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RudaRi pokRe]u SRbiju!
Премијер Србије и ресорни министри на свечаности поводом Дана РТБ-а поручили:

Странe 2-4 РТБ Бор је од стратешког значаја за државу и зато треба улагати у његов даљи развој, али и у ревитализацију 
других фабрика у Србији које се ослањају на њега. „Бор“ треба да помогне да се таква предузећа опораве – 
изјавио је председник Владе Републике Србије Ивица Дачић приликом посете РТБ-у на Дан рудара. – Честитку 
рударима упутили и министри Млађан Динкић и Милан Бачевић рекавши да је циљ нове Владе да из Бора пут 
светског тржишта не одлази само „сиров“ бакар, већ да се новим технолошким процесима, оживљавањем 
металског комплекса земље и готовим производима, од исте количине „црвеног“ метала оствари много већи 
приход. – Генерални директор Басена обећао да ће испунити циљ који му је поставила Влада 
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(Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

Премијер Србије и ресорни министри на 

РТБ. – Да је рударство заиста 
један од приоритета у раду нове Владе, 
као што се могло чути у његовом ек-
спозеу, премијер Србије и министар 
унутрашњих послова Ивица Дачић 
потврдио је доласком у град бакра и 
злата, на свечаност поводом Дана рудара 
Србије и Дана РТБ-а Бор, шестог авгу-
ста. Он је, са министрима финансија и 
привреде Млађаном Динкићем и при-
родних ресурса, рударства и просторног 
планирања Миланом Бачевићем, посе-
тио Бор који је ове године био домаћин 
најбољим рударима Србије јер је цен-
трална републичка прослава овог праз-
ника одржана управо у граду бакра. 

Након разговора са менаџментом 
РТБ-а, премијер и министри су у пратњи 
генералног директора Благоја Спа-
сковског разгледали градилишта нове 
фабрике сумпорне киселине и топи-
онице, и у старом металуршком делу 
присуствовали ливењу анода. Између 
две ватре - рекордно високе темпера-
туре тога дана (кажу да је било преко 
42 степена) и оне коју је додатно рас-
пламсала бакарна река у анодним ка-
лупима - премијер Србије Ивица Дачић 
је поручио: - Енергетика и рударство 
су области у које највише треба ула-
гати зато што су управо рудари по-
кретачи Србије. РТБ Бор је од стра-
тешког значаја за државу и зато је 
Влада Србије, после низа неуспелих 
покушаја приватизације, одлучила 
да му помогне да стане на ноге. А, он, 
РТБ Бор, не само да је стао на ноге, 
већ је прошле године остварио пози-
тиван финансијски резултат од око 40 
милиона долара и добре производне 
учинке. Покренут је инвестициони 
циклус од око 250 милиона евра, ту 
у близини су и стране компаније које 
раде, па нећемо дозволити да се све 
то уруши. Напротив, треба улагати 
у даљи развој, не само овог басена, 
већ и у ревитализацију других фа-
брика које се ослањају на њега. Добро 
пословање РТБ-а јесте велика компа-
ративна предност, а он треба да по-
могне и другим предузећима у Србији 
да се опораве – изјавио је премијер 
Србије Ивица Дачић.

Помоћ прерађивачкој 
индустрији

Искористивши прилику да у при-
суству бројних новинара свим руда-
рима Србије честита Шести август, ми-
нистар финансија и привреде Млађан 
Динкић рекао је, између осталог, да ће 
Влада Србије учинити све да у наред-
ном периоду побољша услове рударења. 
– Свуда у Србији, где постоје при-
родни ресурси, морамо да урадимо оно 
што смо пре три године, покретањем 
инвестиционг циклуса, урадили у 
Бору. Али, осим унапређења рудар-
ства, треба помоћи и прерађивачкој 
индустрији у металском комплексу 
која корсти производе РТБ-а и других 
српских рудника. Ускоро ћемо, зато, 
са менаџментом Басена разговарати 
о томе како да српски прерађивачки 
капацитети буду ефикаснији, да се 

што више готових производа извози 
и како да покренемо нека пропала 
предузећа која се базирају на произ-
водима од бакра, а која су због лошег 
управљања или лоше приватизације 
у претходном периоду потпуно запуш-
тена – казао је министар Динкић. 

Министар је истакао да ће у на-
редном периоду учинити све да убрза 
градњу топионице и нове фабрике сум-
порне киселине у Бору јер му се, како 
је рекао, чини да радови касне неколико 
месеци у односу на план успостављен 
пре две године (када је присуствовао 
потписивању уговора). Сви послови 
требало би да буду завршени у року 
како би Борани почетком 2014. године 
имали свеж ваздух и чисту околину. Они 

Владу чека „рударски“ посао
Министар Млађан Динкић почео је обраћање 

рударима Србије њиховим поздравом „Срећно!“. 
– То вам најпре кажем јер ће свима нама, а не 

само рударима, бити потребно много среће. Владу 
у наредном периоду чека „рударски“ посао јер је 
ситуација у земљи веома тешка. Али, ако су руда-
ри спремни да раде неколико стотина метара под 
земљом, онда и ми морамо бити спремни да се добро 
ознојимо. Нова Влада ће још више улагати у рудар-
ство јер жели да помогне свим рударима у Србији, 
као што је то учинила у Бору. Свуда је потребно ку-
пити нову опрему да би посао био лакши, а продук-
тивност већа, а плате рудара широм Србије тре-
ба да прате ове из Бора. Просечна зарада у РТБ-у, 
са регресом, износи 70 хиљада динара и тако тре-
ба да буде и у другим рудницима. Хоћемо да развијамо и пратеће индустрије које се 
ослањају на рударство јер Србија најмање зарађује уколико метал који се добија 
из руде продаје као метал. Зато треба да покренемо фабрике прераде метала које 
су некада радиле, упослимо тамо раднике и извозимо готов производ – поручио је 

Динкић.

RudaRi pokRe]u 

Високи државници у разговору са менаџментом РТБ-а

Борани су заслужили да имају добру производњу, ону која неће загађивати животну средину, поручио министар Динкић
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свечаности поводом Дана РТБ-а поручили:

су, како је нагласио, заслужили да имају 
добру производњу, али производњу која 
неће загађивати животну средину.

-Менаџмент РТБ-а нам је пренео 
да ће у то доба, захваљујући укупној 
производњи, бољој експлоатацији у 
постојећим рудницима и активирањем 
нових налазишта и новог металурш-
ког погона, РТБ имати годишњи 
промет од близу милијарду долара. То 
је оно чему тежимо – велико предузеће 
остварује велики промет и највећи део 
тога извози. У наредном периоду ћемо 
додатно помоћи да се инвестиција у 

„нову топионицу“ убрза, реализује и 
тако покрену и пратеће индустрије 
засноване на бакру – рекао је Динкић. 

„РТБ замајац развоја источне 
Србије“

Придружујући се министру Динкићу 
у честиткама рударима Србије, министар 
природних ресурса, рударства и простор-
ног планирања Милан Бачевић подву-
као је да ће комплетна Влада Србије, а 

не само ресорна министарства, помоћи 
Басену у остваривању прихода каквих, 

како је рекао, на другим местима у 
Србији нема. - Данас смо у Бору на 109. 
рођендану ове компаније, а и из раз-
говора са њеним менаџментом уве-
рили смо се са колико амбиција она 

улази у нови развојни циклус. Басену 
Бор и рудницима који су у његовом 
саставу ћемо, зато, пружити сву не-
опходну помоћ у стварању услова за 
проширивање истражних радњи на 
целу Србију да би се видело на којим 

се то све локацијама у земљи налази 
руда која би могла да се прерађује у 
Бору. Циљ је да из Бора пут светског 
тржишта не одлази само бакар у из-
ворном облику, већ да се новим тех-

нолошким процесима и производњом 
готових производа, од исте количине 

„црвеног“ метала оствари много већи 
приход. Јер, замајац развоја целе ис-
точне Србије је управо овде у Бору! – 
истакао је Бачевић. 

Србија мора да врати 
поштовање према рударима 

Уместо рударског „Срећно!“ 
премијер Ивица Дачић желео је да руда-
ре, али и остале високе званице на свеча-
ности, подсети на време када је рудар у 
Србији (ондашњој великој Југославији) 
био поштован и цењен. – У време Тито-
ве Југославије рудари су нас „гледали“ 
са новчанице и вероватно се сви сећате 
Алије Сиротановића. Он је 1949. године 
оборио светски рекорд у копању угља 
јер је са екипом од осам људи за осам 
сати ископао 152 тоне. Тиме је са побед-
ничког трона свргнут Рус Страханов, а 
у ту част Алија се нашао на новчани-
ци. Данас, пак, морамо да се убеђујемо 
са разним финансијским институцијама 
и организацијама да ли рудари треба да 
имају бенефицирани радни стаж или не! 
Мислим, зато, да је потребно повратити 
поверење и поштовање онога што имамо. Рударство је темељ Србије и оно, заједно 
са енергетиком, представља највећу развојну шансу земље – рекао је премијер. До-
дао је да, без обзира на то што неки кажу да рудари имају веће плате од других, сма-
тра да су те плате мале и да му је жеља да сви рудници у Србији раде добро. - Не 
може земља да напредује ако се рударство гаси. Тамо где се угаси рудник, гаси се и 
град! Познато вам је како је то до пре неколико година било у Мајданпеку.

Председник Владе је посебно подвукао значај улагања у животну средину и упо-
зорио директоре да воде рачуна о здрављу људи. – Нема гледања кроз прсте уко-
лико је животна средина угрожена. Не можете да напредујете, а да притом трујете 
грађане. Зато, улажите у екологију! Од директора свих предузећа у Србији, како 
је рекао, тражиће да не отпуштају раднике, редовно исплаћују плате и да гледају 
како ће да помогну држави, односно народу тј. радницима. – Када је Друг Тито пи-
тао Сиротановића „како је“, овај му је одговорио „лоше је, мала ми је лопата“. Мо-
рамо тако и данас јер немамо времена за ситне кораке. Србија мора да иде напред 

и то је мото ове Владе – поручио је Ивица Дачић.

ММФ контролише 
бенефиције

На новинарско питање да ли 
ће се залагати за проширење броја 
занимања са бенефицираним рад-
ним стажом, Дачић је истакао 
да за сада, због економске кризе, 
нема услова за тако нешто. Према 
његовим речима ММФ је чак тра-
жио да се смањи број занимања с 
бенефицираним стажом због чега 
један број рудара и полицајаца не 
може да оде у пензију јер испуњава 
услов по радном стажу, али не и 
по годинама живота. – У овом тре-
нутку нема услова за проширење 
листе бенефицираних занимања, 
али у будућности то мора да буде 

наш циљ – рекао је премијер. 

SRbiju!

Млађан Динкић, Ивица Дачић, Милан Бачевић и Мића Јовановић (здесна улево)

Басен ће помоћи развој металског комплекса земље, обећао Спасковски

(Наставак на страни 4)
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Не кријући задовољство што су 
у Бору, на Дан рудара Србије и Дан 
компаније, најважније личности у Влади 
Србије и што постоји пуна подршка 
свему што је досад урађено у РТБ-у, ге-
нерални директор борске компаније 
Благоје Спасковски је рекао: - РТБ не 
може од Владе само тражити стварање 
амбијента, кредита, пара итд. Он 
мора „окренути плочу“ и почети да 
враћа. Морамо помагати отварање 
нових рудника у Србији и покушати 
да ово о чему су премијер и министри 
говорили, а везано је за оживљавање 
комплетне прераде Србије, спрове-
демо у дело. Тај циљ је Влада поста-
вила мени и менаџменту и ја морам 
обећати да ћу то испунити – казао је 
Спасковски.

Признања и награде
Касније тог дана, за високе држав-

нике, бројне пословне пријатеље и пар-
тнере компаније и представнике друшт-

вено-политичког живота Тимочке 
Крајине, приређен је свечани пријем у 
реновираном хотелу „Језеро“ на Бор-
ском језеру. У званичном делу свечано-
сти којој су, поред осталих, присуство-
вали амбасадор Финске у Србији и пред-
ставници канадских и словеначких ди-
пломатских мисија, ресорни министар 
Милан Бачевић је, заједно са председ-
ником Самосталног синдиката металаца 
Србије Зораном Вујовићем, најбољим 
рударима Србије уручио признања. 
Ручне часовнике добило је 18 најбољих 
рудара из Бора, Мајданпека, Горњег 
Милановца, Медвеђе, Врања и Зве-
чана. Премијеру и министрима Благоје 
Спасковски уручио је бронзану статуу 
рудара тешку 86 килограма, а награду 

„Инжењер Шистек“, највише признање 
које РТБ уручује за допринос развоју 
компаније, доделио је: магистру економ-
ских наука Милинку Живковићу (РТБ 
Бор Група), дипломираном инжењеру 
рударства Јовици Радисављевићу 

(РББ), дипломираном инжењеру машин-
ства Неђељку Чавићу (РБМ) и дипло-
мираном инжењеру машинства Радету 
Проловићу (ТИР).

Прослава Дана рудара Србије и Дана 
Рударско-топионичарског басена Бор 
завршена је целовечерњим програмом 

у амфитеатру испред Дома културе, уз 
ватромет. За добро расположење Борана 
побринули су се џез оркестар „Мамбо 
старс“ и Ана Бекута у пратњи оркестра 
Мише Мијатовића. 

Горица Тончев Василић

Пуна пажња РТБ-у
Долазак у Бор пред-

ставника Владе Републи-
ке Србије у оваквом саста-
ву, како је рекао министар 
Бачевић у официјелном делу 
свечаности поводом Дана ру-
дара Србије, најочигледнији 
је доказ са колико се пажње 
и енергије очекује сваки на-
редни дан у РТБ-у и коли-
ко Влада поштује све напо-
ре менаџмента компаније. – 
Свим рударима у Србији че-
ститам празник, а Борани-
ма 109 година постојања, са 
жељом да наставе рад тем-
пом који су успоставили пре 
неколико година, па и жешће. 
Желим им да још бољим ре-
зултатима изађу на српско, 
европско и светско тржиште 

сопственом производњом, новим технологијама, новим знањима. Радује ме што се 
овде, након много година, свршени основци поново школују за рударе, што је ожи-

вео Технички факултет и честитам вам од срца – казао је министар Бачевић. 

RudaRi pokRe]u 
SRbiju!

Премијер Србије и ресорни министри на свечаности поводом Дана РТБ-а поручили

(Наставак са претходне стране)

М. Бачевић: РТБ-у ћемо помоћи да прошири испитивања на целу Србију
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БОР. – Најбољи рудари српских 
рудника окупили су се 6. августа у ре-
новираном хотелу „Језеро“ на Борском 
језеру да обележе свој празник, Дан 
рудара Србије. Дочекали су их домаћин 
Благоје Спасковски, генерални дирек-
тор Рударско-топионичарског басена 
Бор, председник Владе Србије Ивица 
Дачић и министри Милан Бачевић и 
Млађан Динкић. 

На централној прослави Дана 
рудара Србије Милан Бачевић, мини-
стар природних ресурса, рударства и 
просторног планирања, осамнаесто-
рици рудара из рудника у Србији, међу 
којима су и по двојица из Рудника бакра 
Бор и Рудника бакра Мајданпек, уручио 
је признања и награде (ручне часов-
нике) за допринос развоју рударства.

-И ова свечаност је доказ колико 

поштујемо ваше напоре да Србији 
буде боље, али уједно је и доказ да 
желимо да вам помогнемо да радите 
и живите у бољим условима – обратио 
се рударима министар Милан Бачевић.

У име награђених рудара захвалио 
се Света Ивановић, рудар у руднику 
„Леце“:

-Рудар је срећан када има 
организовану производњу, добре 
услове за рад и када може својим 
радом добро да заради. Тада је 
спреман да обара рекорде. Влада 
треба да чује глас рудара, а министри 
треба да имају више слуха за раднике. 
Не тражимо много – само да радимо и 
да зарадимо – закључио је рудар Света 
Ивановић и истакао добру сарадњу 
руководства и рудара Рудника „Леце“ и 
Рударско-топионичарског басена Бор.

Градимир Војиновић (РББ):

Тешкоће су иза нас
Градимир Војиновић, копач-пали-

лац мина у јами Рудника бакра Бор, већ 
22 године зарађује рударски хлеб. Из 
родног Горњана дошао је у Бор, завр-
шио Техничку школу и одмах се запо-
слио у борској „Јами“. Памти и добре и 
лоше услове рада у рударству.

-Када сам почео да радим, учећи 
рударски занат од искусних колега, 
имали смо и добре услове и добре 
плате. А онда је наступио тежак 
период: застарела механизација, 
инфлација, мале плате... На срећу, 
све те тешкоће сада су иза нас, мада 
може да буде и боље. На додели на-
града разговарао сам са рударима 
из других рудника у Србији и видим 
да нама у Бору није лоше, али гене-
рално очекујемо још боље услове за 
рад и боље плате – каже Градимир 
Војиновић.

Када је почео да ради, одмах после 
завршене школе, Војиновић је учио од 
искусних рудара. Сада он преноси иску-
ство младим рударима:

-Имамо младе рударе на обуци. 
Једнога сам већ толико упутио у тајне 
рударског заната да ме сада мења на 
радном месту копача-палиоца мина у 
рудном телу „Т“ док сам на одмору – 
истиче Војиновић другарство међу ру-
дарима и добру сарадњу са шефовима 
на чији је предлог и добио овогодишњу 

рударску награду.
-Добио сам признање и ручни сат 

који ћу чувати као успомену. После 
ове рударске свечаности себи и својој 
породици дајем још једну награду – 
са супругом и две кћерке одлазим на 
море – задовољан је награђени рудар 
Градимир Војиновић.

Љубиша Кекић (РББ):

Веран свом багеру
Љубиша Кекић 32 године ради 

као багериста на површинском копу 
„Велики Кривељ“. Почео је 1980. године 
као помоћник багеристе и после пет 
година учења и искуства постао је ба-
гериста. Својој машини остао је веран 
и тако ће, каже, дочекати пензију јер са 
бенефицијама већ има 39 година радног 
стажа.

-Почео сам на старом багеру. Сада 
смо добили нову механизацију, али 
ја и даље радим на старом багеру 
који ме добро служи. Са њим ћу до-
чекати и пензију. Са бољим условима 
рада расте и плата и надам се да ће 
бити све боље – задовољан је Љубиша 
Кекић и послом и наградом.

-Добар је радник и одговорним 
радом свих ових година заслужио је 
награду – слажу се и Љубишине колеге 
и руководиоци.

Љубиша Кекић је први у 
земљорадничкој породици постао 
рудар. Касније је и његов рођени брат 

пошао његовим стопама, али не ради у 
Бору, него у руднику угља Јасенова код 
Крепољина. Када се ускоро растане од 
свог багера (због одласка у пензију), 
планира да се врати у родну Жагубицу.

Зоран Жикић (РБМ):

 Нема резултата без слоге
  Зоран Жикић, в.к.в. флотер, пред-

радник млевења у Флотацији Руд-
ника бакра Мајданпек, укњижио је три 
деценије стажа. 

-У руднику нема лаких послова, 
па није лак ни рад у Флотацији, по-
себно сменски рад, али га олакшавају 
слога, другарство, колегијалност. 
Као у мало ком другом послу, у овом 
нашем то долази до изражаја, а резул-
тати рада видљиви су на крају сваке 
смене - каже Зоран, срећан због тога што 
је по мишљењу колега управо он заслу-
жио назив најбољег рудара и ову вредну 
награду коју са њима дели. За младе који 
желе посао у Руднику његова је порука 
јасна:

 – Ако желе да раде овај посао, ако 
су сигурни у себе, онда њихов избор 
поздрављам. Њима ће се рад испла-
тити, а Рудник са таквим људима 
имати перспективу. Ја сам сигуран да 
ће рударења у Мајданпеку бити још 
дуго.

Јован Пупазић (РБМ):

 Рударски хлеб – тежак и сладак
  Јован Пупазић као в.к. возач 

тешких возила, у РБМ-у ради без-
мало четврт века, пошто је после 
десетогодишњег рада у ШИК „Јужни 
Кучај“ волан друмске крстарице заме-
нио рударским грдосијама: 

 - Не каже се бадава да је рудар-
ски хлеб са седам кора. Зими хладно, 
клизаво, лети претопло, прашњаво, 
путеви захтевни, тешки, али никада 
нисам ни помислио да овај посао 
заменим неким новим – признао је 
Јован не пропустивши да похвали своје 
колеге као изузетне возаче и одговорне 
људе који зналачки управљају скупим 
машинама, али и да захвали свима који 
су га предложили за награду: - Нудили 
су ми добро плаћену вожњу шлепе-
рима, нудили и друге послове, али ја 
сам свој посао волео толико да ми на 
памет није пало да се определим за 
неки од социјалних програма када је 
то било актуелно. Говорио сам онима 
који су одлазили да ће Рудник оп-
стати, бога молио да се не приватизује, 
јер сам веровао да рударење има пер-
спективу. Срећан сам што је време по-
казало да сам био у праву – испричао 
је Јован поносан на признање које му је 
припало. 

М. Милошевић 
С. Вукашиновић

Захтев награђених рудара Влади Србије

da Se glaS RudaRa vi[e ^uje
На централној прослави Дана рудара Србије у Бору 18 рудара из рудника у Србији добило признања. - Награде рударима, међу којима су и 
по двојица из Рудника бакра Бор и Рудника бакра Мајданпек, уручио ресорни министар Милан Бачевић

Света Ивановић се захвалио у име награђених рудара
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РТБ. – У добром распложењу, по 
сопственом признању, јер су резултати 
компаније у свим сегментима бољи од 
прошлогодишњих за 20 одсто, гене-
рални директор РТБ-а Благоје Спа-
сковски изјавио је трећег августа на 
конференцији за новинаре да је, поред 
оверених резерви које Басену гарантују 
производњу бакра у наредних 50 година, 
на локалитету „Кривељски камен“ и зва-
нично установљено нових 30 милиона 
тона руде. Нове резерве свакако су, како 
је рекао, додатна гаранација за успешно 
пословање компаније, будућност рудар-
ства на овим просторима, нова радна 
места и већу социјалну сигурност.

-У последње три и по године у 
РТБ-у је откопано 30 милиона тона 
руде, а толико је недавно и откривено 
код „Кривељског камена“. Геолошки 
посматрано, то није коначна процена 
јер очекујем да до краја следеће године 

„заокружимо“ циклус на близу 100 ми-
лиона тона нове руде! Нова руда је чак 
богатија од ове коју смо досад експло-
атисали, а имамо срећу да је откри-
вена малтене на самој површини, што 
значи да ће њен однос са раскривком 
бити веома повољан, а цена коштања 
производње много јевтинија. Про-
сечан садржај „црвеног“ метала је 
0,31%, и мало виши а, с напредовањем 
ка „Кривељском камену“ и првој бу-
шотини, он расте на 0,4%. Убеђен сам, 
иако то још увек нисмо успели да до-
кажемо, да садржај расте и са већом 
дубином, па смо зато, између осталог, 
наручили најмодернију и најбољу бу-
шилицу која може да буши до 3.250 
метара. Размишљамо и о евентуал-
ном отварању површинског копа 
јер инвестиције нису велике пошто 
је руда на самој површини. Биће, 
међутим, потребно мало више пара 
за флотацију јер би се у том случају 
кривељска дограђивала, а то под-
разумева куповину нових млинова и 
флотационих машина – казао је Спа-
сковски на конференцији за новинаре 

уприличеној поводом Дана компаније и 
Дана рудара Србије.

У свему бољи него лани
Седмомесечна производња у Басену, 

како је навео, готово у свим елемен-
тима је премашила лањску. Досад је от-
копано преко осам милиона тона руде и 
уклоњено 18 милиона тона расркивке, а 
2011. је, како се чуло, у ово време било 
остварено 6,8 милиона тона руде и 14 
милиона тона јаловине. Такође, за седам 
месеци ове године дато је 23.000 тона 
бакра у концентрату, док је минуле у 
истом периоду произведено 19.000 тона.

-У другом делу године очекујем 
боље резултате и ефективнији рад, 
пре свега због поновног покретања 
рудника „Церово“. Јулски учинак 
говори да је тако нешто могуће јер 
смо тада, захваљујући ревитализова-
ном „Церову“, дали три и по хиљаде 
тона бакра у концентрату. Такав ме-
сечни учинак помножен са 12 месеци 
доводи нас до 42.000 тона бакра 
годишње, а то значи да смо прешли 
критичну баријеру и већ обезбедили 

више од 50% концентрата из соп-
ствених сировина потребног за старт 
нове топионице. У августу очекујем 
да месечно из свих басенских рудника 
дајемо четири хиљаде тона бакра у 
концентрату, што годишње износи 
48.000 до 50.000 тона бакра – истакао 
је Спасковски.

Поред производних резултата који 
му, како се изразио, уливају храброст, 
Спасковском „ветар у леђа“ дају и 
финансијски резултати, за које тврди да 

ће бити бољи од прошлогодишњих бар 
за 20 одсто. 

-Овде посебно желим да будем јасан 
јер говорим о пословним резултатима, 
дакле о ономе што је приход, расход 
и разлика. Притом, не укључујем 
камате и дуговања јер су то ствари 
које припадају реструктурирању, 
фази из које компанија треба да 
изађе до краја ове године. Податак 
из штампе да РТБ дугује толико и 
толико је тачан, али је тачно и то да 
се он није сам задужио и да је много 

тога остало на његовим плећима. 
Рецимо, све бивше басенске фабрике 
које су продате, изграђене су из кре-
дита од 350 до 400 милиона долара а 
продате су за 30 до 50 милиона. Дакле, 
целих 400 милиона остало је РТБ-у у 
аманет да враћа! Одговорно тврдим 
да данас комбинат бакра ради од-
лично, а то потврђују и резултати ис-
такнути на табли испред дирекције. 
Зато, немојмо „мешати лончиће“, од-
носно раније дугове са актуелним 

инвестицијама. Ово што се инве-
стира даваће производњу, а оно што 
се РТБ својевремено задуживао мора 
се вратити. Сходно плану изласка из 
реструктурирања, по основу „прве 
класе“ дугова, где спадају обавезе 
према радницима који су се, рецимо, 
у то време повредили на послу, и 
обезбеђивање сигурности мештанима 
Кривеља и Оштреља (ојачање колек-
тора, побољшање брана, изградња 
приступних путева, санација зграда 
оштећених рударским минирањима, 

Са конференције за новинаре поводом 

Код „Кривељског камена“ утврђене су резерве нових 30 милиона тона руде, а геолошка је процена да се до краја следеће године овде може 
очекивати близу 100 милиона тона руде са просечним садржајем бакра који иде до 0,4 одсто – изјавио Благоје Спасковски. – Пословодство 
Басена размишља о отварању површинског копа на овој локацији јер почетне инвестиције нису велике пошто је руда малтене на самој 
површини. - Седмомесечна производња у свим сегментима боља од прошлогодишње за 20 одсто: откопано преко осам милиона тона руде, 
уклоњено 18 милиона тона раскривке и дато 23.000 тона бакра у концентрату. – Компанија од нове Владе очекује нове подстреке и нове 
приступе у активирању металског комплекса земље

Nove ReZeRve Za jo[ 

Производња је данас у Мајданпеку већа четири пута, и Бору два пута, 
а раскривке је три пута више, саопштило пословодство РТБ-а

Од августа из басенских рудника 4.000 тона бакра у концентрату месечно
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uSpe[Nije poSlovaWe

завршетак насеља „Бањица“) 
РТБ је досад исплатио 11 милиона 
евра! Е, зато ми сметају сувопарне 
информације о томе да је РТБ Бор 
дужник јер оне бацају сумњу на нешто 
што се зове „успешан РТБ“. 

Уредно пуњење буџета
Комбинат бакра, додао је Спа-

сковски, главни је ослонац и покретач 
привредних активности у региону и 
најзначајнија карика у бакарном ланцу 
Србије, која држави доноси неколико 
стотина милиона долара годишње. У 
последње три године уредно измирује 

све текуће обавезе према држави и пар-
тнерима и тачно „у дан“ плаћа не мале 
обавезе за струју, нафту и остало. – Ме-
сечна фактура за струју „тешка“ је 
2,2 до 2,3 милиона евра! Значи, Басен 
годишње издваја за електричну 
енергију скоро 30 милиона евра! 
Порезе и доприносе такође редовно 
измирујемо, а сви радници имају по-
везан радни стаж и пуно осигурање – 
рекао је генерални директор. Упоредо 
са текућим обавезама према држави и 
партнерима, РТБ Бор редовно исплаћује 
зараде запосленима (просечна нето 
плата износи 62 хиљаде динара), а 

измирује и све обавезе из кредитних 
задужења по основу инвестиционг ци-
клуса у рударство и металургију. - Из 
сопствених средстава је, на пример, 
куповљена нова опрема за кривељску 
флотацију вредна 18 милиона евра. 
Са локалним радовима, који ће кош-
тати око милион и по евра, биће то 
инвестиција од 20 милиона евра. 
Опрема за мајданпечку флотацију је 
авансирана са три и по милиона, а 
њена вредност је 10 милиона евра. До 
краја ове године ћемо и то „покрити“ 
– додао је први човек РТБ-а.

Циљеви и визија
-Мој циљ је да новом рудар-

ском опремом у наредном пери-
оду производњу бакра са 48.000 
тона бакра у концентрату годишње 
повећавамо на 70.000, па 75.000 
и 80.000 тона. Већ пројектујемо 
повећање капацитета у „Церову“ на 
5,2 до 5,5 милиона тона руде годишње, 
а то ћемо постићи пресељењем старе 
опреме и комбинацијом млинова из 
Мајданпека. Капацитет у Мајданпеку 
ћемо са шест повећати на осам мили-
она тона руде годишње. Моћи ћемо то 
да изведемо јер смо и тамо прешли 
тих критичних 50% (ако се осам ми-
лиона тона узме као крајњи циљ), с 

обзиром на то да ћемо до краја године 
откопати 4,2 до 4,3 милиона тона руде. 
У јулу је, примера ради, РБМ произ-
вео 800 тона бакра у концентрату, а 
подсетићу, крајем 2008. затекао сам 
месечну производњу од 160 тона. И 
лаику је, дакле, јасно да је данас 
производња у граду на Пеку већа 
четири пута, у Бору два пута, а рас-
кривке је, приде, трипут више. Све 
то даје подстрек да сутра крупнијим 
корацима грабимо ка циљу – ка 80 
хиљада тона бакра годишње. Мада 
је, технолошким унапређењем које 
се спроводи у топионици, могуће да 
нови металуршки агрегати годишње 
произведу и више од 100 хиљада 
тона бакра. У металуршком делу на-
редни задатак је изградња флотације 
шљаке, а одмах затим и фабрике за 
пречишћавање отпадних вода. 

-За све што сам побројао, а додајмо 
и Фабрику креча у Заграђу (која је у 
очајном стању), требаће нам додат-
них 130 милиона евра. Ту, да будем 
јасан, не рачунам отварање копа на 

„Кривељском камену“ и проширивање 
тамошње флотације. Средства неће 
представљати проблем, извори су 
на помолу и биће и даље из сопстве-
них средстава и комерцијалних кре-
дита које ћемо повлачити након из-

ласка из реструктурирања. Надам 
се да ћемо тај процес, по моделу 
„оснивање уз спајање“, завршити до 
краја године и прерасти у јединствену 
компанију која ће с новом Владом 
добити нове подстреке и нове при-
ступе у активирању металског ком-
плекса земље – закључио је Спасковски.

Корпоративна одговорност
На крају конференције он се осврнуо 

и на друштвено одговорно понашање 
компаније у последњих годину дана 
рекавши да Басен активно учествује 
у обнови и изградњи инфраструктур-
них објеката у Бору (Зоо-врт, Дом за 
стара лица, жичара на Црном врху, 
реновирање хотела „Језеро“ на Борском 
језеру“ итд.), Мајданпеку и селима двеју 
општина.

Честитка
Захваљујући се „седмој сили“ на 

објективности и коректном писању, 
челни човек борске компаније иско-
ристио је присуство медија да басен-
ским радницима и њиховим породи-
цама, грађанима Бора и Мајданпека 
и свим рударима Србије честита 6. 
август - Дан рудара и Дан РТБ-а Бор, 
рударским поздравом: Срећно! 

Горица Тончев Василић

Благоје Спасковски

Спасковски тврди да ће „нова топионица” моћи годишње да произведе 100 хиљада тона бакра
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РТБ БОР. – Приликом свечаног 
уручивања највећег рударског признања, 
награде „Инжењер Шистек“, у захвал-
ници у име четворице награђених све 
је изненадио овогодишњи лауреат Ми-
линко Живковић, директор Марке-
тинга Рударско-топионичарског басена 
Бор:

-Живимо у рударском граду са 
традицијом и стилом и имамо оба-
везу да Бор учинимо лепшим и 
пријатнијим за живот. Циљ нам је 
да Боранима вратимо осмех на лице. 
Највећа радост је и дечији осмех 
и осмех родитеља. Зато се одричем 
новчаног дела награде „Инжењер 
Шистек“ у корист родитеља петоро 
новорођене деце. Родитељи првих пет 
зачетих беба у хотелу „Језеро“ на Бор-
ском језеру поделиће новчани део моје 
награде, што ће бити довољно да се 
одморе у реновираном хотелу „Језеро“ 
– објаснио је Милинко Живковић и за-
служио громогласан аплауз на прослави 
Дана рудара Србије и Дана компаније 
РТБ Бор у хотелу „Језеро“ на Борском 
језеру.

Милинко Живковић је Боранин 28 
година. У град бакра је дошао из родне 
Рашке као дипломирани економиста и 
запослио се у Руднику бакра Бор. Ма-
гистрирао је на Факултету за менаџмент 
у Зајечару и од 2009. године је магистар 

економских наука.
У образложењу предлога за награду 

„Инжењер Шистек“, у име РТБ Бор 
Групе, између осталог се каже: 

„За непуних тридесет година стажа 
проведених у РТБ-у Живковић је, као 
инвентивна особа са одличним прего-
варачким и организационим способно-
стима, врло успешно руководио служ-
бама књиговодства, финансија, рачуно-
водства и комерцијале у Руднику бакра 
Бор, а био је и заменик директора РББ-а 
за економско-комерцијалне послове. 

Од маја 2010. године Милинко 
Живковић је директор Маркетинга у 
РТБ Бор Групи. Својим залагањем, из-
разитом самоиницијативношћу, орга-
низаторским способностима, личним 
примером и ауторитетом, умногоме је 
допринео развоју компаније РТБ Бор 
и подизању њеног кредибилитета и 
рејтинга. У исто време Живковић пре-
дано ради и на поправљању имиџа целог 
Бора и показује изузетно залагање у 
акцији „За лепши Бор“ коју РТБ, уз 
помоћ својих пословних партнера, спро-
води већ годину дана. Активно учествује 
и у раду бројних спортских и хумани-
тарних организација и удружења и 
своје богато радно искуство радо пре-
носи млађим колегама и сарадницима 
и развија складне међуљудске односе“, 
каже се у предлогу за награду „Инжењер 

Шистек“. 
Ово што пише 

у образложењу Ми-
линко Живковић 
с в а к о д н е в н о 
потврђује у пракси. 
Сада има и обавезу 
више да, заједно са 
осталим добитни-
цима престижног 
рударског признања 
(и не само са њима), 
још преданије ради 
оно што најбоље 
уме. Тек у овом 
светлу прави смисао 
имају његове ре-
ченице обраћања, 
у име осталих до-
битника, приликом уручења награде 

„Инжењер Шистек“. Обавезу да ру-
дарски град са традицијом учини још 
лепшим и да врати осмех на лица Борана 
може да осећа и успешно да испуњава 
само онај ко се осећа Боранином и воли 
свој град. 

-Нисам рудар него економиста и 
зато ме још више радује што су многи 
препознали моје залагање за бољи 
живот у рударском граду. „Шисте-
кова“ награда се стиче мукотрпним 
радом, свакодневно – без годишњег 
одмора, верског и државног праз-

ника. Није ми тешко да радим јер за 
то мотива има много, али не могу да 
схватим да има и таквих људи који 
омаловажавају, руже или уништавају 
ово што је у граду тешком муком 
урађено. Зато молим грађане Бора 
да чувају наш град и наша села и да 
помогну да живимо боље – апелује 
Милинко Живковић и нада се да ће 
Борани, свако на свој начин, помоћи да 
Бор постане још лепши и пријатнији за 
живот.

М. Милошевић

Представљамо овогодишње добитнике награде „Инжењер Шистек”

Раде Проловић, руководилац Службе машинског одржавања у Електролизи

Za boQi @ivot u RudaRSkom gRadu

„HitNa pomo]” Za pRoiZvodWu
У свим, па и најтежим условима први реагујемо, не одлазимо док се проблем не реши, јер наш посао не може да се остави за сутра – каже ла-
уреат ове цењене награде. - „Одличан је организатор, прави пример преданости послу, а интересе предузећа ставља испред личних” – пише у 
образложењу. - Неопходно кадровско подмлађивање како би се наставио континуитет квалитетног одржавања

ТИР. – Један од четворице 
овогодишњих добитника награде 
„Инжењер Шистек” је дипл. инж. ма-
шинства Раде Проловић, руководилац 
Службе машинског одржавања у Елек-
тролизи. Овај лауреат највећег басенског 
признања, како пише у образложењу, 

„одличан је организатор и прави пример 
преданости послу. Интересе предузећа 
ставља испред личних. Поседује и мо-
ралне особине које су, заједно са знањем 
и дугогодишњом применом у решавању 
практичних проблема, створиле аутори-
тет како код непосредних извршилаца у 
Служби тако и код надређених и колега 
металурга. Његово мишљење о избору 
конкретног материјала, пумпе или неког 
другог дела или уређаја, прихваћено је у 
највећем броју случајева не само у Елек-
тролизи”.

Раде је рођен 1957. године у селу 
Доња Бресница код Прокупља. Бора-
нин је постао као седмогодишњи дечак, 
јер је његов отац Славољуб „трбухом 
за крухом” дошао у град бакра и возио 

„тешке” камионе на борском површин-
ском копу. Раде се, међутим, опреде-
лио за машинство – дипломирао је 1987. 
на Техничком факултету у Бору (одсек – 
машинство у металургији). Исте године 
почео је да ради у Служби одржавања 
Електролизе, где је до данас. Током две 
и по деценије прошао је „ходовник”, од 
приправничког стажа, преко конкретних 
задужења у Регенерацији и Златари до 
руководиоца Службе.

- Све машине 
и агрегате скоро у 
потпуности сами 
одржавамо. Сва-
кодневно радно 
време посвећујемо 
планском, пре-
в е н т и в н о м 
одржавању, али 
за интервенције 
у другој и трећој 
смени функциони-
шемо као „хитна 
помоћ” произ-
водном процесу. 
Стално смо у при-
правности и мора 
да се зна где се 
налазимо. Када 
нас позову, оку-
пимо се најбрже 
што можемо, некада у року од пола 
сата. Зимус када је опрема „откази-
вала” због великог мраза, Електро-
лиза је била једина у РТБ-у која није 
стајала ни секунду. Погон је радио 
и тада захваљујући огромном иску-
ству и знању људи из наше службе, 
али и заједничкој координацији са 
колегама технолозима. У свим, па и 
најтежим условима први реагујемо и 
не одлазимо док се проблем не реши. 
Посао је такав да се не може оставити 
за сутра – наглашава Проловић.

Служба машинског одржавања, у 
којој је њих 48, има врхунске мајсторе, 

почев од пословође, преко бригадира, до 
варилаца, стругара, пластичара које би, 
како рече њен руководилац, сваки погон 
пожелео. Међутим, реч је о људима са 
32 до 40 година радног стажа. Стога је 
подмлађивање неопходно, тим пре што 
је потребно најмање четири–пет година 
обуке да се постане мајстор. 

Као још један велики проблем 
Проловић наводи и дотрајалу опрему јер 
капиталног улагања у Електролизи није 
било од 60-их година прошлог века. Када 
је фабрика инсталисана, 90 одсто цево-
вода је било од челика и олова који су 
у међувремену замењени дуготрајнијим 

и материјалима једноставнијим за 
одржавање. Некадашња машина за 
паковање полазних катода уступила је 
место новој, направљеној по идеји и 
надзору овдашњих људи. Сами су ура-
дили два нова вертикална измењивача 
топлоте за Регенерацију који још увек 
раде. Током замене и повезивања четири 
групе купатила, четврто и пето циркула-
ционо коло спојени су у једно. Тако је 
једна пумпа „избачена” из производње, 
а потрошња струје је смањена за 
400.000 киловат-часова годишње. Доста 
је учињено и на враћању чистих отпад-
них вода у поновни процес производње. 

-Годинама се таложило искуство 
генерација, па смо наследили добру 
организацију и начин рада. Имали 
смо од кога да научимо и сада желимо 
да учинимо исто, како бисмо имали 
континуитет квалитетног одржавања. 
Сигурно не бих био награђен да иза 
себе немам Службу која одлично ради. 
Ту су и управник и технички руково-
дилац погона који, такође, изван-
редно обављају своје послове - сви смо 
у функцији производње и ја сам само 
једна карика у том ланцу. Зато ову на-
граду доживљавам као заједничку, а 
себе као представника свих радника 
Електролизе. Али, она је признање 
за дугогодишњи труд и иза ње стоји 
огроман рад и залагање и појединачно 
и целе службе – поручио је Проловић.

Ј. Станојевић 

Милинко Живковић, директор Маркетинга РТБ-а Бор, одрекао се новчаног дела награде „Инжењер Шистек“ у корист родитеља петоро новорођене деце. 
– Одмор за родитеље обезбеђен у хотелу „Језеро“ на Борском језеру

Милинко Живковић, директор Маркетинга РТБ-а Бор
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Представљамо овогодишње добитнике награде „Инжењер Шистек”
Награде

РББ. - Рекордна раскривка на ко-
повима „Велики Кривељ“ и „Церово“, 
повећана производња бакра у Кривељу 
и њена стабилизација у Јами, велики 
допринос поновном отварању рудника 

„Церово“ и истраживању нових рудних 
лежишта, унапређење организације рада 
и развијање добрих међуљудских односа 

- кључне су ставке у образложењу на-
граде „Инжењер Шистек“ Јовици  
Јоци Радисављевићу, заменику дирек-
тора Рудника бакра Бор. Радисављевић 
је рођен у Доњој Белој Реци (1967.) где 
је провео детињство радо помажући 
својима у пољопривредним пословима. 
Средњу школу (техничар-конструк-
тор) завршио је у Бору, а потом и рудар-
ство на овдашњем Техничком факултету 
(1991.). Како му први посао у „Белореч-
ком пешчару“ није обећавао превише 
креативног простора, убрзо је прешао 
на коп „Велики Кривељ“.

-То је мој први озбиљан сусрет са 
рударством и веома сам захавалан 
старијим колегама. Од сваког сам по-
нешто научио. Од маја 1995. до ав-
густа 1998. био сам “технички” на 
копу “Кривељ”, па следи пола године 
на управничком месту и неко време 
у служби ИСО-стандарда РББ-а. 
Јануара 1999. сам се поново вратио 
на коп као управник и ту био до 
2001. Након политичких превирања 
прво постављење било је - помоћник 
директора РББ-а за површинску 
експлоатацију (до 2003.), а онда сам 
по трећи пут именован за управника 
копа и то био до 2008. По доласку 
Благоја Спасковског на чело РТБ-а, 
скоро годину и по сам обављао по-
слове директора РББ-а, а од јула 2010. 
заменик сам директора борских руд-

ника за производњу.
Покушавајући да нам објасни чврсту 

20-годишњу везу са површинским 
рударењем овај “високооспособљени 
рударски инжењер са дугим искуством 
у организовању производних процеса, 
управљању људским ресурсима и 
добрим познавањем локалних рудар-
ских прилика” – како пише у његовој 
биографији - рече нам да је корен те везе 
у великим могућностима које пружа коп, 
а највише у односима са људима које је 
тамо (из)градио. Награда „Инжењер 
Шистек“ Радисављевићу доста значи 
и као човеку и као инжењеру: - Лепо 
је кад схватите – каже он - да нисте 
узалуд радили то што сте радили, да 
нисте узалуд потрошили године за 
собом. Њоме су потврђена, заокру-
жена, сва моја залагања, признат мој 

допринос успону 
РТБ-а. А, радило 
се много, радило 
се без радног вре-
мена, читав свој 
живот сам усме-
рио на ту страну. 
Целу “причу” пре-
живљавала је и 
моја породи ца – 
син (седми разред 
основне), супруга, 
родитељи - тако 
да се и њима 
захваљујем на 
разумевању. Јер, 
било је тренутака 
када и није било 
баш нормално да 
се оде на посао, а ја 
сам одлазио. 

Важност копова, 
а тиме и одговор-

ност првих у ланцу за производњу 
бакра у РТБ-а огромна је. Добрим 
радом управник може успешно да вуче 
читав тај „бакарни воз“, али га може 
и очас угрозити. Зато све мора стално 
да се прати, коригује, брине о безбед-
ности људи који раде како би на крају 
месеца однели плату својим породи-
цама. - Често сам у нашој интерној ра-
дио-вези на копу изговарао реченицу: 

„Момци, запнимо да борска деца не 
остану гладна!“ Могу да кажем да је 
четири-пет година то и буквално зави-
сило од нас и можда је мој допринос и 
у томе што сам био на копу тада кад 
се највише радило, а све фалило – и 
багери, и камиони, и бушилице...

На питање чиме је посебно задовољан 
у својој каријери, Радисављевић каже: - 

Тиме што више нисам на копу, али не 
зато што га не волим, него зато што је 
иза мене остала млада екипа, на челу 
са садашњим управником Видојем 
Адамовићем, која врло успешно ради. 
Ове и прошле године примљени су 
млади багеристи, бушачи, возачи, и 
охрабрује ме што ће једни учити од 
других, што ће опстати једна доказана 
рударска школа. Увек кад говори о по-
словима који су му поверавани, попут 
недавне изградње хидротранспорта од 

“Церова” до кривељске флотације, која 
управо повећава капацитете прераде 
на 10,6 милиона тона руде годишње, 
Радисаваљевић не заборавља оне са 
којима је радио: Зарију Ристића, рад-
нике са јаловишта кривељске флотације, 
стамене “јамце”, људе из борске То-
плане.

Када се одлучивао да студира 
рударство - сећа се наш саговорник - отац 
му је, као добростојећи домаћин, понудио 
да бира град и факултет у тадашњој 
Југославији. Али, Радисављевић је 
остао овде. У тим годинама, каже, и 
није баш лако проценити, али млади 
се ни сада неће преварити ако изаберу 
рударство за животни позив - рудне 
резерве постоје, цена бакра не пада: - 
Експлоатација “Церова” и “Кривеља” 
је сасвим “видљива” за наредних 20 
година, а поред Кривељског камена 
се може очекивати и нови, трећи коп! 
Веома је важно и да се стално улаже 
у обнову рударске опреме – закључује 
наш саговорник.

Љ. Алексић

Неђељко Чавић, технички руководилац ПУС-а у РБМ-у

Na kopu u^io Sebe i dRuge

 РБМ. - Поносан сам што сам као 
круну свог 31-годишњег инжењерског 
стажа добио награду „Инжењер 
Шистек“, награду која носи име 
човека који је својим истраживачким 
духом урадио много за рударство у 
овом делу Србије – речи су Неђељка 
Чавића, дипломираног инжењера 
машинства и техничког руководиоца 
ПУС-а мајданпечког Рудника бакра. 
Он верује да су тиме препознати 
његова стручност и ангажовање у 
досадашњем раду: – Она обавезује да 
и убудуће усмерим искуство и знање 
ка успешнијем раду компаније за ову 
и генерације које долазе.

 Неђељко Чавић (55) је у Мајданпек 
стигао из родног, рударског, места Шула 
у општини Пљевља у Црној Гори, где 

је руководио 8,5 километара дугом 
жичаром за превоз руде, од рудника 
до флотације. У РБМ-у је радио на 
одржавању багера и бушилица, па 
тешких возила, помоћне механизације, 
комплетне опреме Површинског копа, 
као координатор за електромашинску 
припрему и главни инжењер за 
машинство.

 - Од првог дана у РБМ-у показивао 
је иницијативност и одговорност, 
ангажовао се на техничком 
унапређењу одржавања опреме - кажу 
о Неђељку колеге и претпостављени.

 - Доласком у ПУС заложио сам се 
да запуштене радионице, направљене 
пре пола века, без посебних улагања 
буду спремне за израду захтевне 
репаратуре склопова и делова - каже 

Неђељко. Он је ка 
том циљу усмерио 
своје богато ис-
куство враћајући 
у „живот“ поједине 
делове опреме, 
уређаје, вредне 
ма шине: - CNC 
струг, који је у 
ква ру био девет 
година, поправили 
смо и створили 
услове за бржу и 
јефтинију израду 
компликованих делова веће серије. 
Искуство се показало као добра основа 
за инвентиван рад, а резултат је 
стигао и кроз израду котла и увођење 
грејања у радионицу, али и израду 

„робота за варење“ који обавља 
брзо и квалитетно наваривање при 
репаратури делова. 

 У РБМ-у су по идеји Неђељка 
Чавића, поводом пола века рада РБМ-а, 

на улазу подигли симболе, чесму и 
билборд.

 - Млађим колегама поручујем 
да не посустају у раду и учењу, да се 
упорност увек исплати, а мој циљ је 
да машинској радионици вратимо 
некадашњи ниво, да запослимо младе 
раднике, покренемо заустављене 
машине и допринесемо успешнијем 
раду компаније.

 С. Вукашиновић

Покушавајући да нам објасни успешну и чврсту 20-годшњу везу са површинским рударењем, Радисављавић каже да она делом лежи у широ-
ким могућностима да се искаже као инжењер, а још више у односима са људима које је тамо (из)градио. – “Ова награда ми говори да нисам 
узалуд радио то што сам радио и потврдила је мој допринос развоју компаније”

iNiCijativa i odgovoRNoSt 
ReCept Za uSpeH

Јовица - Јоца Радисављевића, заменик директора РББ-а за производњу

Знање и искуство у функцији унапређења рада. – Иновације, 
стварање бољих радних услова, допринос успешности компаније, 
резултати којима се овогодишњи мајданпечки „шистековац“ може 
похвалити
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КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. – 
Ни сунце ни киша не сметају руда-
рима на површинском копу „Велики 
Кривељ“: грејдери равнају транспортне 
путеве када је киша, а нове цистерне их 
поливају када је врућина, па нема пра-
шине. 

Без обзира на временске услове, 
свако ради свој део посла, а Видоје 
Адамовић, управник Површинског 
копа „Велики Кривељ“, сваког јутра 
обилази своје рударе. Заједно са управ-
ником спуштамо се теренским вози-
лом серпентинама површинског копа. 
Успут срећемо и нову и стару рударску 
механизацију: грејдере, багере, буши-
лице, тешке камионе... Пролазимо цео 
површински коп све до ивице према 
Кривељу и Бучју. Циљ посете је та-
козвани „Четврти захват“, будућност 
кривељског површинског копа, који ће, 
заједно са петим и шестим захватом, 
обезбедити руду бакра у наредних 20 
година.

И брже и боље
У центру „Четвртог захвата“, у 

облаку прашине, ради нова бушилица 
„атлас копко ДМЛ“: припрема бушо-
тину за минирање да би материјал ба-
гером био утоварен у камионе дампере. 
Бушач Златимир Симић налази време 
за кратак разговор. На копу „Велики 
Кривељ“ ради три и по године, на овој 
бушилици годину и по:

-Нова бушилица је у свему 
боља и бржа. Са њом је и лакше 
и једноставније радити, па су и 
учинци већи. Откако смо добили нову 
механизацију, све иде и брже и боље. 
Већу производњу прате и веће плате, 
па знамо да радимо и за своју и за 
будућност комбината – оптимиста је 
млади бушач Златимир Симић.

Као да је сунце огрејало
Крај већ завршених бушотина раде 

минери. Међу њима је и палилац мина 
Миладин Беловић, са 32 године радног 
стажа један од најстаријих у овом послу. 
Богато искуство му даје право и да 
замера и да хвали:

-До пре четири године мислио сам 
да рударство у Бору нема перспек-
тиву. Али доласком нових људи и 
нове механизације Бор као да је сунце 
огрејало. Све сигурније стајемо на 
ноге: производња се повећава, млади 
рудари се запошљавају, резигнацију 
су заменили осмех и задовољство. 
Сада и стари и млади своје обавезе 
испуњавају професионално. За то су 
добро плаћени и зато се иде напред. То 
се најбоље види одавде, из производње. 
Заслуга за то је заједничка: од рад-
ника, преко пословође и управника до 
генералног директора – оцењује Ми-
ладин Беловић.

Искусни минер богато искуство радо 
преноси младим колегама:

-Посао минера захтева смиреност 
и одговорност и за себе и за друге. Не 
учи се на брзину, него годинама. У 
овом послу нема опуштања. Као млад 
од старијих сам „крао“ занат, учио 
сам очима. У мом радном веку није 
било грешака, јер у овом послу нема 
се право на грешку. Зато сада волим 
да богато искуство што боље прене-
сем младима као рођеној деци. Биће 
ми задовољство да сутра, када одем у 
пензију, свако од њих каже: „То сам од 
Беловића научио“.

Већи учинак – већа зарада
Пратећи технолошки процес на 

копу, у „Четвртом захвату“, стижемо и 
до возача тешких камиона. Они, када их 
багер утовари, одвозе јаловину и руду. 
Свако зна свој посао и своју маршруту. 
Нови багери и нови камиони повећавају 
учинак, мада су и неки стари још у упо-
треби. Ови стари понекад морају у ради-
оницу – на поправку или ремонт. Таква 
судбина задесила је возача тешких ка-

миона Драгана Вануцића који на копу 
„Велики Кривељ“ ради 12 година:

-Возимо и нове и старе камионе. 
Разлика је велика: нови имају кли-
матизовану кабину, што добро дође 
на тропским врућинама овога лета, 
у бољим условима боље и брже се 
ради, па су и учинци већи и више се 
заради. Много нам помаже и нова 
пратећа механизација за одржавање 
транспортних путева. Све то даје 
нам вољу да боље радимо, а у добром 
расположењу боље и сарађујемо. Кад 
посао добро иде, сви су задовољни – 
закључује возач Драган Вануцић.

Закључак возача тешких камиона 
Драгана Вануцића потврђују и остали 
рудари, а сменски пословођа рударске 
производње на копу „Велики Кривељ“ 
Далибор Јовановић истиче да је руда-
рима потребно обезбедити добре услове 
и пустити их да раде и резултати неће 
изостати:

-Познајем менталитет рудара јер 
сам три године радио као рудар у 
борској јами и 14 година већ радим на 
површинском копу „Велики Кривељ“. 
Од 2000. до пре две године није било 

куповине нове механизације. Ово је 
сада друга песма. Сада видимо пер-
спективу и знамо зашто радимо. Са 
новом механизацијом, у бољим ус-
ловима рада и са већом платом и 
производња мора бити већа – каже 
пословођа Далибор Јовановић.

Будућност кривељског копа 
Радови у „Четвртом захвату“, што је, 

у ствари, четврта фаза проширења повр-
шинског копа „Велики Кривељ“, почели 
су у мају 2011. године. До сада је скинуто 
17,5 милиона тона јаловине и дато 200 
хиљада тона руде чији је садржај бакра 
много већи него у садашњим лежиш-
тима на копу. Не само због тога, „Чет-
врти захват“ је будућност кривељског 
копа:

-„Четврти захват“ је део комплет-
ног пројекта проширења површин-
ског копа „Велики Кривељ“ који обу-
хвата четврти, пети и шести захват. У 
та три захвата има 215 милиона тона 
руде и 230 милиона тона јаловине, 
што обезбеђује производњу у наред-
них 20 година. На површинском копу 

„Велики Кривељ“ истражене и ове-
рене рудне резерве износе 400 мили-
она тона, па је будућност копа осигу-
рана за 40 година – закључује управник 

копа Видоје Адамовић са којим, истим 
путем али у супротном правцу, напуш-
тамо површински коп „Велики Кривељ“ 
остављајући рударе да раде оно што 
најбоље умеју.

М. Милошевић

Са рударима на површинском копу „Велики Кривељ“

Лична карта 
„Четвртог захвата“

„Четврти захват“ се налази на ободу 
површинског копа „Велики Кривељ“ 
према Кривељу и Бучју. Да би се до-
шло до 60 милиона тона руде, треба 
скинути толико јаловине. Садржај ба-
кра у руди је већи него у садашњим ле-
жиштима и са дубином се повећава.

На „Четвртом захвату“, где је 
производња почела у мају прошле го-
дине, сада раде два нова „комацу“ ба-
гера чија је запремина кашике 22 ме-
тра кубна, нови камиони „белаз“ но-
сивости 220 тона, две бушилице (нова 

„атлас копко ДМЛ“ и стара „бисајрес 
Р 60“), булдозери, грејдери и остала 
пратећа опрема.

Нова механизација у „Четвртом за-
хвату“ омогућава велики капацитет 
откопавања – дневно 70 до 80 хиљада 
тона ископина.

budu]NoSt u „̂ etvRtom ZaHvatu”

Нове рударске машине, бољи услови рада, већа производња и добра плата враћају осмех на лица ру-
дара. – На површинском копу „Велики Кривељ“ задовољство се огледа и у припремању „Четвртог за-

хвата“ који ће, заједно са петим и шестим захватом, обезбедити руду бакра у наредних 20 година
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ЈАМА. – После година на рубу оп-
станка, Јама се ове не само стабилизо-
вала, већ за своје прилике дала и рекор-
дне количине бакра. На њене хоризонте, 
у све три смене, на разне послове силази 
преко 200 људи. Мада се копа и на IX 
хоризонту (РТ “Брезаник”), нас десторо 
новинара и сниматеља кренули смо на 
XVII, право у рудно тело “Т”, где се на 
око 700 метара под земљом вади знатно 
богатија руда него што је она на копо-
вима у Кривељу, Церову и Мајданпеку. 
Да није лако с(т)ићи до ње, а камоли 
копати и извлачити је из тих бакарних 
дубина - брзо смо се уверили. По из-
ласку из лифта (на 500 м под земљом), 
само новим, недавно прокопаним ниско-

пом возили смо се 860 метара, а ходник 
је на моменте био тако стрм да смо и не-
свесно “кочили” у “комотним“ рудар-
ским чизмама заједно са нашим возачем 
Небојшом Николићем. Он је овде, како 
нам рече – универзалац! Спушта гориво, 
мазиво, спаја енергетске линије, брине о 
води и ваздуху, а по потреби је и конобар 
у кафићу на XI хоризонту. 

Рудно тело “Т” има облик великог 
усправљеног јајета, па је откопавањем 
одозго наниже специјалном, “тунелском” 
методом, створена исто таква подземна 
дворана. Такве нема у Европи, кажу 
наши домаћини, показујући њене сво-
дове који су сада много виши него што 
смо их оставили пре неколико месеци. 
Док специјализована екипа Бугара 
брине о сигурности кровине и бокова, 
односно поставља такозвани торкет 
(трослојни бетон преко металних мрежа 
причвршћених за стену анкерима дугим 
од девет до 25 метара), “јамци” копајући 
руду силазе наниже. Изнад њихових 

глава већ је дворана висока 35 метара, а 
треба да се спусте још 17 м. Кад изваде 
оно што је остало преселиће се у рудна 
тела “Т1” и “Т2” због којих је и пробијен 
поменути нископ. 

На путу до рудног тела “Т”, код 
дробилице, наилазимо на Саву 
Мартиновића. Он има 34 године стажа. 
– Мој посао није лак, поготово што иде 
богатија руда која је много тврђа за 
дробљење – каже он. – Диже се велика 
прашина и током сипања руде из 
утоварача у дробилицу, а има и доста 
издувних гасова. Али, мора да се ради. 
А, пошто нас у јами увек вреба нека 
опасност, прва брига је безбедност 
људства, а и Бог чува нас рударе! 
Задовољан сам мојим руководиоцима, 
примањима делимично, али није 
лоше, могу да издржавам породицу.

Рударство све привлачније 
Насред дворане дубоко под земљом, 

док нас полако облива зној, наш 
водич Мирослав-Моца Стојановић, 
пословођа у рудном телу “Т”, објашњава 
новинарима како је данас бити рудар. 
Он овај посао ради 28 година, са 

бенефицијом то је 
стаж од скоро 39: 
- Данас је много 
лакше него некад. 
Услови нису иде-
ални, има пра-
шине и издувних 
гасова, али са новом 
м е х а н и з а ц и ј о м 
коју смо добили - а 
очекујемо још два 
“бумера” и један уто-
варач - биће нам 
још боље. Откако 
је дошло ново по-
словодство плате 
су нам много веће, 
животни стандард 
се побољшао, људи 

су углавном задовољни. Пошто у 
држави нема довољно посла, млади 
више не бирају шта ће радити. Рудар-
ски посао је доста интересантан и из-
азован. Јесте тежак, али имамо нове 
бушилице којима се управља помоћу 
џојстика, код утоварача исто тако, а 
млади су уз компјутере навикли на 
џојстике. 

Прва опасност овога посла је што се 
ради под земљом, а ту човек никад није 
сигуран. Мора да отвори четворе очи 
да му, најпре, не падне нешто на главу, 
да се не обруши неки блок. Има воде, 
блата, а и прашине и зато је безбедност 

и сарадња са колегама у Јами увек на 
првом месту. Кратка је Моцина порука 
за Дан рудара: - Бољи живот, пуно 
пара!

Нове машине  
бољи резултати

Ненад Си мо но-
вић рукује рудар-
ском механизацијом. 
У Јами је 16 година 
на пословима бушења, 
минирања и уто-
вара. На питање но-
винара да ли свој 
позив сматра опас-
ним Ненад одговара 
да осам сати рада под 
земљом носе ризик. 
Али, рудари су на то 
навикли, живе и раде 
са тим. Симоновић 
управља “бумером”, 
најсавременијом рударском машином у 
борској Јами: - Она тражи доста спрет-
ности и обуке јер је “пуна електро-
нике”. Њеном куповином много су 
побољшани и услови и домети нашег 

рада, што се види по резултатима руд-
ника. Задовољни смо и платама. Што 
се тиче празничне поруке хтео бих да 
се захвалим пословодству, директору, 
да поздравим колеге и пожелим Бора-
нима добро здравље. Желим да овако 
наставимо што дуже. 

“Држимо” рудник и град

И док јамски мерач – геометар 
Бобан Мунћановић, уз помоћ колеге и 
специјалног апарата црвеним ласерима 
“нишани” по таваници и обележава ге-
отехничке бушотине, прилазимо Жи-
вославу Љубисављевићу, пословођи 
инвестиционих радова у овом рудном 

телу. Он задовољно наглашава да је 
просторија у којој се налазимо највећа 
те врсте у Европи. Метода откопавања 
је специфична, а услови рада прави ру-

дарски. - Овако се зарађује хлеб са 
седам кора – каже Жика Змај, како 
га листом зову његове колеге. - Ми 
смо навикли на све што носи наш 
посао и не да морамо, већ желимо ово 

да радимо. У послу сам 
напре довао искључиво 
пре ко руку, леђа и памети, 
а не преко веза! Ту смо 
да радимо и једни дру-
гима чувамо главу, почев 
од руководилаца до “про-
стог” радника. А, одмах да 
кажем да у Јами од пре пет 
година више и нема “про-
стих” радника јер овде 
више нема посла за оне 
који немају средњу рудар-
ску или неку другу стручну 
школу. Колегама рударима 
поручујем: “срећно”, са 
жељом да добро радимо, да 

се дружимо, да “држимо” рудник, да 
”држимо”град.

Љ. Алексић

goSpodaRi bakaRNiH dubiNa

Боље опремљени, организо-
вани и плаћени, “јамци” су 
успели да после низа година 
стабилизују рад свог погона за-
почевши откопавање богатије 

“Т”- серије рудних тела на око 
700 метара под земљом. - Мла-
ди се све чешће опредељују за 
овај посао у коме више и нема 
места онима без рударске или 
неке стручне школе, пошто се 
користе најмодерније машине

Међу рударима борске Јаме на њихов празник

Ненад Симоновић

Небојша Николић

Живослав Љубисављевић
Сава Мартиновић (десно) са новинарима

Бобан Мунћановић (десно) 
обележава бушотине
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КОП КРИВЕЉ. - На површинском 
копу “Велики Кривељ” јула је уклоњено 
више јаловине него јуна и тај рекорд 
оборен је новим месечним рекордом 
за ову годину. Управник копа Видоје 
Адамовић се нада да ће се у августу на-
ставити овај тренд и достићи два ми-
лиона тона, мада је годишњим планом 
за август зацртано 2,585 милиона тона. 

Међутим, у том плану, по управни-
ковим речима, рачунало се на стари 
багер „марион 4“ који је у међувремену 
отишао у старо гвожђе због пречестих 
кварова. Накнадна бушења и минирања 
у кречњачком масиву „Четвртог захвата“, 
која су захтевала померање багера и 
добро чишћење терена да би пришле 
бушилице, такође су одузимала време 
и смањивала утоварне капацитете. Ис-
товремено, на оба нова багера у новом 
захвату обучавани су млади руковаоци, 
што је такође успоравало посао. Ипак, 
кључни разлог што план на јаловини 
није остварен јесте недостатак још једне 
утоварне јединице и он ће се осећати све 
док се не сиђе у мекше делове захвата и 
нови багери размахну.

-За јул је било планирано 2,3 ми-
лиона тона јаловине, а остварили 
смо 1,8 милиона тона, што је 85 одсто 
плана – каже Адамовић. - Планирано 
је 880.000 тона руде са 0,259% бакра, а 

дали смо 774.900 тона са 0,275% одсто 
овог метала. План бакра у руди био је 
2.212 т, а “стигли” смо до 2.048 тона.
То значи да је дато 86% руде у односу 
на план,што је и проценат остварења 
укупних ископина. Требало је да буду 
3,18 милиона тона, а јул је завршен са 
2,59 милона тона. Што се тиче руде, 
могли смо дадамо и више јер је, за 

разлику од јуна, било 
места на отвореном 
складу, али је стари 
багер „PH3“ ушао у 
ремонт. Остали смо 
са два багера на руди 
и то се одмах осетило. 
Али смо, ипак, „ис-
пратили“ флотацију 
и она није стајала 
због нас. 

Са циљем да ав-
густа уклоне више 
од два милиона тона 
јаловине кривељски 
рудари ће настојати да 
елиминишу све што 

их кочи. План за руду је исти као у јулу, 
он је 880.000 тона са 0,249% метала, 
што је 2.125 тона бакра у руди. План 
за јаловину су већ поменута 2,585 ми-
лиона тона, тако да би укупне ископине 
требало да буду 3,465 милиона тона. - 
Ремонт „PH3” багера завршићемо 
до половине августа и рачунамо да 
ћемо задовољити са количинама 
руде, док постоји ре-
зерва да ћемо пот-
пуно остварити план 
раскривања. Али, 
настојаћемо да пре-
корачимо два мили-
она тона јаловине и 
оборимо и месечни 
рекорд из јула.

Након ових ин фо-
рмација, са колегама из 
ПИНК-а који су хтели 
да направе прилог по-
водом Дана рудара, 
седамо у управникову 
„ладу“ и силазимо на 
коп да и сликом забе-

лежимо шта се доле ради по пакленој 
врућини. За воланом дампера пуног руде 
срећемо Драгана Вануцића. Стаје на-
кратко и пењемо се на платформу да по-
причамо са њим. И, док на камиону ве-
ликом као кућа јездимо ка примарној 
дробилици у коју ће изручити 220 тона 
руде, Вануцић нам прича како је почео 
и какав је његов посао: - Кад сам први 
пут сео за овај волан и мени је све 
било страшно као и вама сада. Али, 

из дана у дан осећао сам се све боље, 
сигурније, моћније. А, одавде, са ове 
висине мораш да мотриш на багер док 
прилазиш на утовар, на тешке ками-
оне са којма се срећеш, на лака возила 
наших сервиса, на раднике који иду 
путем...А, оно што ме држи на овом 
послу исто је као и код свих других – 
новац!

Силазимо са дампера да бисмо 
чули како је онима на мањим, такође 
новим машинама. Франц Јанковец 
поред пута булдожером уклања тешко 
камење. Дајемо му знак да стане и он 
отвара врата кабине са климом, фри-
жидером, џојстицима, компјутером... –
Нема топло, нема хладно – каже Франц 

- унутра је милина! Све што је ново, 

добро је, зато мора да се чува и младе 
руковаоце томе учимо. Иначе, ова 
машина ти не дозвољава да је поква-
риш. Упозори те на неки проблем и 
ако не станеш, она укључи сигнал. 
Ако и тад не станеш, она обори гас и 
ти немаш куд - сама се заустави!

Франц је на копу 30 година. Булдо-
жер је, каже, „справа“ за разне послове. 
Без ње коп не би могао. Прва улази на 
радилиште, последња излази. Било да 
припема терен бушилици, багеру, било 
да прави путеве и канале или нешто из-
влачи. - Старе машине се више кваре 
и ту руковалац има више „луфта“. 
Са новом је и више посла – објашњава 
искусни булдожериста. - Седнеш у 
пола седам, изађеш у три. Не квари 
се, нова је, издржљива и мора да се 
ради. А, код нас на копу нема суботе, 
недеље, нове године...Увек је радно, 
па како се коме заломи. 

Љ. Алексић

Полако, али сигурно расту количине ископина на кривељском копу

Novi meSe^Ni 
RekoRd Na 
jaloviNi

Уклоњено 1,8 милона тона, а рудари ће августа настојати да “прескоче” 
два милиона тона и што више се приближе планираној количини руде од 
880.000 тона са 2.125 тона бакра у њој

Драган Вануцић Франц Јанковец

Видоје Адамовић
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ЦЕРОВО. – Двадесетог авгу-
ста ће година дана како су, након 
десетогодишње паузе, лане поново 
забрујале машине у руднику “Церово”. 
Почело је раскривање напуштеног копа 
у коме лежи још око 14 милиона тона 
руде, мада је у серији рудних тела на овој 
локацији без већих захвата доступно око 
150 милиона тона резерви које су иначе 
много веће. До Нове године уклоњено је 
2,473 милиона тона јаловине, од првог 
марта до краја јула још 2,218 мили-
она тона, а од старта флотације у мају 
и 532.000 тоне руде. Тако су претежно 
млади рудари у “најмлађем” басенском 
руднику, у чију је експресну обнову 
РТБ уложио 18 милиона евра сопстве-
них пара, за годину дана дали преко 
5.234.600 тона укупних ископина. Све 
то захваљујући новој бушилици, новом 
багеру кашике 15 “кубика”, новим “бе-
лазима” носивости 130 тона. Може се 
рећи да је 95 одсто овде запослених из 
месне заједнице “Велики Кривељ”, чиме 
је РТБ у највећој мери одржао обећање 
да ће на “Церову” радити људи из овог, 
рудником најугроженијег села.

Апсолвент информатике 
багериста

На наш позив багериста спушта 
кашику и силази са машине. Пред нама 

је Саша Журкић из Великог Кривеља. 
Запослио се прошлог лета, радио неко 
време на кривељском копу, а сада на 

“Церову” мења колегу. Он је по струци 
електротехничар енергетике, високе 
струје, а већ ће година како је апсолви-
рао информатичко инжењерство на Тех-
ничком факултету у Бору. 

-У почетку нам је све било ново и 
много тога непознато у раду са овим 
модерним и снажним машинама. Али, 
брзо смо учили. Овде, где сада копамо 
меко је и лако се ради. Дневно уто-
варим 40 до 60 камиона. Тренутно 
уклањам раскривку, односно један 
стари пут, а отварам нови да бисмо 
брже изашли на планир. Ми баге-
ристи и возачи камиона свесни смо 
своје важности у производном про-
цесу и тако се и понашамо. А, иако 
су велике врућине, радимо несметано 
јер, кабине су климатизоване. 

Мада рударски позив није био његово 
опредељење при избору школе, Саша 
је оберучке прихватио ову могућност 
и уверио се да рударски посао, чак и 
овако модернизован, није лак, а посебно 

је одговоран. - Неопходна је стална 
концентрација, велика пажња, у 
руковању скупом машином да бих 
после осам сати сишао задовољан са 
ње и мирно отишао кући – каже он. - 
Пазиш како стоји, како захвата, како 
прилазе камиони, како се постављају, 
јер су тешки и они и багер. Само 
багер тежак је 250 тона, кашиком за-

хвата 30-ак тона 
материјала, а 

“белазе” пуни са 
четири до пет 
кашика. 

Са Сашом 
раде још четво-
рица младих ба-
гериста. Саша 
има 25 година, 
неожењен је, 
задовољан платом 
између 70 и 80 
хиљада динара, 
али највише тиме 
што је дошао до 
посла и залагањем 
ће настојати да га 
сачува.

Млади 
“универзалци”

Саша се враћа 
у кабину багера на пет-шест метара 
висине да загребе кашиком нови товар за 
дампер који му је управо пришао, а нама 
у сусрет иде Горан Грекуловић, смен-
ски пословођа рударске производње 

на копу “Церово”. Он је овде од авгу-
ста прошле године, када је настављено 
откривање лежишта, али је ту био и кад 
је рудник отворен почетком деведесетих.

-Тренутно смо на јаловини, али на 
северу смо већ ушли у руду, а биће је 
ускоро по целој ширини копа – каже 
Горан. - На копу “Церово” у смени 
ради највише осам људи, а по потреби 
свако ради и на више машина (булдо-
жеру, утоваривачу, ровоко-
пачу). Руковаоци су „уни-
верзалци“ тако да могу све 
да постигну. Нас старијих 
(који имају 30 година стажа 
као ја) овде је мало. Тек не-
колицина је са по дваде-
сетак година, а остало су 
све млади. Задовољни смо 
њима јер, како у данашње 
време може да буде, момци 
су супер. Ево, овај дечко 
на багеру има 24 године, а 
успешно ради већ читаву 
годину. Они су будућност 
рударства! 

Поновно отварање руд-
ника Горан је доживео 
исто као и почетак рада на 

“Церову” 1991. Ради са ве-
ликом вољом и поручује да 
нешто слично што се десило са “Церо-
вом” не би требало да се понови. Јер: - 
Садржај руде овде је прилично добар, 
каже он, мада је у овим слојевима 
нешто више алумината и оксида. 
Садржај бакра је од 0,4 до 0,7 одсто 

бакра, а километар 
и по до два на север 
је још руде у “Церову 
1”... Задовољан 
сам како иде посао. 
Двадесетог авгу-
ста ће година како 
смо почели овде да 
радимо и резулати се 
виде.

Заједнички и 
послови и 
празници

Дарка Мај сто-
ро ви ћа, пословођу 
у погону хидротран-
спорта, затекли смо 
на месту где моћне 
пумпе убацују “кашу” 
самлевене руде у це-
вовод. Она са млевења, 

преко згушњивача улази у пулповод 
дуг 10.349 м и преко линије панцир-
них пумпи, које просечно гурају 650 

“кубика” материјала на сат, “путује” у 
кривељску флотацију. Дарко је рудар-
ски техничар у ПМС-у. На “Церову” 
је од 1993. године, примљен је одмах 
по завшетку школовања и ту радио до 
затварања рудника крајем 2002. Тада 
је прекинуо радни однос, да би децем-

бра прошле године добио нову шансу. 
Затварање пре десет година комента-
рише овако: - Свакоме је тешко кад 
се тако нешто деси, па је тако било 
и мени, а поновно отварање донело 
је узбуђење, усхићење, радост. Јер, то 
је значило посао и за мене и за моје 
колеге којих је у овом флотацијском 
делу процеса између 120 и 130. Углав-
ном је реч о младим људима који тек 
почињу да раде, а враћени су и неки 
искусни из борске флотације да их 
уведу у посао. Момци и девојке, жене 
које раде на пултовима, доста се брзо 
уходавају. 

Наглашавајући да је сваки део про-
цеса битан на путу до крајњег произ-
вода, Мајсторовић каже да је веома 
битна сарадња између флотера и рудара: 

- Заједнички нам је производ – концен-
трат бакра - па тако и јубилеји, праз-
ници. Дан рудара је једно време из-
губио свечарску драж због невеселе 
ситуације у РТБ-у. Али, Басен се опо-
равио, биће, надам се, све боље, па ће 
нам и празници бити лепши.

Љ. Алексић

У “Церову” годину дана од почетка првих радова на обнови

mladi RudaRi u „mladom” RudNiku

Од 
августа 
прошле до краја 
јула ове године дато 5,23 милиона 
тона ископина, од чега су 532.000 тоне руде 
откопане овог лета. –Највећи број запослених је из 
МЗ “В. Кривељ”, чиме је РТБ у највећој мери одржао 
обећање да ће тамо радити људи из овог, рудником 
најугроженијег села

Саша Журкић

Дарко Мајсторовић

Горан Грекуловић
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ЈАМА. – Рудно тело „Т“ по много 
чему је импозантан рударски објекат. 
Отворено је у пролеће 2010. године и од 
обичног ходника површине 14 метара 
квадратних стигло се до обрнутог повр-
шинског копа у јами са више од две 
хиљаде метара квадратних. Није велико, 
али има највећи садржај бакра у руди – 
просечно пет процената (у појединим 
деловима било је и 12 одсто) – и биће 
затворено у јануару 2013. године.

-Рудно тело „Т“ специфично је по 
томе што се овде руда откопава по 
новоаустријској тунелској методи. 
Иако први пут радимо на тај начин, 
наши рудари постижу такве резул-
тате као да су одувек радили том мето-
дом – објашњава пословођа Мирослав 
Стојановић.

Све је почело 2009. године када је 
Геолошка служба Рудника бакра Бор от-
крила рудно тело са великим садржајем 
бакра у руди. Испоставило се да је но-
вооткривено рудно тело „Т“ убрзо по-
стало носилац производње у јами и тако 
ће бити све до јануара идуће године.

-Пратимо квалитет истражених 
лежишта све до прераде у флотацији 
и упоредо истражујемо и друга рудна 
поља „Бор“. У том истраживању 
после рудног тела „Т“ пронашли смо 

и рудна тела „Т1“ и „Т2“ са средњим 
садржајем 1,5 одсто бакра у руди. У 
току су даља истраживања – каже ди-
пломирани инжењер геологије Бојан 
Миленковић.

Више него задовољни

Од 435 запослених у „Јами“ у 
директној производњи ради 208 рудара 
и 70 радника јамског, машинског и елек-
тро одржавања. Просечна плата рудара 
у јами, са стимулативним награђивањем 
које иде и до 20 хиљада динара, износи 
70 хиљада динара месечно.

-Плата и није велика за посао који 
радимо, али у поређењу са платама у 

другим предузећима у Србији – више 
смо него задовољни – коментаришу 
борски рудари.

Аранђел Миловановић у јами ради 
24 године. Почео је на одржавању коло-
сека у јами, а последњих седам година 
копа руду. Искуство му даје право на 
поређење:

-Било је и успона и падова - и 
у условима рада, и у производњи 
и у награђивању. Једно иде с 
другим. Последње две-три године 
су најбоље од када радим у рудар-
ству. Бољи су услови рада, а са новом 
механизацијом биће још бољи. Само 
да се тако настави – задовољан је 
Аранђел Миловановић.

-Чини ми се да је раније било 
много теже, иако сам био млађи – каже 
Драги Војиновић који у јами ради 26 
година. – И сада се много ради, али 

добро се и заради. Плата је солидна, 
у односу на друге чак и одлична. Ми 
рудари то ценимо. Са новом бушаћом 
опремом и лакше и више се уради. 
Надам се да ће бити све боље и боље.

Гарантована производња

Оптимиста је и технички руково-
дилац производње у „Јами“ Владимир 

Фуфановић:
-Ако наставимо овим темпом, 

а нема разлога да буде другачије, 
експлоатацијом рудног тела „Т“ до 
краја јануара идуће године јама ће 
месечно давати загарантованих 580 
до 600 тона бакра у руди. Али то 
значи да у производњу што пре треба 
укључити и рудна тела „Т1“, „Т2“ и 

„Тилва рош“ на коти минус 46, као и 
наставити геолошко доистраживање 
рудног тела „Борска река“ изнад 17. 
хоризонта како би се производња ста-
билизовала на око 700 тона бакра 
у руди после јануара 2013. године – 
објашњава оптимизам рудара технички 
руководилац производње Владимир 
Фуфановић.

Борски рудари имају и подмладак: 
од почетка године примљено је триде-

сетак младих радника рударске, машин-
ске и електро струке. Уче на искуству 
старих рудара, а обуку им олакшава и 

нова механизација, мада су неопходна 
још двоја бушаћа кола и бар један нови 
утоваривач. Набављен је и нови венти-
латор капацитета седам хиљада метара 

кубних ваздуха у минуту, који ће бити 
уграђен током августа, па ће услови рада 
у јами бити још бољи.

Судбину рудара деле и „непроизво-
дна занимања“. Рудно тело „Т“ посе-
тили су запослени у службама „Јаме“ 
и видели како и у којим условима раде 
рудари. Сада их много боље разумеју.

-Рудари су специфични људи јер 
раде одговоран посао у специфич-
ним условима. Радим сву њихову 

„папирологију“ од пријема у радни 
однос до пензије. После изласка из 
јаме рудар не сме да чека, макар 
дошао и после радног времена, 
јер он под земљом ради и за нас у 
канцеларијама – каже референт за ка-
дрове Виолета Јовић.

Захваљујући, између осталог, и тако 
доброј сарадњи производних и непроиз-

воднбих радника успешно се наставља 
„рударски концерт“ не само у рудном 
телу „Т“ него и у целој јами.

М. Милошевић

Са рударима у борској Јами

По начину откопавања рудно тело „Т“ јединствено у Европи: практично, то је обрнути коп у јами. – „Ово је као концертна дворана, овде би 
ваљало одржати концерт“, одушевио се певач Здравко Чолић приликом посете рудном телу „Т“. – Рудари свакодневно у три смене на свој на-
чин „оркестрирају“ у најбогатијем рудном телу Басена Бор

RudaRSki „koNCeRt” 
u RudNom telu „t”

Производни 
рапорт

Рудари „Јаме“ у јулу су ископали 
26.626 тона руде са средњим садржајем 
2,5 одсто бакра и дали нешто више од 
643 тоне бакра у руди.

За седам месеци ове године 
ископано је 191.795 тона руде са 
средњим садржајем 2,09 одсто бакра и 
дато 3.893,5 тона бакра у руди. 

У августу рудари „Јаме“ планирају 
да откопају 24.400 тона руде са 
средњим садржајем бакра 2,4 посто, 
што ће износити 569 тона бакра у руди.

Здравко Чолић у рудном телу „Т”
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Јулска производња у Руднику бакра Мајданпек 

РБМ. - Јулска производња у Руд-
нику бакра Мајданпек је добра са 
становишта резултата остварених на 
руди и у преради, а мање успешна на 
јаловини. Ископано је 366.220 хиљада 
тона руде, што је више од плана. 
Флотација је прерадила нешто мање, 
односно 326.070 тона руде и произвела 
скоро 800 тона бакра у концентрату, 
а са таквом производњом пребачај је 
знатан и на племенитим металима – 
речи су Светомира Мустецића, дирек-

тора РБМ-а.
Први човек мајданпечког Руд-

ника бакра каже да је добра била пре-
рада, добар и садржај, уз оцену да је 
и искоришћење бакра од 83 одсто са 
старим машинама у Флотацији изузу-
етно, а солидна су и искоришћења злата 
и сребра. То истиче и Дејан Вагнер, 
управник Флотације, наводећи да је 
нешто више застоја било у раду девете 
секције, где су на оба млина морали да 
интервенишу, али да се у целини радило 

добро.
Када се посматра јулско остварење 

на раскривци, пад је највећи на Ан-
дензитском прсту због свих дешавања 
која прате рад на овој локацији: чести 
застоји, одрон блокова, измештање дале-
ковода, па и недостатак булдожера.

- Током прошлог месеца радио је 
само један булдожер, па је смањен 
учинак на јаловини и одржавању 
путева на Површинском копу. 
Јаловине је дато 790.180 тона, тако 
да су укупне ископине 1,156 милиона 
тона. То је солидан резултат, али 
су планови били далеко већи и 
амбициознији. 

- Проблеми са помоћном меха ни-
зацијом, немогућност одржа вања пу-
тева, кварови на багеру, па и рас-
положивост возила утицали су да 
јулски план откопавања јаловине 
не буде оства-
рен - каже Синиша 
Филиповић, управ-
ник Површинског 
копа.

А в г у с т о в с к и 
плански задатак 
је врло амбицио-
зан и подразумева 
337 хиљада тона 
руде, 1,65 милиона 
тона јаловине, од-
носно 1,970 мили-
она тона укупних 
ископина (Анден-
зитски прст треба да 
да 850 хиљада тона 
раскривке, а Се-
верни ревир још 800 

хиљада тона). План на бакру у концен-
трату је 684 тоне, уз одговарајуће коли-
чине злата и сребра. 

 - Прибојавамо се подбачаја на 
Андензитском прсту, али верујемо да 
ћемо, измештањем које смо урадили, 
моћи да функционишемо са мање 
застоја – каже директор РБМ-а. Притом 
признаје да би још већи проблем могао 
да буде булдожер, јер на почетку августа 
производња је организована без иједног:

 - Од РББ-а смо затражили 
булдожер на 10-15 дана како би се 
помогла припрема терена за Јужни 
ревир. Јер, нови багер још неће моћи 
да се ангажује, а треба покрити све 
послове - вели Мустецић наводећи да 
ће нов багер стићи половином месеца, 
а друга половина биће потребна да се 
монтира.

 С. Вукашиновић

Откопавање руде по плану, али подбачај на јаловини због познатих тешкоћа и застоја  на Андензитском прсту, као и због помоћне механизације. 
– На почетку августа производња без иједног булдожера

dobRo Na Rudi, 
podba^aj Na jaloviNi

 РБМ. - Током последње декаде јула 
у мајданпечком Руднику бакра успели су 
да заштите насип и обезбеде цевовод на 
јаловишту. Искористили су дуготрајни 
сушни период и култивисали потез 
који је изузетно важан за даљи рад и 
производњу.

 - Реч је о великом послу који смо 
завршили сопственом механизацијом 
и људством. Поред редовног посла, 
заштитили смо јаловиште како бисмо 
што дуже могли несметано да радимо 

- истакао је Светомир Мустецић, 
директор Рудника бакра Мајданпек.

 Из године у годину подиже се кота 
јаловишта. Од пројектоване висине 
на коти 550, оно је већ на коти 534. Та 
велика висина, отворени простор и јак 
ветар већ дуго утичу на „скидање“ са 
врха насипа и урушавање цевовода.

 - Оштре мајданпечке зиме 
најјаче су на јаловишту. На другој 
страни, летњи дани овде су топлији 
него у граду. Највећи непријатељ је 

ветар због еродирања самих брана и 
подизања прашине - каже Миодраг 
Мики Јовановић, координатор јало-
вишта. Он наводи да се навлачењем 
земље, насипавањем преко пешчаног 
насипа, штити круна насипа, нивелише, 
а тако и осигурава цевовод. - Било нам је 
потребно десетак дана, јер је у питању 
најдужи цевовод на јаловишту. Он 
служи за директно истакање јаловине 
од пумпне станице „Калуђерица“ до 
бетонске бране. Дуг је око 2.000 метара, 
што представља и максималан напор 
пумпе, при којем свака, па и најмања, 
неравнина на цевоводу изазива већи 
отпор и умањује капацитет пумпе.

Дуготрајан сушни период 
искоришћен је за ове радове при чему 
је цевовод, за потребе производње, све 
време био активан на постојећем насипу. 
Душан Павловић, руковалац рударско-
грађевинском механизацијом, и Винко 
Илић, возач, објаснили су да посао јесте 
тежак, али да се обавља без проблема 

будући да има изузетан значај за даљи 
сигуран рад на јаловишту. Јер, засади 
дрвећа на насутој земљи обезбедиће 

стабилност заштитног слоја одређене 
коте.

С. Вукашиновић

Актуелно на јаловишту Рудника бакра Мајданпек

Za[tita NaSipa 
i Cevovoda
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ТИР. – Топионица је у јулу примила 
укупно 20.891 тону влажног, односно 
18.639 тона сувог концентрата бакра са 
3.463 тоне „црвеног” метала (највише 
је допремљено из Флотације „Велики 
Кривељ” - 1.971, из Флотације РБМ-а 
815 и из Флотације Бор 676). Прерађено 
је 24.028 тона шарже и произведено 
4.343 тоне анодног бакра, што је највећа 
месечна продукција у претходне три 
године. Због тзв. еколошких застоја и 
цурења котла, временско искоришћење 
топионичких агрегата износило је тек 

92 процента. Радили су конвертори број 
један и три, док се на „двојци” рекон-
струише расхладна комора са димохва-
тачем (треба да се заврши до половине 
септембра), а у рафинацији пламена 
пећ број један. Прошли месец је карак-
теристичан и по томе што је, како нам 
је рекао Бобан Тодоровић, директор 
ТИР-а, претопљена и 1.251 тона хладног 
материјала. Смањене су залихе бакро-
носног материјала у конверторској хали 
који је настао пражњењем пећи током 
априлског ремонта, као и 220 тона ба-

карних блокова за „трећа лица”. 
Фабрика сумпорне киселине је про-

извела преко 10.000 тона монохидрата, 
што директор оцењује као добар ре-
зултат, али истовремено сматра да има 
места за даља побољшања у раду. То, 
пре свега, зависи од усклађености рада 
ова два погона. Електролиза је са 352 
ћелије „пратила” допрему анода из То-
пионице и завршила месец билансом од 
2.840 тона катодног бакра и 3.000 тона 
анода на залихама. У складу са јулским 
резултатима, планирано је да августа 
произведња достигне 3.410 тона катода. 

ФБЖ је дала 800 тона дипформинг 
жице. Прошлог месеца преговарало се 
са произвођачима нове опреме за конти-
нуално ливење жице (ап-каст машине), 
а овог се очекује да буду склопљени ко-
начни договори. У Ливници бакра и ба-
карних легура радила је само фазонска 
ливница. Ремонтована је линија бронзе 
и она би требало да поново крене у 
другој половини септембра. 

Главна активност у Транспорту 
ТИР-а је био превоз концентрата 
бакра и отпрема сумпорне киселине. 
Највећи подбачај забележен је у пре-
возу пламенопећне шљаке до борске 

флотације, па ће то морати да се по-
прави бољом координацијом између 
ова два басенска погона. У Енергани 
се припремају за зимски период и на-
редну грејну сезону (санација котлова 

пет, шест и седам тече по плану), као и 
за оспособљавање система Бељевинска 
река (чишћење базена од муља и грања, 
сревисирање пумпи). 

Ради веће заштите радника, током 
летњих месеци у свим погонима ТИР-а 
обезбеђен је довољан број расхладних 
уређаја и аутомата са водом. 

Ј. Станојевић

Трогодишњи рекорд топионичара у јулу

Осим концентрата, претопљена 1.251 тона хладног материјала и 220 тона бакарних блокова. – Електролизери завршили прошли месец са 
2.840 тона, а овог планирају 3.410 тона катодног бакра. – Сумпорна дала преко 10.000 тона монохидрата. - Ради веће заштите радника, током 
летњих месеци у свим погонима ТИР-а обезбеђен је довољан број расхладних уређаја и аутомата са водом

iZlili 4.343 toNe aNoda!

У фазонској ливници урађена дела овогодишње Колоније „Бакар”

ideje pReto^eNe u bRoNZaNe SkulptuRe
ЛИВНИЦА. – Као и минулих 27 

лета, ливница фазонских одливака 
у Ливници бакра и бакарних легура 
крајем јула била је стециште уметника 
– учесника овогодишње, 28. по реду, 
Колоније „Бакар”. Ливци су њихове 
идеје већ преточили у бронзане скул-
птуре, а вајари су дошли да, пркосећи 
великој буци и високој температури, 
ретуширају и дају завршни гланц својим 
делима. Већина учесника Колоније су 
млади, а процес ливења није нешто са 
чиме се свакодневно могу срести. Ово 
им је била јединствена прилика да виде 
технологију са песком и како изгледа 
у великом формату, много већем него 
што ће икада моћи да раде. Иначе, коли-
чина материјала који могу да употребе је 
ограничена и од прошле године износи 
600 килограма бронзе за све. Лани су 

утрошили 471, а сада су мало према-
шили ту бројку.

-Модели, и то у деловима, 
достављени су још у априлу и ливци 
су максимално добро обавили свој 
посао. Уметнике смо чекали само 
да искажу своје жеље, оцене да ли 
им се скулптура свиђа и ураде фи-
налну обраду којом ће им улити душу. 
Неко остави онако како јесте, неко 
тражи мало другачију патину, углав-
ном, своју идеју пренесу нашим рад-
ницима и они то заврше. Нису били 
много захтевни, супер су за сарадњу – 
каже Слађана Симијоновић, руководи-
лац фазонске ливнице. 

Колонији се можда највише радују 
ливци-калупари да би, како сами рекоше, 

„разбили” монотонију и радили моделе 
другачије од уобичајених. Од укупно 27 

запослених у фазонској ливници, четво-
рица-петорица су калупари са по 30-ак 
година радног стажа. Шефица Слађана 
има само речи хвале за њих и примећује 
да све може да се калупује и излије. - 
Све што се овде ради полази од ка-
лупара, они су срж и основа тог тех-
нолошког ланца. Калупарење је баш 
захтеван занат који не може да се 
научи за неколико месеци. Потребно 
је да се проведе дуже времена поред 
неког ко то ради да би човек укапи-
рао, „повезао” ствари и сам почео да 
ствара. Ови који су остали ускоро ће у 
пензију, а наследнике на послу немају. 
Нема их ни на Бироу за запошљавање, 
па ће проблем бити стварно велики – 
наглашава Симијоновићева. 

Један од њих је и Драгиша 
Миладиновић који је, осим у првој 
(запослио се октобра 1985.) и једној 
када је био у ЈНА, учествовао у свим 
досадашњим колонијама. - У почетку 
је било интересантније, сада ми је 
то већ постало рутина. Сарадња са 

уметницима је добра. Нико се није 
жалио ни на шта. Углавном, сви су 
били задовољни. Завршио сам Тех-
ничку школу 1984. (наша генерација 
је била последња). Након тога млади 
се више нису школовали за ово лепо 
и занимљиво, а сада и дефицитарно 
занимање. За њега је потребно доста 
прецизности, вештине, стрпљења, 
што се стиче искуством. Да би се 

„ушло” у суштину посла, потребно је 
време. Сваки калуп је специфичан - 
за воштане треба много више учења, 
док ови други (дрвени, гипсани) могу 
да се савладају за три-четири године – 
прича Миладиновић.

Поред дела из Колоније, овде се ради 
и стандардни програм, углавном, за по-
требе РТБ-а (одржавање тешких машина 
– наливање цинком дробилица на Повр-
шинском копу „Велики Кривељ” и у 
РБМ-у, израда чаура, расхладних тела, 
тампинга, жакета и канала за испуст 
шљаке за Топионицу, као и резервних 
делова за Фабрику сумпорне киселине, 
Енергану и Електролизу). За овај део 
Ливнице слободно се може рећи да је 
прерастао и у малу, уметничку радио-
ницу. – Осим за потребе Басена, имамо 
посла и за „трећа” лица. Радимо фи-
гурице за презентацију (ливац, Свети 
Сава, а завршили смо и велику статуу 
рудара за Мајданпек), као и тзв. 
црквени програм. Недавно је стигла 
поруџбина три крста (дужине преко 
једног метра) за кровове цркава - 
закључује Симијоновићева.

Ј. Станојевић 

С. Симијоновић: „Наши ливци су максимално добро обавили свој посао, а уметнике смо чекали да искажу своје жеље и ураде финалну обра-
ду”. – Калупари су основа технолошког ланца у ливници, а калупарење захтеван занат који не може да се научи за неколико месеци. - Овде се 
ради и стандардни програм, углавном, за потребе одржавања у погонима РТБ-а

Бобан Тодоровић

Слађана Симијоновић

Драгиша Миладиновић



Петак, 17. август 2012. Број 2225, страна 17 Дан рудара

МАЈДАНПЕК. - Дан рудара у 
Мајданпеку се традиционално обеле-
жава низом манифестација. Овогодишње 
су потрајале неколико дана, а најбројније 

су биле на сам празник. Тада је органи-
зован и пријем за 17 пензионера који су 
то постали између два празника рудара.

 Увод у обележавање празника, који 
осим запослених у РБМ-у и Мајданпек 
слави као свој, било је књижевно вече 
Пека Лаличића, мајданпечког пес-
ника и афористичара. Промовисане 

су три његове најновије књиге, афо-
ризми у заједничкој збирци „Крива 
огледала“ и књиге поезије „Изгова-
рам себе“ и „Сунце у откопу“. „Сунце 

у откопу“ је књига објављена пово-
дом педесетогодишњице рада РБМ-а, а 
посвећена је прегаоцима Мајданпека. 
Књижевно вече је ауторов поклон за 
Дан рудара јер, како каже, „откривајући 
Сунце у откопу, удруженим силама, 
алхемијом речи, песник и рудар кале и 
надахњују дух и тело, песник то чини 

пером и песмом, а рудар голим рукама“.
 У недељу је одржан традицио-

нални поклон-концерт 
Рудника бакра Мајданпек 
свом граду. На платоу у 
центру града пред више 
од хиљаду људи певала је 
Ана Бекута. 

 На сам празник 
рудара, чланови Удружења 
уметника Мајданпек при-
редили су изложбу својих 
радова у градском парку. 
Своје радове на трећој 
оваквој изложби предста-
вило је 12 од 25 чланова 
Удружења. У Руднику 
бакра Мајданпек приређен 
је пријем за 17 радника 
који су између два рудар-
ска празника стекли статус 
пензионера.

Светомир Мустецић, 
директор РБМ-а, честитао 
им је празник и пензију, 
пожелео добро здравље и 
дуг живот, али и захвалио 
на немерљивом доприносу 
развоју мајданпечког Руд-
ника. Притом је нагласио 
да ће им врата предузећа 
и убудуће бити отво-
рена. Истог дана испред 
управне зграде откривена 
је скулптура „Рудари“, рад 
мајданпечке уметнице Да-

либорке Марковић, а Мирко Кобау по-
клонио је РБМ-у „Холпак у дуборезу“ . 

 У организацији Самосталног син-
диката и ове године одржан је тради-
ционални турнир у малом фудбалу. 
Победила је екипа „Оператива смена 
Б“ са Површинског копа. Удружење за 
Мајданпек је, као и у претходних 10 
година, приредило изложбу из Архива 
старог Мајданпека. Она носи назив 
„Тако је почело“, према речима првог ди-
ректора мајданпечког Рудника Мирка 
Бизјака. Забележене су као његово 
присећање на почетак рада, а изложба 
доноси неколико стотина фотографија 
које сведоче о богатој историји рудар-
ског Мајданпека.

С. Вукашиновић

И у Мајданпеку обележен Дан рудара

Књижевно вече, поклон - кон-
церт, изложба ликовних радо-
ва, пријем за пензионере, 
спортска такмичења и из лож-
ба старих фотографија – ма-
ни фестације су којима је обе-
лежен овогодишњи празник 

RudaRima u ^aSt

Пеко Лаличић

Далиборка Марковић: „Рудари”

Из Архива старог Мајданпека: „Тако је почело”

Мирко Кобау: „Колпак у дуборезу”

Директор РБМ-а Светомир Мустецић са „новопеченим” пензионерима
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Љубомир Богдановић (РББ)
Алфа и омега одржавања

Радници флотације „Велики Кривељ“ 
кажу да је Љуба Мољац (Љубомир 
Богдановић) „алфа и омега“ одржавања 
у флотацији. Љубомир Богдановић то, 
као и надимак Љуба Мољац, прихвата 
са смешком и одобравањем:

-Позвали су ме да помогнем када је 
1984. године пукла брана кривељског 
јаловишта. Помогао сам и остао 
у флотацији све до пензионисања. 
Некада је кривељска флотација била 
најмодернија у Европи и било је 
милина радити. Касније је одржавање 
било све теже јер није било довољно 
резервних делова. Е, тад је требало 
бити мајстор: скидаш једно – крпиш 
друго, од два правиш једно – смеје 
се Љуба Мољац и додаје да су и за 
то потребни још веће знање и уиграна 
стручна екипа.

На питање ко ће уместо њега бити 
„алфа и омега“ одржавање у флотацији, 
Љуба Мољац шеретски одговара:

-Нема хлеба без мотике. Нека 
млади раде, уче и поштују радну дис-
циплину. Обучавао сам многе, али 
само један ће ме достојно заменити.

Љубомир Богдановић одлази 
у пензију срећан што ће још један 
Богдановић, његов син, радити у 
флотацији „Велики Кривељ“ и то на 
одржавању и припреми склопова и агре-
гата:

-Баш као ја до јуче. А могао сам 
још да радим...

Паун Траилуцић („Заштита”)
А сад пољопривреда

Паун Траилуцић је у свом радном 
веку променио многа занимања и 
предузећа. Почео је као возач виљушкара 
у Фабрици бакарне жице, прешао у Ва-
трогасну јединицу РТБ-а Бор и стекао 
пензију као возач интервентних возила 
у „Заштити“ која обезбеђује имовину 
РТБ-а Бор.

-За доброг радника нема тешког 
посла у било ком предузећу и у било 
којој смени. То је и моја порука мла-
дима. Ако воле и цене свој посао, 
ништа није тешко - каже Паун 
Траилуцић.

И пре одласка у пензију Паун је 

у Злоту био добар домаћин. Сада за 
домаћинство и пољопривреду има више 
времена и тако ће проводити пензионер-
ске дане.

-Пољопривредник никада није у 
пензији јер на селу увек има посла. 
Имам 15 хектара обрадиве земље, 
десет крава, петнаестак свиња, овце, 
пчеле...Сваког другог дана нишкој 

„Млекари“ предајем по сто литара 
млека. Члан сам Удружења говедара 
сименталске расе и Удружења пче-
лара. Ко воли да ради, увек има посла 
– не брине Паун Траилуцић како ће про-
водити залужене пензионерске дане.

Јонко Ћиров (ТИР)
Нова топионица – спас и за 

Србију
Топионичар Јонко Ћиров је цео свој 

радни век од 42 године (са бенефицијама) 
провео поред пламене пећи, почев од 
чишћења шљаке, затим као ВК мајстор 
на испусту шљаке, предрадник, смен-
ски мајстор и на крају пословођа. - У То-
пионици нема лакших послова. Тем-
пературе поред пећи, поготово лети, 
достижу и 70 степени Целзијусових. 
Овде не може да се ради у кратким 
рукавима него у радном оделу, иначе, 
изгориш! Уколико приђеш оној ватри, 
одмах добијаш опекотине трећег сте-
пена. Ту су и бука, сумпор-диоксид 

- ако скинеш маску некад се деси да 
крене крв из носа. Мало незнања, мало 
више непажње, неодмарања и зачас се 
догоди нешто што не желиш. Мени је 
лице горело два-три пута, а и ноге. То 
је саставни део посла. Упркос таквим 

условима, здравље ме за сада добро 
служи. Бити топионичар је занат који 
мора да се учи. То је одговоран посао 
и мора да се поштује. Плата сада јесте 
добра, али и није ако се имају на уму 
услови у којима радимо. Добро је што 
РТБ није продат, како би и наша деца 
сутрадан могла да остану овде, јер ја 
сам из Бабушнице дошао у Бор, завр-
шио средњу школу, запослио се, за-
сновао породицу, направио кућу. Нова 
топионица је спас не само за РТБ и 
Бор него за целу Србију. Сиугурно ће 
све бити боље када се побољшају и 
услови рада. Младима поручујем да 
што више раде, унапреде производњу 
и чувају то што имају. 

Мирјана Стојковић (ТИР)
Брига за чистији ваздух

Мирјана Стојковић, металуршки 
техничар, отишла је у пензију са 36 
година стажа у Топионици. Почела 
је 1978. у Фабрици кисеоника, потом 
била евидентичар на реактору, 1983. је 
прешла у платни одсек, а 1998. у тех-
ничку припрему. - У Кисикани сам 
радила као лаборант, и то по сменама. 
Ту сам и стекла бенефицирани радни 
стаж. Тада сам имала једно дете, али 
ми сменски рад није тешко пао јер 
сам била млада. Услови су били од-
лични, фабрика нова и чиста, а ми 
у белим мантилима. На реактору је 
било другачије, делила сам ХТЗ сред-
ства, писала шихте, бринула о свему. 

У платном одсеку сам била са шест 
колегиница. У то време немаштине 
радиле смо и ноћу, односно делиле 
плату да је инфлација не би „појела” 

до јутра. Преласком у техничку при-
прему, осим производње, додали су 
нам и тек основани мониторинг ваз-
духа. На свака два сата „пратили” 
смо целокупну производњу од при-
преме до рафинације и бележиле по-
датке колико је шарже утрошено, 
лонаца шљаке, бакренца. . . Правиле 
смо извештаје и слале инжењерима 
и директору а, истовремено, пратиле 
смо и загађење ваздуха у граду. У по-
четку ми је било занимљиво, јер је 
било ново и први пут смо се срели 
са компјутерима. Али, тај посао је 
психички веома напоран и одгово-
ран, осам сати си „везан” за столицу 
и активно пратиш на екрану шта се 
дешава. Бележиле смо минималне и 
максималне вредности, када мора да 
се реагује. Одмах смо обавештавале 
сменске технологе да предузимају 
мере. Често су нас звали и грађани, 
али нисмо имале овлашћење да 
дајемо податке него смо их упућивале 
на технолога и управника. И као пен-
зионерка имам много обавеза, пошто 
сам бака четворо унучади а недавно 
сам открила и интересовање за израду 
фигурица од папира. Сада уживам у 
том хобију.

Јагода Насковић (ТИР)
Била сам одговорна 

радница
И Мирјанина колегиница, такође ме-

талуршки техничар, Јагода Насковић 
је свој радни век провела у Топионици. 
Почела је 1978. године као оператер си-
стема за праћење процеса производње. 
- „Уносиле” смо анализе концен-
трата, бакренца, шљаке, правиле про-
граме. То је била новина у оно време, 
није било обуке за рад на рачуна-
рима него нам је предавао тадашњи 
шеф Влаховић. Училе смо како да 
радимо табеле, на почетку је то био 
Фортран програм, али ми није било 
лако, пошто сам у школи учила руски 
језик. После сам прешла у техничку 
припрему, ту сам била „најстарија” 
јер сам дочекала осталих шест коле-
гиница. Дошле су и инжењерке које 
су „водиле” процес производње, а 
ми смо скупљале податке. Радило се 
по сменама, како би ујутру све било 
припремљено. Задовољна сам својим 
послом, сваки има своју тежину, али 

Традиционални испраћај радника Басена 

NaStavQamo u boQim uSlovima  
РТБ БОР. – Између два рударска празника (од 6. ав-

густа 2011. до 6. августа 2012. године) у пензију је отишло 
116 радника Рударско-топионичарског басена Бор (34 из 
Рудника бакра Бор, 17 из Рудника бакра Мајданпек и 65 
радника из Топионице и рафинације бакра Бор). За њих 
је, по традицији, организован свечани испраћај у пензију.

На свечаности у „Клубу РТБ Бор“ у Брестовачкој Бањи 
срећан одлазак у пензију деведесетдеветорици радника 
РББ-а и ТИР-а пожелели су директори Небојша Радошевић 
и Бобан Тодоровић.

-Захваљујући вама, који сте делом свог радног 
века радили у најтежем периоду Басена Бор, ми сада 
настављамо у бољим условима – поручио је пензионерима 
директор РББ-а Небојша Радошевић.

-Учили сте нас да будемо добри радници и професио-
налци и сачували од повреда. Сањали сте боље услове и 
нове технологије и ми ћемо те ваше снове остварити – 
обећао је пензионерима директор ТИР-а Бобан Тодоровић.

Новопечени пензионери Басена Бор имају своје пензио-
нерске планове, али, обећали су, свој комбинат бакра неће 
заборавити.
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oStvaRujemo va[e SNove
Бор у пензију између два рударска празника

доноси и лепе ствари. Било је пуно 
елана, воље, дисциплине, сматрам да 
сам била одговорна радница. Ипак, 
тешко ми је пао рад по сменама, јер 
сам тада имала више година. Али, 
све се издржи. Док на екрану пратиш 
податке, сам си, нико ти не смета, 
никоме не сметаш. Ни сада у пензији 
ми није досадно, пошто чувам унука.

Миленко Пантић (ТИР)
Враћен образ радницима 

Басена
Миленко Пантић, са 40 година 

стажа, отишао је у пензију као виши тех-
ничар на мерењу и контроли квалитета у 
трезору Златаре. Овај, по занимању ма-
шински техничар, запослио се 1972. у 
Електролизи и све време је био веран 
овом погону – по половину радног века 
провео је на линији бакра у Рафинацији 
и контроли у Златари. – Најпре сам 
био прегледач каца, што је један од 
тежих физичких послова, док је онај 
у трезору веома стресан и одговоран. 
Међутим, када човек сам себи по-
стави стандарде, ипак, субјективни 
фактор је тај који одлучује о свему. 
Овај посао „покрива” пуно тога, 
почев од анализе улазне сировине у 
Златару, полупроизвода, узорака, при-
преме, преко слања у лабораторију до 
мерења и експедиције готових про-

извода. Имао сам свој систем рада 
и одређену „дозу” одговорности, по-
готово код експедиције племенитих 
метала. Полуга злата или сребра, пла-
тина, селен мора да се мери децима-
лама, поседује прописани квалитет 
и да са пратећим папирима стигне 

до крајњег купца на светској пијаци. 
Није баш увек све ишло глатко - на 
почетку сам ујутру проверавао себе 
шта сам претходног дана радио и, 
можда, негде погрешио. То је нешто 
што човеку узима много од живота. 
Некада је век „трајања” радника на 
овим пословима био осам-десет, а ја 
сам ту провео 21 годину. Однос према 
раду је био другачији и створили смо 
неке темеље млађим колегама. 

- Ово што се сада дешава у РТБ-у 
је изузетно добро и за предузеће и 
за грађане Бора – сматра Пантић. - 
Садашње руководство Басена и ТИР-а 
успело је да у овим временима, када 
се неке ствари продају врло јефтино, 
сачувају темељ не само Басена него 
и Србије и врате поуздање и образ 
радних људи. Не без разлога све очи 
су упрте у нас, јер када је нама добро, 
иде и целој Србији. Драго ми је што 
сам у неколико претходних година био 
део овога што се сада постиже и што 
ће бити у РТБ-у. Нека дођу млади и 
нека буду бољи од нас. Желим им пуно 
више рада. Иако сам се психички 
спремао за пензију, у почетку сам се 
осећао безвредним. Сада више пома-
жем супрузи, помало радим приватно, 
уз добру књигу и дружења, време 
брже пролази.

Момчило Живић (ТИР)
Најзадовољнији успешно 

обављеним послом
Металуршки техничар Момчило 

Живић свој пуни радни век од 40 година 
стажа (са бенефицијама) провео је у 
Ливници бакра и бакарних легура. Запо-
слио се 1976. у старој ливници, када је 

тамо радило њих 80, на три-четири ин-
дукционе пећи („петотонка” и „двадесе-
тотонка”). Почео је као „обичан” радник, 
временом напредовао до технолога на 
линији бакра (17 година) и са тог радног 
места отишао у пензију. - Радио сам 
по три-четири смене када је требало. 
Имао сам и технолошка унапређења 
решавајући неке проблеме на линији, 
тако да су ме звали од куће и дању и 
ноћу. И тако све док нова ливница 
није стала. Пећ коју сам „водио” – а то 
је технологија која се и данас уграђује 
у свету - има велики капацитет, само 
што треба да се уведе аутоматизација. 
Било је тешко док смо радили, од 
високе температуре зној лије на све 
стране, али је највеће задовољство 
када успешно обавиш посао. Другар-
ство је било велико, поготово када се 
ради у тешким условима. Упркос томе, 

тражио сам од њих да се максимално 
ангажују. То је екипа од 10-12 људи и, 
уколико затаји једна карика, све оде 
у шкарт. А, то није мало - 10 тона на 
сат, па треба да се поново враћа у пећ, 
што је свакако велики проблем. Дру-
гарство се настављало и ван посла - 
колеге ме и данас поштују, зову, долазе 
у моју кућу. Младима бих поручио да 
раде, али и да гледају себе. Имам троје 
деце – две ћерке и сина. Пензионерске 
дане најрадије проводим у риболову – 
бар једном недељно, по два-три дана, 
одем на Дунав и уживам. Мало се за-
нимам и око аутомобила, поправљам 
их и није ми досадно. Још увек имам 
утисак да нисам потпуно слободан.

МАЈДАНПЕК. - Дан рудара по-
себно свечан био је за 17 радника Руд-
ника бакра Мајданпек који су између 
два празника стекли право на заслу-
жене пензије. На пријему, који је њима 
у част приредио директор Светомир 
Мустецић, уз жеље за добро здравље, 
дуг живот и личну срећу, чуло се и да 
ће врата Рудника увек бити отворена 
за њих који су самопрегорним радом 
дали немерљив допринос развоју 
РБМ-а. Примајући поклон-честитке 
многи нису крили сузе због чињенице 
да напуштају колектив у којем су про-
вели велики део свог живота.

Стана Бранкован (РБМ)
Време обележавају људи

Стана Бранкован је једина жена 
која је између два Дана рудара радни 
статус заменила пензионерским:

-Провела сам 28,5 лепих година 

радећи у Руднику као чистачица. 
Било је некад овако, некад онако, али 
ипак лепо. Све тешкоће сам већ за-
боравила и знам да ћу то време пам-
тити по дивним људима са којима сам 
радила - каже Стана, тужна што је због 
болести морала у инвалидску пензију, а 
опет спремна да се нашали на свој рачун: 
- Тешко сам се запослила, а лако 
отишла у пензију. Младима желим 
да се лакше и брже запошљавају, руд-
нику да има више могућности да их 
ангажује, а свима да брину о здрављу, 
јер када је оно добро – све је лако – по-
ручила је Стана не кријући да јој, када о 
овоме прича, сузе једноставно беже.

Владимир Јасенски (РБМ)
„Марион 8“ ће „плакати“ за 

њим
Владимир Јасенски је, примајући 

поклон-честитку од директора РБМ-а 
Светомира Мустецића, чуо и необичну 
похвалу да ће „марион 8“ „плакати“ за 

њим.
 -Радни век сам провео сменски 

радећи на багерима, а „марион 8“ је 
само последњи у том низу. Запамтио 
сам све, и добро и лоше. Имали смо 
године производних рекорда, вели-
ких радних успеха, али и сјајне људе 
и другарство о којем бих данима 
могао да причам. Најтеже ми је било 
када је рудник био пред затварањем. 
И онда, као и сада, веровао сам у 
будућност рудника и сигуран сам да 
ће у Мајданпеку рударења бити и дуго 
после нас – рекао је Владимир Јасенски 
и поручио дојучерашњим колегама да 
негују другарство, брину о здрављу и 
добро раде.

Ненад Стојићевић (РБМ)
Да млади имају више 

посла и деце
Да годину дана није радио у Кучеву, 

Ненад Стојићевић би могао да се по-
хвали да је читав радни век провео у 
мајданпечком Руднику бакра као руко-
водилац вулканизернице, одржавања 
транспортних трака, машинске при-
преме, ПУС-а: 

- Било је свега, али тешкоће 
заборављамо и са радошћу се сећамо 
лепих догађаја, сјајних људи и добрих 
времена. Младим колегама желим да 
имају што више посла и – деце. Јер, 
када се све сагледа, ипак су деца 
најважнија – каже Ненад Стојићевић.

Традиционално дружење пензио-
нера завршено је обећањем да ће се и 
убудуће у оваквим и сличним приликама 
сретати, евоцирати успомене и дружити.

М. Милошевић 
Ј. Станојевић 

С. Вукашиновић  
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РБМ. - Интензивни радови на 
раскривању Андензитског прста, сва-
кодневна минирања и уклањање рас-
кривке учинили су недовољно без-

бедном деоницу магистралног пута М 
24, у подножју радилишта, на самом 
улазу у Мајданпек из правца Кучева. 
Измештање пута, које су челници РБМ-а 

дуго најављивали, постало је извесније, 
припрема алтернативног решења 
видљива, а коментари за и против све 
гласнији.

 Рудник бакра Мајданпек је као 
друштвено одговорна фирма још 
пре неколико месеци започео рад на 
алтернативној деоници преко Парти-
занског пута процењујући да ће на тај 
начин решити и 10-годишњи проблем 
Мајданпека са нефункционисањем зао-
билазнице око града.

-Тачно је, то је дужа 
деоница, али представља 
трајно решење. Траса 
је раније пробијена, 
постоји тврда под-
лога шест метара ши-
роког пута, делимично 
асфалтирана. Њега 
треба проширити, па 
је осветљавање већ 
обављено, мерења су 
у току, а одмах након 
добијања свих дозвола 
могли би да започ-
немо његово привођење 
намени - кажу у РБМ-у.

 Такво мишљење не 
деле мештани Дебелог луга. Њих 300 
потписало је петицију негодујући што ће 
им пут до Мајданпека, уместо шест ки-
лометара, бити знатно дужи. Реагујући 
на ту информацију, на последњој сед-
ници СО, одлучено је да све одбор-
ничке групе преко изабраних представ-
ника учествују у разговорима са чел-
ницима РБМ-а и „Путева Србије“ о 
најповољнијем решењу за све. Та група 
се састала 9. августа и затражила раз-
говор са представницима РБМ-а 20. 
августа, како би на основу релевант-

них података разговарали и о другим 
решењима. Незванично сазнајемо да би 
решење требало тражити у постепеном 
померању пута према Северном ревиру 
како радови буду напредовали или преко 
копа и дробљења. 

 У РБМ-у, међутим, кажу да су обе 
алтернативе неприхватљиве. Прва, са 
аспекта безбедности, а друга зато што би 
магистрални пут прекинуо везу између 
Северног и Јужног ревира и онемогућио 

рад. А, би било немогуће прибавити и 
дозволе, тако да је једино решење преко 
Партизанског пута.

 - Одустајање од измештања ове 
деонице пута значило би одустајање 
од копања око 200 милиона долара 
вредне руде – категоричан је Све-
томир Мустецић. Директор РБМ-а 
наводи значај овог посла за даљи рад 
Рудника бакра Мајданпек, али и града 
Мајданпека који би коначно добио 
трајну заобилазницу.

С. Вукашиновић

Мајданпек у вестима

ЈОШ НОВИХ ФАСАДА
У Мајданпеку је настављено уређење фасада најстаријих зграда, од-

носно оних које су најизложеније ударима ветра и прашине са Повр-
шинског копа РБМ-а. После радова на стамбеним објектима преко 
пута дирекције, у Карађорђевој улици, приводе се крају и на зградама 
у непосредној близини бензинске пумпе у Улици Светог Саве. Нове 
светле боје обрадовале су како станаре, тако и оне који овуда обавезно 
пролазе, уз коментаре да ведре боје поправљају и расположење.

ИЗЛОЖБА „ГЕОНАСЛЕЂЕ 
МАЈДАНПЕКА“

Крајем јула у Галерији центра за културу Мајданпек љубитељи 
уметности могли су да уживају у необичној изложби фотографија. Забе-
лежио их је Драган Миловановић, редовни професор на Рударско-ге-
олошком факултету у Београду, а у поставци „Геонаслеђе Мајданпека“, 
приредио мр Периша Живковић из Мајданпека. Фотографија једног 
од термалних извора у језеру Велики затон, редак примерак злато-
носне руде бакра ћелијасте текстуре на Чока Марину, изданак седи-
ментних стена забележен на путу према Рајковој пећини, само су 
део занимљиве фото-приче о геопрошлости Мајданпека и околине, 
подручју које представља и најстарији део Земљине коре, како је то ис-
такао мр Живковић. Историја цивилизације и метала настала је, такође, 
на овим просторима, а кречњаци који нас окружују датирају из доба 
Јуре. Све то чини подручје Мајданпека јединственим у свету, нагласио 
је на отварању аутор изложбе коју су Мајданпечани могли да погледају 
до 4. августа.

НА БАЗЕНУ ПРЕКО 9.000 
КУПАЧА

Градски базен у Мајданпеку је за 28 дана рада у овој сезони забе-
лежио посету од преко 9.000 купача. Како каже Миомир Марић, ди-
ректор СРЦ „6. август“, то је, у просеку, знатно боља посета него прет-
ходних година. Иначе, у плану је да базен ради до краја августа, одно-
сно док буде било интересовања. Ове сезоне реализована је и школа 
пливања коју је успешно похађало 20 полазника, а постоје изгледи да 
се до краја сезоне организују и ноћна купања.

 С. Вукашиновић

Седница СО у Мајданпеку

ЗА БИЗНИС ИНКУБАТОР  
ЈЕДНОГЛАСНО

Измењена и допуњена оснивачка одлука за ДОО „Бизнис инкуба-
тор“. – Оформљена радна група за разговоре о измештању деонице 
пута М24. – Општинско веће добило још три члана

МАЈДАНПЕК. - Још једну седницу СО Мајданпек обележила је 
дуга расправа о дневном реду и записнику са претходне седнице. У 
дискусији о изводу записника са претходне седнице општинског парла-
мента, поновљени су ставови о потреби да се подунавским општинама 
врати рента за поплављено подручје, као и о одлуци о смањивању оба-
веза НИС – Југопетролу са циљем да се спречи затварање пумпи код 
Милошеве куле и у Доњем Милановцу. 

 О одлуци о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Бизнис инкубатор“ Мајданпек, због усклађивања са новим законским 
решењима о привредним друштвима, чули су се бројни разлози „за“ 
и „против“, али је преовладао став да је за општину Мајданпек важно 
свако радно место, па је за одлуку гласало свих 29 присутних одбор-
ника. Именовани су чланови Скупштине друштва и за председника је 
изабрана Надежда Јовић. 

У радној групи која ће водити разговоре о измештању пута М24 
наћи ће се представници свих одборничких група у општинском парла-
менту, а Општинско веће добило је нове чланове Михајла Јовановића, 
Душана Шешума и Зорана Илића.

С. В.

Због радова на Андензитском прсту неопходно измештање деонице пута М24

pReko paRtiZaNSkog 
puta NajboQe?

То би било трајно решење и за заобилазницу око Мајданпека. - Мештани Дебелог луга петицијом изражавају незадовољство наводећи да ће 
им пут до Мајданпека, као и мештанима других села Горње реке, бити знатно дужи
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Конференција за новинаре Драгана Алексића, председника ЈСО Самосталног синдиката Басена

„Rtb mo@e i 
tReba da @ivi”

РТБ. – Свим запосленима у Ру-
дарско-топионичарском басену Бор 
честитам Дан компаније, а за њихов 
добар материјални положај, наравно, 
треба да се побринемо ми у синдикату. 
И свим рударима Србије, посебно 
Бора и Мајданпека, честитам њихов 
празник. Уз традиционални поздрав 

„Срећно”, желим да их срећа прати, 
и у породици и на послу, јер раде у 
врло тешким условима. Овим лепим 
жељама Драган Алексић, председник 
ЈСО Самосталног синдиката Басена, 
почео је традиционалну конференцију 
за новинаре, одржану трећег, а пово-
дом шестог августа - Дана РТБ-а и Дана 
рудара Србије.

- Сада имамо разлога за славље 
зато што смо до само пре неколико 
година имали врло ниске зараде са 
три месеца кашњења, скоро униш-
тену и утоварну и транспортну 
механизацију, капацитете за пре-
раду на ивици издржљивости, малу 
производњу, а пратила нас је и ниска 
цена бакра на светском тржишту. 
Све то „зачинили” су и неки људи у 
РТБ-у, граду, а и Синдикату, који су се 
здушно залагали да не буде јединства, 
да предузеће „оде на добош” и буде у 
рукама неких који нису били вредни 
ни помена о приватизацији а камоли 

о куповини РТБ-а. Срећан сам, јер 
је време показало да нису били у 
праву и да ова компанија може и 
треба да живи. Сада имамо све већу 
производњу, солидне зараде, регрес и 
топли оброк, обновљену механизацију 
у рударству, реконструкцију топио-
нице и изградњу нове фабрике сум-
порне киселине. За то је, пре свега, за-
служна Влада Републике Србије, по-
словодство РТБ-а, запослени, а део 
доприноса дао је и Самостални син-
дикат. Басен је друштвено одговорна 
компанија и то у синдикату морамо 
да знамо и – знамо! Не можемо бити 
против да се обнавља град, помаже 

јавним предузећима, локалној са-
моуправи, свима у граду којима је 
помоћ потребна. Наравно, знамо и да 
је то можда на уштрб неких наших 
привилегија које се тичу зарада. 
Међутим, и ми у синдикату смо 
друштвено одговорни. Апеловао бих 
и на локалну самоуправу, сва мала 
и средња предузећа, државна, при-
ватна да и она, у складу са својим 
могућностима, дају допринос граду - 
истакао је Алексић. 

Челник басенских „самосталних” се 
потом осврнуо на предстојеће актив-
ности, наглашавајући да ће ова година 
бити врло тешка, али и да је Самостални 

синдикат спреман за то. 
-Приводи се крају израда ко-

лективних уговора у зависним 
предузећима који су за нас и све рад-
нике нека врста статута. То морамо 
да завршимо до краја, јер нам 
предстоји и трансфорамција РТБ-а, 
која неће бити нимало наивна, и тога 
смо свесни. Актом, који ће потписати 
најпре републичка влада а после и по-
словодство, морамо комплетно да за-
штитимо све запослене, њихов радни 
стаж, личне дохотке, пошто статусна 
промена може да траје један дан, а 
може и шест месеци. Направили смо 
тај споразум и не желимо да уђемо у 
било какву трансформацију док се 

такав документ не потпише. Још увек 
нисмо добили оно што смо тражили од 
Министарства рада и социјалне поли-
тике, а односи се на Закон о пензијско-
инвалидском осигурању. Познато 
је да имамо много радника - рудара 
који, упркос пуном радном стажу, не 
могу да оду у пензију зато што немају 
довољно година – закључио је Алексић. 

На крају је апеловао на све одго-
ворне да се људима који живе у Самач-
ком хотелу укључи струја која је недавно 

„исечена”.
Ј. Станојевић 

РТБ. – Након шестонедељног 
пријављивања за монтажне куће 
интересовање за овај вид решавања 
стамбеног питања исказало је 382 
Борана, а за пословни простор у Капији 
Бора њих десеторо. Пошто је било много 
питања у вези са кућама, а оглас чији је 
циљ да се испита њихова заинтересова-
ност и даље отворен, овом приликом из-
носимо детаље који су нам познати.

Куће ће бити грађене у низу на огла-
шеним локацијама. Кад је у питању „Бор 
2“ још увек се бира локација. Још се не 
зна да ли ће то бити изнад или испод 
садашњег насеља, мада ће се настојати 
да то буде испод пута на улазу у овај део 
града, као и слободни плацеви у самом 
насељу. Проблем је у скупој земљи и 

Општина ће, по свему судећи, морати да 
преиспита ту своју одлуку, односно цену. 

Заинтересовани ће моћи да купе – за 
готово или на кредит - објекте од 50 до 
80 метара квадратних, са припадајућим 
плацем испред од једног ара. Куће 
од 50 метара квадратних једнаке су 
једноипособном стану, од 60 двособном 
до двоипособном, од 70 двоипособном 
до троипособном, а од 80 троипособ-
ном стану.

По речима генералног директора 
РТБ-а Бор Благоја Спасковског, цена 
ће бити прикладна, али ће се знати тек 
када се сви озбиљно изјасне шта желе. 
Међутим, већ је извесно да ће - они 
који су кредитно способни - своје нове 
домове моћи да купе на кредит код 

Erste и Volks банке и отплаћују их 15, 
20 и више година. Куће до 
70 квадрата биће просеч-
ног квалитета да би цена 
била нижа, а све могу бити 
изграђене и у лукс-изведби, 
што подразумева и више 
новца. Уосталом, сви прох-
теви и међусобне обавезе 
будућих власника, извођача 
радова и банака биће пре-
цизирани уговором.

Постоји могућност, и 
углавном ће то и бити, да 
се куће уговоре по систему 
„кључ у руке“, али и купе 
у такозваној сивој градњи 
– односно монтиране и 

застакљене - док ће паркет, плочице и 
остало власници сами уграђивати.

Љ. Алексић

Имамо разлога да славимо - све већу производњу, солидне зараде, регрес и топли оброк, обновљену механизацију у рударству, реконструкцију 
топионице и изградњу нове фабрике сумпорне киселине – изјавио челник басенских „самосталних”. – Заслуге за то, пре свега, припадају Вла-
ди, пословодству РТБ-а, радницима, а део доприноса дао је и Самостални синдикат. - Не желимо да уђемо у било какву трансформацију док 
се не потпише документ који ће заштитити све запослене, њихов радни стаж, личне дохотке, пошто статусна промена предузећа може да траје 
један дан, а може и шест месеци – поручио Алексић

Велико интересовање Борана за монтажне куће

kReditom do kRova Nad glavom
Куће ће бити у низу, површи-
не од 50 до 80 “квадрата”, про-
сечног (јефтиније) или лукс-
квалитета (скупље). - Кре-
дитно способни моћи ће своје 
нове домове да отплаћују 15, 
20 и више година код Erste и 
Volks банке. - Уговарање по 
систему „кључ у руке“, али и 
тзв. сиве градње – монтира-
не и застакљене – а власник 
даље (г)ради сам

Јадран Поповић и Драган Алексић
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БОР. - Поводом Дана рудара у Бору 
је отворен још један спортски објекат 
првенствено намењен младима за спорт 
и рекреацију. У спортском комплексу 
где су Спортски центар, балон сала, 
скејт-парк, стадион Фудбалског клуба 
„Рудар“, хиподром и аква-парк отворена 
је и картинг стаза са лавиринтом у сре-
дини.

Нову картинг стазу првом вожњом 
отворили су координатор пројекта Ми-
линко Живковић и директор То-
пионице и рафинације бакра Бобан 
Тодоровић.

-По ко зна који пут показали смо 
да је Рударско-тоипионичарски басен 
Бор друштвено одговорна компанија. 
Изградили смо једну од најлепших 
картинг стаза у Србији и настављамо 
уређење Бора – истакао је на отварању 
Бобан Тодоровић.

-Отворили смо још један спортски 

објекат за спорт и рекреацију и сада 
настављамо изградњу терена за мини-
голф, озелењавање и улепшавање 
целог овог комплекса – рекао је Ми-
линко Живковић и апе-
ловао на грађане Бора да 
чувају све што је изграђено.

Картинг стаза и лави-
ринт изграђени су сред-
ствима донатора, РТБ-а 
Бор и Скупштине општине 
Бор. Стаза је дугачка 350 и 
широка седам метара. Ла-
виринт у средини, изграђен 
од старих гума рударске 
механизације из погона 
Басена Бор, намењен је 
најмлађима за игру, а, 
уједно, повећава и сигур-
ност стазе. 

За свакодневну вожњу 
на картинг стази у Бору 

ускоро ће стићи десетак картинг возила. 
Цена вожње за десет кругова је 500 
динара. Већ на отварању млади Борани 

показали су велико интересовање за овај 
спорт и уживање на картинг стази.

М. М. 

БОР. – На заједничкој седници 
Скупштине и Управног одбора Рудар-
ско-топионичарског басена Бор чланови 
оба тела донели су одлуку о комплет-
ном реновирању и доградњи стадиона 

Фудбалског клуба „Бор“. За планирани 
посао, у који ће бити уложено 200 мили-
она динара, већ је обезбеђено 90 мили-
она, а остатак ће заједнички обезбедити 
РТБ Бор, локална самоуправа и Ми-

нистарство спорта којем је већ упућен 
захтев и чека се потврдна одлука. Толико 
коштају и слични спортски објекти у 
Зајечару, Лучанима, Ужицу... 

-Ово није улагање само у фудбал, 
него у спорт, здравље и традицију. 
Фудбалски клуб са светлом 
традицијом, који је био и прволигаш 
и друголигаш, заслужује услове бар 
да може да буде стабилан српсколи-
гаш, па можда и друголигаш. Овим 
неће бити запостављени други спор-
тови, напротив, локална самоуправа 
мора много више средстава да издваја 
за спорт – каже Милинко Живковић, 

директор Маркетинга РТБ-а Бор и пред-
седник Фудбалског клуба „Бор“.

За 50 година најстарији фудбал-
ски стадион у Бору толико је оронуо да 
готово нема услова ни за тренинге и утак-
мице, ни за публику. Зато је планирано 
да се изгради стадион са свим пратећим 
садржајима – главни и помоћни терен, 
осветљење, семафор, свлачионице, ку-
патила, трибине са четири и по хиљаде 
места за седење, 1. 500 метара квадрат-
них са ложама... Очекује се да ће нови 
стадион бити и профитабилна установа, 
да делом финансира сам себе.

М. М. 

БОР. – После комплетног уређења 
борског Зоолошког врта, где је до 
сада смештено више од стотину 
животињских врста, управа овог јавног 
предузећа омогућила је посетиоцима 
не само да разгледају животиње него и 

да се у новом кафићу одморе и освеже 
безалкохолним пићима и сладоледом по 
најнижим ценама у граду. 

Кафић на стотинак метара квадрат-
них сами су изградили запослени у ЗОО-
врту материјалом који је обезбедио Ру-

дарско-топионичарски басен Бор. Пред-
ност кафића нису само најниже цене 
него и то што се налази у непосредној 
близини мини дечијег игралишта, то-
богана и љуљашки, па родитељи могу 
да се одмарају пазећи на малишане 
којима су посета ЗОО-врту и игра 
најинтересантнији.

Само у дану када је кафић свечано 
отворен (22. јула), у ЗОО-врту је било 
више од пет стотина посетилаца (улаз је 

био бесплатан). 
Управа ЗОО-врта наставила је 

праксу да животињама рођеним на овом 
месту име дају деца до 12 година. На 
конкурсу за име младе лавице, која има 
тек нешто више од месец дана, победила 
је петогодишња Душка Спасић која је 
лавици дала име Нада и као награду 
добила десет хиљада динара.

М. М.

Још један спортски објекат у Бору

За одмор и освежење

Планирано комплетно реновирање стадиона 
„ФК Бор“

Рударско-топионичарски басен Бор још једном показао да је друштвено одговорна компанија. – Уређење спортског комплекса наставља се 
изградњом терена за мини-голф и озелењавањем и улепшавањем

У новом кафићу у борском ЗОО-врту цене безалкохолних пића и 
сладоледа најниже у граду. – На свечаном отварању кафића млада 
лавица добила име Нада

kafi] u Zoo-vRtu

ulagaWe u SpoRtSku 
tRadiCiju Одлуку донели чланови Скупштине и Управног одбора РТБ-а Бор. – 

За реновирање потребно 200 милиона динара. – Средства обезбеђују 
РТБ Бор, локална самоуправа и Министарство спорта

Nova kaRtiNg StaZa
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Шесна есто-
годишњи Милан Томин из Новог 
Сада победик је акватлон трке на Бор-
ском језеру која се одржава по програму 
државног купа Триатлон федерације 
Србије. Он је километар пливања и 
пет километара трчања завршио на 
првом месту у конкуренцији 41 так-
мичара из домаћих клубова. Друго 
место припало је Бојану Карановићу, 
такође Новосађанину, а трећи је био 

Владан Стојсављевић из панчевачког 
“Тамиша”. 

Трку на Борском језеру, на више од 
35 степени Целзијуса, обележила је бес-
прекорна организација за коју су за-
служни и многобројни волонтери и 
пријатељи борских триатлонаца из Ат-
летског и Бициклистичког клуба “Бор” и 
Пливачког клуба “Олимпија”.

На 59. Купу “Рудара” у спортском 
риболову, одржаном на Борском језеру, 

ове године наступале су екипе из Ки-
кинде, Вршца, Панчева, Пирота, Дими-
тровграда, Јагодине, Параћина и свих 
градова Тимочке Крајине. Изузетно ви-
сока температура смањила је количину 
уловљене рибе, али је лепо време по-
могло главном циљу манифестације - 
дружењу риболоваца које је, у поподнев-
ним сатима, настављено у Клубу РТБ-а 
Бор у Брестовачкој Бањи. Најбоље екипе 

и најуспешнији појединци освојили су 
пехаре, а гости из Кикинде узвратили су 
борском клубу уметничком сликом.

Такмичење риболоваца помогла је 
и компанија “Макси-Делез” која је под-
ржала и претходна клупска окупљања и 
еколошки дан борских риболоваца када 
је од пластике и отпада очишћена велика 
површина језерских обала.

М. М. 

Усред лета Црни врх се спрема за скијаше

Спорт на Борском језеру

ЦРНИ ВРХ. – Ако има таквих 
који после овог пакленог лета не желе 
кишу, онда су то градитељи жичаре на 
Црном врху. С обзиром на то по каквим 
врлетима раде, нашли би се на вели-
ким мукама, а готово су пред циљем. 
Мада је део послова на крчењу при-
лазних путева, трасе за жичару и нове 
скијашке стазе обављен прошле године 
механизацијом РТБ-а (донација), а рад-
ници ЈП Туристички центар сада поново 
уклањају последице ерозије, жбуње и 
младо растиње, оно што је урађено од 
првог августа ове године вредно је по-
хвале и упорности да се заврши до по-
четка скијашке сезоне. Због тога упо-
редо са грађевинским (Енергопројект), 
репаратурним и монтерским радовима 
(АТБ ФОД), Општина увелико разре-
шава имовинско-правене односе са 

„Србијашумама“.
Тако ће некада омиљено 

скијалиште Борана ову зиму доче-
кати са (постојећим) ски-лифтом (од 
хотела „Јелен-Хајат“ до метеоролошке 
станице) и новом жичаром од споме-
ника поред пута Бор-Жагубица, такође, 
до метеоролошке станице. Пошто су 
окретне станице на самом врху пла-
нине, на платоу поред Метеоролошке 
станице - са које пуца видик на све 
четири стране света – скијаши ће имати 

на располагању две стазе. Нову, поред 
жичаре, дугу око 1.500 м, која се гради 
за оне смелије, јер има заиста стрме део-
нице, и другу „питомију“ дуж ски-лифта 
према недовршеном хотелском компексу 

„Јелен-Хајат“, дужине око 800 м. Она је 
погоднија за почетнике и децу. Нова 
жичара биће одлична зимска, а и летња 
допуна управо обновљеном хотелу 

„Језеро“ на Борском језеру.
Са Јовицом Анђеловићем из 

РТБ-а Бор, који координира ове радове, 
прошли смо (11. августа) целом трасом 

нове жичаре од погонске станице код 
споменика  (на 737 м н.в.) до окретне 
станице на врху планине (1.040 м) и 
успут сазнали:

-Жичара је дуга 1.330 м и њоме се 
савладава висинска разлика од око 
320 м – објаснио је Анђеловић. – Биће 
постављена на 14 стубова (плус по-
гонска и окретна станица) од којих 
је половина већ монтирана, а за све 
остале грађевинске араматуре су већ 
на местима, копају се и бетонирају 
темељи у које иде од 10 до 17 „кубика“ 

бетона. Жичара ће имати 169 седишта 
(на растојању од око 15 м), радну-
скијашку брзину од 2,5 м у секунди 
и тзв. летњу – туристичку брзину од 
од 1,67 м/с. Са првом брзином жичара 
може да превезе 1.200 скијаша на 
сат, а са другом око 800 излетника 
– љубитеља планина, дивних буко-
вих шума, лековитог биља, дивљих 
јагода... 

Подсетимо да су овај објекат дони-
рала Скијалишта Србије са Копаоника. 
Демонтажу и транспорт опреме (опет 
као донацију) обавио је АТБ ФОД, а 
монтажне и електрорадове, које такође 
изводи ФОД, финансира РТБ Бор са 
250.000 евра, што је највећа донација 
Општини. И грађевински радови 
(вредни 125.000 евра) донација су 
Енергопројекта. План је да сви темељи и 
монтажа стубова са погонском и окрет-
ном станицом буду готови до првог сеп-
тембра, да би до његове половине усле-
дила монтажа челичног ужета и седишта, 
а потом технички пријем, пробни рад и 
последње припреме за зимску сезону.

Подсетимо да су скијаши прошле 
зиме могли да се окрепе у Планинарском 
дому подно ски-лифта, али да ће и поред 
погонске станице нове жичаре Општина 
уредити кафић сличне намене.

Љ. Алексић

@i^aRom „Sedlaju” plaNiNu

akvatloN i SpoRtSki Ribolov

Ова донација Скијалишта 
Србије, РТБ-а Бор, Ене рго-
пројекта и АТБ ФОД-а Општи-
ни донеће љубитељима ски-
јања стазу дугу око 1.500 мета-
ра и могућност да за један час 
њих 1.200 стигне на врх пла-
нине. – Жичара ће бити одлич-
на допуна новоотвореном хо-
телу „Језеро“ омогућавајући 
његовим гостима да и лети и 
зими уживају у црновршким 
лепотама, пошто хотелски ком-
плекс „Јелен-Хајат“ и даље 
пропада и зараста у коров

Добра организација акватлон трке и такмичења у спортском ри-
болову на Борском језеру. – Висока температура и ваздуха и воде 
умањила спорске резултате

Јовица Анђеловић на градилишту
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Представљамо Крсту Иванова, врсног енигмату из Бора

dok je pameti, bi]e i ukR[teNiCa

КОМЕ СМЕТА ЛЕПОТА?

БОР. – Укрштеница аутора Крсте 
Иванова, врсног енигмате из Бора, коју 
ћете и овог пута  сигурно радо реша-
вати, 194. је по реду објављена у нашем 
листу (прва је „осванула” у „Колективу” 
првог фебруара 1994. године). Суштина 
његових животних интересовања сажето 
је представљена у Лексикону српских 
енигмата, где о њему пише: „дипло-
мирани инжењер рударства, веран Ру-
дарско-топионичарском басену Бор”, 
а одмах потом и „значајан пропагатор 
српске енигматике, разноврстан и квали-
тетан аутор”, што најбоље илуструје две 
нераскидиве целине његове личности.

Крста је рођен 1946. године у Бан-
ском Долу крај Димитровграда. Након 
досељења у град бакра, завршио је 
Средњотехничку рударску школу и ди-
пломирао на Техничком факултету. За-
послио се 1975. на Површинском копу 
Бор и цео радни век, 35 година и четири 
месеца, провео је у РББ-у на различитим 
пословима. Почео је у техничкој при-
преми, затим је био сменски инжењер, 
руководилац примарног дробљења у 

„Великом Кривељу”, радио у службама 
инвестиција и развоја, заштите на раду и 
ИСО стандарда РББ-а. Од августа 2009. 
је пензионер.

Више од хобија
Можда је судбина хтела да на 

рођењу добије име Крста (асоцира на 
укрштање) и тако му одредила највећу 
пасију у животу која са несмањеном 
жестином траје од 1963. до данас. У 
свет енигматике увео га је, као ђака-

основца, његов први комшија Јован 
Савић са којим је свакодневно реша-
вао укрштене речи из дневних новина, 
исецао их, а у наредном броју прове-
равао колико су били успешни. Укр-
штенице су га толико заокупиле да је 
и сам почео да их саставља. И онда је 
дошао тај незаборавни тренутак 1963. 
године, када му је средњошколски лист 

„Млади техничар” објавио прву укрште-
ницу. Од прве ђачке до прве објављене у 
енигматском листу (10. новембра 1966. 
у „Енигми”) прошле су још три године 
писања, брисања и трагања. Његове 
укрштенице, испуњалке, клинови и пи-

рамиде, магични 
ликови почели су 
да се појављују 
у бројним листо-
вима (досад је 
објавио 6.000-8.000 
мрежастих заго-
нетки). Освојио је 
и прегршт награда 
на конкурсима и 
такмичењима, а од 
1973. учествовао 
је на свим (само 
једном изостао) 
сусретима енигмата 
Југославије, а сада 
Србије. Један је од 
оснивача Енигмат-
ског клуба „Бор” и 
његов вишеструки 
председник. 

-Досад сам 
сарађивао, и то 
још увек чиним, 

са преко 50 листова. Моје име у „Ениг-
матици”, „Разбибризи”, „Енигми”, 

„Еуреци” месечно се појављује више 
од 300.000 пута. Данас сам сигурно 
међу водећим енигматама у Србији, 
како по квалитету тако и по броју 
састављених/објављених радова, на-
равно из „главе”. Много мојих колега 
користи компјутер, али ја нисам при-
сталица такве комерцијалне енигма-
тике. Она је мој хоби, али, пре свега,  
занимљива поука, забава, провера 
знања и релаксација од свакодневног 
посла и пратећих брига. Док ме држи 

воља и памет у пензионерским годи-
нама, биће и укрштеница – обећава 
Крста.

Ризничар свезнања
Почев од записивања мање познатих 

речи, како би му биле при руци прили-
ком решавања, Крста је схватио да није 
могуће ни правити добре и веће укрште-
нице без речника и енциклопедија. У то 
време није било таквих помагала, па се 
зарекао да ће од прве плате обавезно 
купити „Вујаклију”. И тако је  почело 
попуњавање његовог лексичког фонда, 
а он је временом постао несвакидашњи 
колекционар овог научног материјала 
велике културне вредности. Крстина 
речничка библиотека, која  располаже са  
535 наслова (79 енциклопедија, 68 лек-
сикона, 102 речника, 21 лексикон-реч-
ник страних речи и израза, 26 правописа,  
62 географска атласа, водича, карата. . 
.), права је ризница свезнања. Посебно 
је поносан на најстарију - „Народну 
енциклопедију” Стојана Станојевића 
из 1925/29. и општу енциклопедију 

„Свезнање” из 1937. године. Поседује и 
руске, енглеске, француске, бугарске и 
финске лексиконе.

- Вероватно имам најбогатију 
збирку енциклопедија и речника у 
Србији, као мало која библиотека. 
Нема пара за које би их продао. Не 
знам да ли је Гинис забележио рекорд 
из ове области, а ја свима „бацам ру-
кавицу” ко има више – поручује Крста.  

Ј. Станојевић 

Захваљујући акцији „За лепши 
Бор“, коју заједнички воде Рударско-
топионичарски басен и општина 
Бор уз помоћ Донаторског фонда, за 
само годину дана град бакра је добио 
ново рухо: седам кружних токова, 
саобраћајнице пресвучене новим 
слојем асфалта, фонтане, окре-
чене фасаде зграда, новоизграђени 
објекти... Ко дуго није био у Бору, 
сада готово не може да га препозна. 
Гости су одушевљени новим осве-
женим ликом града, а домаћини по-
носни и са нестрпљењем чекају да и 
небо над Бором, после изградње нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине, постане чисто и град здравији 
за живот. 

Нико није против улепшавања 
града, мада има и опонената због 
међустраначких препуцавања са 
јединим аргументом: „Све је то лепо, 
али...“ 

Дневно-политички интереси могу 
бити и разумљиви (не и оправдани), 
али како схватити ружење града из 
обести, фрустрираности, некултуре, 
личног незадовољства због неоства-
рености, незапослености, социјаног 
положаја... Ако се и једни и други ру-
ководе питањем: „Ко још размишља о 
лепоти у духовно посељаченој земљи 
коју деценијама прати девалвација 
вредности, криза морала, политичка, 

економска, духовна криза...“ – онда ће 
свеопшта криза бити још дубља.

Новоизграђена балон хала у Бору 
осванула је просечена. У близини, 
поред новог Скејт-
парка, украдене су 
металне цеви ограде. 
Са улица и трото-
ара у многим дело-
вима Бора повре-
мено нестају ме-
тални поклопци 
шахти, бакарни 
олуци и бакарни 
кров са зграда, чак и 
металне решетке-
отирачи испред 
стамбених зграда, 
фасаде многих 
објеката освану на-
ружене неукусним 
графитима...

Коме смета ле-
по та?

Питање није упућено стру-
чњацима за људско понашање, не ни 
добронамерним грађанима који воле 
свој град – него онима који чине поме-
нута (не)дела. 

Бакарне олуке и кров, металне 
решетке-отираче испред зграда и 
поклопце шахти краду социјално 
најугроженији, али то их не оправдава 
да буду лопови. Још мање оправдање 

имају они који откупљују поменуте 
крадене ствари јер тиме постају сау-
чесници у криминалу. Преживљавање 
по сваку цену не може бути оправдање 
за деструктивно понашање.

Много индикативнији примери 
ружења града су просецање балон 
хале (први починилац) и порука поред 
(други починилац). 

Какав је рукопис оставио бахати 
починилац када је нову балон халу 
просекао у облику „смајлија“ (смешка)? 
И шта значи порука-одговор другог: 
„Једино будала може поново оно што 
уради друга будала“?

Први је, очигледно, млад, 
неиживљен, бахат, жељан доказивања, 
али не на конструктиван, него на де-
структиван начин. У томе, сигурно, 
има подршку „друштва“ које успут, 
од кафића до куће, преврће и пали 
контејнере за ђубре. За њега (њих) 
то је шала, али „смајли“ је на погреш-
ном месту. 

Други починилац, такође млад 
(можда баш из истог „друштва“), у 
жељи да буде духовит, „оригиналним“ 
графитом поред „смајлија“ („Једино 
будала може поново оно што уради 
друга будала“) бива двосмислен: упо-
зорава да други не буде будала и не 
просеца балон халу, или признаје да 
он сам, као будала, понавља слично 
ономе што је будала, уз већу штету, 
пре њега урадила. 

Да би се штета санирала, по-
требна су додатна средства, а да би 
се сачувало новоизграђено, неопходно 
је поставити видео-надзор, што 
такође подразумева додатна сред–
ства. И не само због тога генерални 
директор РТБ-а Бор Благоје Спасков-
ски моли грађане Бора:

-Чувајмо оно што смо урадили!
Ипак, није све узалудно: док има 

градитеља – биће и лепоте.
М. Милошевић

Белешка

Током скоро полувековне енигматске каријере сарађивао је са преко 50 листова у којима је објављено 6.000-8.000 његових радова. - Енигма-
тика је мој хоби, али, пре свега,  занимљива поука, забава, провера знања и релаксација од свакодневног посла и пратећих брига – поручује 
Крста. – Поносан на своју библиотеку енциклопедија и речника са 535 наслова

Крста Иванов поред своје богате библиотеке
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Отворена изложба радова учесника овогодишње Уметничке колоније „Бакар”

uvek Nove poetike

ВОДОРАВНО: 1. Део математике о бројевима, 7. Воћно дрво, 14. 
Евроазијска држава, 15. Угоститељски објекат, 16. Место код Панчева, 
17. Тон, 19. Име глумице Манчић („Улица липа”), 20. Гутљај, 21. Стид, 
22. Бродске саонице, 23. Симбол алуминијума, 24. Учесник догађаја, 26. 
Сума, износ, 28. Средњи таласи (скр.), 30. Посао, делатност, 31. Фран-
цуски писац, Жил, 32. Течно ткиво у жилама, 35. Италијанска глумица, 
Софија, 37. Име глумице Бањац, 38. Филмска звезда, дива, 39. Вршилац 

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО : алгебра, бресква, Турска, ресторан, 
Овча, звук, Анита, срк, срам, сле, Ал, актер, свота, СТ, рад, Верн, крв, 
Лорен, Мира, стар, аниматор, капија, катарка, караван.

анимације, 41. Врата, улаз, 43. Јарбол, 44. Пустињска поворка.
УСПРАВНО: 1. Света гора, 2. Палата-музеј у Паризу, 3. Држава на 

Балкану, 4. Старогрчка богиња судбине, 5. Боксерски клуб (скр.), 6. Класа, 
7. Играч одбране, 8. Радио станица (скр.), 9. Основна мера, прамера, 10. 
Врста лирске епесме, 11. Индијанско племе у Канади, 12. Хигијенски 
памук, 13. Летопис, годишњак, 15. Жестоко алкохолно пиће, 18. Заварено 
место, 21. Корисник стана, 22. Врста птице, 25. Козметичка маст, 26. Ен-
глеска племићка титула, 27. Активно друштво, 28. Врста корова, ладолеж, 
29. Мера за тежину, 31. Вртлог, 33. Људи, народ, 34. Планина у Босни, 36. 
Баруштина, мочвара, 37. Изумрла птица моавка, 38. Бања у Белгији, 40. Те-
ниски клуб (скр.), 42. Мера за површину.

БОР. – Поводом шестог августа - 
Дана рудара Србије, наредног дана у 
галерији „Бакар” у Бору, отворена је из-
ложба радова учесника овогодишњег, 28. 
сазива Уметничке колоније „Бакар”. По-
сетиоци су на постаментима могли да 
виде бронзане скулптуре шест познатих 
вајарских имена Србије: Давора Дукића 
(Београд), Владана Мартиновића 
(Аранђеловац), Тамаре Ракић (Бе-
оград), Данијеле Анђелковић (Бео-
град), Веселина Пејчића (Мајданпек) 
и Славка Живановића (Нови Сад). 
Поставку изложбе чини и дело Бра-
тислава Петровића, у знак сећања 
на овог преминулог истакнутог бор-
ског уметника и дугогодишњег руково-
диоца Колоније. Новина 28. сазива је 
видео-материјал уметнице визуелних 
медија Ане Стефановић која је вајаре 

интервјуисала, пратила у стопу и трајно 
забележила атмосферу током Колоније.

-Размишљам о овој колонији која 
је имала сјајне дане, узлете, макси-
муме, велике амбиције, као и многе 
кризе. Али, никада није престајала да 

ради. Свака по-
ставка је инте-
ресантна сама 
за себе – увек 
нове поетике, 
други аутори 
(има и млађих 
и средовеч-
них и старијих) 
дају део неких 
својих светова 
и поимања тро-
димензионалне 
с к у л п т у р е 

ливене у овом материјалу – казала је 
историчар уметности и ликовни крити-
чар Ивона Рајачић Барандовски, пред-
седница Уметничког савета Колоније 
„Бакар”, која је отварила изложбу.

Говорећи о значају и угледу који 

ужива ова манифестација, Слађана 
Ђурђекановић Мирић, директорица 
Музеја рударства и металургије, између 
осталог је истакла: - Откако нас је Ми-
нистарство културе 1992. године увр-
стило у ред значајних колонија, током 
две деценије изборили смо место на 
културној мапи Србије. То је огромно 
признање а, такође, и неизмерно 
задовољство да у Бору настају дела 
која су вредна за нашу државу.

Борани ће поставку моћи да погледају 
у наредних месец дана, а затим ће она, 
по традицији, обићи и друге градове у 
Републици. Покровитељи Колоније су 
Министарство културе, Рударско-то-
пионичарски басен Бор, Топионица и 
рафинација бакра и општина Бор.

Ј. Станојевић

Поставку чине дела шест познатих вајара: Давора Дукића, Владана Мартиновића, Тамаре Ракић, Данијеле Анђелковић, Веселина Пејчића 
и Славка Живановића, као и покојног борског уметника Братислава Петровића. - И. Рајачић Барандовски: „Свака поставка је интересант-
на сама за себе – други аутори дају део неких својих светова и поимања тродимензионалне скулптуре ливене у бронзи”. - Изборили смо место 
на културној мапи Србије, што је огромно признање а, такође, и неизмерно задовољство да у Бору настају дела која су вредна за нашу државу 
– казала С. Ђурђекановић Мирић
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С е ћ а њ е 

РАДОМИР 
ЂУРИЋ
13. 8. 2007. 
13. 8. 2012.

Фамилија Ђурић

С е ћ а њ е 

Дана 11.08. 2012. год. навршило се 
10 година откад није са нама наш

НОВИЦА 
ЛАЗАРЕВИЋ

дипл. инж. машинства 
11.08.2002.  -  11.08.2012.

С љубављу и поносом у срцу 
чувамо га од заборава.

Јелена и Драгица

С е ћ а њ е 
Двадесетог августа 2012. 

године навршава се 40 година 
од преране смрти нашег

ЖИВОРАДА 
МИЛОВАНОВИЋА

Поносни смо што смо те 
имали. У тишини вечног 

мира пратиће те заувек наше 
поштовање, јаче од заборава.

Породица Миловановић
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aNa bekuta i 
vatRomet

Након десет година пропадања, недавно је завршена прва фаза 
реконструкције хотела „Језеро” на Борском језеру који је поново заблистао, 
сада модерним, европским дизајном свог ентеријера. Али, претеча овог тури-
стичког драгуља Тимочке Крајине било је раније много у прелепој околини 
града бакра. Тако су првих поратних година минулог века пионири Бора ле-
товали на Црном врху и Ваља Кржану. На Црном врху „деца су смештена 
у лепим, удобним и светлим просторијама. Исхрана је разноврсна и деца 
једу пет пута дневно. Пружена им је могућност пуне забаве и правилног 
васпитања. Скоро исто стање је и у летовалишту на Ваља Кржану (изнад 
Борског језера, на путу према Црном врху). Деца су весела и здрава, а сло-
бодно време проводе у песми и игри”.

На снимку из старог албума: летовалиште на Ваља Кржану половином 
20. века.

Ј. С. 

Претеча туристичког драгуља

Научници пронашли Хигсов бозон
Научници који раде у 

највећем у свету судара чу 
субатомских чести ца, не-
далеко од Женеве, кажу 
да су пронашли честицу 
налик на последњи, 
али теш ко приметљиви 
кључни делић стандар-
дног модела физике. Два 
независна тима у Европ-

ском центру за нуклеарна истраживања – скраћено CERN – саопштила 
су четвртог јула да имају доказе о постојању честице истог типа као 
теоретски, такозвани Хигсов бозон, кога неки називају и „божијом че-
стицом“. 

Верује се да та честица ствара такозвано Хигсово поље, пакетић 
енергије који даје масу свим другим субатомским честицама, одно-
сно једну од кључних особина која објашњава постојање материје у 
свемиру. Научници кажу да су докази о постојању поменуте честице 
снажни, али да је потребно анализирати још многе податке. Представ-
ник једног од тимова, физичар Џо Инкандела, каже да су истраживачи 
на прагу открића које би могло да отвори „читав нови свет открића“.

„Овај бозон је веома суштинска ствар коју смо открили. Он није као 
друге честице. Досегли смо до ткива које чини универзум, до нивоа до 
кога никада нисмо стигли. Ово је кључ за објашњење структуре све-
мира. То би могла да буде крајња тачка стандардног модела, али смо 
прилично сигурни да стандардни модел не даје целокупну слику. Завр-
шили смо један део те приче, да тако кажем, и сада смо на граници 
нових отрића“, рекао је Инкандела.

У саопштењу CERN-а каже се да ће „комплетнија слика“ доћи 
касније ове године, после додатних експеримената. Доказ о постојању 
Хигсовог бозона потврдиће један од кључних принципа стандардног 
модела физике који објашњава да се све у свемиру састоји од 12 основ-
них честица. (Сајт: Глас Америке)

БОР. – На Дан рудара Србије и Дан Рударско-топионичарског 
басена Бор Борани су на поклон добили целовечерњи концерт Ане 
Бекуте. На позорници Амфитеатра Дома културе, у пратњи орке-
стра Мише Мијатовића, смењивали су се хитови познате фолк-
певачице  на задовољство неколико хиљада посетилаца.

-Знамо да радимо, али умемо и да се дружимо и веселимо. Ат-
мосфера је феноменална – био је најчешћи коментар упућен, пре 
свега, организатору овог концерта – РТБ-у Бор.

И фолк-певачица Ана Бекута, која је дан пре концерта у Бору 
певала истим поводом и у Мајданпеку, има речи хвале за рударе и 
публику у Бору и Мајданпеку:

-Овде живе вредни људи који знају и да раде и да се веселе. 
Бор је лепо уређен, али не допадају ми се неки делови пута до 
Бора и то би што пре требало поправити – рекла је после кон-
церта Ана Бекута.

Целовечерњем концерту Ане Бекуте у Амфитеатру Дома културе 
у Бору претходио је наступ џез-оркестра “Mambo stars”, а после кон-
церта Борани су уживали и у спектакуларном ватромету.

М. Милошевић 

Концерт на Дан рудара

Целовечерњи концерт Ане Бекуте у пратњи оркестра Мише 
Мијатовића завршен спектакуларним ватрометом


