 тона. За осам месеци ове године 

прерадили смо 171.000 тона нове то-
пионичке шљаке, што је 82 одсто пла-
нираних количина, 8.793 тоне хладног 
материјала и 367.774 тоне јамске руде 
или 73 одсто планиране. Из јамске 
руде је дато 1.667 тона бакра у кон-
центрату, из нове топионичке шљаке 
2.681 тона, а из хладног материјала 
2.103 тоне. 

Љ. Алексић

Машине стижу средином октобра

Нова дробилица, систем за отпрашивање и вертикални млин одавно раде, пумпе и дуваљке 
недавно су постављене, стигли су анализатори и мерно-регулациона опрема, па кад се све то 
монтира (до краја ове године) искоришћење бакра, са садашњих 65 процената, иде на 85, а 
садржај бакра у концентрату на 30 одсто. Куповином филтер-пресе и влага у концентрату ће 
се оборити испод 10 процената и тако добити модерна флотација која – по речима управника 
Ивице Младеновића - треба да даје 500 тона бакра у концентрату месечно

Ивица Младеновић
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РБМ. – Двадесетседми септем-
бар велики је дан за памћење за Миру 
Адамовић (39), прву жену возача 
тешких возила у мајданпечком Руднику 
бакра. Управљајући моћним „белазом 
4“ носивости 220 тона, први пут сама у 
кабини грдосије тешке око 120-130 тона, 
у првој смени по времену идеалном за 
вожњу, завршила је радни дан на посло-
вично мушком, одговорном и тешком 
послу. 

- За мене је ово стварно велики дан, 
будући да је први, како самостално 
управљам тешким возилом. Осећај је 
диван, тешко објашњив, јер се у исто 
време осећам срећно и поносно. Ту је и 
узбуђење и одговорност, ма, све - каже 
ова дама која је управљајући моћном 
грдосијом до паузе за доручак током које 
смо је „украли“ на пар минута, одвезла 
пет тура раскривке на радилишту Исток 
1 Јужног ревира, тако да је могло да се 
каже да за собом има прву хиљаду тона 
на површинском копу.

Колеге и претпостављени Мире 
Адамовић су пуни хвале за њен рад. 
Кажу да ни по чему не заостаје за својим 
колегама, као и да је пуна одговорности 
за поверени посао и чињеницу да јој је 
на управљање поверена моћна и више 
од два милиона евра вредна машина.

- Ово није посао који се ради 
једноставно, али је лепо. Колико год 
изгледали огромни, ови камиони су 
погодни за вожњу, захтевни колико 
и сва друга већа возила, притом и 
удобна, а опет поносом испуњава 
осећај да управљате возилом ве-
ликим као кућа – недостају речи 
Мири да изрази радост и одушевљење 
послом који је одувек привлачио и који 
је њен избор, будући да је до недав-
ног запослења у руднику радила и као 
такси возач, а као Мајданпечанка одувек 
прижељкивала да управља и моћним 
дампером.

- Жеља ми се остварила, а волела 
бих да мојим примером крену и 
друге припаднице лепшег пола, па 
да у РБМ-у не будем једина жена 
возач тешких возила – испричала нам 
је Мира која за собом има 11 година 

возачког стажа, а и диплому руко-
ваоца механизације у површинској 
експлоатацији. Она је, иначе, самохрана 
мајка 11-годишњег Николе који као и 
већина дечака тог узраста у овој сре-
дини, када одрасте жели да буде возач 
тешких возила и крстари рударским 
саобраћајницама мајданпечког рудника.

С. Вукашиновић

„Белаз 4“ 
у рукама 
даме

Мира Адамовић Њагојевић, прва жена возач тешких возила у РБМ-у

У групи новопримљених возача тешких возила у РБМ-у први пут и једна жена. – Вожња је Миру 
одувек привлачила, а жеља из детињства била је да управља дампером
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Површински коп Рудника бакра Мајданпек „покривен” интернет-мрежом

У Руднику бакра Мајданпек опет суочени са дрским нападима на имовину

РБМ. - На површинском копу Руд-
ника бакра Мајданпек на местима 
од значаја за кретање тешких возила, 
тачније, на истоварним местима на 
транспортном систему и дробљењу, 
на новом сервису где возила иду на 
оправку и ка јаловишту, где се рас-
кривка кипа мимо Фазе 1 у другој по-
ловини септембра постављено је 12 
камера које су повезане на интернет 

- мрежу којом је покривен комплетан 
површински коп. Постављене камере 
омогућавају праћење и надзор тешких 
возила, што је, кажу стручњаци само 
почетак, будући да мрежа отвара, у 
комбинацији са развојем технологије, и 
бројне друге могућности за које раније 
није било услова.

- Први и најважнији циљ овог 
пројекта је поспешивање производње, 
како кроз праћење рада, надзор 
возила, њихове запуњености и 
кретања, тако и кроз увид и контролу 
укупних дешавања на површинском 
копу – каже Бранислав Томић, дирек-
тор РБМ-а. 

На информацију да ће убудуће рад 

флоте тешких возила моћи да се у сваком 
тренутку прати са више места, многи су 
мишљења да су другачије и околности у 

којима се одвија рад. Реакције запосле-
них су, углавном, повољне, негодовања 
нема, а шале не изостају и најчешће се 
везују за „великог брата“ и сопствени 
рачун.

За оне који камере постављају, а 
стручњаци кажу да то и није посебно 
захтеван посао, није било проблема 
да одговоре задатку и за почетак на 
пет тражених локација инсталирају 12 

камера, док су стручњаци Електрон-
ско-рачунског центра у РБМ-у били за-
дужени за постављање мреже на коју 
су камере повезане: - Постављање те 
мреже широм Површинског копа 
је вероватно већи бенефит од самог 
постављања камера јер технологија 
напредује, па ће та мрежа отворити и 
многе друге могућности које до сада 
нисмо могли да себи приуштимо- каже 
Данијел Стојановић који је водио и ре-
ализовао тај задатак. - Поред видео 
надзора, ту су и друге могућности у 
праћењу возила, јер сада свако ново 
возило поседује услове да се повеже на 
неку интернет - мрежу. То би са неког 
централног места могло да омогући 
да се прати кретање сваког возила, 
у сваком моменту и на сваком месту 
што ће бити драгоцено за откривање 
кварова и свега другог, због чега је то 
много већи бенефит од постављања 
камера.

Стојановић још додаје да ће надзор 
бити дистрибуиран, па тако моћи да се 
прати са мобилног телефона и одговор-
нима буде доступан у сваком тренутку: - 
Следећи корак је надоградња овог си-
стема, пошто је обиласком терена и 
постављањем камера потреба да се 
овим путем олакша рад сагледана и 
на Фази 1 и дробљењу.

Како су у Мајданпеку, а посебно 
у руднику зиме ледене, лета жарка, 
питали смо како ће камере поднети тем-
пературе од минус 20 до преко 40 сте-
пени Целзијуса. Сазнали смо да је реч о 
довољно квалитетним камерама да вре-
менске прилике од минус 30 до плус 50 

степени не утичу на њихов рад, а и при-
ликом постављања вођено је рачуна да 
не буду баш директно изложене вре-
менским и температурним екстремима. 

Крађа камера се овде не боје, јер су тако 
постављене да једна другу „чува”.

- Ове камере могле би да умање 
могућност крађа којима је изло-
жен РБМ. У том погледу се сагле-
дава и постављање неких нових 
уређаја. Свако ће возило моћи да се 
прати, свако заустављање региструје, 
а самим тим и затражи објашњње 
зашто је до њега дошло. За сада се 
прате само тешка возила, а кроз 
надоградњу ће, вероватно. и све друго 
што се буде кретало површинским 
копом - објаснио нам је Стојановић.

У овај посао до сада је уложено око 
700 хиљада динара.

 С. Вукашиновић

На пет различитих 
локација 
постављено и 12 
камера које су 
повезане на мрежу. 

– Сама мрежа и 
развој технологије 
отвара и друге 
могућности и 
бенефите за које 
раније није било 
услова

Повећан надзор тешких возила

РБМ. - Иако анализа података 
говори о мањем броју и мањој вред-
ности крађа које су ове године забе-
лежене у Руднику бакра Мајданпек, 
последњи случај са елементима дрског 
разбојништва, указује на то да лопови 
не мирују, а да запослени у руднику и 
служба обезбеђења морају повећати 
будност како би спречили такве нападе 
и отуђење имовине РБМ-а. Ову причу 
актуелизовао је немили догађај у 
погону Филтраже с краја септембра о 
којем се прича у граду будући да су по-
чиниоци затечени у извршењу кривич-
ног дела.

-Десило се нешто што је шоки-
рало све запослене у погону Фил-
траже. Након примопредаје између 
радника друге и треће смене, чет-

ворица маскираних страних лица 
са капуљачама на глави затечена 
су у магацину, у крађи, где им је на 
мети било све што је жуто, а посебно 
грла филтера - каже Игор Балановић, 
пословођа производње у Филтражи 
РБМ-а. Како сазнајемо, један од лопова 
кренуо је металним предметом на за-
посленог који их је први угледао, али 
је видевши да за њим иду и други, 
кренуо да бежи, а за њим и његови са-
учесници: - Лопови су побегли, а за-
послени одмах алармирали службу 
обезбеђења и полицију који су се за 
само 10-ак минута појавили на лицу 
места и предузели мере, па са разло-
гом верујемо да ће читав случај бити 
расветљен и ускоро добити епилог.

Имовина Рудника бакра Мајданпек 

је и раније била на мети лопова будући 
да је у неким елементима тешко 
брањива, јер је рудник разуђен, а кроз 
круг пролази и јавни пут. Надлежни 
предузимају одређене мере и резултата 
има.

-Од стране Рудника бакра 
Мајданпек, као оштећеног, Полициј-
ској станици у Мајданпеку ове 
године поднето је седам кривичних 
пријава због отуђења имовине РБМ. 
У два случаја је кривична пријава 
поднета због кривичног дела тешка 
крађа из члана 204 став 4 Кривичног 
законика, а у два случаја због кри-
вичног дела крађа из члана 203 став 
1 КЗ. У једном случају је кривична 
пријава поднета због покушаја крађе, 
а у једном, због кривичног дела ситна 
крађа, одбачена. Све те пријаве под-
нете су са имовинско-правним зах-
тевима оштећеног - каже дипл. прав-
ник Снежана Зечевић, помоћник ди-
ректора РБМ-а за кадровске, правне и 
опште послове и сарадњу са локалном 
заједницом: - Обрада података говори 
да је смањен број захтева везаних за 
отуђење имовине у односу на раније 
године, а нарочито је приметно да се 
више не ради о великим износима 
имовинско правних захтева, односно 
ради се о отуђењу опреме, материјала 
или сировине мањих материјалних 
вредности. Три кривичне пријаве 
поднете су због крађе нисконапон-
ских и високонапонских каблова, у 
три случаја због крађе горива и у 

једном због електромагнета.
У овој служби кажу да су септембра 

поднете три кривичне пријаве, једна за 
покушај крађе 15 литара еуродизела и 
две због крађе нисконапонских и висо-
конапонских каблова дужине 30, одно-
сно око 24 метра. Све пријаве су у по-

ступцима пред надлежним државним 
органима. 

Најновије мере везане за покриве-
ност потенцијално осетљивих тачака 
камерама, али и чињеница да није мало 
крађа које добијају епилог пред судом, 
требало би да смањи не само број 
напада, већ и покушаје атака на имо-
вину рудника. Јер, лопови своју “хра-
брост” већ плаћају затворским данима, 
а поједини из редова запослених отка-
зом, због тога што су желели да се “око-
ристе” за пар или више хиљада динара.

С. Вукашиновић

У Филтражи четири непозната лица, маскирана капуљачама, 
затечена у крађи. - Анализе говоре да је ове године мање крађа 
и да је реч о мањим вредностима. - Предузете мере требало би 
да смање број крађа, а изречене мере и  број покушаја атака на 
туђу имовину

Лопови не мирују

Снежана Зечевић
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Септембарска производња РБМ-а у знаку повећања ископина

У Руднику бакра Мајданпек много пажње поклањају противпожарној заштити

Превентива нема алтернативу

РБМ. - Полазећи од чињенице да су у 
првој половини 2017. године забележена 
три почетна пожара који су, захваљујући 
брзој и ефикасној интервенцији самих 
запослених и ватрогасној јединици 
МУП-а угашени пре него што је 
причињена већа материјална штета, 
у Руднику бакра Мајданпек истичу 
значај превентиве када је реч о против 
пожарној заштити. Такође инсистирају 
како на доброј обучености свих запо-
слених за деловање у таквим и сличним 
ситуацијама, тако и на опремљености 
свих производних целина потребним 
уређајима и апаратима.

- Служба је испунила све налоге 
по решењу Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а, као и налоге на 
основу записника инспектора МУП-а, 
Сектора за ванредне ситуације- 
каже Игор Младеновић, руково-
дилац Службе за општенародну од-
брану и заштиту од пожара: - Осим 
тога, постављени су нови S-9PP апа-
рати на новим „белаз” возилима, 
замењене боце на две батерије у 
електропостројењу Флотације и једне 

у електропостројењу пумпне ста-
нице Дебели луг. Испитивани су ста-
билни системи за гашење пожара на 
цистерни „белаз”, багерима ПЦ 1 и 
ПЦ 2, као и трафостаници секундар-
ног дробљења. Нисмо пропустили да 
новопримљене раднике обучимо за за-
штиту од пожара, а, такође, и прове-
римо знања из ове области која се, по 
закону, организује сваке треће године.

У овој служби сазнајемо да је 
обављено и редовно испитивање хидра-
ната и хидрантске мреже у објектима 
ЕРЦ-а, дирекције, сервиса лаких 
возила, бараке, хемијске лабораторије, 
одржавања опреме, управне зграде ге-
нералног ремонта и магацина реагенаса, 
а није изостало ни редовно сервисирање 
противпожарних апарата које се, у 
складу са законом, понавља сваких 
шест месеци. Колико је то велики посао 
говори и број од 610 апарата за чије се 
сервисирање троше велике количине „С“ 
праха, угљендиоксида, али и осигурача, 
црева са млазницом, дихтунга, капаса 
ручицом и другог.

- Али, само поменута три 

овогодишња почетна пожара, од којих 
су два избила на тешким возилима, и 
то на фрему вучног мотора, а трећи на 
електропостројењу на терцијалном 
дробљењу, који су правовремено уга-
шени ангажовањем 17 апарата типа 
S-9, говоре колики је значај њихове 
доступности и исправности, али и об-
учености запослених за деловање када 
избије пожар - каже Бранислав Томић, 
директор РБМ-а. Наводи да је заштита, 
а у оквиру ње превентива област у 
којој се не може и не сме да штеди. Уо-
сталом, и апарати коришћени у овим 

акцијама гашења пожара сервисирани су, 
напуњени и враћени на машине, возила 
и у погоне којима су неопходни.

Да би се стање у овој области уна-
предило, Служба заштите од пожара 
до детаља је разрадила мере које треба 
предузети, наглашавајући да је успешно 
обављен посао онај који се обави уз 
сигурност људи и опреме. Стога је 
уређеност простора и прописан однос 
према опреми за рад, противпожарној 
опреми и личним заштитним сред-
ствима заједничка обавеза од првораз-
редног значаја.

У првој половини године забележена три почетна пожара која су 
правовремено и без веће материјалне штете угашена захваљујући 
запосленима и ватрогасној јединици МУП-а уз помоћ 17 противпо-
жарних апарата. – У РБМ-у је на опреми, у погонима и пословном 
простору 610 апарата који се редовно сервисирају, а запослени, по-
ред обуке, периодично пролазе и проверу знања из области зашти-
те од пожара

С. Вукашиновић

Рударство РБМ

РБМ. - Септембарску производњу у 
Руднику бакра Мајданпек обележавају 
повољнији резултати планираног 
раскривања Јужног ревира и чињеница 
да се повећавају укупне ископине, 
док се рад на руди и прерада одвијају 
несмањеним темпом у односу на неко-
лико претходних месеци ове године. У 
односу на исти период прошле године 
резултати су значајно побољшани, 
тако да се може говорити о повећању 
производње за скоро 14 одсто.

План укупних ископина на Јужном 
ревиру РБМ-а је за 25 дана септем-
бра остварен са 75,6 одсто, а учинак на 
руди са преко 86 процената. Међутим, 
садржај бакра у руди од 81,53 индек-
сна поена, негативно се одразио и на 
укупну количину бакра у руди која је 
остварена са преко 70 одсто. Најкраће 
речено, подбачај је резултат мањих ко-

личина и откопавања у делу радилишта 
са слабијим садржајем метала.

- Производња у септембру, углав-
ном, се одвијала у знаку тежње да се 
допреми планом предвиђена руда за 
рад флотације, односно, за остварење 
месечног плана, док су преостала 
возила била усмерена на рад на 
јаловинским багерима, што се пока-
зало као недовољно – каже Андреја 
Марковић, помоћник директора РБМ-а 
за рударство: - Очигледан је позити-
ван помак у укупним ископинама и 
поред тога што је план транспорта 
остварен са свега две трећине, јер је 
од планираних 12 возила, у раду про-
сечно било од осам до девет. Транс-
портни систем је добро функционисао, 
без већих застоја, а погон дробљења 
имао две замене транспортних трака 
што се свакако одразило на укупне 

количине руде за овај месец. Мада, са 
друге стране, тим интервенцијама се, 
практично, подиже погонска спрем-
ност, као и важне тачке у систему 
производње и прераде.

У септембру на површинском копу је 
велике главобоље задавао недостатак ви-
соконапонских каблова, будући да уче-
стала померања условљавају застоје који 
негативно утичу на остварење планира-
них количина. Сва настојања и активно-
сти усмерени су у правцу стабилизације 
производње по свим параметрима и уз 
максимална искоришћењем располо-
живе опреме, значајно смањење трош-
кова и инсистирање на максималној без-
бедности за људе и опрему. 

У флотацији се радило доста добро 
имајући у виду да су све количине испо-
ручене руде прерађене, уз настојање да 
се што бољи резултати остваре на квали-

тету и искоришћењу: - За 26 дана сеп-
тембра наш учинак је са 1.325 тона 
бакра у концентрату, уз одговарајуће 
количине племенитих метала, доста 
добар- истиче Јелена Ђурић, управ-
ница Флотације. Додаје да се већ полако 
креће у припрему постројења за рад у 
зимским условима, обављају годишња 
сервисирања електромотора на свим 
битним тачкама, попут пумпних ста-
ница, али да се упоредо покушавају 
да санирају и све потенцијално слабе 
тачке система у зимским условима (на 
цевоводима, вентилима и слично): - То 
је, међутим, посао који ћемо упо-
редо са производњом настојати да 
што квалитетније завршимо пре него 
што се суочимо са ниским температу-
рама и отежаним условима за рад и 
производњу, односно, прераду.

Септембарски производни резул-
тат на нивоу претходних месеци није 
довољан за испуњење планова, па ће 
запослени у РБМ-у до краја године 
морати да уложе додатан напор како би 
овогодишњи учинак и производњу при-
ближили планским захтевима.

- Добро је што већина запосле-
них схвата да раскривање морамо 
да убрзамо и интензивирамо како 
би што пре на “Истоку 1” стигли до 
руде и садашњој производњи са Ан-
дезитског прста у наредној години 
обезбедили потребан континуитет и 
увећање. То је велика и заједничка 
обавеза свих нас због које нема 
места опуштању и због које морамо 
да радимо и више и боље - под-
влачи Бранислав Томић, први човек 
мајданпечког Рудника бакра. 

С. Вукашиновић

Убрзавају раскривање

План укупних ископина на Јужном ревиру РБМ-а за 25 дана септембра 
остварен са 75,6 одсто, а учинак на руди са преко 86 процената. - За 26 
дана прошлог месеца дато 1.325 тона бакра у концентрату, уз одговарајуће 
количине племенитих метала
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РБМ. - Конструкциони биро у Про-
изводним услугама РБМ-а место је где 
се брижљиво чувају све тајне опреме, 
механизације и производног процеса 
мајданпечког рудника у последњих пола 
века и адреса на којој се повлачи први 
потез ка реализацији бројних уштеда и 
рационализација остварених последњих 
година. Сваки пут када треба хитно ин-

тервенисати у производњи због квара, 
лома, застоја, и када је рок „јуче“, ова 
служба има задатак да сагледа стање, 
сачини документацију и практично 
припреми израду дела са циљем да 
производња не трпи, да се настави и 
нормализује.

-Конструкциони биро је једна од 
кључних тачака за израду резерв-
них делова. Пошто је опрема стра-
ног порекла и разноврсна, свака 
хаварија, сваки лом, посебно ако 
не може да се наручи и одмах купи 
нови део, обавезује нас да изађемо на 
лице места, снимимо ситуацију и из-
радимо документацију према којој 

се припрема и обавља израда, по-
некад у самом ПУС-у или од других 
добављача - потврђује Мирослав 
Србуловић, шеф Конструкционог бироа. 
Наглашава да је једна од великих улога 

„освајање“ опреме која је страна и скупа. 
Пошто се уради документација и прила-
годи изради на домаћем тржишту, неке 
делове овде су успевали да ураде брже, 
квалитетније и јефтиније него да су 

поново купљени. Јер, куповина захтева 
више времена и пара, а време чекања и 
застоја у производњи има посебну цену: 

- Пуно делова је израђено у нашој вул-
канизирници и машинској радионици 
и део смо тима који је остварио велике 
рационализације и уштеде. Настојимо 
да се не баца ништа од делова, већ да 
се реконструишу и поврате употребну 
вредност.

У РБМ-у су набављали опрему из 
различитих делова света и у различито 
време. Има и оне која је, на пример, 
у флотацији и филтражи од почетка 
њиховог рада, а још се користи. За њу 
треба имати документацију по којој би 
се неки део израдио, јер га је немогуће 

набавити, већ само направити.
Конструкциони биро чини шесточ-

лани тим машинаца, инжењера и тех-
ничара коме је поверен велики посао 
да интервенишу кад затреба у сваком 
делу компликованог и сложеног про-
изводног система рудника. Некада је у 
пет канцеларија било четири пута више 
људи. Ови преостали су са пуно иску-
ства, јер су читав радни век провели на 
овим пословима, али прижељкују да им 
се придружи више младих колега којима 
би на време пренели драгоцено иску-
ство и знање за решавање проблема у 
производњи. 

-Мора, мора тако. Нема посла 
који неко може обавити сам, посебно 
на терену. Увек треба неко да дода 
инструмент, запише податке, да се 
консултује, пита, па и провери конста-
товано, јер је изузетно важна прециз-
ност за израду документације по којој 
ће се направити део који пуно кошта 
или има посебан значај за производњу 

- каже Небојша Благојевић, самостални 
техничар-конструктор. Његове колеге 
подсећају да понекад треба носити и 
велике мерне инструменте, шублере, 
микрометре, па на посао крећу бар 
две особе, или мала али сложна екипа. 
Притом наглашавају да би им набавка 
нових мерних инструмената несумњиво 
олакшала посао, па и унапредила квали-
тет рада будући да је већина од оних које 

користе стара и пола века.
У овој служби брину и да ствари 

око њих добију право место у времену 
и простору. Небојша то чини на радном 
месту и кроз хоби, потврђујући да ради 
посао који воли и којем је посвећен: - 
Желећи да се неке ствари сачувају 
од заборава, последњих 30-ак година 
дорађујем неке старе ствари и про-
налазим себе у томе да им проду-
жим живот, удахнем душу. Купујем 
их, налазим, нешто офарбам, дора-
дим, али све - за своју душу.“ Међутим, 

захваљујући Благојевићу и кућа у којој 
ради уштедела је знатна средства, неки 
послови су убрзани, неки простори 
улепшани… Тако су, примера ради, ком-
плетну сигнализацију за преусмеравање 
саобраћаја на обилазницу преко Парти-
занског пута, прошле године у рекорд-
ном року урадили баш они: - Наше је 
одувек било да правимо шаблоне, на-

редбе, упозорења за читав рудник, па 
смо и у поменутом послу све могли да 
обавимо у најкраћем року – каже он. 

Једину даму у овој служби, 
Слађану Радовановић, дипломираног 
инжењера-конструктора, читаоци „Ко-
лектива“ имали су прилике да упознају 
пре неколико година, на почетку рада у 
руднику и овој служби. То што није тра-
жила други посао говори да се добро 
снашла: - Одлично функционишемо 
као тим. Колеге су предусретљиви, 

одговорни, помажу и саветују. Терен-
ски рад је тежак, посебно зими када 
прво треба стићи до места на којем 
се појавио квар, хаварија, проблем, а 
лети због врућине, прашине. Најтеже 
је када се завлачимо у делове да бисмо 
снимили и прецизно дефинисали про-
блем, рецимо, у дробилицу. Мада 
звучи као клише, морам да кажем да 
стварно волим свој посао и ништа ми 
није тешко.

Да је све лако када се посао воли 
потврђују и њене колеге. Слобо-
дан Србуловић ради 42 године, има 
проблеме са видом решаване низом 
операција, али и жељу да млађим коле-
гама пренесе велико искуство, знање, да 
пружи инструкције, олакша сналажење. 
Мирослав Поповић, по стажу најмлађи, 
истиче да колеге несебично помажу, 
показују висок степен колегијалности, 
што му је помогло да знање стечено 
школовањем унапреди и послом буде 
задовољан, а Дејан Лончар, будући 
саобраћајни инжењер који ради као ма-
шински техничар и одлично се сна-

лази у цртању машинских делова на 
компјутеру у програм “АutoCAD”, 
потврђује речи колега.

Заједно, запослени у Конструк-
ционом бироу показују да су тим и по 
амбијенту за који су се побринули. По зе-
ленилу, цвећу и јединственим детаљима 
које су сами склопили и реконструисали, 
Конструкциони биро представља праву 
малу оазу у Руднику бакра Мајданпек.

С. Вукашиновић

РБМ штедња
У Конструкционом бироу Производних услуга РБМ-а 

Шесточлани тим машинаца, инжењера и техничара, интервени-
ше у свим производним целинама рудника, као једна од кључних 
тачака за израду резервних делова. - Обезбеђују документацију и 
омогућавају израду делова на домаћем тржишту са краћим рокови-
ма и нижим ценама, а тако и уштеде и рационализације

Служба у функцији ефикасности
                      и штедње

Мирослав Србуловић

Небојша Благојевић

Дејан Лончар

Слађана Радовановић

Мирослав Поповић

 Слободан Србуловић
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Узлазни тренд металуршке производње настављен и у септембру

РТБ строго води рачуна о квалитету концентрата које прерађује

Металургија

ТИР. – Топионичари су и про-
шлог месеца наставили узлазни про-
изводни тренд који бележе од маја ове 
године (у јуну 7.300 тона, у јулу 7.870 
тона, у августу преко 8.000 тона анод-
ног бакра). Топионица је за 25 дана сеп-
тембра Електролизи испоручила скоро 
7.000 тона анода, а како је 26. септембра 
рекао Владимир Јаношевић, дирек-
тор ТИР-а, септембарски производни 
биланс сигурно ће премашити 8.000 
тона. За 25 дана од басенских рудара 
примљено је 3.046 тона бакра у кон-
центрату, 311 тона концентрата шљаке, 
а прерађено је и око 300 тона хладног 
материјала. Осим сопствених сировина, 
било је и допуне услоужном прерадом 
увозних концентрата (1.600 тона „црве-
ног” метала). Фабрика сумпорне кисе-
лине „пратила је” производњу у Топи-
оници, „покупила” и прерадила сав гас 
и дала 22.100 тона киселине. И овде су 
временска искоришћења агрегата била 
скоро близу пројектованим.

- Топионица је радила врло добро 
с обзиром на просечни „улаз” анода 

(275 тона). Забележена су добра вре-
менска искоришћења која су по-
дигнута до задовољавајућих 92,8 
одсто (до скоро оно је једва дости-
зало 80 процената). Није било про-
блема у производњи која се одвијала 
нормално. Нова топионица и фа-
брика сумпорне киселине раде у 
пројектованим параметрима, тако да 
смо задовољни септембарским резул-
татом. Осим повећања производње и 
учешћа сопствене сировине у финал-
ном производу, Топионица из месеца 
у месец бележи квалитетнији рад у 
погледу вођења технологије, прераде 
концентрата и добијања бакра – на-
гласио је Јаношевић. 

Из Електролизе је за 25 дана 
изашло 5.087 тона катодног бакра, са 
тенденцијом да до краја месеца пређе 
6.000 тона, од чега је 4.100-4.200 тона 
учешће сопственог бакра, а остало из 
увозне прераде и секундара, што овде 
оцењују као баш добру производњу. 
Електролиза је солидно попуњена, 
јер је у електролитичким ћелијама за 

производњу катода мобилисано преко 
4.500 тона бакра, од чега је преко 3.200 
тона „црвени” метал из сопствених си-
ровина. - Електролиза је добро радила, 
а овдашњи примарни задатак јесте 
да што више смањимо ретур, како 

би кружило што мање бакра, и на 
овоме се тренутно интензивно ради. 
Овај погон смо „освежили” младим 
кадром. Примили смо десет електро-
лизера који ће доста олакшати рад 
и помоћи да задржимо овакве резул-
тате и наредног месеца, с обзиром на 
то да и у октобру очекујемо исто овако 
велику производњу – истакао је дирек-
тор ТИР-а. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
ради само Ливница фазонских одли-
вака, и то стандардни програм, првен-
ствено за потребе басенских рудника 
(чауре, наливање лежајева). На линијама 
бронзе и месинга стање је непромењено, 
јер немају обезбеђено тржиште и 
могућност набавке сировина, па не раде 
због економске неисплативости. Када је 
реч о осталим прерађивачким погонима 
ТИР-а, ситуација у Фабрици бакарне 
жице је иста као и у Ливници - нема 
могућности за пуштање линије дипфор-
минг жице с обзиром на њен велики ка-
пацитет и непостојања тржишта за такав 
производ. Тренутно су радници из тих 
фабрика прераспоређени у друге мета-
луршке погоне, а само мали број ради 
у погону синтер-металургије, где је 
најактуелнији програм ламела за по-
требе наменске индустрије. 

Транспорт ТИР-а је са постојећим 
људима и механизацијом успео да пре-
везе сав терет за потребе ТИР-а и део 
РББ-а. Енергана се успешно припрема 
за предстојећу зимску сезону и при-
преме котла број пет и седам се приводе 
крају. Њихова обевеза у сезони је да по-
могну грејање погона, посебно Елек-
тролизе, јер у зимским месецима нема 
довољно топлоте из топионичких гасова 
за њено догревање.

РТБ. – Од маја 2015. до 20. септем-
бра ове године у борским металурш-
ким агрегатима прерађена је 251.000 
тона увозног концентрата (осам типова 
различитих бакарних концентрата), 
углавном, из европских рудника. За 
сав концентрат до сада није било при-
медби одговорних служби и државних 
органа на квалитет, а није забележена 
ни повећана емисија примеса концен-
трата у атмосферу, као и у отпадне воде. 
О томе сведоче сви извештаји независ-

них инжењера које је ангажовала канад-
ска EDC банка. 

Бобан Тодоровић, помоћник гене-
ралног директора РТБ-а за металургију, 
подсећа нас да су нова пирометалуршка 
постројења у Бору почела да раде 
априла 2015. године (пројектовани ка-
пацитет прераде је 400.000 тона сувог 
концентрата годишње). У циљу допуне 
прераде, 2015. и 2016. потписани су 
уговори о услужној преради бакар-
них концентрата који, примера ради, 
садрже исте критеријуме као и они пот-
писани за прераду у „Болиденовим” и 

„Аурубисовим” топионицама. Наиме, 
сваки концентрат се одликује квалите-
том и квантитетом примеса, при чему је 
стандард по питању квалитета увек ми-
нимални садржај бакра од 20 процената, 
да би се достигли пројектовани пара-
метри новог металуршког постројења. 
Када је реч о примесама у концентрату, 
конкретно садржају олова, цинка, живе, 
арсена и антимона, критеријум за њих 

је исти као и у поменутим европским 
топионицама. 

Приликом дефинисања критеријума 
за квалитет бакарних концентратата који 
ће се прерађивати у Бору, током 2010. 
године, урађена је Студија утицаја нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине на животну средину, која се налази 
на веб-сајту РТБ-а (www.rtb.rs), и где 
су дефинисани квалитети концентрата 
који ће се прерађивати. Такође, концен-
трати који стижу на услужну прераду 
прво морају бити најављени Служби 
екологије РТБ-а Бор, као и инжењерима 
у производњи који у сваком тренутку 
знају који ће тип концентрата бити 
прерађиван и, по потреби, дају саглас-
ност за његову прераду. Допрему кон-
центрата контролишу и инспектори за 
заштиту животне средине који добијају 
све хемијске анализе концентрата бакра 

који ће се прерађивати у борским ме-
талуршким агрегатима. Комплетне 
хемијске анализе, такође, добијају и ца-
рински органи Републике Србије. 

- На светском тржишту постоји 
много типова бакарних концентрата 
који се могу прерађивати у борској 
топионици, где је зарада на њиховој 
преради вишеструко већа. Међутим, 
став пословодства комбината бакра 
је да никада неће угрозити здравље 
грађана и радника зарад већег про-
фита. Пошто је нова топионица 
првенствено еколошки пројекат, РТБ 
ће и у наредном периоду наставити 
очување високе еколошке свести, уз 
улагање максималних напора ради 
повећања еколошких критеријума – 
поручио је Тодоровић.

Ј. Станојевић

Од маја 2015. до 20. септембра ове године у борским металурш-
ким агрегатима прерађена је 251.000 тона увозног концентрата 
(осам типова различитих бакарних концентрата) на чији квали-
тет није било примедби одговорних служби и државних органа. 
– Критеријуми за примесе у концентрату (садржај олова, цинка, 
живе, арсена и антимона) у уговорима о услужној преради које је 
РТБ потписао исти као у европским топионицама. - Б. Тодоровић: 
Став пословодства комбината бакра је да никада неће угрозити 
здравље грађана и радника зарад већег профита

Здравље испред профита

Премашено 8.000 тона анода
В. Јаношевић: Осим повећања производње и учешћа сопствене 
сировине у финалном производу, Топионица из месеца у 
месец бележи квалитетнији рад у погледу вођења технологије, 
прераде концентрата и добијања бакра. – Септембарски биланс 
електролизера прешао 6.000 тона катода. – Прерађивачки погони и 
даље не раде због економске неисплативости

Ј. Станојевић

Бобан Тодоровић

Владимир Јаношевић
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Асфалтиране саобраћајнице у кругу ТИР-а

Упркос дотрајалој механизацији, басенски превозници задовољавају потребе металуршких погона

ТИР. – Од недавно бројне камионе 
и остала тешка возила и механизацију 
дочекује много боље стање на рекон-
струисаним путевима у кругу Топио-
нице и рафинације бакра. Како нам је 

рекао Иван Недељковић, управник 
Транспорта ТИР-а, крпљење ударних 
рупа и пресвлачење саобраћајница ас-
фалтом (у дужини од 2,5 километара) 
одвијало се етапно – почело је 21. јуна, 
трајало петнаестак дана и завршено 
је већ почетком августа. У првој фази 
обављено је крпљење рупа од фабрике 
за наеутрализацију отпадних вода до 
топионичке капије, а потом су асфалти-
ране саобраћајнице, као и пружни пре-

лази. Поред ове деонице, урађена је 
нова траса и асфалтиран паркинг про-
стор код нове топионице, пут са пла-
тоом испред управе и поред нове фа-
брике сумпорне киселине и на крају 
деоница од старе управне зграде то-
пионице до топионичке капије. Осим 
тога, насипана је и ризла поред путева, 
а саобраћајнице су обележене хоризон-
талном сигнализацијом. Следећа фаза 
је постављање путоказа за странце до 
стоваришта Електролизе који ће ускоро 
добити своје место на улазу код ТК.

- Значај овог посла је веома 
велики - добили смо савремене, 
добре саобраћајнице које ће у на-
редном периоду допринети уштеди и 
смањењу трошкове одржавања возног 
парка, како ТИР-а тако и возила тзв. 
трећих лица. Поред квалитетног 
бакра који производимо и продајемо, 

реализацијом овог пројекта иностра-
ним компанијама пружамо већу кон-
форност и удобност приликом уто-
вара „црвеног” метала и, истовре-
мено, бољу презентацију предузећа 
и слику коју шаљемо у свет. Укупна 

вредност уговорених радова је 27 ми-
лиона динара. Било би добро да се цео 
прстен путева у кругу ТИР-а, који је, 
иначе, дуг пет и по километара, споји 
и асфалтира – рекао је Недељковић. 

Главни извођач радова био је 
„Strabag” из Зајечара, а учествовали 
су и помагали радници свих погона 
ТИР-а, највише из Транспорта ТИР-а, 
посебно у насипавању и разастирању 
ризле и равнању (нивелацији) са новом 
саобраћајницом. Недељковић је по-
себно истакао ангажовање у контроли 
и надзору радова дипл. инж. грађевине 
Николе Дамјановића из ТИР-а, 
као и Саше Виденовића и Ивана 
Анђеловића из Службе инвестиција 
РББ-а.

ТРАНСПОРТ ТИР-а. – Главни за-
датак радника Транспорта ТИР-а у 
друмском саобраћају јесте да, пре свега, 
задовоље потребе топионице, односно 
превезу све количине концентрата бакра 
из Рудника „Велики Кривељ”, крупног 
и ситног кварца из белоречког Пешчара, 
кречњака из Каменолома, као и ризле 
из Фабрике креча у Заграђу. И, упркос 
постојећој дотрајалој механизацији, 
веома су успешни у услугама које 
пружају металуршким и осталим басен-
ским погонима.

- Трудимо се да испратимо темпо 
њихове производње. Међутим, велики 
проблем нам представља застарела 
механизација, јер је њено последње 
обнављање било крајем октобра 2013. 
године, када су купљена два „волво” 
FMX камиона. После тога није било 
модернизације возног парка. Друмски 
транспорт се буквално ослања на ова 
два камиона (носивости 28 тона), као 
и два тегљача. У прилог томе говоре 
подаци да се ова два камиона, прак-

тично, не гасе, јер раде у три смене, 
и за три и по године превезли су око 
850.000 тона терета. Потрошња горива 
је стална, јер имају компјутерску 
нивелацију. Урадили смо анализу која 
је показала да је њихова набавка ап-
солутно оправдана, пошто су се ис-
платили за непуних годину дана. По-
требна су нова улагања у друмски 
транспорт (набавка три „волво” FMX 
камиона и једног тегљача), како би 
опслуживање погона ТИР-а убудуће 
било несметано и поуздано без застоја 
и ангажовања тзв. трећих лица – ис-
такао је Иван Недељковић, управник 
Транспорта ТИР-а. 

Наш саговорник је додао да се прет-
ходних месеци радило и на смањењу 
потрошње нормативног материјала, при 
чему су постигнути завидни резултати. 
Паркинг и плац друмског саобраћаја су 
очишћени, ограђени и осветљени, окре-
чени су објекти и зграде управе погона, 
пумпне станице, сервиса. . . Забележена 
су и поједина кадровска освежења, јер 

су многи млади инжењери из постојећег 
састава запослених Транспорта ТИР-а 
постали руководиоци у друмском и же-
лезничком транспорту и радионици. 

Железнички саобраћај је пратио 
темпо превоза увозног концентрата - у 

јулу су имали две туре по 5.000 тона 
из Бугарске, а ових дана претовара се 
нова тура из четвороосовинских вагона. 
У реализацију овог посла укључени 
су и механизација (претовар баге-
ром) и људство одељења утовар-исто-
вар. Недељковић, као велики проблем 
на овом радилишту Транспорта ТИР, 

истиче недостатак радника, посебно ма-
невриста. 

Одељење утовар-истовар може 
се похвалити релативно скоријом 
модернизацијом опреме, јер је децем-
бра 2016. године купљен утоваривач 

„хитачи” ZW 220 који радом у три смене 
на пуњењу шарже у бедингу (скла-
дишту концентрата) значајно допри-
носи олакшању функционисања овог 
дела Топионице. Недељковић закључје 
да је и овде пожељна инвестиција, бар 
још једног утоваривача.

Ј. Станојевић 

Металургија

И. Недељковић: Поред квалитетног бакра који производимо 
и продајемо, реализацијом овог пројекта иностраним 
компанијама пружамо већу конфорност и удобност приликом 
утовара „црвеног” метала и, истовремено, бољу презентацију 
предузећа и слику коју шаљемо у свет. - Укупна вредност 
уговорених радова 27 милиона динара

Мањи трошкови одржавања возила

Ј. Станојевић

Друмски транспорт ослања се на два „волво” FMX камиона (но-
сивости 28 тона), који се, практично, не гасе, јер раде у три сме-
не, и за три и по године превезли су око 850.000 тона терета. – И. 
Недељковић: Потребна су нова улагања у друмски саобраћај, како 
би опслуживање погона ТИР-а убудуће било несметано и поуздано 
без застоја и ангажовања тзв. трећих лица

Да је возни парк мало млађи

Иван Недељковић
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МАЈДАНПЕК. - Пригодно, низом 
традиционалних манифестација у 
Мајданпеку је обележен Дан општине, 
12. септембар, у знак сећања на дан 
када је у II светском рату ослобођен овај 
град. Свечана седница општинског пар-

ламента била је централни догађај, као 
прилика да се сумирају постигнути ре-
зултати између два празника и уруче 
традиционалне септембарске награде 
појединцима и колективима који су се 
посебно истакли у раду. На споменике и 
спомен-обележја градитељима и ослобо-
диоцима положено је цвеће, а 9. септем-
бра увече пред, нажалост, малобројном 
публиком одржан је сјајан концерт „Бал-
канике“. Свечаној седници Скупштине 
општине присуствовале су делегације 
братских градова Челинац у Републици 
Српској и Фокшани у Румунији, али и 
других са којима Мајданпек остварује 
интензивну међународну пројектну 
сарадњу, затим Olyver Marius Dilof, 
конзул Републике Румуније у Зајечару, 
као и представници политичког и при-
вредног живота Борског округа и оп-
штина тог, Зајечарског и Браничевског 
округа.

Присутне је, најпре, поздравио Сла-
виша Божиновић, председник СО 
Мајданпек, истакавши да се празник 
обележава у тешким временима: - Суо-
чени смо са најтежим задатком како 
зауставити даље економско, друшт-
вено и демографско пропадање и 
породично исељавање. Општина 
Мајданпек је, у сарадњи са другим ор-
ганима локалне заједнице, дала свој 
допринос у интересу бољег живота 
грађана, али то није довољно. Зато 
сви морају јединственије, одговорније 
и са пуно елана и вере у сопствене 
снаге и искуства да покрену економ-
ски, друштвени и инфраструктурни 
развој општине да вратимо култ рада 
и успеха који је деценијама красио 
рударе, аласе из Доњег Милановца, 

раднике и грађане ове општине.
Приказан је филм о резултатима 

оствареним између два празника, а 
онда је уследило обраћање првог 
човека општине Дејана Вагнера који 
је истакао значај који за стаблизацију 

и унапређење квалитета живота у оп-
штини имају дешавања у Руднику 
бакра Мајданпек, као и значајна под-
ршка државе у реализацији инвести-
ционих пројеката: - Ми који водимо 
мајданпечку општину уверени смо, 
заједно са руководствима РТБ-а Бор 
и Рудника бакра Мајданпек, да ће 
се, захваљујући подршци државе, у 
мајданпечком руднику веома брзо ре-
ализовати планови даљег повећања 
и рационализације производње, са 

крајњим циљем да се достигне еко-
номски одржива производња од 
око 25 хиљада тона бакра у концен-
трату годишње. Тек тада ће, то сам 
рекао лане, а понављам и данас, при-
вреда наше општине достићи неоп-
ходну стабилност и стећи услови за 
интензивнији даљи економски развој 
општине - рекао је Вагнер и наставио: 
- Позитивни ефекти напора који се у 
РБМ-у улажу у повећање производње, 
уз доследно спровођење УППР-а, 

већ сада се осећају. Општински при-
ходи од надокнаде за коришћење ми-
нералне сировине и накнаде за за-
штиту животне средне достићи ће 
у току ове године 180-200 милиона 
динара, што ће скоро за трећину 
увећати приходе општинског буџета. 
То ће нам омогућити да започнемо 
решавање најприоритетнијих, дуго 
година акумулираних, комуналних 
и инфраструктурних проблема, пре 
свега, у водоснабдевању и даљинском 
грејању; даље унапређујемо при-
марну здравствену и социјалну за-
штиту; ефикасније поправљамо 
улице и локалне путеве; наставимо 
уређење и опремање предшколске 
установе и школа; омогућимо спорт-
ским клубовима наступе у вишим 
ранговима такмичења; више уло-
жимо у промоцију и развој ту-
ризма; много боље подржимо наше 
пољопривреднике и још што шта 
побољшамо у општини.

Вагнер се осврнуо и на друга 
дешавања, почев од оних везаних за 

„Златару Мајданпек“ и ИПМ, чињеницу 
да су изостале веће инвестиције, али 
и да није било већих поремећаја у 
функционисању важних области 
живота: - За наредну годину имамо 
реалне шансе да се из државног про-
грама за обнову и модернизацију 
објеката образовања, здравства и 
социјалне заштите исфинансирају 
реконструкције и санације објеката 
мајданпечког Дома здравља и бол-

нице, као и објекти ОШ „Миладин 
Бучановић“ из Влаола, у укупној 
вредности од око 60 милиона динара. 

Ове године додељено је шест 
Септембарских награда заслужним 
појединцима и организацијама, као и 
осам похвала. Добитници годишњих 
признања су Милица Цветановић, 
учитељица из Јасикова, Ален Ефовић, 
хуманитарни радник из Берана, 
Перица Арсић, заменик начел-
ника Полицијске управе Бор, Срђан 

Митровић, телевизијски сниматељ 
из Мајданпека, Ненад Илијић, му-
зички педагог из Доњег Милановца 
и Рукометни клуб „Мајданпек“, а по-
хвала: Биљана Даниловић, Мијомир 
Ивановић, „Сашка радио“, Нацио-
нални парк Ђердап, Удружење „Вредне 
Влајне“, КУД „Лепенски вир“, Драгос-
лав Делија и Славољуб Рашковић. 

Усвојен завршни рачун буџета 
општине 

Одлука о завршном рачуну буџета 
општине за 2016. годину само је једна од 
усвојених на радној седници Скупштине 
општине Мајданпек одржаној 7. сеп-
тембра, када су одборници размотрили 
и низ других питања из делокруга рада 
и одлучивања општинског парламента.

Према завршном рачуну бужета оп-
штине који је био и предмет екстерне 
контроле, исказани приход од 793 ми-
лиона динара за 211 је мањи од расхода. 
Дејан Вагнер, председник Општине, 

коментаришући финансијску ситуацију, 
оценио је да је повољна и истакао да 
су у протекле четири године измирене 
бројне обавезе из претходног периода, а 
дуговања сведена на она која произилазе 
из обавезе за преузетих 500 тона мазута 
из Републичких робних резерви.

Према одлуци о максималном броју 
запослених у систему локалне самоу-
праве, по којој је општини Мајданпек 
одређена квота од 324 радника, чуло се 
да је то за 15 више у односу на прво-
битни предлог. На то се правовремено и 
аргументима реаговало, па је и уважено, 
а резултат је да међу запосленима на 
неодређено време на које се ова одлука 
односи, тренутно нема вишкова. 

На седници је донета одлука којом 
је до детаља уређена процедура за 
искључивање са система даљинског 
грејања, као резултат уважавање зах-
тева корисника који су протестним 
окупљањима пред зградом општине у 
више прилика током претходне грејне 
сезоне исказали своје незадовољство. 
Најважнија промена је да ће убудуће 
захтев незадовољног корисника бити 
довољан за искључење, што значи да 
неће морати да плаћа скупу израду ела-
бората, а надлежна јавна предузећа 
ће утврђивати да ли постоје услови 
за безбедан прелазак на другачији 
начин грејања. Захтеви за искључење 
подносиће се најкасније до 15. септем-
бра, јер током грејне сезоне то неће бити 
могуће. И бившим корисницима остаје 
обавеза плаћања заједничке потрошње 
у згради по основу секундарног грејања. 
Овом приликом чуло се да се, у просеку, 
са мреже годишње искључи 30-ак корис-
ника, а од почетка ове године пристигло 
је 58 захтева.

С. Вукашиновић

На радној седници одржаној 7. септембра усвојен завршни рачун буџета општине за прошлу 
годину. – Пригодно, свечаном седницом обележен 12. септембар, дан који слави слободу, као 
прилика да се сумирају једногодишњи резултати и септембарским признањима награде најбољи 
појединци и колективи

Обележен Дан општине
У септембру два скупштинска заседања у Мајданпеку

Дејан Вагнер
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Позивајући се на обавештење добијено у Одељењу за комунално-стамбене по-
слове СО, Колектив из 1965. објављује да је те године била у току изградња 800 ста-
нова. То представља – каже се даље у тексту – својеврстан једногодишњи рекорд, а 
вредност свих тих станова износи око пет милијарди старих динара.

Од поменутог броја, 400 станова је започето претходне године тако да ће око 600 
људи добити кључеве те 1965. године, а највећи број нових станова добиће радници 
Рудника бакра Бор. Највише станова подиже се на Трећем километру, око 200 се гради 
код Болничког насеља, а и у згради званој “чешаљ” биће завршено 75 станова. Свему 
овоме додате су припреме за изградњу седмоспратног хотела за раднике-самце на 
Другом километру. Пошто су средства благовремено обезбеђена, грађевинцима је за-
мерано што не убразавају градњу увођењем треће смене иако им је на то указано још 
претходне године.

70 година 
“Колектива”

Борски рудари међу 
најбољима на брани Завој

Слова накострешена као пилићи
Никада није доцкан да се нешто 

уради, ни у четрдесетој, ни у 
педесетој години, све док може да 
се креће, гледа и мисли. А тешко 
рука држи оловку, теже него метлу, 
мотику или ручицу машине. Мотика 
се забоде тамо где хоћеш, али 
оловка као перце, бежи из невеш-
тих прстију и шета како сама хоће. 
Али, уз помоћ учитеља и оловка 
постаје послушније оружје и испод 
ње се излегу као пилићи, прва нако-
стрешена слова, с којима се човек 
осећа као у сну. Већина жена која 
овде ратује с тајанственим словима 
и посебно бројкама које изгледа 
нису увек кројене по њиховом укусу, 
дошла је овамо из разних разлога, а 
углавном због посла. Има их разних 
доба, од 20 па до 50 година, и седе ту, 
и преписују по ко зна који пут, с ве-
ликом пажњом: „Раја лови ракове“. 
Половина од њих 150, колико је не-

писмених жена пријављено Заводу 
за запошљавање у Бору, седи у овим 
клупама намењеним малишанима, 
данас када људи путују у космос. 
Главни мотив који их је дове овамо 
је запослење, али има и других.

Овако новинар Рајко Чукић 
започиње репортажу “Колектива” 
у првом броју за 1964. годину (од 
10. јануара) о курсу описмењавања 
борских жена, одмах напомињући 
да сви мужеви нису били “за”. “Ни 
ја нисам богзна како писмен, па, 
ево, радим, говорио је један. Иди 
на курс, али да знаш - ја нећу 
да чувам децу”. Једна од жена је 
решила проблем тако што је замо-
лила референта Радничког универ-
зитета Томислава Тешовића да на 
некој хартији напише било шта, али 
да удари печат. Муж, и сам непис-
мен, устукнуо је пред печатом, али 
жена је ову згоду испричала ком-

шиници, а она - њеном мужу! Он 
се разгоропадио и забранио јој да 
долази у школу. Сирота, плачући је 
по женама поручивала учитељу да 
лично дође и убеди га да је пусти у 
школу.

Неке су говориле да су дошле 
да се описмене да би саме могле 
да читају писма својих синова и 
кћери. Најстарија од њих, Јованка 
Живковић, чистачица у “Космају”, 
решила је да се описмени да би 
радила у шанку, а најмлађа Росана 
Тасић, која је одрасла без родитеља 
и чистила на грађевини, да би 
нашла бољи посао и даље се шко-
ловала. Љубица Златановић (38), 
која је имала четворо деце и мужа 
који ради, дотрчала је чим је чула 
да је почео курс говорећи: “Одувек 
сам волела да учим и никад нисам 
била срећнија него кад сам на-
писла прва слова. Деци сам рекла 

да тројке и четворке нису ни-
какве оцене и на полугодишту 
ћемо показати књижице - они 
мени, ја њима. Домћица Милена 
Димитријевић се сама сетила да 
дође “да јој други не читају” а једна 
млада радница, која је палцем пот-
писивала дневни Пазар, да више не 
стрепи шта потписује и не тражи 
неког “ко се разуме у нуле” да јој 
објасни шта је потписла.

Једној је, причало се, муж 
прегледао свеску и, убеђен да то не 
ваља казао : ”Више да не видим 
ово подвучено црвеном оловком, 
иначе више нема у школу”. После 
тога учитељ је свима подвлачио 
задатке црвеном, а њој црном 
оловком. Радунка Николић из Бора 
имала је, међутим, највише среће – 
прве бројке које је научила уписала 
је у спортски тикет и добила – пола 
милиона динара!

Другом половином марта 1963. када је наступила критична ситуација на брани код села Завој, 
група борских рудара (како пише Колектив бр 16-17 из априла те године) похитала је да се придружи 
борби против водене стихије. На овом тешком задатку борски рудари су прославили своја искуства. 
Према причи техничара Мирка Милутиновића који је водио групу (на фотографији), на левој обали 
бране је требало прокопати канал у здравом терену дужине 60, ширине четири и висине шест метара, 
односно избушити и минирати 1.560 кубика материјала. Пошто је од 28. до 31. марта била критична 
ситуација они су уз поменути, морали да раде и друге послове. Тако су један, за који су била потребна 
три дана, урадили само за 12 сати и због свега тога им је, од свих који су учествовали, исказана посебна 
захвалност организовањем банкета. Брзо су се спријатељили и са завојским сељацима склоњеним по 
појатама.

Одобрен кредит за 
„Другу фазу“ РТБ-а

Осамсто станова 
у изградњи

Пред оснивачку скупштину и избор нових органа управљања Југословенске ин-
вестиционе банке, дотадашњи Управни одбор одржао је (24. јануара 1966.), своју 
последњу седницу (председавао Геза Тиквицки) и донео неколико значајних одлука – 
пише „Колектив“ број 3 од 28. јануара те године.  Реч је о кредитирању изградње шест 
електрана, проширењу производње лигнита и каменог угља и учешћу у финансирању 
изградње објеката РТБ-а и набавку опреме за проширење произвоидње бакра.

Југословенска инвестициона банка – каже се даље у тексту – обезбедиће око 60 
одсто од укупно једне милијарде и 800 милиона нових динара колико ће се уложити 
у проширење производње бакарне руде у РББ-у и РБМ-у са тадашњих 5,7 на 13,5 ми-
лиона тона до 1972. године. Скоро двоструко ће порасти производња електролитног 
бакра, која је тада износила 46.000 тона, а удвостручиће се и производња злата. У 
оквиру овог инвестиционог програма предвиђена је и изградња пруге нормалног ко-
лосека Мајданпек - Бор на коју ће се утрошити више од 340 милиона нових динара. 
Пруга треба да буде завршена крајем 1969. и њоме ће се обезбедити бржи и јефтинији 
превоз бакарног концентрата из Мајданпека до топионице у Бору.

Центар Бора 1963. године

Припремио: Љ. Алексић
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Трибина о „Месту телевизије у савременом медијском систему“

Станојевић: Телевизија 
постаје медиј старих људи

БОР. – Трибина о значају телевизије, 
али и о томе који су то медијски 
садржаји, пре свега телевизијски, који 
би могли да привуку публику у доба не-
прикосновене владавине интернета, по-
будила је велику пажњу Борана већ при 
њеној најави. Замишљена као дебата, 
на њој је о „Месту телевизије у савре-
меном медијском систему“, у градској 
Народној библиотеци, требало да 
говоре Александар Тимофејев, но-
винар РТВ Војводина и дугогодишњи 
директор и уредник Студија Б, Мило-
мир Марић, главни уредник Телевизије 

„Хепи“, Зоран Станојевић, уред-
ник и водитељ на РТС-у и Владан 
Радосављевић, медијски аналитичар. 
Уводничар је требало да буде Станко 
Црнобрња, редитељ, продуцент, сце-
нариста и професор на Факултету за 
медије и комуникације, а саговорнице 
из Бора Јелена Милетић, историчарка 
уметности и наставник у више средњих 
школа и Вања Чолић, новинарка и до-
писница РТС-а. 

Трибина јесте одржана онда када су 
је организатори, издавачко предузеће 

„Клио“ и покрет „Нови оптимизам“ 
најавили (12. септембра), али дебату 
медијских радника Борани нису чули. 
Концепт је најпре пореметио медијски 
аналитичар Владан Радосављевић који 
је јавности саопштио да неће учество-
вати ни у каквим дискусијама са Мило-
миром Марићем, а „дотукао“ га је сам 
Марић који се једноставно није појавио 
на трибини. Борани су, зато, те вечери 
у библиотеци могли да чују квалитетну 
дискусију и интересантна запажања по-
сленика „седме силе“, али и да учествују 
у њој. 

А, чуло се заиста доста тога 
занимљивог. Почев од уводничара у 
тему Станка Црнобрње, који је на по-
четку покушао да демистификује 
дилему да ли ће телевизија као медиј не-
стати. - Телевизија неће нестати, нити 
ће икада до те мере бити угрожена, 
као музичка индустрија, појавом ин-
тернета. Десиће се „брак“ из инте-
реса између телевизије и интернета, 
јер су то два компатибилна медија 
која ће се спојити у нешто сасвим 
ново. То ново још нема име. Ко из-
мисли то име, постаће јако важан и 
историјски цењен, а можда и богат – 
тврди Црнобрња.

Објашњава да би то био уређај који 
врши интеграцију или конвергенцију 

свих постојећих дигиталних медија у 
једну справу, а ту, по његовом мишљењу, 
телевизија игра изузетно важну улогу јер 
је „по свом продукцијском устројству и 
својој продукцијској снази телевизија де 
факто незаменљива.“ 

-Не можете да замислите да се 
један догађај, попут Олимпијаде, 
пренесе без телевизије. Ни велике 
серијале, њих нико други не може 
да произведе, осим индустријске 
телевизије. Значај телевизије је и 

данас остао велики, поготово у оним 
сферама нашега друштва које лако 
прихватају разне медије и лако врше 
навигацију кроз разне медије - од 
књиге, преко новина, до таблета и 
телевизора. Имајмо на уму и то да је 
телевизија, у економском смислу, још 
увек један од најснажнијих комуника-
ционих медија на планети. Није угро-
жена интернетом, а то се најбоље види 
у временима политичких кампања, 
кампања које мењају системе. Ту се 
најбоље види њена снага и то колико 
је телевизија, уз интернет, пресудна 
за формирање мишљења масе. Она 
је у свом новом златном добу и само 
се сели из једне платформе у другу. 
Али, нема алтернативу – чуло се од 
Црнобрње који се Боранима обра-
тио управо са једне од платформи за 
приказивање видеа.

Тимофејев је, сагласан са мишљењем 
које је чуо, причу усмерио на јавне сер-
висе који сада производе садржаје за 
више платформи. – Шведски јавни 
сервис је својевремено у једном тре-
нутку приметио да гледаност почиње 
рапидно да пада и потражили су 

разлог за то. Испитивања су показала 
да деца телевизијске садржаје почињу 
да прате преко мобилних телефона 
или таблет-рачунара. Не гледају више 
телевизију, али знају садржаје, прате 
их са других платформи. Тако је и 
код нас, па и у мојој кући – испричао 
је Александар Тимофејев.

Наговештај дебате у наставку 
дискусије дао је Зоран Станојевић, од 
кога се чуло да је гледаност телевизије 
у Србији ипак „абнормална у односу на 

остатак Европе“. – Прошле године је 
највећа гледаност телевизије у свету 
забележена управо у Србији. Ми смо 
највећи број сати конзумирали ТВ 
програм. Американци су, рецимо, 
највише слушали радио и то је 
разумљиво јер они доста времена про-
воде у аутомобилима – рекао је уредник 
и водитељ РТС-а.

Говорећи о појму „телевизија“, 
Стано је вић је Боранима изнео дефи-
ницију из своје визуре: - Телевизија 
је, у суштини, линеарни програм 
који гледамо, што значи да ће, кад 

ви укључите нешто, тај програм 
да траје и тече. То је, дакле, начин 
гледања програма. Нови медији од 
вас захтевају да будете активни, јер 
морате да кликнете. За многе људе 
та активност није интересантна и то 
вероватно долази са годинама. Зато 
мислим да се иде ка томе да телевизија 
буде медиј за старе људе. Они желе да 
гледају видео у континуитету, онако 
како је то неко „спаковао“, не желе 
да сами бирају вести. Зато сам сигу-

ран да ће видео преживети, он је ап-
солутно доминантан формат свуда, 
укључујући и интернет. Па, и на ин-
тернету се највише траже видео кли-
пови, а много мање се читају тек-
стови. Телевизија и видео, пак, нису 
нужно исто. Питање је да ли ћемо у 
будућности желети да гледамо видео 
у континуитету или ћемо програм да 
узимамо са „полице“ неке платформе. 
Уколико превагне ово друго, постоји 
опасност од неинформисаности. Јер, 
ако сами бирате вести, никада нећете 
изабрати све оно што би требало да 
знате – сматра Зоран Станојевић.

Јелена Милетић, у овој дискусији 
локални „vox populi“, истакла је да се, 
радећи са децом на часовима грађанског 
васпитања, искристалисала чињеница 
да млади медије конзумирају највише 
путем друштвених мрежа. Инстаграм, 
како је навела, најчешће користе. - Иако 
тврде да не гледају телевизију, сви они, 
заправо, прате телевизијске садржаје 
али на различитим уређајима. Све 
више се прате и нове форме – гејмери 
и јутјубери – рекла је Милетићева.

Г. Тончев Василић

Телевизија неће нестати, нити 
ће до те мере бити угрожена, као 
музичка индустрија, појавом 
интернета. Десиће се „брак“ 
из интереса између телевизије 
и интернета јер су то два ком-
патибилна медија која ће се 
спојити у нешто сасвим ново, 
тврди професор на Факулте-
ту за медије и комуникације 
Станко Црнобрња. – Млади, 
нарочито они између 18 и 25, 
више не гледају телевизију, чак 
ни у Србији где је гледаност 
телевизије абнормална у одно-
су на остатак Европе, сматра 
уредник и водитељ на РТС-у 
Зоран Станојевић

Ријалити је ствар 
наше опште културе

Феномен ријалитија, који мно-
гима смета, а опет је најгледанија 
врста телевизијског програма, Зо-
ран Станојевић објаснио је овако: 

„Ријалити је ствар наше опште култу-
ре и ако не знате ништа о томе, ви сте 
неинформисани. Телевизија није ту да 
нас едукује, она је ту да нас прикаже 
онаквим каквим јесмо, можда мало да 
нас улепша.“

Јелена МилетићЗоран СтанојевићАлександар Тимофејев
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К а з и в а њ е  о  ш о ф е р и м аПрича 
Колекшива

Безмерна већина возача сматра да 
им је познавање Закона о саобраћају 
потребно док по истом добију воза
чку дозволу, а правила док положе 
тест. Када је мој браца Бранча дошао 
са возачком дозволом из војске, често 
је радознало разговарао са искуснијим 
шоферима. Неки од њих били су преко 
ноћи произведени у то напорно, ри
зично и одговорно занимање. Посебно 
када је у Басену укинута железница у 
оквиру основне организације удруженог 
рада Транспорт ТиРа. Неукрашено 
речено, требало је бивше машиновође, 
кочничаре и скретничаре спремити за 
возаче камиона, а нису сви ексжелез
ничари били у раздобљу погодном за 
учење и нове почетке. Они у четвртој 
деценији живота некако су и хва
тали корак са омладинцима (како су 
ословљавали и тридесетогодишњаке) 
док је „петацима“ било још и 
напорније, године брзих рефлекса 
мозга и тела биле су им одавно минуле. 
Критеријуми у тој школи били су ли
берални, водило се рачуна да након ис
питне филтрације храниоци поро
дица задрже радни однос независно 
од технолошког и организационог про
греса у предузећу.

 У тој људскости страдали су 
критеријуми. Оправдање је било и 
то што су ови шофери возили ками
оне на релацији од басенских погона 
до Заграђа, где су товарили кречњак и 
креч. Није то била захтевна спона, већ 
више прилика да стекну самопоуздање 
у управљању грдосијама на точковима, 
али и да забораве и оно мало теорет–
ског знања што су стекли током курса.

 Када је Браца упитао једног од 
тих возача о појмовима „саобраћајна 
трака“ и „коловозна трака“, овај не 
само да није знао тачан одговор већ 
је прешао у виши ранг незнања – није 
разумео ни шта га радозналац пита. 
Само на једно интересовање, ко на рас
крсници има предност ако истовре
мено тамо наиђу ватрогасна кола и са
нитет, а оба возила су у интервенцији, 
ћутање није било одговор. Резоно
вао је логично, и погрешно, јер сама 
логика није довољна без познавања и 
разумевања суштине. Лаичким резо
ном „добро је“ да човек има равна сто
пала јер се целом површином ослања 
на подлогу по којој се креће. Одговорио 
је: „Сигурно да прво иду ватрогасна 
кола јер онај санитетом вози једног бо
лесника а овај камионом, можда, спа
сава цео солитер!“

Потом је Браца наставио да ређа 
питалице док шофер своју нелагоду 
није прекинуо нервозно подигнутим 
гласом: „Много ти водиш рачуна о про
писи. Кад ја појдем за Загреб“ (узгред 
речено, главни град Хрватске могао 
је видети само на разгледници) „када 
би возил по прописи, не би стигал за 
недељу дана. Него, терам! Неког ја про
пустим, неко мене пропусти, иде пос'о!“

 Незнање није реткост ни код 
оних који би својом професијом тре
бало да обучавају друге. Када је Јово 
Ћирилица проценио да би унук Душан 
могао почети са обуком за „дипломи

раног возача ,бе' категорије како је го
ворио, требало је изабрати ауто
школу. Услов код Ћирилице је био да 
„тај ко обучава мог унука треба о 
саобраћају да зна више од мене“. Како 
можда и преко деведесет посто возача 
заблудно „зна“ да си цар када си ушао 
у раскрсницу са кружним током и 
да ти онда сви дају да се користиш 
предношћу у напуштању раскрснице, 
из ове области наметало се тест
питање. Такво уверење произишло је 
и из околности да је највећи број рас
крсница са кружним током саобраћаја 
направљен тако да прилазни путеви, 

пре ступања на кружницу имају знак 
наилазак на улицу са правом првен
ства. Али, постоје и кружни токови 
без ових знакова, као што има и нере
гулисаних раскрница (без саобраћајних 
знакова који одређеном правцу дају 
предност). У тим случајевима важи 
правило да се пропушта возило 
које долази с десне стране. Таква је 
коинциденција на раскрсници „1903“ у 
Бору. Возило које крећући се из центра 
града улази у ову раскрсницу и окреће 
се у намери да се врати морало би да 
пропусти возила која му долазе с десне 
стране, из смера Четвртог киломе
тра. У пракси возач аутомобила који 
је у раскрсници верује да има пред–
ност па се тако и понаша. Срећа је 
да и возачи који му пристижу с десне 
стране толико „знају“ да заустављају 
возило те је двоструко непознавање 
добро јер се избегавају удеси. (Из
гледа да је тачно у математици да 
„минус“ и „минус“ дају „плус“ и да су два 
незнања мање опасна од једног.) 

 После вишемесечне потраге, 
Ћирилица је срео потребног инструк
тора, Илију – Лику Урсуловића, који 
је знао наизуст тачан одговор: „Возач 
у раскрсници са кружним током 

саобраћаја зауставиће возило и про
пустити оне који му долазе с десне 
стране ако на прилазним путе
вима нема знака да наилази на пут 
који има првенство“. Ћирилица је 
отишао у аутошколу „Црвени сигнал“ 
интересујући се да ли може да изабере 
инструктора вожње који је „положио 
пријемни“, господина Урсуловића. Тако 
је школа добила новог кандидата за 
возача, а полазник имао поучаватеља 
који није уверења да је возач који је 
први ушао у раскрсницу са кружним 
током и цар и краљ. Нажалост Лике 
није доживео промоцију свог канди

дата, преминуо је пре него што је његов 
штићеник испунио услове да пробну 
возачку дозволу замени дуготрајнијом. 

 Твдоглавост је, за разлику од 
упорности, лоша особина за све, а за 
возаче нарочито. Занатско предузеће 
„Јединство“ пре пола века имало 
је камион „застава“ двотонац. За 
управљање њиме био је довољан посед 
возачке дозволе бе категорије. Чеда 
комерцијалиста почео је обуку у ауто
мото друштву, а када је, са воза
чем, одлазио на службени пут по робу, 
тражио је да „мало вози“, и стиче 
праксу. Брзо је показао каприциоз
ност, ако би неко од возача, приликом 
мимоилажења у тамном делу дана, 
задржао дуга светла и он је покази
вао решеност да не заостане у том 
силеџијству.

 Мирко Ранчић, возач и, касније, ин
структор вожње: „Чедо, ако ти неко од 
возача иде у сусрет са упаљеним дугим 
светлима, треба задржати поглед 
право, смањити брзину али и прећи 
на оборено светло. Тако је ризик мањи 
јер је само један возач заслепљен дугим 
светлима а, ако и ти пустиш фаро
вима на вољу, он може да изгуби кон
тролу и налети на тебе“. 

 Чеда, који као да је био претеча 
садашње ароганције у друштву, која 
није мимоишла ни возаче, није се дао: 
„Није тако, Мирко. На воду треба од–
говорити водом, а на ватру ватром!“.

 У време неразвијеног саобраћаја, 
када су сви Борани знали возаче ау
тобуса Лефтера и Столета Гладног, 
Цветко Бубњар, ватрогасац, музичар 
и изнад свега боем и шерет, прелазио 
је Болничку улицу на месту њеног по
четка, поред самог киоска који је у то 
време налазио недалеко од железничке 
рампе. Возач га је касно видео, али је 
скретањем удесно избегао да науди 

пешаку те је Цвеле налетео на браник 
аута и усидрио се пресамићен на хауби. 

Изнервиран подвикнуо је возачу: 
„Зашто не пазиш како возиш а, ако 
ниси издресиран, да се вратиш на курс.“

Возач: „Ти ћеш да ме вежбаш, па ја 
возим двадесет година“.

Цветко: „А ја пешачим четрде
сет, нећеш ваљда ти да ме учиш како 
се хода!“

 Исте године две средњошколке, 
Роксанда Н. и Мира Ј, разговарале су 
у центру града када је аутомобилом 
„форд таунус“ прошао поред њих Зоран 
Младеновић, дипломирани инжењер 
металургије у топионици, хонорарни 
професор у Техничкој школи и фудба
лер РФК Бор. 

 Роксанда, гледајући за новим и 
угланцаним „таунусом“: „Да ми је да 
мој лоз добије премију, не бих купила 
обичан ауто, већ пет метара дугу 
,лађу' која има точкове.“

Колегиница Мира: „Није срећа у бо
гатству, много је побркан њен садржај.“ 

 „Знам, знам, тачно је да није срећа 
у богатству“, сложила се Роксанда, 
„али, ако сам већ несрећна, сигурно би 
ми било лакше да плачем у ,мерцедесу' 
него на бициклу.“

 Мр Јован Г. Стојадиновић
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Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2285 – ВОДОРАВНО: мушмуле, паприка, ајвар, краста-

вац, снег, лиист, идоли, Тар, Лепа, ача, од, цвеће, Слано, ТК, лоа, Севр, раж, орнат, 
Биља, ране, шаргарепа, пасуљ, Антарес, кајсија.  

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Главни град Србије, 7. Главни град Венецуеле, 14. Немачки фи-

лозоф, Фридрих, 15. Главни град Румуније, 16. Планина у Бугарској, 17. Име францу-
ског сликара Шагала,19. Француски писац, Андре, 20. Врста винове лозе, 21. Географ-
ска карта (мн.), 22. Главни град Италије, 23. Велика награда (скр.), 24. Убрзо, ускоро, 
26. Име бившег кошаркаша Бодироге,28. Лонг плеј (скр.), 30. Радничко-спортске актив-
ности (скр.), 31. Главни град Бангладеша, 32. Атлетски савез Србије (скр.), 35. Река у 
Русији на Уралу, 37. Главни град Норвешке, 38. Брух, хернија, 39. Врста биљке, спо-
менак, 41. Главни град Немачке, 43. Имућни људи (тур.), 44. Главни град Пољске.

УСПРАВНО: 1. Главни град Швајцарске, 2. Име италијанског композитора Мо-
риконеа, 3. Објава у новинама,4. Грчка богиња земље, 5. Друга нота солмизације, 6. 
Главни град Еритреје,7. Избочени део тела, 8. Атлетски клуб (скр.), 9. Планина у 
Црној Гори, 10. Мирис, 11. Ловачки пас, 12. Алатка за риљање, 13. Стамбена јединица, 
15. Узвик чуђења, 18. Вулкан на филипинском острву Минданао,21. Главни град Русије, 
22. Уругвајски фудбалер, Алваро, 25. Потомак европских колонизатора у Латинској Аме-
рици, 26. Река у Шведској, 27. Наилова имењакиња, 28. Главни град Перуа, 29. Главни 
град Чешке, 31. Дигитална суптракцијска ангиографија (скр.), 33. Поречје, 34. Главни 
град Јемена, 36. Терен, земљиште (мн.), 37. Јапанско острво, 38. Велики неред, 40. 
Симбол ербијума, 42. Међународна скраћеница Еритреје.

1 2 3 4 5 6

■
7 8 9 10 11 12 13

14 ■ 15

16

■
17 18

■
19

20

■
21

■
22

■
23

■ ■
24 25

■
26 27

■ ■
28 29

■
30

■
31

■
32 33 34

35 36

■
37

■
38

39 40 ■ 41 42

43 ■ 44

РБМ. - Подржавајући пројекте 
младих креативних људи и пружајући 
им подршку у раду, у Руднику бакра 
Мајданпек су још једном имали 
разумевања за захтев који је стигао са 
Факултета драмских уметности у Бео-
граду и жељу да део радње дипломског 
краткометражног играног филма “Пут за 
Васоту”, студента филмске и ТВ режије 
Петра Пешута, сниме на изабраним 
локацијама на површинском копу Се-
верни ревир.

На рударским путевима Север-
ног ревира којима већ другу годину не 
крстаре моћне рударске машине, неко-
лико дана у августу, а потом и септем-

бру снимани су кадрови овог филма. 
То је, у ствари, драма апсурда која се 
бави питањем егзистенције човека тако 
што прати два потпуна странца који 
су, уједно, и последњи људи на свету 
у борби да преживе апокалипсу. Уз 
студенте, у овом пројекту је и истак-
нути српски глумац Слободан Ћустић, 
а у екипи младих људи већину су 
чинили они који су први пут посетили 
Мајданпек и били импресионирани 
амбијентом изабраним за снимање. О 
томе говоре и фотографије са снимања 
које је већина понела као део лепе успо-
мене на заједнички првенац.

“Пут за Васоту”

„Врати нас, Нено, врати“

С. В.

ЈАМА. – Рударско-топионичар-
ски басен Бор просто није могао да 
не удовољи молби уредника Радио 
телевизије Србије Милана Поповића 
(аутора емисије „Задња кућа“, Србија 
и ГОСТ РТС-а) да рудари Бора буду 
део пројекта „60 најлепших на-
родних песама“ који РТС ускоро 
покреће као увертиру у свој јубилеј 
– 60 година телевизије. Пошто је, по 
Поповићевим речима, циљ РТС-овог 
пројекта „оживљавање приче о лепој 
музици и добрим колективима, али и 
веселом духу нашег народа“, РТБ Бор 
је са задовољством прихватио да буде 
његов део. 

-У институцијама, компа нијама 
и установама које су важне за нашу 
кућу и са којима имамо одличну 

сарадњу, тражимо појединце који 
добро певају стару народну музику. 
Жеља нам је да и рудари, они који 
раде у подземном руднику и лифтом 
силазе у јаму – запевају, а да остале 
колеге, које би испред себе имале 
листу песама за које се гласа, зао-
круже најлепше песме по њиховом 
избору и неке од њих певуше за 
време паузе – рекао нам је Милан 
Поповић. 

За потребе снимања своје вокалне 
способности је, 28. септембра, пред 
камерама РТС-а показао рударски 
надзорник борске Јаме Светислав 
Стефановић. Друштво му је и у лифту, 
али и у јамском „кафићу“ правио део 
прве смене рудара, па су заједно отпе-
вали песму „Врати се, Нено, врати“. 

У паузама између сетова шалили су 
се да је требало да мало модификују 
текст и опевају „Врати нас, Нено, 
врати“, а сазнасмо и зашто. Рукова-
лац лифтом је тога дана била Невенка 
Радовановић Нена, па су њој посве-
тили песму. 

Рудар и „певач“ Света Стефановић 
у лифту је отпевао и Шабанову „Дођи 
да остаримо заједно“, али и хит Сло-
бодана Домаћиновића „Стај, стај, ну 
пљека“. 

Како је то РТС „спаковао“ и са 
којом ће се песмом Света представити 
милионском аудиторијуму сазнаћемо 
већ у првој емисији „60 најлепших 
народних песама“ која ће бити емито-
вана у недељу, 8. октобра, у 17 сати. 

Г. Тончев Василић 

Рудари Јаме у пројекту РТС-а „60 најлепших народних песама“

На површинском копу РБМ-а 
сниман дипломски 

играни филм
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Уз оцену да „многе не интересује прошлост овог краја, али да долазе нове 
генерације које ће више ценити напоре претходника који су много учинили за 
садашњост”, јавио нам се Момчило Јовановић, пензионер РТБ-а из Бора, у 
жељи да подсети на оно што се пре 140 година догађало у Мајданпеку. „Инте-
ресантна је историја Мајданпека од припајања овог краја књажевини Србији. 
О значају Мајданпека рудничког насеља можемо закључити, јер је имало 
пошту, а 1877. добија телеграф. Колико пошта у већим насељима ондашње 
Србије у оно време је било повезано телеграфским линијама? Мајданпек је у 
том периоду имао статус вароши. Управник вароши био је Мата Краиновић, 
а расписи српске владе шаљу се окрузима и управама вароши Београда и 
Мајданпека.

У рудничкој радионици 1882. године израђена је прва парна локомотива 
на Балкану и потребан број вагона за превоз дрвне грађе за потребе топио-
нице. Да би се то урадило било је потребно располагати квалификованим ма-
шинским кадром. Јуна 1882. пуштена је у рад железничка пруга, дужине 14 
километара, од топионице до оближњих шума у долини Шашке. То је била 
прва железничка пруга у Србији. Било је предвиђено да се настави изградња 
пруге долином Шашке све до Дунава ради лакшег снабдевања рудника и от-
преме производа. Променом управе одустало се од те замисли”.

На снимку из старог албума – прва парна локомотива у Србији и на Бал-
кану која је добила име „Милан” по тада актуелном и тек крунисаном српском 
краљу.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Свемирска станица „Deep Space Getaway” биће направљена у 
орбити Месеца, договори су челници „Роскосмоса“ и NASA-e. 
Агенције за истраживање свемира Русије и САД договориле су се 
да би први модули могли да буду готови између 2024. и 2026. године

„Ми (‘Роскосмос’ и NASA) договорили смо се да заједно изградимо 
међународну станицу ‘Deep Space Getaway’ у Месечевој орбити”, рекао је 
шеф „Роскосмоса“ Игор Комаров, преноси Интерфакс.

Прва фаза пројекта биће конструкција орбиталних делова станице, додао 
је Комаров током разговора са новинарима на Међународном астронаутичком 
конгресу у Аделејду (Аустралија).

Комаров је објаснио да ће делови станице касније моћи да се користе на 
Месечевој површини и, потенцијално, на Марсу.

Такође је договорено да пројекту могу да се придруже и друге земље које 
то желе, а према Комаровљевим речима има доста заинтересованих страна 
које желе да допринесу пројекту.

Руски удео у градњи биће развој три модула за станицу, а учествоваће и у 
прављењу система за пристајање који ће моћи да прихвати различите типове 
свемирских бродова.

Прва локомотива на Балкану

ИЗВОРИ: РТС, РТ

Русија и САД граде свемирску 
станицу у Месечевој орбити!

Из колица против 
препрека и предрасуда

БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Од 31. августа до другог септембра у Бору и на Борском 
језеру одржане су 25. СЕНИ Републичке спортске игре параплегичара и квадрипле-
гичара. Учествовало је 120 такмичара (углавном корисника инвалидских колица) из 
Београда (Ада Чукарица), Чачка, Крагујевца („Крагуј“), Лесковца, Параћина, Ниша, 
Смедерева, Ужица, Шапца, Опова, Сомбора, као и три екипе, или делегације, из 
Словеније, Македоније, Федерације Босне и Херцеговине.

Након дводневних такмичења у атлетици (бацање копља, кугле, чуња и диска), 
стрељаштву, стоном тенису, пикаду и шаху, свеукупни победник је екипа из Чачка, 
други су Смедеревци а трећи Шапчани. Најбоља женска екипа је из Смедерева, а 
мушка из Чачка. Међу такмичарима су били и прослављени параолимпијски ре-
презентативци као што су Драженко Митровић, Жељко Димитријевић (свет-
ски рекордер у бацању чуња), Небојша Ђурић и Милош Зарић (светски првак у 
бацању копља).

Ова спортска манифестација која је по трећи пут одржана на Борском језеру, пре 
свега, како кажу учесници, због њима приступачног хотела и прелепог амбијента, 
има за циљ промоцију спорта међу особама са повређеном кичменом мождином и 
активно учешће особа са инвалидитетом у животу заједнице. Подржало ју је Ми-
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике 
Србије и Инпхарм Цо. са брендом СЕНИ, као и појединачни донатори.

На отварању игара представник поменутог министарства Милош Јанковић је 
и нагласио да успех који такмичари овде остварују може сматрати и животним, а не 
само спортским учешћем јер побеђују не само препреке са којима се свакодневно 
срећу, већ и предрасуде које још увек постоје у делу нашег друштва. Председник 
општине Бор Александар Миликић пожелео је добродошлицу овим поносним и 
храбрим људима који знају да нађу пут, а председник Савеза Михајло Пајевић да 
међу такмичарима наредних година буде нових параолимпијских шампиона. 

Приредио: Љ. А.

Одржане 25. Спортске игре параплегичара Србије

Ј. С.


