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Прекоморске компаније припојене 
 Zijinu представљају квантни скок 

Да се не заборави страдање нације

Zijin Mining у 2018. остварио профит 4,1 милијарду РБМ, уз новчани ток од 10 милијарди јуана

Директор Long Yi поводом двадесетогодишњице агресије НАТО-а на СР Југославију

СЈАМЕН. – Године 2018. Zijin Mining пости-
гао је нове помаке у пословању, реформама и развоју. 
Главна делатност – производња злата, бакра и цинка 
– сврстава га међу три водеће компаније у кинеској 
рударској индустрији.

Укупна актива и оперативни приходи Групе према-
шили су 100 милијарди јуана, што је повећање за 26,4% 
и 12,1% у односу на исти период прошле године. Нето 
добит, како је објављено у годишњем извештају, била 
је 4,094 милијарде јуана, што је пораст за 16,7 одсто. 
Остварени новчани ток вредео је 10,233 милијарде 
јуана, односно 4,8% више. 

Изузев незнатног смањења производње злата због 
земљотреса у руднику „Поргера“, производња бакра 
повећана је за 19,52% на 248.600 тона и то захваљујући 
завршетку друге фазе постројења за прераду бакра и 
кобалта у руднику бакра „Колвези“ у Демократској Ре-
публици Конго и повећању из друге фазе проширења 
рудника бакра „Дуобаошан“ у провинцији Хеилонгђанг. 
Производња цинка је у истом периоду повећана за 2,98 
одсто на 278.000 тона.

Zijinovo пословање у иностранству нагло расте, 
тако да доприноси у земљи и иностранству постају 
све уравнотеженији. Производња злата у иностранству 
износила је 19,07 тона, односно 52,3% више, бакра 
60.100 тона или 24,2% више и цинка 99.900 тона, што 
представља повећање од 35,9 % у односу на укупне ко-
личине Групе.

Zijinove прекоморске компаније које су недавно 
припојене Групи представљају квантни скок. Ново-
стечена српска РТБ Бор Група и канадска корпорација 
„Невсун“ значајно су повећале стварне резерве, капа-

цитете и ресурсе Zijina, што је олакшало његов од-
рживи развој. Zijinove резерве злата достигле су 
1.727,97 тона, бакра 49,521 милион тона, а олова и 
цинка 9.5853 милиона тона. Вреди напоменути и то 
да су Zijinove резерве бакра достигле ниво рударских 
компанија светске класе, наведено је, поред осталог, у 
годишњем извештају о пословању Zijin Mining Grupe 
у 2018. години.

Zijin Mining ће се 2019. држати смера интер
национализације и свеобухватно ће промовисати 
изградњу новостечених пројеката са значајним 
утицајем и ресурсе брзо претварати у профит. 
Компанија ће се фокусирати на изградњу рудника 
бакра „Камоа“ у Конгу и горњег појаса рудника бакра 

„Тимок“ у Србији, активно ће промовисати унапређење 
и ширење рудника бакра „Колвези“ у Конгу, рудника 
бакра „Бор“ у Србији, као и оперативну интеграцију 
полиметаличног рудника цинка „Биша“ у Еритреји. 

Г. Тончев Василић 

紫金矿业2018年实现盈利近41亿 现金流超百亿
紫金矿业发布2018年年报。公司资产总额和营业收入双双突破千亿大关，同比分别增长26.4%和12.1%；公司实现归母净利润40.94亿元，同比增长16.7%；实现
经营性现金流102.33亿元，同比增长4.8%。3月25日，紫金矿业董事长陈景河、总裁蓝福生分别在上海、香港主持了公司2018年度业绩发布会，与资本市场进行
了广泛而深入的交流。
公司境外投资并购取得重大突破，新并购的塞尔维亚RTB BOR集团和加拿大NEVSUN公司显著提升了现实产能和资源储量，公司可持续发展动能强劲。截至2018
年底，紫金矿业保有黄金、铜、铅锌资源储量分别为1727.97吨、4952.11万吨和958.53万吨，其中境外黄金、铜、铅锌资源储量分别达到集团总量的65.5%、 
78.3%和25.3%。紫金矿业铜资源储量已接近国际一流矿业公司水平。

Новостечена српска РТБ Бор Група и канадска корпорација „Невсун“ значајно су повећале 
стварне резерве, капацитете и ресурсе Зијина, што је олакшало његов одрживи развој, пише 
у годишњем извештају Zijin Mining Grupe о пословању у 2018.

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Редовни ме-
сечни колегијум менаџмента Компаније који се од-
ржава сваког последњег понедељка у месецу, 25. марта 
завршен је говором директора Long Yiа поводом 
двадесетогодишњице агресије НАТОа на Савезну Ре-
публику Југославију 1999. године. Директор је казао: 

„Пре тачно 20 година, 24. марта, Сједињене 
Америчке Државе и НАТО пакт почели су 
бомбардовање Србије. Ова страховита агресија 
хегемонијског карактера трајала је 78 дана. Том 
приликом, како је пријављено, нанесена је штета 
од преко 100 милијарди долара али, оно што је 
много болније, неколико хиљада браће Срба из-
губило је живот, укључујући и 79 деце. Амбасада 
Кине у Југославији је такође намерно бомбардо-
вана, а троје наших кинеских сународника је по-
гинуло. 

Америка и НАТО пакт су сецирали Југославију, 
распарчали и раздвојили земљу, куће, породице. 
Има ли шта драгоценијег од живота? Да ли је 
ишта битније од територијалног интегритета 
којег вреди заштитити? 

На месту где је некада била амбасада Кине 
данас стоји плоча са натписом: „У знак захвал-
ности народу Кине за подршку и пријатељство у 

најтежим тренуцима за народ Републике Србије 
и у знак сећања на погинуле.“ 

У најтежим тренуцима Кина и Србија 
стајале су једна уз другу, међусобно се помагале и 
у заједничком страдању развиле су још искреније 
пријатељство. Данас, кинеске компаније долазе 
у Србију да заједно са српским народом изграде 
лепу и јаку Србију.

Другови, браћо и сестре, историја нам говори 
да нећемо бити малтретирани и понижавани 
само ако будемо јаки. Никада не смемо забора-
вити страдање нације! 

Пуни ентузијазма, путем правих дела, из-
боримо се да борска индустрија бакра поново 
засија! Напустимо себичне жеље за добијањем 
користи и моћи, сузбијмо свако понашање које 
штети интересу државе и Компаније, искоре-
нимо све лоше и лење радне навике и, срце уз срце, 
наставимо вредно да радимо и дамо допринос за 
ову земљу, за овај народ. 

Никада нећемо заборавити овај дан! Никада 
нећемо заборавити болну историју! Позивам 
вас да заједно одамо почаст српским и кинеским 
жртвама које су тада несрећно изгубиле живот.“ 

Обраћање директора Лонга испраћено је громо-
гласним аплаузом представника српског и кинеског 
дела менаџмента.

Г. Тончев Василић

 У најтежим тренуцима Кина и Србија биле су једна уз другу, међусобно се помагале и у 
заједничком страдању развиле су још искреније пријатељство. Историја нам говори да 
нећемо бити малтретирани и понижавани само ако будемо јаки. Зато вас позивам да пуни 
ентузијазма, срце уз срце, наставимо вредно да радимо и дамо допринос за ову земљу, за овај 
народ. Да се заједно изборимо да борска индустрија бакра поново засија – рекао је Long Yi

20年前的3月24日，美国和北约开始轰炸塞尔维亚，这场霸权主义的恐怖活动整整持续了78天，按照报告造成上千亿美元的经济损失。更让人痛心的是，数千名
塞尔维亚同胞在这场灾难中失去了生命，其中包括79个可怜的孩子。中国驻前南联盟大使馆也被蓄意轰炸，我们的3名中国同胞当场牺牲。
美国和北约肢解了南联盟，让原本完整的美好家园变得四分五裂。还有什么比生命更可贵的呢？还有什么比领土的完整更值得守护的呢？我们永远不会忘记这一
天，永远不会忘记这段沉痛的历史，让我们一起向在这场浩劫中丧生的中塞同胞致以最沉痛的悼念！
在中国驻前南联盟大使馆遗址，至今还伫立着纪念碑，上面写着：谨此感谢中华人民共和国在塞尔维亚共和国人民最困难的时刻给予的支持和友谊，并谨此缅怀
罹难烈士！在最艰难的时刻，中塞两国相互扶持，共渡难关，结下了深厚的友谊。今天，中国企业来塞尔维亚投资，与当地民众一起建设美丽富强的塞尔维亚。
同志们，兄弟姐妹们，历史告诉我们，只有强大起来，才不会受人欺凌！我们要不忘国耻，永结同心，努力工作，摈弃个人自私自利的权力欲望，打击一切损害
国家和企业利益的行为，破除所有懒散惰怠的工作习惯，满含激情，挥洒热血，用实际行动为波尔铜业再现辉煌而努力奋斗！为国家和民族的强大贡献自己的光
和热！

Long Yi
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Председник Zijin Mining Grupe приликом посете Бору и Мајданпеку изјавио:

Председник Zijin Mining Grupe започео акцију озелењавања и пошумљавања

На првом месту безбедност и екологија

До зелених рудника у Бору и Мајднапеку

紫金矿业集团总裁在访问博尔和马伊丹佩克期间表示：
安全和环保第一

蓝福生：安全比什么都重要，如果没有安全，全部等于零。 需要采取更好的
管理措施，这一领域的培训必须是每天进行的。 目标是绿色矿山！

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Истичући 
да му је драго и да је веома срећан што је поново у 
Бору (први пут је био 8. марта 2018. године), пред-
седник Zijin Mining Grupe Lan Fusheng рекао је да 
је „пројекат“ Zijina у Србији веома битан и за Владу 
Кине, подсетивши да су преговоре о њему, у про-
цесу приватизације, водили највиши државници двеју 
земаља.

-Непуна три месеца су прошла откад радимо у 
Србији, односно у Бору и Мајданпеку, и председник 
Србије нам је учинио част дошавши нам у госте. 

Посао је досад добро вођен и сви су помогли да буде 
тако – и српска и кинеска страна. Посебно бих се 
захвалио за то руководиоцима из Србије. И они и 
радници добро су прихватили кинеске колеге, па 
зато нема разлога да будем незадовољан – казао је 
Fusheng.

У јануару и фебруару производња у Serbia Zijin 
Bor Copper из објективних разлога није била на 

задовољавајућем нивоу, а то је, како је рекао, схватио 
обиласком терена у Бору и Мајданпеку. 

-Ипак, види се промена не само са технолошке 
стране, већ и са аспекта БЗНР и екологије. Желим 
само да нагласим неколико ствари и оне се првен-
ствено тичу безбедности и екологије. Проблеме 
у тим, али и у свим осталим областима, можемо 
заувек да решимо тек када нађемо праве узроке. 
Важно је да се послови из области БЗНР и заштите 
животне средине добро обављају. Потребна је већа 
брига за сегмент безбедности, па свест и сазнање 

о томе да треба да заштитимо себе нису довољне 
ствари. Постоје велики ризици на флотацијским 
јаловиштима, био сам на кривељским бранама 
и видео. Таква ситуација је у Кини незамис-
лива. Такође, био сам у многим рудницима, али 
нигде нисам видео толику прашину. Још увек смо 
далеко од онога што желимо да постигнемо и зато 
су на првом месту безбедност и екологија. Безбед-

ност је важнија од било чега, јер ако ње нема, све 
је равно нули. Морају да наступе много боље мере 
управљања њоме и обуке из ове области морају да 
буду свакодневне. Циљ је зелени рудник – подвукао 
је Lan Fusheng.

Председник Zijin Mining Grupe изразио је наду да 
ће за три године Serbia Zijin Bor Copper бити модерна 
компанија у којој ће плате запосленима расти, а сви 
заједно доприносиће економији.

 Zijin је симбол кинеско-српских односа – 
закључио је Fusheng. 

Посете

Lan Fusheng: Безбедност је важнија од 
било чега, јер ако ње нема, све је равно 
нули. Морају да наступе много боље мере 
управљања њоме и обуке из ове области 
морају да буду свакодневне. Циљ је зелени 
рудник!

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Одговорно ру-
дарство је пословни императив и темељ пословања 
Компаније, а складни односи са локалном заједницом, 
уз истовремено смањење утицаја на животну средину, 
јесу приоритет у свим слојевима организације Zijina. 
Од главне управе до регионалних компанија и од под-
ружница до оперативних јединица, пропагира се ис-
товетан принцип „Живот је на првом месту, а жи-
вотна средина приоритет“. Zijin сматра да безбедност 
и животна средина дају снагу за развој компаније и 
због тога посвећује велику пажњу одрживом развоју 
околине у којој послује. 

Да је то тако и у Србији, односно у Бору и 
Мајданпеку, на најбољи начин показала је акција 
озелењавања и пошумљавања у којој је лично уче-
ствовао и сам председник Zijin Mining Grupe, го-
сподин Lan Fusheng. Он је, заједно са директо-
ром компаније Serbia Zijin Bor Copper Long Yiем и 
главним инжењером за површинску експлоатацију 
Јовицом Радисављевићем, 15. марта посадио прву 
од укупно 23 саднице смреке у улици Ђорђа Вајферта.

Паралелно с тим, настављена је акција садње 
багрема на коповским одлагалиштима у Бору и 
Мајданпеку, са идејом да сваки запослени посади по 
пет садница багрема и на тај начин допринесе про-
граму зелених рудника.

Прву од укупно 23 саднице смреке, у улици Ђорђа Вајферта, посадио је Lan Fusheng са директором компаније Serbia Zijin Bor Copper Long 
Yi-ем и главним инжењером за површинску експлоатацију Јовицом Радисављевићем. - Наставља се и садња багрема на коповским одла-
галиштима у Бору и Мајданпеку

Г. Тончев Василић

Г. Тончев Василић

Председник Zijina препешачио је уздуж и попреко кривељско јаловиште
Постоје велики ризици на флотацијским јаловиштима и у Мајданпеку, 

констатовао је Lan Fusheng

Јовица Радисављевић, Lan Fusheng и Long Yi Мајданпечки „акцијаши” посадили 
6.000 садница багрема
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Председник Александар Вучић, у оквиру кампање 

Zijin ове године у Бор улаже 160 

 БОР. – Председник државе Алек-
сандар Вучић, у оквиру кампање 
„Будућност Србије“, посетио је 16. марта 
борску топионицу бакра, која послује 
у саставу компаније Serbia Zijin Bor 
Copper. 

Кинеска компанија Zijin ће, како 
је том приликом истакао председник 
Србије, само ове године у „Бор“ уло-
жити 160 милиона евра, а у наредних 
неколико година, уз налазиште „Чукару 
Пеки“, до две милијарде евра. Тиме 
ће се, рекао је Вучић, шестоструко 
повећати производња у наредних шест 
година, а највећи део тог новца биће 
намењен управо РТБу Бор.

-Очекујемо да за шест година 
производња буде троструко већа 
овде, дакле до 120.000 тона бакра, а 
да још 80.000 тона буде произведено 

у „Тимоку“. То је, дакле, петоструко 
или шестоструко већа производња од 
оне коју смо раније имали – истакао је 
председник Србије.

Обраћајући се радницима током оби-
ласка топионице бакра у Бору, Вучић је 
рекао да би и Бор и Мајданпек данас 
изгледали много другачије да је пре 15 
или 20 година пронађено решење за 
РТБ. Казао је да су га наши људи током 
његових ранијих посета компанији у 
Бору уверавали како смо чудесне помаке 
направили, али да је после, када је 
пронађен кинески партнер, чуо од њих 
да бисмо убрзо морали „да затворимо 
радњу“ да смо тако наставили.

-Хвала вам што сте препознали 
значај тражења и проналажења стра-
тешког партнера. Молим вас да по-
кажете да посвећеношћу Бор може да 

иде напред и да можете да се поредите 
са најбољим рудницима у свету, а да 
ова топионица буде као оне најбоље 
у свету. Желим да вас замолим да 

вредно радите и борите се за своје по-
родице. Имам апсолутно поверење 
у кинеско руководство, а они имају 
велико поверење у наше раднике. Вас 

Обраћајући се радницима бившег РТБ-а Бор, сада компаније Serbia Zijin Bor Copper, председник Србије Александар Вучић казао 
је да би и Бор и Мајданпек данас изгледали много другачије да је пре 15 или 20 година пронађено решење за њихову компанију. 
– Имам апсолутно поверење у кинеско руководство, а они имају велико поверење у наше раднике. Вас 5.000 може да буде покре-
тач источне Србије – рекао је председник Вучић. – Компанија Serbia Zijin Bor Copper је апсолутни приоритет у пословању Zijin 
Mining Grupe у Србији, казао је извршни директор и старији потпредседник компаније Zijin Mining George Fang

武契奇总统在“塞尔维亚的未来”运动中访问博尔铜冶炼厂

紫金今年投资1.6亿欧元，以后将投资20亿欧元

塞尔维亚总统亚历山大·武契奇对前RTB现在塞尔维亚紫金波尔铜业的工人说，
如果15或20年前找到了解决这家公司所有问题的方案，今天的博尔和马伊丹
佩克肯定会不一样。  -“我对中国管理层充满信心，他们对员工充满信心。你

们5000人会当塞尔维亚东部的动力。

紫金矿业集团执行董事副总裁方启学表示塞尔维亚紫金波尔铜业是紫金矿业
集团的绝对优先事项。

Вас 5.000 може да буде покретач источне Србије, казао је Вучић радницима 

Добродошлицу у Бор председнику Србије пожелео је председник Zijina Lan Fusheng
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милиона евра, а наредних до две милијарде
„Будућност Србије“, посетио борску топионицу бакра

5.000 може да буде покретач источне 
Србије – нагласио је Вучић у обраћању 
радницима. 

Председник Србије је поручио, 
такође, да ће држава увек помоћи кине-
ским пријатељима да пронађу најбржи 
развојни пут за опстанак људи у Бору 

и на читавом истоку Србије јер је РТБ 
један од најзначајнијих пројеката Србије 
и Кине, а Зијин је његов већински влас-
ник, баш као и истражне компаније 

„Ракита“.
-У протеклих неколико година 

између Кине и Србије потписано је 
и реализовано много пројеката. Али, 
очекујем да их буде још више. Ово је 
прекретница за „Бор“ и компанију 
Zijin, али и важан пројекат за односе 
Србије и Кине. Ова компанија је 
гарант да ће се у Бору остваривати 
рударска производња у складу са 
највишим светским стандардима 
када је у питању ефикасност и квали-

тет, али и заштита на раду и екологија. 
Имаћете велики број запослених, 
између 500 и хиљаду, у новом руд-
нику „Тимок“ (Чукару Пеки) који они 
отварају најкасније за три године. У 
ове прве три године, како ми је рекао 
главни шеф Лан (Fusheng, прим.аут.) 

они ће овде да подигну производњу 
на 80 хиљада тона бакра, а топио-
ницу да „дигну“ до четири пута. То 
значи велики напредак за Бор – казао 
је Вучић. 

Компанија Serbia Zijin Bor Copper 
је, како је новинарима казао извршни 
директор и старији потпредседник 
компаније Zijin Mining George Fang, ап-
солутни приоритет у пословању кинеске 
матичне компаније у Србији. 

-Овде смо три месеца. Видели смо 
потенцијал и позитивна кретања. 
Уверени смо да ћемо ове године моћи 

да произведемо 80 хиљада тона бакра, 
а повећали смо и производњу кон-
центрата бакра. РТБ је приоритет за 
нашу компанију – казао је Фанг.

На састанку са менаџментом, којем 
су, поред осталих, присуствовали ми-
нистар рударства и енергетике Алек-

сандар Антић и амбасадорка Кине у 
Србији Chen Bo, истоветан став је пред-
седнику Србије пренео и председник 
Zijin Mining Grupe Lan Fusheng.

Председник Србије Александар 
Ву чић је тога дана, у оквиру кампање 

„Будућност Србије“, посетио и Рогљево, 
Неготин, Кладово и Ртково. Говорио је о 
плановима за економски напредак овог 
краја, али и о проблемима које, како је 
рекао, треба да превазиђемо. Рекао је 
да га мучи демографска слика Борског 
округа у коме живи свега 114.000 људи 
и број незапослених, а само у Бору их је 

4.700. У наредних годину дана, како је 
обећао грађанима на завршном митингу, 
у Борски округ биће уложено 50 мили-
она евра, пре свега у путну инфраструк-
туру. То ће помоћи да у овај крај дође 
један инвеститор и отвори се фабрика.

Г. Тончев Василић 

 Називу компаније 
додата реч „Србија“ 

Онако како је 18. децембра про-
шле године обећано приликом 
потписивања уговора о преузимању 63 
одсто власништва у РТБ-у Бор, када 
је обелодањено да ће се компанија 
звати Zijin Bor Copper doo Bor, а да 
ће се врло брзо називу додати и реч 

„Србија“, остварило се 14. марта. Тада 
је, наиме, у Агенцији за привредне 
регистре извршена промена подата-
ка о називу фирме, па се од тога дана 
компанија званично зове Serbia Zijin 
Bor Copper doo Bor.

„Селфи” са председником

George Fang: „Бор” је апсолутни приоритет пословања матичне компаније у Србији

Држава ће увек помоћи кинеским пријатељима да пронађу најбржи развојни пут за опстанак људи у Бору и на читавом истоку Србије, 
поручио је председник државе кинеском менаџменту
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Министар рударства и енергетике похвалио 
Посете

Антић: „Запните у 

Ове године додатних 
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – 

Министар рударства и енергетике Алек-

сандар Антић, са сарадником (Иван 
Јанковић) из свог и колегама из Ми-
нистарства привреде (Милун Триву-

нац, Драган Угрчић) и Канцеларије 
Републике Србије за сарадњу са Кином 
(Павле Башић) посетио је деветог 
марта Фабрику сумпорне киселине и 
погоне борске топионице и електролизе 
бакра. Разлог посете, како је објаснио 
министар, били су разговори о томе како 
да се циљеви, које су пред Компанију 
заједно поставили Влада Србије и 
менаџмент кинеске Zijin Mining Grupe, 
остваре брже и ефикасније. Након 
разгледања терена, дијалог на ту тему 
вођен је у присуству представника ки-
неског менаџмента, свих руководилаца 
огранака и њихових погона, као и репре-
зентативних синдиката. 

Директор Компаније Long Yi је ми-
нистру Антићу саопштио главне узроке 
што у прва два месеца ове године није 
постигнута жељена производња, иста-
кавши да је реч о објективним разло-
зима и када је реч о Мајданпеку, где се 
без слободне руде у јануару и фебруару 
остало због, како је рекао, максималне 
експлоатације богате руде током прошле 
године, али и о кривељској флотацији, 
где је због неадекватног одржавања 
дошло до озбиљног оштећења на вели-
ком зупчанику треће секције млина са 
куглама, и топионици у којој је, због не-
достатка концентрата у јануару, обављен 
ремонт.

 – Све су ово објективни раз-
лози због којих у јануару и фебруару 
нисмо успели да достигнемо жељену 
производњу, али се, зато, од марта 
назире помак набоље. Ситуација још 
увек није идеална, али топионица 
има све боље резултате, поприма 
нов изглед, а и на нивоу управљања 
добија нове квалитете. Због зао-
статка са јаловином мораћемо да 
повећамо инвестиције у опрему, да 
константно радимо на раскривању 
лежишта како бисмо дошли до стања 

 БЕОГРАД. – На свечаности пово-
дом 73 године рада Рударскогеолош-
ког факултета у Београду (13. марта), 
министар рударства и енергетике 
Александар Антић изјавио је да је ру-
дарство постало једна од дугорочно 

најперспективнијих грана у Србији, 
где се очекују велике инвестиције. 

-Реализоване инвестиције у 
истраживања руда у Србији прошле 
године достигле су 100 милиона 
долара. Пре пет година, 2014, биле 
су планиране на 25 милиона и то 
показује да су инвеститори имали 
јасне перспективе отварања руд-
ника. Досад је у рударство у Србији 
инвестирано преко милијарду евра, 
а само у 2019. планирана су додатна 
улагања од 500 милиона евра. У тим 
укупним додатним инвестицијама 
планираним за ову годину, велики 
удео има стратешко партнерство 
Владе Србије са кинеским Zijinom – 
рекао је министар Антић. 

Наводећи да у Србији постоји 
140 истражних и 220 експлоатацио-
них поља, Антић је рекао да ће ре-
зултати у рударству бити значајни у 
будућности, а да ће томе велики до-
принос дати стручњаци РГФа, висо-

Антић: Преко милијарду евра инвестирано 

У укупним додатним улагањима у истраживање руда планираним за 
ову годину, велики удео има стратешко партнерство Владе Србије са 
кинеским Zijinom. – Природа нам је дала велики потенцијал, а ми 
ћемо као држава да обезбедимо светске услове да инвестирање у ру-
дарство буде атрактивно, казао је министар рударства и енергетике

баланса између руде и јаловине и до-
датних локација са отвореном рудом. 
Са аспекта геологије морамо појачати 
интензитет истраживања ресурса и 
зато смо довели близу 10-оро људи из 
нашег геолошког института и офор-
мили читав тим за геолошке послове 
који не ради само на експлоатацији 
богате руде, већ и на добром распо-
реду рудних резерви. У флотацијама 
морамо да решимо недостатак ре-
зервних делова, набављамо их уб-
рзано и складиштимо само рацио-
налне количине. Правовременим ре-
монтима настојаћемо да смањимо 
ризик рада опреме која има неки квар, 
а уједно ћемо подизати њено вре-

менско искоришћење. У топионици 
смо фокусирани на промену начина 
досадашњег рада. Набављамо кон-
центрат за прераду, ширимо мрежу на-
бавке материјала и идемо ка томе да 
прерађујемо по тржишној цени. Јер, 
ако увек имамо концентрат за прераду, 
трошкови ће пропорционално бити 
све нижи – објаснио је директор Long.

Истичући да је и у делу управљања 
видео бољитак иако, како је подвукао, 
део запослених има застарели начин 
размишљања, спор начин рада и, можда, 
нема жељу за променом, директор Long 
Yi рекао је министру Антићу да он и 
његов тим имају доста вере у Компанију. 
– Већ можемо да кажемо да смо срећни 

Синдикат и 
радници задовољни

Утиске запослених о прва три месе-
ца рада са кинеским колегама у новој 
компанији, министру и његовим коле-
гама и сарадницима пренео је председ-
ник синдиката „Независност“ Часлав 
Гаврић. – Драго ми је што је Zijin ушао 
овде као стратешки партнер, али мо-

рам да кажем да се та „прича“ не би 
десила да није било Благоја Спасков-
ског. Јер, требало је, пре свега тога, од-
ржати производњу без обртних сред-
става, изградити нову топионицу, уре-
дити град. За ово време, откако ради-
мо заједно са Zijinom, показало се да 
су они добри партнери, да су темељни 
и да предано раде на будућности Бора, 
Мајданпека и рудника. Брину о запо-
сленима и занима их какво је њихово 
расположење и да ли су задовољни. 
Ово је прилика да им кажем да радни-
ци јесу задовољни и да бих волео да се 
овако настави – рекао је Гаврић.

矿业能源部部长表扬波尔冶炼厂的成果

安蒂奇：“对矿业领域必须要付出努力“

只有我们挖我们自己的矿石，我们处理我们自产的铜精矿，这个项目才有利。虽然我已对技术进
步和冶金变化表示满意，但是我强调最关键的目标是采取更有利的推进采矿生产的措施。我们中
国伙伴计划投入巨资，提高质量，改善工作和安全条件，但是最重要的是我们当地员工对工作的

态度。仅有钱是不够的，最紧要的是好员工，所以我希望我尽快会看到更好的状况。

Цео овај бизнис има смисла 
ако копамо нашу руду и 
прерађујемо наш концентрат. 
Управо из тог разлога, уз 
комплименте које сам изнео 
за технолошки напредак и 
промене које су реализоване 
у металургији, упућујем као 
кључни задатак да се хитно 
предузму још снажније мере 
за унапређење рударске 
производње. Наши кинески 
партнери ће инвестирати 
велика средства, унапредиће 
квалитет, услове рада и 
безбедност, али је ипак 
најважније какав однос 
према послу имају наши 
радници.
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рударском делу“
резултате борске топионице бакра

у истраживање руда у Србији

500 милиона евра улагања

кошколске установе која обележава 73. 
годишњицу рада.

 Природа нам је дала велики 
потенцијал, а ми ћемо као држава 
да обезбедимо светске услове да 
инвестирање у рударство буде атрак-

тивно, а Рударско-геолошки факул-
тет ће дати стручан кадар и имаћемо 
сјајне резултате – оценио је министар 
рударства и енергетике.

Г. Тончев Василић

што смо овде и што учествујемо у 
напретку Компаније. Из дана у дан 
вршимо промене и смишљамо нове 
идеје. Ухватили смо правац набоље, 
све колеге раде вредно, а тако ће бити 
и убудуће како бисмо постигли про-
сперитет – казао је директор.

До бржих и видљивијих 
резултата

Министар рударства и енергетике 
Александар Антић, у име тима и Радне 
групе Владе Србије за праћење актив-
ности у РТБу, сада у Zijinu, у увод-
ном обраћању казао је да је Serbia Zijin 
Bor Copper стратешки важна компанија 
за Србију и да ће увек имати посебну 
пажњу Владе и председника Републике.

  Имаће и апсолутну помоћ у свим 
фазама развоја, не само овог сегмента, 
већ и других активности које Zijin 
Mining Grupa спроводи у Србији. О 
томе сам недавно у Торонту разгова-
рао и са председником Ченом и сло-
жили смо се да је овај пројекат од при-
оритетног значаја и за Зијин и за Ре-
публику Србију, те да зато имамо оба-
везу да уложимо максимални напор 

да резултати нашег заједничког рада 
буду бржи и што видљивији. Дошао 
сам да разговарамо управо о томе 
како да циљеве које смо заједно по-
ставили остваримо брже и ефикасније 
– рекао је Антић.

Наводећи да је задовољан оним што 
је видео у Сумпорној, Топионици и 
Електролизи и да је сада потпуно јасно 
да је РТБ добио једног снажног стра-
тешког партнера који има knowhow за 
унапређење технологије рада, министар 
је казао:

 Брзина и начин на који је 
повећана ефикасност када је то-
пионица у питању, али и квали-

тет онога што из ње излази као про-
извод, заиста су за сваку похвалу и 
ја честитам кинеским партнерима 
за брзе резултате који су видљиви 
голим оком. Мислим и да је то један 
снажан показатељ колико је одлука 
Србије да са Zijinom уђе у стратешко 
партнерство била суштински ква-
литетна. Планови о повећању капа-
цитета топионице, додатној линији 
и модернизацији електролизе, воде 
ка још бржем остваривању циља у 
односу на обавезујућу понуду коју 
је Зијин дао за стратешко партнер-
ство. Али, ту долазимо до кључног 
проблема - како топионицу „нахра-
нити“ сопственим концентратом и 
како обезбедити да доминантан рад 
свих наших процесних капацитета 
буде из сопствених сировина. Цео овај 
бизнис има смисла ако копамо нашу 
руду и прерађујемо наш концентрат. 
И, управо из тог разлога, уз компли-
менте које сам изнео за технолошки 
напредак и промене које су реали-
зоване у металургији, упућујем као 
кључни задатак да се хитно предузму 
још снажније мере за унапређење ру-

дарске производње – казао је министар 
Антић. 

Нема више импровизација 
Обраћајући се и у наставку говора 

пре свега српским руководиоцима, 
Александар Антић казао је да управо 
од њих очекује максимални ангажман и 
пуну посвећеност ради бржег постизања 
пословних резултата. – Имате нови 
менаџмент, тихе, систематичне и 
темељне људе. Знам да сте навикли да 
радите мало на импровизацију, мало 
кад Благоје (Спасковски, прим.аут.) 
подвикне, али импровизације више 
нема, а нема више ни ко да подвикне. 

Морамо да дамо резултат и молим вас 
да се уозбиљите. Наши кинески пар-
тнери ће инвестирати велика сред-

ства, унапредиће квалитет, услове 
рада и безбедност, али кључно је ипак 
какав однос према послу имају људи. 
Неће бити довољне само паре, људи су 
најважнији и зато хоћу да врло брзо 
овде имам бољу „крвну слику“ – рекао 
је министар.

-Убеђен сам – додао је он  да 
ће за три године ово бити најјача 
компанија у Србији и зато вас молим 
да се фокусирате на рударски сегмент 
јер је он кључни. Председнику Чену 
дали смо сву подршку и за пројекат 

„Тимок“, односно „Чукару Пеки“. 
Убрзање динамике може тамо да 
нас доведе до почетка експлоатације 
крајем 2020. године, а озбиљније 2021. 
То је важно и за Зијин и за Србију. 
Али, поновићу оно што сам казао и 
председнику Чену – то не сме ни на 
који начин да доведе у питање или 
успори реализацију наших планова и 
циљева овде у Serbia Zijin Bor Copper. 
Та два пројекта мора да расту заједно 
и да имају синергију.

Обраћајући се на крају Мајдан пе

чанима, министар је казао да се живо 
сећа времена када се тамо радило опре-
мом која је била на издисају. – Стање 

опреме је сада макар двапут боље, а 
биће још боље јер тако планирају ки-
нески партнери. Е, зато морате да дате 

резултате, а не да стално имамо неке 
разлоге зашто нешто не ваља – пору-
чио им је он пред препуном салом.

Ништа вас нисмо 
слагали

Уз оцену да су синдикати РТБ-а 
увек били важан стуб стабилности 
компаније и подршка свим напорима 
да се она сачува, министар рударства 
истакао је очекивање да и синдикат 
буде „на линији“ планова и циљева о 
којима се говорило. – Ништа вас нис-
мо слагали и видели сте да смо ово 
стратешко партнерство урадили, пре 
свега, у интересу компаније. Ни дина-
ра од ове приватизације нисмо узели 
за буџет или било шта друго у Србији, 
свака пара дошла је у ову компанију 
да би се она развијала. Зато, очекујем 
од вас да дате додатни импулс нашим 
људима да раде још снажније – рекао 
је Антић.

Горица Тончев Василић

Антић: Неће бити довољне само паре, људи су најважнији и зато хоћу 
да хитно унапредите рударску производњу

Комплименти на лицу места за технолошки напредак у металургији
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Велико интересовање кандидата за запослење у Руднику бакра Мајданпек

Разговор са студентима Техничког факултета у Бору у склопу подршке образовању

Стипендирање и 
стручно усавршавање

Посао за 18 возача

РБМ.  Информација да Рудник 
бакра у Мајданпеку треба да запосли 18 
возача тешких возила, прострујала је не 
само градом под Старицом већ и Бором, 
па се на заказани интервју, на који је На-
ционална служба запошљавања у Бору 
упутила 38, а Рудник бакра Мајданпек 

из сопствене базе података позвао још 
23 кандидата, појавило више од стотине 
заинтересованих за посао. Интервју је 
обављен само са позванима, на основу 
јасних критеријума сачињен је ужи 
избор од 25 кандидата, од којих је у на-
ставку процедуре изабрано 18.

Комисија чији је састав одредила 
компанија није требало да има тежак 
посао. Критеријуми за одлучивање де-
финисани су актима и процедуром, 
па су најважнији били врста и степен 
образовања, старосно доба и искуство 
на траженом послу. Предност су имали 
кандидати саобраћајне, а затим техничке 
(машинске) струке млађи од 40 година и 
са искуством. Комисија је у ужи избор 
изабрала 25 кандидата, а за њих је потом 
организован тест практичне вештине 
коју је требало показати на полигону у 
кругу рудника пред члановима комисије. 
Потом их је сачекала и психолошка про-
цена радне способности, након чега се 
комисија определила за 18 кандидата 

који су упућени на лекарски преглед за 
возаче, односно циљани лекарски пре-
глед за радно место са повећаним ризи-
ком. 

 Нама су возачи потребни. 
Повећава нам се укупан број возила 
у раду, а имамо и возаче са преко 40 
година стажа који би ускоро могли да 
оду у пензију. Зато је изузетно важно 
да нови возачи прођу предвиђени 
процес увођења у посао  истиче Бра-
тислав Благојевић, заменик руково-
диоца огранка РБМ, иначе председник 
комисије.

Изабрани кандидати се на послу 
очекују већ почетком априла.

 С. Вукашиновић 

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. 
– У настојању да побољша локалне 
друштвеноекономске услове кроз 
запошљавање, обуку и подршку обра
зовању, Компанија је у сарадњи са Тех-
ничким факултетом у Бору организовала 
(3. марта) разговор, односно интервју 
са студентима IV године основних ака-
демских студија на студијским програ-
мима рударско, металуршко и техно-
лошко инжењерство, као и са студен-
тима инжењерског менаџмента ове ви-
сокошколске установе. 

Подељени у девет група, са пред-
ставницима HR службе Компаније раз-
говарао је 81 студент. Сви они имали 
су прилику да се представе, кажу где 
виде себе у Компанији и објасне зашто 
размишљају о томе да им први посао 
буде у Serbia Zijin Bor Copper. Уз то, сту-

денти завршне године имали су при-
лику и да покажу колико добро баратају 
енглеским језиком јер је конверзација 
вођена на том језику. 

Компанија настоји да успостави 
дугорочне, одрживе и узајамно ко-
рисне односе са локалном заједницом, 
а притом добро разуме вредност обра-
зовних могућности. Због тога ће, као 
подршку образовању, под слоганима 

„Будућност почиње са тобом“ и „Буди 
стипендиста Serbia Zijin Bor Copper“, 
студентима Техничког факултета који 
прођу у наредни круг селекције пону-
дити усавршавање кроз различите про-
граме развоја и менторства, стипендију 
за труд и залагање током студија, као и 
запослење. 

Г. Тончев Василић

Под слоганима „Будућност почиње са тобом“ и „Буди стипендиста Serbia Zijin Bor Copper“ обављен први круг разговора са апсолвенти-
ма борског Техничког факултета. – Интервјуисан 81 студент завршне године, а онима који прођу у наредни круг селекције биће понуђено 
усавршавање кроз различите програме развоја и менторства, стипендија за труд и залагање током студија, као и запослење

НСЗ и РБМ позвали 61 кандидата на интервју. - У ужем избору 
нашло се 25 које су потом сачекали тест практичне вештине на 
полигону, психолошка процена способности, а онда и лекарски 
преглед за радно место са повећаним ризиком

Интервју на енлеском језику

Срећно!Млади, образовани и жељни посла
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КОП „КРИВЕЉ“. - Некако с 
пролећа, уз бољи распоред багера, на 
кривељском копу „процветао“ је и посао. 
Боља клима омогућила је и да се копов-
ски путеви фино поравњају и „пресвуку“ 
материјалом, али и да се израде ободни 
канали за „кроћење“ атмосферских вода 
које туда сваке зиме пролазе. 

-Дословце смо из блата „до гуше“ 
марта ушли у прашину, па путеве већ 
увелико прскају две нове „белазове“ 
цистерне. Довели смо их у ред, па је 
сада и безбедност боља, а краће траје 
и радни циклус једне камионске туре. 
Јаловину смо и овог месеца претежно 
возили на планир, али то је неминов-
ност док не завршимо ремонт транс-
портног система, односно линије 

„један“ са тамошњом дробилицом и 
чланкастим додавачем. Дробилица 
„два“ ради, али смањеним капаци-
тетом јер и тамо има аномалија на 
чланкастом додавачу, где треба да се 
замени ланац. Планирамо да ремонт 

линије бр. 1 завршимо до 20. априла, 
а да до тада заменимо ланце и лан-
чаник на чланкастом додавачу и на 
линији бр. 2. Онда ће транспортни 
систем бити у потпуности ремонто-
ван и спреман да значајно побољша 
резултате на јаловини. Јер, план је у 
том делу врло амбициозан, подразу-
мева два милиона тона раскривке ме-
сечно, и биће остварив тек по потпу-
ном оспособљавању транспортног 
система – каже управник кривељског 
копа Милан Делић и подсећа да његов 
рад скраћује релације, доприноси 
мањој потрошњи горива, али и већој 
производњи.

Делић истиче и да се од првог 
пролећног месеца производна „утак-
мица“ одиграва на четири фронта. Руду, 
каже, нападају, са четири „тачке“.

-У доњем текућем захвату, где су 
етаже 125 и 110, налази се багер К2 
и он од марта ради на богатијој руди, 
али изнад нивоа водосабирника. Сада 

је, дакле, на овој коти ситуација 
знатно повољнија него у фебруару, 
када смо радили испод нивоа воде. 
Следећа „тачка“ је кота 155 – 140, где 
ради багер ОК2. Тамо је руда слабијег 
садржаја него на етажи 110, али ком-

позитом направимо солидан који иде 
до 0,28% бакра. На трећој позицији, 
на коти 215, ради багер ПЦ 3000. Он 
уклања јаловину и припрема „терен“ 
за ископавање руде са коте 200, које ће 
почети у априлу. Значи, априла ћемо 
са западног дела копа са три места 
давати руду, плус са четврте „тачке“ 
на југоистоку, где смо ушли у коту 
320. Ако упоредимо овакву ситуацију 
са фебруаром, када смо само са две 
позиције давали руду, јасно је колико 
је слика боља од марта – истиче Делић. 

Поред бољег распореда багера 
и поправљених путева, за планску 
производњу и на руди и на јаловини по-

требан је и довољан број камиона у раду.
-Сада доста темељније одржа-

вамо велике камионе. Редовно прање 
омогућава нам да на време уочимо 
недостатке, евентуалне пукотине на 
доњим траповима и стројевима или 
шасијама. Темељније се раде дневни 
и велики сервиси, као и све поправке. 
Настојимо да правовременим пре-
вентивним застојима избегнемо 
хаваријско одржавање, које много 
дуже траје од оног које је испланирано. 
Одговорност спуштамо до изврши-
лаца и у том смислу интензивиране су 
обуке запослених о јачању свести у по-
гледу важности сваког посла у произ-
водном ланцу. Руковаоци и мајстори 
морају да знају тежину свог посла и 
схвате да њихов пропуст може да из-
азове застој капиталне машине, обу-
ставу производње, па и губитке. Нека 
врста едукације у том правцу постала 
је стална и обавезна – додаје управ-
ник копа „Велики Кривељ“. Он каже и 
да рудари на складу увек имају 30 до 50 
хиљада тона руде, за случај да се деси 

„пробој“ на неком багеру.  То не сме да 
осети флотација – изричит је Делић.

И у овом руднику, као и у осталим 
погонима свих огранака Компаније ин-
тензивно се уређује радни простор, 
почев од хигијене самих машина и места 
где се оне поправљају, па до околине.

Г. Тончев Василић

РББ
Производна „утакмица“ на кривељском копу игра се на четири фронта

У кривељској флотацији подижу часовну прераду и брину о агрегатима

Десант на руду и јаловину

Близу 30 хиљада тона                   
  дневно

ФЛОТАЦИЈА „КРИВЕЉ”. – По гон 
за припрему минералних сировина у Ве-
ликом Кривељу гланца се и до терује из 
дана у дан.  У протеклих десет година, 
колико сам у Флотацији, она никада 
боље, лепше и чистије није изгле-
дала. Рекао бих да нови изглед утиче 
и на расположење запослених јер сада 
посао обављају у лепшој и чистијој 
средини, па је и радна атмосфера 
боља – каже на почетку разговора тех-
нички руководилац ПМС постројења у 
Кривељу Грацијан Страиновић.

Истичући да „иду даље“ јер посла, 
како каже, има још, Страиновић наводи 
да је циљ, поред дневне прераде 30 
хиљада тона руде, висока поузданост 
свих агрегата.

-Часовну прераду полако са 415 
подижемо на 420 тона руде. Дневно 
прерадимо 29 хиљада тона и врло 
смо близу циљу да за дан оства-
римо прераду од 30.000 тона руде. 

Искоришћење које прати такву пре-
раду је врло добро, марта је у куму-
лативу износило 90%, па ћемо по-

кушати да ту вредност задржимо. 
Додуше, високом искоришћењу „ку-
мовао“ је ремонт згушњивача бр. 1 
и његово пражњење. Овај агрегат је 
након много година саниран и сада 
имамо његов стабилан рад. У плану 

је и сервисирање згушњивача бр. 2 
који је пре неколико година на моју 
иницијативу реконструисан у талож-
ник финих честица, па је прелив из 

„јединице“ ишао у њега. Приликом ре-
монта „јединице“, сав материјал смо 
пребацили у „двојку“ и, након дваде-
сетак дана, по завршетку радова, вра-
тили све у први „базен“, а и ово из 

„двојке“ сада препумпавамо у њега. 
Због тога је искоришћење овог месеца 
мало „јаче – објашњава Грацијан 
Страиновић и додаје да је на све то, пуш-
тена у рад и филтерпреса захваљујући 
којој је извучен сав концентрат који је 
годинама био таложен у погону Фил-
траже. 

-Филтер-преса, иако је још увек 

у периоду уходавања јер је недавно 
пуштена у рад, већ показује од-
личне резултате и влага у концен-
трату спуштена је на одличних осам 
одсто – истиче технички руководилац 
кривељске флотације. 

За 25 дана марта у погону за при-
прему минералних сировина прерађено 
је 683.500 тона руде, али је обављено 
још доста посла ради повећања ефикас-
ности и искоришћења опреме и агрегата. 
У два ремонта обложено је најпре чело 
млина за домељавање, а потом и плашт 
млина са шипкама на трећој секцији. У 
време тих застоја, како каже Страиновић, 
санирани су и други агрегати везани за 
трећу секцију.

Г. Тончев Василић 

За 25 дана откопано 683.820 тона руде и уклоњено непуних 700 
хиљада тона јаловине. – М. Делић: Поправка путева, добар рас-
поред багера, завршетак ремонта транспортног система и већи 
број расположивих дампера у раду услови су за још боље учинке 
у пролећним месецима. Прва два услова су испуњена, а до краја 
априла оствариће се и друга два

На сат се у кривељској флотацији преради 415, а дневно 29.000 
тона руде. Искоришћење у марту достигло 90 процената, а „кумо-
вао“ му је ремонт згушњивача и његово пражњење. – Филтер-пре-
са, иако је још увек у периоду уходавања јер је недавно пуштена у 
рад, већ показује одличне резултате и влага у концентрату спуште-
на је на одличних осам одсто. – Водимо рачуна о стању свих агрега-
та и поузданост им је данас далеко већа него раније, каже Грацијан 
Страиновић

Грацијан Страиновић

Милан Делић

Руду нападају са четири „тачке”

Лепша и чистија околина за бољу радну атмосферу



Понедељак, 1. април 2019. Број 2304, страна 10РББ / ПМС
Филтер-преса у кривељској флотацији пуштена у пробни рад половином марта

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. – Пробни рад филтерпресе мон-
тиране у филтражи Флотације „Велики 
Кривељ” кренуо је 14. марта. Пре тога 
обављено је пробно испитивање пратеће 
опреме водом (пуњење кондиционера 
и резервоара за прање филтерпресе), 
пуштене су пумпе да раде са водом и 
испрана целокупна инсталација за воду. 
Ваздух је пуштен претнодних дана, ком-
плетно је испитан, а систем стављен 

„под притисак”. Приликом наше посете 
кривељској филтражи (12. марта) 
одрађен је тзв. суви циклус – стручњаци 
и сервисери „Мецо Минералс”а испро-

бали су цео циклус 
рада филтерпресе, 
симулирајући га 
без воде и икаквог 
материјала. После 
тога, систем је 
напуњен водом 
(кондиционер и 
кош за прање фил-

терплатна) и завршена је проба. При-
ликом тог испитивања усаглашени су 
параметри у електроделу између сиг-
нала опреме коју је произвео „Мецо 
Минералс” (тзв. мастер, главни орман 
К1 одакле се врши управљање ) и оних 
у орману који је радио АТБ ФОД Бор и 

„Вест импекс”, где се упарују сигнали 
и аутоматско управљање рада филтер
пресе. 

 – Филтер-преса је капацитета 
24 тоне на сат. Цео процес (циклус) 
траје 12,7 минута, и у том периоду се 
дешавају четири операције: у првој 
се филтер-преса „храни” хидроме-
шавином преко муљне пумпе, друга 
је стезање и затварање филтер-пресе, 
при чему се одстрањује вода преко 
филтер-платна, трећа је удувавање 
ваздуха и истресање филтер-платна 
након отварања и последња операција 
је испирање или прање филтер-
платна. Суштина набавке и монтаже 
филтер-пресе, произвођача „Мецо 
Минералс-а”, јесте да гарантује про-
ценат влажности концентрата бакра 
испод осам процената, што захтевају 
уређаји, односно флеш-пећ и сушач 
при раду нове топионице. Плани-
рано је да се прва пусти у рад ова у 
В. Кривељу због највећег капаци-
тета производње. Друга се монтира 

у филтражи Флотације Бор где се 
прерађује шљака и јамска руда. Она 
у мајданпечкој флотацији остављена 
је за крај, јер су набављене нове 
вакуум- пумпе и постојећи систем за 
одводњавање у филтражи омогућава 
да влага у РБМ-у не прелази десет 
одсто, док у В. Кривељу и Бору она 
иде на 11%-12%  рекао је Јовица 
Анђеловић, руководилац пројекта 
уградње све три пресе из Зијина. 

Главни извођач је АТБ ФОД Бор који 
је извео комплетне машинске радове на 
уградњи филтерпресе, као и остале 
пратеће опреме. Произвео је и конди-
ционер, као посебну машину у овом си-
стему, резервоар и остале цевоводе. Ова 
фирма је, такође, обавила и електрора-
дове на пратећој опреми филтерпресе 
и створила услове за њено нормално 
функционисање. Поред АТБ ФОДа, 

радила је и фирма 
„Пиминг” из Бео-
града која је била 
задужена за развод 
ваздуха и уградњу 
компресора који је 
испоручила фирма 

„Атлас Цопцо”. Од 
потписивања уго-

вора (половином августа прошле године) 
до пуштања у пробни рад прошло је 
шест месеци, рачунајући да се пара-
лелно радило пројектовање, производња, 
испорука и уградња опреме.

С обзиром на то да је „Мецо Ми-
нералс” произвођач филтерпресе, 
његови сервисери били су и главни 
у ланцу пуштања и пробног рада. 
Дарко Сушић, представник „Мецо 
Минералс”а детаљно нас је упознао 
са њеним техничким карактеристикама 
 преса је типа VPA 153060, где се 60 
односи на број комора, као и две муљне 
пумпе ММ 250, чиме би кривељска 
флотација требало да реши проблем 
филтрирања за дужи временски период 
док не дође до планираног повећања ка-
пацитета. – Било је предвиђено да ме-
ханичка инсталација филтер-пресе 
почне петог и заврши се 20. децем-
бра минуле године. Захваљујући ан-
гажованости стручњака свих поме-
нутих фирми (РТБ, АТБ ФОД, ГРФ, 
АД WООД-а), то је окончано три дана 
пре рока. Сада смо уходана екипа за 

следећи пројекат. Ово су прве три 
филтере-пресе уграђене у Србији, али 
их у региону имамо око 20. Подсетићу 
да је „Мецо Минералс” пре овога ис-
поручио и монтирао флотацију у „Ве-
ликом Кривељу” и Руднику бакра 
Мајданпек  нагласио је Сушић.

Део радова у електроделу извели су 
радници Флотације „Велики Кривељ”, 

на челу са Дра-
ганом Перићем. 
Електрорадове на 
повезивању фил-
терпресе оба-
вили су овдашњи 
радници и елек-
тричари соп-
ственим снагама, 

предвођени Сашом Милићем, као и 
комплетну аутоматику, уградњу компо-
ненти електронике и повезивање сен-
зора, које је, такође, испоручио „Мецо 
Минералс”, електроничари кривељске 
флотације Дејан Билановић и Ивица 
Анђеловић. - Веома ми је драго што 
ћемо коначно моћи да радимо на новој 
и поузданој опреми и да ћемо са њом 
моћи да добијемо такав садржај влаге 
у концентрату који је задовољавајући 
за рад нове топионице (испод десет 
процената). Оно што нам предстоји је 
покретање филтер-пресе, уходавање 
и оспособљавање радника за рад на 
њој, јер ово је сасвим нова опрема са 
којом радници до сада нису имали 
прилике да се сретну- казао је Драган 
Перић, оперативни инжењер филтраже 
Флотације „Велики Кривељ”.

Почетку пробног рада присуство-
вала је и комплетна екипа ИТНМС-а из 
Београда који су пројектовали и импле-
ментирали опрему „Мецо Минералс”а 
са оном која је набављена на домаћем 
тржишту. На питање зашто се РТБ, 
потом Serbia Zijin Bor Copper doo Bor 
определио за овакву опцију, Анђеловић 
је одговорио: - Главни разлог је да 
би прошао јефтиније у овом делу. 
Зато нисмо узели комплетан базни 
инжењеринг и производњу цело-
купне опреме од „Мецо Минералс”-а, 
него смо на овом пројекту заједнички, 
уз пројектанте ИТНМС-а, обавили 
уградњу опреме. 

- У име свих пројектаната могу 
да кажем да смо настојали да 

што квалитетније спојимо израду 
пројекта филтер-преса „Мецо 
Минералс”-а, која представља врхун-
ску технологију и достигнуће у обла-
сти одводњавања, са свом пратећом 
опремом и домаће производње и оне 
коју није испоручио „Мецо Мине-
ралс”. Трудили смо се да то ускла-
димо са компресорском станицом и 
да подржимо цео систем што се тиче 
електронике која у В. Кривељу до 
сада мање-више није била присутна. 
Пројекат смо радили заједно, упо-
редо са извођењем радова, како би 
инвеститор у што већој мери добио 
пројекат у изведеном стању. Ком-
плетну техничку документацију 
смо предали петог марта за све три 
пресе и можемо да региструјемо да се 
све одвија према плану и редоследу 
пуштања. Што се тиче сарадње са ин-
веститором и са свим учесницима у 
пројекту, врло смо задовољни. Имали 
смо привилегију да пројектујемо 
нешто што до сада нисмо и много 
смо научили из овог пројекта – ис-
такао је Владан Милошевић, руково-
дилац екипе пројектаната, где су, осим 
ИТНМСа, који је радио технолошки 
део, били ангажовани, као подизвођачи, 
фирме „Геа” и „Пиминг” (техничка под-
ршка за компресорску станицу). 

Комплетну активност на изградњи 
објекта врло успешно је пратила стручна 
екипа са Грађевинског факултета из Бе-
ограда са којима је био закључен уговор 
за стручни надзор на овом пројекту у В. 
Кривељу, Бору и Мајданпеку, закључно 
са пуштањем у рад. Гојко Средовић, 
представник ГРФа, нагласио је да 

њихова екипа има 
12 стручњака који 
покривају овај про
јекат и који имају 
одговарајуће лице
нце и одобрења. На 
терену су била три 
одговорна стручна 
надзора: Слађана 

Ћирић Костић (грађевински радови), 
Петар Костић (машински) и Гојко 
Средовић (електрорадови). 

- Већ дуго (шест година) сарађујемо 
са РТБ-ом, сада Zijin-ом, и ово је 
још један успешно приведен крају 
пројекат који заиста побољшава 
технолошке процесе у компанији. У 
последње време, док смо ми овде при-
сутни, урађени су значајни пројекти, 
а производња је унапређена у великој 
мери – закључио је Средовић. 

Пробни рад филтерпресе ће 
трајати до половине априла. – Она 
ради у аутоматском режиму рада 
и за сада нема већих проблема, а 
ситни недостаци отклањају се у ходу. 
Најважније је то што се постиже 
комплетан капацитет Флотације 
преко филтер-пресе, а садржај 
влаге у концентрату бакра се креће 
од шест до осам одсто, у зависности 
од више технолошких параметара у 
самој флотацији. Ово је за сада од-
лично решење за рад нове топио-
нице – закључио је Перић.

Када је реч о филтерпреси у фил-
тражи Флотације Бор, окончан је меха-
нички завршетак уградње. Изведени 
су пробни електрорадови, испитивање 
и провера електровеза.

Проценат влаге у концентрату 
испод осам одсто

Ј. Станојевић

Јовица Анђеловић

Дарко Сушић

Драган Перић

Гојко Средовић
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Мартовска производња у РБМ-у ближа планској

У Рудник бакра Мајданпек пристиже нова опрема

Бушилица и теренска возила за почетак

Бољи учинак на руди

РБМ.  И током марта у Руднику 
бакра Мајданпек производња није била 
поштеђена непредвиђених тешкоћа, а 
самим тим ни у могућности да достигне 
планске захтеве, али је, реално, боља 
него претходних месеци у већини сегме-
ната. Са више од хиљаду тона концен-
трата бакра и одговарајућим количинама 
сребра и злата, мартовски производни 
учинак мајданпечких рудара наговеш-
тава боље резултате у наставку године 
који је оптерећен обавезом да се интен-
зивно покуша да надокнади део неоства-
реног у првом кварталу године. Подаци 
говоре да је план укупних ископина на 
површинском копу “Јужни ревир” по-
стигнут са 64,6 одсто. Учинак на руди је 
повољнији са остварењем од 96 одсто, а 
због планског садржаја бакра у руди, ко-
личина „црвеног” метала у руди је реа-
лизована са 97,6 одсто. 

- Приметно бољи резултат на бакру 
евидентан је због откопавања етаже 
210 на Истоку 1, првим проходом, 
као и рада багером „ОК” на етажи 

155, чиме је знатно побољшан укупан 
садржај бакра у руди  објашњава 
Андреја Марковић, главни инжењер 
за рударство за површински коп. - Ре-
зултати на руди били би повољнији 
да дно копа и кота 125 нису били под 
водом. Но, будући да је већим делом 
сада испумпана, почетком наредног 
месеца и тај део радилишта ће бити у 
експлоатацији. 

Укупан резултат на руди за март био 
би бољи да није било непредвиђених 
застоја у погону дробљења. И остварење 
на раскривци је у великој мери у зао-
статку, јер још није померена транспор-
тна трака Т06, а транспорт на спољно 
јаловиште захтева много више вре-
мена, транспортних јединица и трош-
кова.  Сагледавање могућности 
за остваривање континуитета у 
откопавању руде и количини бакра 
довело је до одлуке о поновном 
отварању лежишта „Чока Мускал”, 
што ће допринети стабилности у 
снабдевању рудом  наводи Марковић. 

Додаје да је отварање овог радилишта 
започело уклањањем првих око сто 
хиљада тона раскривке са постојећом 
опремом. - Са бољим временским ус-
ловима и ангажовањем помоћне 
опреме, створиће се повољнији услови 
за рад опреме на копу, како утоварне 
тако и транспортне. 

У међувремену, на реци Мали Пек 
монтажом и активирањем нових муљних 
пумпи, које су ефикасније за рад у акту-
елнтим условима, побољшана је сигур-
ност у препумпавању. - Продужавањем 
цевовода из зоне раседа и исушивањем 
корита од бензинске пумпе до локације 
иза Фазе 1 Транспортног система, те 
предстојећим постављањем челич-
них облога у кориту реке, стварају се 
услови за безбеднији рад, подизање 
динамике ископина, остварење план-
ских задатака и довођење потрошње 
нормативних материјала у планом 
предвиђене оквире - наглашава Мар
ковић. 

И на линији пререраде, одно-
сно у погону Флотације прилике се 
полако нормализују, иако је и током 
марта било много непредвиђених 
тешкоћа на појединим кључним тач-
кама.  Полако хватамо залет за боље 
резултате, а после неколико изу-
зетно тешких месеци и проблема са 
којима смо неочекивано морали да 
се суочимо, да брзо реагујемо и ре-
шавамо  каже Јелена Ђурић, главни 
инжењер за флотацију РБМа, уверена 

да ће април донети стабилизацију при-
лика и још боље резултате. - У марту 
смо забележили пораст искоришћења, 
побољшање квалитета, па и већу 
производњу. Она је, додуше, са нешто 
више од хиљаду тона бакра у кон-
центрату и одговарајућим количи-
нама злата и сребра, мања од плани-
ране, али треба имати у виду да смо 
имали проблеме на линији дробљења 
руде, морали да подзидамо темеље 
11. секције, интензивно радимо на 
уградњи филтер - пресе у филтражи, 
а уз сав редован и ванредни посао, 
много тога успели да одрадимо на 
подизању В секције и појединим 
линијама флотирања, уз које ћемо 
имати боље услове и капацитете за 
остваривање плановима захтевану, 
већу производњу.

Остварени тренд у мартовској 
производњи води ка бољим произ-
водним резултатима већ у априлу. - 
Веће ангажовање, бољи учинак 
и повољнији резултати су оба-
веза сваког од нас - каже Бранислав 
Томић, руководилац огранка РБМ. По-
себно наглашава значај одговорности у 
сваком послу, на сваком радном месту, 
те обавезу сваког запосленог да личним 
ангажовањем помогне остварењу пла-
нова: - Наредних месеци имамо оба-
везу да квалитетним и безбедним 
радом, у постепено све повољнијим 
условима, остваримо планске захтеве.

РБМ.  У складу са најавама да ће 
захваљујући снажној подршци стра-
тешког партнера површински коп Руд-
ника бакра у Мајданпеку у најскорије 
време променити слику и постати 
велико радилиште, из службе марке-
тинга Serbia Zijin Bor Copper doo Bor, 
половином марта стигла је потврда да 
је потписано више уговора за набавку 
нове опреме. Реч је о првим од бројних 
моћних рударских машина које, прак-
тично, представљају нови инвестици-
они циклус, уз који ће амбициозни пла-
нови за значајно повећање производње 
добити реалну подршку.

- У РБМ ће стићи шест дампера 
“белаз” носивости 220 тона - прецизира 
Братислав Благојевић, заменик руко-
водиоца огранка РБМ. Додаје да се прва 
два очекују већ крајем априла, што би 
требало да значи да ће најкасније почет-
ком маја моћи да се заврши монтажа, од-
носно да ће већ од 10. маја бити опера-
тивно спремни за рад. 

Бушилица “EPIROC” Fleki ROC D60” 
стигла је на површински коп „Јужни 
ревир” РБМа (23. марта) као најављено 
појачање рударске опреме. Та снажна, 
рударска машина изузетних радних ка-
рактеристика ће олакшати рад баге-
рима, посебно, на раскривању у којем 
мајданпечке рударе очекују велике оба-
везе.  Мало је рећи да нас је нова бу-
шилица реномираног произвођача ру-
дарске опреме “Atlas Copco” обрадо-
вала  каже Благојевић. Додаје да ће се 
одмах након обуке бушача нова буши-
лица наћи на терену, недалеко од багера 

којима је преко потребна за нове и боље 
резултате. 

Ова бушилица има изузетне тех-
ничке карактеристике и висок капаци-
тет бушења, па ће бити од помоћи када 
на површинском копу буде требало про-
дрети у велике дубине. Пречник отвора 
за више пролаза је 150 милиметара, има 
хидрауличко повлачење, ротациону 
главу, максимална дубина рупе већа од 
55,5 метара, мотор 354 киловата… За 
континуиран рад на површинском 
копу у Мајданпеку исправност буши-
лица је од изузетног значаја. Нова бу-
шилица пристигла је у право време 

 истиче Андреја Марковић, главни 
инжењер за рударство за површински 
коп. Додаје да је обука руковаоца у току, 
а њеним пуштањем у погон припрема 
за рад утоварне опреме је подигнута на 
виши ниво, као и њен степен ефектив-
ности. 

У РБМу кажу да се бушилица 
„EPIROC“ D60 сврстава у ред опреме за 
бушење која се добро показала у бројним 
захтевним операцијама рударства. Ру-
коваоцу пружа и комфор, пошто се све 
управљачке функције могу контроли-
сати са конзоле у кабини, а има одличну 
видљивост са несметаним погледом на 
командну таблу. Кабина је термички 
изолована, опремљена затамњеним си-
гурносним стаклом, ергономским се-
диштем и сигурносним појасом. Иску-
ства су показала да се њоме ефикасно 
рукује. 

 У РБМу са посебном пажњом 
очекују пристизање булдозера “komatsu” 

475, највећег који улази у мајданпечки 
рудник. - Овако велики булдозер, 
снаге 671 кw, до сада нисмо имали. 
Његова испорука, због делова ван-
габаритних мера, односно потребе 
за специјалном пратњом прили-
ком транспорта, очекује се почетком 
априла. Требало би да већ у првој 
декади априла буде код нас. Следеће 

“појачање” је и багер “komatsu” ПЦ 
4000, а два таква већ поседујемо у 
нашој флоти. Он треба да стигне сре-
дином јула, што је прихватљив рок 
када се има у виду чињеница да се 
на те велике и моћне машине на ис-
поруку чека више месеци. Поред њих 
стиже и неколико нових радионица, а 
потписан је и уговор за испоруку ком-
пресорске станице за рад у самој хали 
Новог сервиса, за одржавање опреме 
и пумпање пнеуматика. 

Благојевић је навео информацију да 

је потписан и уговор за виљушкар са ма-
нипулатором за рад на замени пнеума-
тика. То је квалитетна машина Hyster, 
произвођача са светском репутацијом 
снажних и поузданих машина, велике 
носивости, дизајнираних да максимално 
олакшају рад и манипулацију тешким 
теретима и у најтежим условима рада.

Када је реч о теренским возилима за 
кретање унутар рудника, вести су добре. 

- Два возила су стигла, од којих је једно 
за Мајданпек, а очекује се испорука 
још 13, тако да ће са укупно 14 терен-
ских возила функционисање, али и рад 
на терену бити неупоредиво лакши и 
ефикаснији - истиче Благојевић. Додаје 
да је за помоћну механизацију  два 
грејдера и мање утовариваче, као и при-
марну дробилицу, уговарање у завршној 
фази, па се ускоро очекује потписивање 
уговора.

На површинском копу план укупних ископина остварен са 64,6, а 
учинак на руди 97,6 одсто. – Активирано лежиште „Чока Мускал”. 
– У Флотацији, упркос бројним проблемима, пораст искоришћења, 
побољшање квалитета, па и већа производња у односу на почетак 
године

С. Вукашиновић

С. Вукашиновић

Нова бушилица, са пречником бушења од 150 милиметара, биће 
одлична „пратња” багерима
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РБМ.  Уградња и монтажа нове фил-
терпресе, капацитета 20 тона сувог кон-
центрата на сат, постројења које треба 
да стабилизује и унапреди рад у фил-
тражи, завршној фази филтрације кон-
центрата у Руднику бакра у Мајданпеку 
према најновијим сагледавањима, тре-
бало би да буде завршена до 20. априла. 
То је само један од бројних послова у 
овом огранку компаније који су стицајем 
околности одлагани, а ових дана се 
ужурбано приводе крају и  намени. 

- На уградњи филтер-пресе АТБ 
ФОД Бор је касније стартовао у 
реализацији свог дела обавеза, због 
заузетости на пословима у Кривељу и 
Бору. Половином марта одржан је са-
станак са свим извођачима ангажова-
ним на уградњи овог постројења и са-
гледани су нови термин планови - каже 
Светомир Мустецић, главни инжењер 
за инвестиције и развој у РБМу. Додаје 
да је из ФОДа затражено да рок буде тек 
2. мај, али су у РБМу инсистирали на 

скраћењу и коначно договорили да завр-
шетак монтаже буде 20. априла. Како 
кажу, то је од значаја за остале извођаче 
радова који своје послове треба да при-
лагоде тако планираном завршетку рада. 
Наводе да је рад на инсталацијама према 
очекивањима, завршен од компресора 
до разделника. Када филтерпреса буде 
монтирана, биће потребно још пет дана 
да се коначно заврши тај део послова.

Екипа из АТБ ФОДа Бор је у другој 
половини марта интензивно радила на 
монтажи, а био је присутан и сервисер 

“Метсо Минералса”, проверавајући да 
ништа не буде оштећено и не недостаје. 
Практично, почела је монтажа филтер
пресе извлачењем делова из магацина, 
укрупњавањем плоче, уградњом резер-
воара за кондиционер и темеља пумпи за 
пулпу. У читавом овом послу су од по-
себног значаја електро радови.

- Извођач “Микроконтрол” се по-
бринуо да све крупније елементе при-
преми у својој радионици, па ће, када 
им пошаљемо термин-план, исплани-
рати како да уклопи повезивање свих 

инсталација, не само везано за филтер 
пресу. Створили смо услове да до 15. 
априла буде окончано све што се тиче 
припремних радова, како би филтер-
преса могла да започне пробни рад  
наглашава Мустецић.

Ипак, наводе у РБМу, све зависи 
од АТБ ФОДа и тога хоће ли ове зах-
теве моћи да испуни. Предвиђени рок 
је истекао 28.марта, а закашњење је ус-
ловило и пробијање рокова од стране 
других извођача радова, иако су у РБМу 
оно што је била обавеза да ураде са-
мостално завршили у року. Најновија 
сагледавања говоре да би 21. априла тре-
бало да уследи пробно пуштање у рад 
и тестирање, уз присуство сервисера 

“Метсо Минералса”из Шведске.
Дејан Вагнер, технички руководи-

лац филтраже, потврђује да је за заврше-
так радова на филтерпреси сада све на 
извођачима са стране, а док се не створе 
услови да се она укључи у процес пре-
раде, у филтражи се ради уз помоћ пре-
осталих вакуум филтера.

С. Вукашиновић 

РБМ
У РБМ-у приводе крају уградњу и монтажу филтер-пресе

На површинском копу РБМ-а много посла око Малог Пека

Погон Производних услуга РБМ-а наставља стару праксу

Пробни рад од 21. априла

РБМ.  Да би повећали сигурност у 
препумпавању вода Малог Пека на део-
ници подно Андезитског прста, на повр-
шинском копу РБМа лепо време без па-
давина искористили су за велике радове 
на цевоводу. Постојећи цевовод дужине 
372 метра издигнут је на бедем дуж 
корита реке Мали Пек, а предстоји и 
његово продужавање за додатних више 
од 300 метара, са циљем да се избегну 
проблеми на копу актуелни у време 
обилних падавина.

- Постојећих шест линија за 
препумпавање воде изместили смо на 
сигурну позицију, по бедему, уз ново-
трасирану линију корита, како бисмо 
избегли оштећења, пуцања појединих, 
а тако и застоје на испумпавању 
због слегања терена - објаснио нам 
је потребу за издизањем линија на 

нову локацију Горан Репеџић, главни 
пословођа производње на Површинском 
копу. - За тако нешто ово је повољно 
време, будући да хидролошке прилике 
дозвољавају да реку препумпавамо уз 
ангажовање само две до три линије, 
за разлику од овогодишње непријатне 
епизоде и пометње коју је високим 
водостајем изазвао Мали Пек услед 
отапања снега.

Читав посао реализовала је екипа за-
послених на одводњавању.

 За само три дана, уз ангажовање 
одговарајуће механизације, успели 
смо сопственим снагама да свих шест 
линија издигнемо изнад корита, али 
нас велики тек чека јер треба да се 
побринемо за продужавање цевовода 

- каже Слободан Мишић, пословођа 
одводњавања на површинском копу. 

Препумпавање реке није нимало 
једноставан ни лак посао будући да 
се, нажалост, у Мали Пек улива и 
градска канализација, што доводи до 
честих запушавања пумпи. Њихово 
заустављање и чишћење, не само да 
изискује стално ангажовање запослених, 
већ и смањује капацитет одводњавања, 
што представља додатни проблем у 
време високог водостаја.

- Због потребе препумпавања 
Малог Пека иза бензинске пумпе 
на површинском копу, с обзиром на 

квалитет вода набављене су још две 
муљне фекалне пумпе већег капа-
цитета. Како се због стања терена и 
његове нестабилности указала по-
треба за исушивањем корита, у оба-
вези смо да прво продужимо цевовод 
до дела корита испод транспортног 
система, а затим и поставимо челичне 
облоге у профил корита  каже Андреја 
Марковић, главни инжењер за рударство 
за површински коп РБМа. 

 С. Вукашиновић

РБМ. - Уштеде, инвентиван рад и 
несебично залагање у реализацији по-
себних задатака и пројеката, у Руднику 
бакра Мајданпек последњих година су 
са много разлога најчешће везивани за 
раднике Производних услуга. Због тога 
овај погон све чешће називају генерато-
ром штедње. Долазак стратешког пар-
тнера те добре навике није променио, 
па су се у ПУСу, настављајући истим 
правцем, латили великог посла да на-
праве метално корито за реку Мали Пек, 
дуго безмало километар (924 метра).

- Машинска радионица је почела 

израду металног корита реке Мали 
Пек које ће бити монтирано у делу 
површинског копа угроженом кли-
зиштем. Добијену идеју смо разра-
дили и реализација је могла да крене 

 почиње причу Неђељко Чавић, управ-
ник погона ПУС. - Корито израђујемо 
од лимова дебљине пет и 10 милиме-
тара који се у радионици припремају 
за монтажу. На њима се буше рупе 
за спајање са следећим, варимо нав-
ртке, везне профиле и фарбамо у два 
прелаза епоксидним и полиуретан-
ским бојама. После тога лимови се 

монтирају, па помоћу дизалице везом 
у две тачке савијају у полукруг и 
учвршћују помоћу У профила.

Управник Чавић још објашњава 
да се у таквом положају убацују у већ 
припремљено корито насуто песком, 
везујући преко завртњева за следећи 
и тако док се не постигне тражена 
дужина. Пречник корита ће бити 5,7 и 
дубине 2,85 метара. Лимови су великих 
димензија 9 x 2 метра, што отежава рад 
и манипулисање у радионици. Јер, по-
требно је да се укупно машински обради 
514 таквих лимова и на њима избуши 
око 52. 000 рупа, пречника 16 и 22 мили-
метра, па споје један за други, са укупно 
26 хиљада завртњева М16.

- Завршено је бушење једне петине 
лимова, а активност усмерена на 
фарбање, па ће одређена количина 
за монтажу бити спремна за неко-
лико дана.Укупно треба офарбати 
око 20.000 квадратних метара у два 
слоја и утрошти око 8 тона фарбе. На-
бавили смо професионалну машину 

за фарбање која ће нам олакшати 
рад. Највећи је проблем простор, јер 
све радимо уз ангажовање крана у 
радионици. Осмислили смо и ура-
дили носаче како бисмо више лимова 
могли да офарбамо. 

За израду корита уговорен је 
материјал (лимови, профили) тежине 
око 450 тона који сукцесивно стиже. 
Процењена вредност посла, само израда 
и монтажа, је око пола милиона евра. Са 
малим бројем бравара и заваривача, од 
којих је поједине требало обучити за 
фарбаре, распоредом за свакодневни рад 
у две смене, максималним ангажовањем 
свих у ланцу, у ПУСу су уверени да 
ће одговорити задатку, а корито бити 
уграђено на време пре бујичних налета 
воде. 

- Река ће бити укроћена, опасност 
од даљег клизања тла избегнута, а 
даљи рад на планираним радовима на 
откопавању руде настављен без већих 
проблема  поручују из ПУСа.

Сви припремни радови које је требало обавити у сопственој 
режији завршени на време. - Рокови у рукама извођача радова

Радови на цевоводу

Нове уштеде и у новој фирми

Постојећи цевовод за препумпавање вода Малог Пека, дужине 
372 метра, подигнут је на сигурносни бедем дуж корита и биће 
продужен за нових 300 метара

С. Вукашиновић
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Металурзи у марту постигли најбоље резултате откад ради нова топионица

Радовић: Једино су тачни подаци о загађењу Агенције за заштиту животне средине

Позитиван помак у Бору због 
нове топионице

ТИР. – Упркос тврдњи да је фе-
бруар, са произведених 8.300 тона анод-
ног бакра, убедљиво најуспешнији 
откад ради нова топионица., претходни 

месец ће, ипак, како нам је 26. марта 
рекао Владимир Јаношевић, руково-
дилац огранка ТИР, преузети ту титулу 
са преко 9.500 тона. За 24 дана марта 
Топионица је радила стабилно и у кон-
тинуитету – није било ниједног непла-
нираног застоја, осим кратких, превен-
тивних ради чишћења централног гори-
оника и ситнијих интервенција које су 
свакодневна потреба. Притом је забеле-
жена изузетно добра прерада концен-
трата бакра. У том периоду претопљене 
су све количине ове сировине које су 

ушле у Топионицу. Ових дана на за-
лихама има 1.200 тона шарже, што је 
дневна „порција” Топионице (чак и 
мање него што је потребно за један дан). 
Захваљујући таквој преради, Топионица 
је за то време „изашла” са просеком од 
300 тона анодног бакра на дан, што је 
оцењено као изузетно висок показатељ. 

 Прошлог месеца смо први пут 
прерађивали неке врсте купљеног 
увозног концентрата (Абруд, Блент) 
које смо мешали са домаћим. У миксу 
са нашим концентратима успоста-
вили смо добре параметре и успели 
смо да их прерадимо. Имамо најаву 
пословодства компаније да ће обе-
збедити додатну количину сопстве-
ног концентрата и, уколико је будемо 
имали довољно, циљ нам је да унос 
шарже у флеш-пећ, са досадашњих 60 
тона, подигнемо на 70 тона на сат, што 
је максимално по пројекту – рекао је 
Јаношевић.

Захваљујући стабилном раду свих 
топионичких агрегата, и Фабрика сум-
порне киселине је остварила максималну 
производњу (101 одсто од пројектоване) 

 30.000 тона киселине, што је, такође, 
један од највећих досадашњих биланса 
од пуштања нове фабрике у рад (дневна 
производња прелазила је, у просеку, 
1.000 тона). Та продукција зависила је 
од квалитета гаса који је добијала из То-
пионице. С обзиром на велику прераду, 

и квалитет гаса је био повољан, тако да 
је ФСК могла да постигне овако добре 
резултате. 

Сав анодни бакар је отишао на даљу 
прераду у Електролизу, где је ових дана 
мобилисано преко 6.000 тона „црве-
ног” метала у процесу производње. У 
овом металуршком погону интензивно 
се повећава оперативни број електроли-

тичких ћелија у раду (тренутно је рас-
положиво 868), а план је да се до по-
ловине априла подигне још за 100 (968 
ћелија), које ће бити спремне да при-
хвате годишњу производњу до 100.000 
тона катодног бакра. 

- Март приводимо крају и са 
сигурношћу могу да тврдим, с обзиром 
на уложене ћелије у Електролизи, да 
ћемо остварити производњу од преко 
5.000 тона катодног бакра из сопстве-
них сировина. Ако се има у виду и 
увозна прерада (2.700 тона), укупна 
производња премашиће 7.000 тона. 
Изузетно добро за наше пословање 
јесте да у структури катода имамо 
преко 5.000 тона сопственог бакра, где 
је и профит највећи. Од увозне пре-
раде немамо неки посебан бенефит, то 
је пре нужно зло – нагласио је руково-
дилац огранка ТИР.

Наш саговорник додаје да су, с об-
зиром на континуирану производњу без 

застоја, смањили цену коштања бакра 
(у фебруару просечно за 100 долара 
по тони). - То је сада најактуелније 
и највећи акценат у ТИР-у ставља 
се управо на смањење трошкова 
производње. Међутим, морам бити 
искрен и рећи да нам предстоји доста 
рада на том плану. И даље треба да 
тежимо томе, јер још увек има места 

за њихово смањење по разним осно-
вама. Тренутно на томе интензивно 
радимо заједно са колегама из Зијина. 
Очекујемо да ћемо оваквим радом 
ту границу сваког месеца спуштати 
све ниже. У ТИР-у смо увели свакод-
невно праћење трошкова и макси-
мално се трудимо да их смањимо где 
год постоји могућност за то – закључио 
је Јаношевић.

На крају разговора је додао да су ме-
талурзи 25. марта урадили врло детаљан 
попис недовршене производње и до 
првог априла доставили финансијским 
службама све обрађене податке, како би 
се што прецизније и тачније израчунала 
искоришћења, биланси и финансијски 
резултати огранка ТИР. Такође теже да 
и у априлу остваре још боље домете 
него у марту, јер им је циљ да из месеца 
у месец поправљају укупне резултате 
пословања. 

Ј. Станојевић

БЕОГРАД. – Филип Радовић, ди-
ректор Агенције за заштиту животне 
средине Србије, изјавио је агенцији Бета 
(14. марта) да су „једини релевантни 
подаци о загађености ваздуха у Србији 
они на сајту ове агенције (www.sepa.gov.
rs) која спроводи државни мониторинг 
на територији читаве земље, уз помоћ 33 
аутоматске мерне станице које раде кон-
тинуирано 24 сата”. 

- Агенција је једина државна 
институција задужена за спровођење 
националног аутоматског монито-
ринга и вођење информационог си-
стема на основу кога обезбеђује неоп-
ходне податке за анализу стања ква-
литета ваздуха, даје оцену и израђује 
извештај на годишњем нивоу. На 
сајту Агенције приказују се тачне 
концентрације загађујућих материја 
у ваздуху, и то у реалном времену, а 
не подаци на бази индекса загађења – 

рекао је Радовић.
Радовић, ипак, сматра да је појачано 

интересовање грађана Србије за квали-

тет ваздуха добар сигнал да су људи по-
стали свеснији значаја заштите животне 
средине. Истакао је да је ваздух у Србији 

умерено загађен и да стање квалитета 
ваздуха није задовољавајуће деценијама.

- Србија дели судбину земаља ис-
точне Европе, где се за добијање елек-
тричне енергије сагорева угаљ, где су 
технологије старе и где још није по-
стигнут задовољавајући степен енер-
гетске ефикасности. Због тога Србија 
предузима кораке да то стање про-
мени, иако је то дуготрајан процес 
који ће изискивати велика улагања. 
Позитиван помак направљен је у 
Бору, где је након изградње нове то-
пионице ваздух бољег квалитета, јер 
се смањила концентрација сумпора. 
Примери напретка су и пројекти 
одсумпоравања који се спроводи у 
ЕПС-у (девет пута смањује штетне 
емисије) и енергетске ефикасности 
(Министарство рударства и енерге-
тике). 

Приредила: Ј. Станојевић

Преко 5.000 тона сопственог бакра

За 24 дана трећег овогодишњег месеца произведено 9.500 тона 
анода, 30.000 тона сумпорне киселине и више од 7.000 тона 
катода. – У Електролизи се интензивно повећава оперативни број 
ћелија у раду (868), а план је да се до половине априла подигне 
још за 100. - В. Јаношевић: Највећи акценат у ТИР-у ставља се 
управо на смањење трошкова производње

Топионица радила стабилно и претопила сав пристигли концентрат бакра

Владимир Јаношевић
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У Електролизи побољшали квалитет катодног бакра

Погон Електролизе сваког дана све сређенији

Глатке површине, без 
„бубуљица”

Бетонске каде 
замењене пластичним

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Од половине 
прошлог месеца из Електролизе су 
почеле да „излазе” квалитетније катоде, 
много бољег физичког изгледа (глатке 
површине, са много мање тзв. укључака 
и бубуљица). Како нам је 15. марта рекла 
Јелена Маринковић Стоилковић, 
управница овог металуршког погона, 

„хемијски састав и структура катоде 
увек су били добри, и раније и сада, али 
физички изглед је био лош у већини 
случајева”. Преузимањем већинског 
власништа РТБа од стране кинеског 
Zijina и доласком њихових стручњака, у 
овом случају Yu Dao Ming-а, ствари су 
се у многоме промениле. 

- Ми смо досад мерили проток и 
температуру електролита, али никада 
нисмо његову густину. Међутим, на 
основу густине измерене посебним 
инструментом, господин Минг је ут-
врдио да треба додати већу количину 
адитива електролиту у свим цирку-
лационим колима, и то смо почели 
да радимо од почетка марта. Он је, у 
ствари, променио сам процес електро-
литичке рафинације бакра додавањем 
веће количине адитива (желатина и 
тиуреа) и равномерним протоком (та 
количина која се раствори мора да се 
испусти равномерно у сва три цирку-
лациона кола), захваљујући чему има 
много мање кратких спојева. Пратили 
смо читав процес, почев од улагања 
аноде и полазног листа до изласка ка-
тодног бакра (првих десет дана), као и 
хлороводоничну киселину која је сва-
кодневно слата у лабораторију Инсти-
тута. Све то је одрађено и праћен је 
изглед катодног бакра ујутру у седам 
сати, увече у 19, ноћу у 24 часа. Катода 
има много бољи изглед, а и боље је 
таложи. А, такође, и полазни лист, 
пошто се бакар таложи на титан-
ским плочама, и он је толико гладак и 

добро изгледа – рекла је Стоилковићева.
Наша саговорница додаје да су, по 

неким стандардима, раније додавали 
много мање адитива него што је госпо-
дин Минг сада сугерисао да се учини. - 
Нигде нисам прочитала нити чула од 
старијих радника да се у нашој елек-
тролизи икада додавало толико ади-
тива, ово сам први пут научила од 
њега. Имам изузетну сарадњу са 
њим, веома је коректан, максимално 

посвећен послу, некад и три пута у 
току дана смо долазили у погон. Кад 
год је био проблем, решавали смо га 
заједно. Управница Електролизе је пуна 
речи хвале за овог кинеског стручњака 
који је, иначе, пре доласка у Serbia Ziјin 
Bor Copper седам година био управник 
тамошње електролизе и патентирао нову 
(Ајза процес).

Осим побољшања квалитета ка-
тодног бакра, електролизери су напра-
вили велики скок и у повећању капаци-
тета, односно броја ћелија у раду. При-
мера ради, 2017. године, када је пуштена 
стара електролиза, било је максимално 

808 ћелија. У међувремену је повећан 
на 868 ћелија, при чему се ремонтују 
још неке групе. Електролизери су уб-
рзали набавку бетонских када, пла-
стике за облоге, неопходан материјал за 
ремонт и све обавили. У новој електро-
лизи скоро све је сређено, осим што ка-
пацитет треба да се прошири за још две 
групе (61. група која је радила још пре 
90их година, па тек сада треба поново 
да се пусти). Тако је крајем марта број 
ћелија у раду достигао 956, колико је по-

требно да би се произвело 85.00090.000 
тона катодног бакра годишње. 

 Повећање капацитета довело 
је и до веће продукције у односу на 
прошлу годину. У прва три месеца 
2018. дали смо 15.580, а ове преко 
16.000 тона. Бољим производним ре-
зултатима сигурно ће допринети и 20 
нових, младих радника (од 20 до 30 
година старости) који су примљени 
за РЈ електролитичка рафинација 
бакра.

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Чишћење и 
уређење погона у Електролизи је сва-
кодневни задатак и обавеза запосле-
них. Тако је бригада пластичара не-
давно демонтирала седам оштећених 
пластичних када у 50. групи, док је део 
бригаде у радионици израђивао нове 
пластичне делове. Извађене бетон-
ске каде замењене су пластичним. У 
погону старе електролизе извађене су 
две пластичне каце, два бетонска дна 
и ослобођена четири бетонска чела за 

замену, а постављени су нова дна и чела. 
Поред редовног прања DC шинског 

развода, рибања и чишћења машинске 
сале, радници Електролизе заменили су 
иструлеле делове кабловских регала и 
носача шинског развода са изолаторима. 
Силицијумски исправљачи су очишћени 
од прашине. 

Иначе, сав отпадни материјал је 
класификован и одложен на места 
предвиђена за то.

Ј. С.

По инструкцијама кинеског стручњака Yu Dao Ming-а, сада 
се додаје већа количина адитива електролиту у свим 
циркулационим колима, захваљујући чему има много мање 
кратких спојева. - Електролизери начинили велики скок и у 
повећању капацитета, односно броја ћелија у раду, који је крајем 
марта достигао 956, колико је потребно да би се произвело 
85.000-90.000 тона катодног бакра годишње

Ј. Станојевић

Yu Dao Ming

Глатка титанска плоча полазног листа

Бетонске каде некада… … и нове пластичне
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Председник Србије Александар Вучић посетио Борски округ

Одржана пета седница Скупштине града Бора

Бор

 БОР. – Председник државе Алек-
сандар Вучић посету Борском 
округу (16. марта), у оквиру кампање 
„Будућност Србије”, завршио је у Бору 
обраћањем грађанима, истичући да је у 
граду бакра био 12 пута и „да је то увек 
било скопчано са РТБом”. 

- Упркос великом труду наших 
радника, људи у руководству, вели-
ком новцу који је држава праштала 
и давала, РТБ је био у веома лошем 
стању. То је био последњи моменат 
да пронађемо стратешког партнера 
и успели смо захваљујући, пре свега, 
вредним људима из РТБ-а који су тра-
жили решење за себе, своју будућност, 
своју децу, свој град, свој округ. Да 
нисмо толико тражили то решење, за 
неколико година „могли бисмо да за-
творимо радњу”. Овако, будућност 
Бора је загарантована. Zijin је једна 
од најбољих светских компанија и за 
само пет и по или шест година шесто-
струко ће увећати производњу бакра 
у овом делу Србије. То ће значити не 

само бољи РТБ, веће плате за људе 
који раде у њему, сигурност посла 
за сва кооперантска предузећа. Ове 
године уложиће додатних 165 милиона 
евра у РТБ које ћете сви у Бору моћи 
да осетите, бољитак за себе и своје по-
родице, јер тај новац ће једним делом 
да се слива и у градску касу. Град ће 
моћи да гради путеве, помаже обнову 
школа и свих других важних јавних 
објеката – рекао је Вучић. 

Председник Србије је додао да је 

држава у Бор и остале локалне самоу-
праве Борског округа досад инвестирала 
десет милиона евра. - Наши планови су 
да само за годину дана уложимо више 
од 50 милиона евра у цео Борски округ. 
Градићемо 12,5 километара пута 
Неготин-Зајечар преко Николичева 
који је важан и за Бор. Урадићемо 
студију изводљивости и пројекат, а 
затим комплетну брзу саобраћајницу 
од Параћина до скретања за Шарба-
новац и Зајечар, да бисмо убрзали и 
обезбедили долазак страних инвести-
тора који неће доћи ако немају добре 
путеве. Радиће се и путни правци 
у дунавском делу Борског округа. 
Остаје нам још да урадимо деонице 
Жагубица-Бор и Бор-Мајданпек и 
тиме бисмо на најбољи могући начин 
решили те главне регионалне путеве. 
Још много новца ћемо да уложимо и 
у локалне. 

Осим инфраструктурних улагања, 
председник Вучић је најавио и повећање 
плата и пензија, долазак страних инве-
ститора и отварање нових радних места, 
а све у циљу да млади, који представљају 
будућност земље, остану у Србији. Тако 
би, осим 5.000 радника Zijina, и људи 
који су тренутно без посла могли да обе-
збеде бољу будућност и квалитетнији 
живот за себе и своје породице. - Знам 

да у Бору 4.700 људи нема посао. Зато 
је врло важно да се овде доведе још 
један нови, значајан инвеститор и 
тада би Бор продисао пуним плућима. 

Грађанима се обратила и Ана 
Брнабић, председник Владе Републике 
Србије, која је најпре честитала Бора-
нима на напору и упорности да Бор по-
врати статус града. 

- Заслужили сте да вам се врати 
статус града који је Бор први пут 
добио још 1947. године. И ово је још 
један корак да Бор буде администра-
тивни, привредни и културни центар 
овог дела Србије. Откад сам на месту 
премијера Србије, у Бор и Борски 
округ уложено је десет милиона 
евра државних средстава у инфра-
структуру, опремање вртића, школа, 
реконструкцију домова здравља, 
објеката културе, спортску инфра-
структуру, стипендије у младе људе – 
нагласила је председница Владе Србије, 
и додала: 

- Овде је направљен огроман, 
скоро невероватан успех са РТБ-
ом. Од 2006. до 2009. године четири 
пута су стручњаци покушавали да 
га приватизују и да нађу стратеш-
ког партнера. Сва четири пута – без-
успешно! Дошло се до тога да не 
верујемо више у РТБ, да Бор више 
нема будућност. Прошле године смо 
нашли сјајног стратешког партнера 

- кинеску компанију Zijin, једну од 
водећих у свету у овој области. По-
стали су власници 63 одсто РТБ-а, 
гарантовали милијарду 260 мили-
она евра инвестиција, од чега 780 
милиона долара у прве три године, 
задржавање 5.000 запослених. Преко 
20.000 радних места широм Србије 
индиректно зависи од РТБ-а, Бора, 
Борског округа. И то смо сада сачу-
вали! 

БОР. – Одборници Скупштине града 
Бора усвојили су, 18. марта, на петој 
седници (председавао Драган Жикић), 
сва 23 предлога одлука колико је било 
на дневном реду. Међу најзначајније 
спадају разрешења и именовања 

директора у делу јавног сектора у 
Бору у којима је завршен конкурс за 
ову функцију. У Јавно комуналном 
предузећу „3. октобар” за директора је, 
по конкурсу, поново именован Далибор 
Орсовановић коме је истекао мандат, 

у „Водоводу” Горан Павић, а у Јавном 
предузећу за стамбене услуге „Бор” 
Славиша Фришковић, досадашњи 
вршиоци дужности директора.

„Зелено светло” одборника добила 
је и одлука о јемству ЈП за стамбене 
услуге „Бор” за кредит од 80 милиона 
динара намењен ЈКП „Топлана” којим 
би требало да буду исплаћени енергенти 
за прошлу и део ове грејне сезоне. 

- Евидентно је да из буџета града 
одвајамо субвенције за „Топлану”, 
„Водовод” и јавна предузећа која су 
у проблему. Тај проблем је настао 
2002. Ово је први пут у историји, 
не знам од када, да ће се плаћати 

„година у годину” зато што смо из 
буџета одвојили додатна средства 
и увели неки ред. Жао ми је када 
знам да морамо сваке године дати 
из буџета средства кроз субвенције 
јавним предузећима, али исто ми је 
жао када знам да котлови у топлани 
нису сређивани до лани на начин како 

треба да се ремонтују у претходних 
20 година – истакао је Александар 
Миликић, градоначелник Бора.

Усвојене су, такође, и одлуке о 
признањима града Бора, јавним распра
вама, зборовима грађана, оснивању Са
вета за међунационалне односе, обра
зовању Корисничког савета јавних 
слу жби, Савета за младе града Бора, 
Комисије за родну равноправност и 
мрежи јавних предшколских установа 
на подручју града Бора. Прихваћен је 
и извештај о раду Градског штаба за 
ванредне ситуације Бора за 2018, као 
и план рада за ову годину. Као допуна 
дневног реда на петој седници усвојене 
су предлози о радноправном статусу 
чланова Градског већа и изменама 
Локалног акционог плана запошљавања.

Како је раније најављено, већина 
одборника опозиционих партија није 
присуствовала овој седници Скупштине 
града. 

Ј. Станојевић

Нова кадровска решења, 
јемство за кредит „Топлани”

У ЈКП „3. октобар” за директора поново именован Далибор 
Орсовановић, у „Водоводу” Горан Павић, а у ЈП за стамбене 
услуге „Бор” Славиша Фришковић. – Одлука о јемству ЈП за 
стамбене услуге „Бор” за кредит од 80 милиона динара намењен 
ЈКП „Топлана”. - А. Миликић: Жао ми је што котлови у топлани 
нису сређивани до лани на начин како треба да се ремонтују у 
претходних 20 година

А. Вучић: Ове године Ziјin ће уложити додатних 165 милиона 
евра у РТБ које ћете сви у Бору моћи да осетите, бољитак за 
себе и своје породице, јер тај новац ће једним делом да се слива 
и у градску касу. Град ће моћи да гради путеве, помаже обнову 
школа и свих других важних јавних објеката. - А. Брнабић: 
Заслужили сте да вам се врати статус града и ово је још један 
корак да Бор буде административни, привредни и културни 
центар овог дела Србије

Са Zijinom загарантована 
будућност Бора

Ј. Станојевић
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Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић и министар омладине и спорта Вања Удовичић посетили Мајданпек

Увелико се уређује спортска хала у Мајданпеку

Мајданпек

МАЈДАНПЕК. – Потпредседни ца 
Владе Србије и министарка грађе
винарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Зорана Михајловић и министар омла-
дине и спорта Вања Удовичић, са са-
радницима, посетили су Мајданпек 25. 
марта. Након обиласка спортске хале 
која се реконструише захваљујући сред-
ствима која је обезбедила држава, разго-
варали су са начелником Борског округа 
Владимиром Станковићем и челним 
људима Мајданпека, Бора, Неготина и 
Кладова Драганом Поповићем, Алек-
сандром Миликићем, Владимиром 
Величковићем и Сашом Николићем 

о развоју путне и спортске инфраструк-
туре, железничком саобраћају и другим 
актуелним питањима.

- За нас је посета Борском управ-
ном округу, овде у Мајданпеку, од 
великог значаја. Како дижемо при-
вреду морамо да мислимо и о ин-
фраструктури много више него што 
смо то радили у претходном периоду. 
Разговарали смо и о путу којим смо 
дошли од Кучева до Мајданпека који 
ће, верујем, ове године, у дужини од 
10 километара, бити сређен, а остатак 
већ следеће, о брзој саобраћајници од 
ауто пута до Пожаревца, Пожаревац – 

Голубац, након тога Голубац – Доњи 
Милановац  рекла је Михајловићева. 
Додала је да је договорено да се ове 
године реконструишу и путеви Кла-
дово  Милутиновац, Селиште  Бор, као 
и НеготинЗајечар, те да ће у рекон
струкцију путева Борског округа, заједно 
са одржавањем, у 2019. бити уложене 
четири милијарде динара, док је у прет-
ходне четири године уложено две и по. 

- Потенцијала у Борском округу има 
много и главни утисак са састанка 
ми је да људи овде имају енергију, оп-
тимизам и јасне планове шта желе да 
реализују.

Нагласила је да за Владу Србије нема 
већих и мањих градова, важних и мање 
важних, да креће грађевинска сезона и 
велики број пројеката који ће се реа-
лизовати и у овом крају. Одговарајући 
на питање о евентуалном измештању 
борског аеродрома, потпредседница 
Владе је нагласила да се још увек чека 
стратегија кинеског партнера о томе 
како ће се развијати Zijin, као и да би 
информације о томе требало да стигну 
до лета: 

- Све овде има везе са 
инвестицијама, са овом великом која 
је од изузетне важности не само за овај 
округ. Инвестиција Zijina је важна за 
целу нашу државу. Све што се дешава 
у односу на њу, на стратегију развоја, 
на оно што ће се у наредним годи-
нама дешавати, па и питање саме ин-
фраструктуре, путне и друге, а тако 
и аеродрома, зависи управо од тога. 
Чекамо стратешки документ. Радна 

група Владе ради заједно са кине-
ским партнером, па ћемо да видимо 
како ће се даље развијати путеви руд-
ника и у односу на то знати шта даље 
треба радити.

Министар Удовичић истакао је да се 
разговарало о реализованим и будућим 
пројектима круцијалним за грађане Бор-
ског округа, а да су чести доласци у овај 
крај доказ да је источна Србија изузетно 
важна за Владу Србије.  Наш циљ је да 
привучемо туристе, развијамо спорт-
ску инфраструктуру и јачамо омла-
динске организације. Само у Спорт-
ски центар „Караташ“ до сада смо 
уложили 210 милиона динара, 30 ми-
лиона у реконструкцију мајданпечке 
хале. Желимо да надахнемо младе да 
помогну у развоју локалне заједнице, 
али и јачамо туризам, посебно спорт-
ски. Удовичић је захвалио потпредсед-
ници Владе што је у врх приоритета по-
ставила, уз развој инфраструктуре, и 
подршку женском и школском спорту.

Поповић није крио задовољство што 
се у Мајданпек улаже, на Мајданпек 
мисли и изјавио је да верује у Владу 
Србије и министре који су га посетили, 
јер су показали да испуњавају дата 
обећања:  Договорили смо шта ћемо 
све реализовати у наредних годину 
дана. Начелник Борског округа је додао 
да је од изузетне важности повезивање 
министарстава и локалних самоуправа 
и додао да је са министрима и њиховим 
сарадницима договорено много планова 
који ће се реализовати у овој и наредној 
години.

МАЈДАНПЕК.  Спортска хала 
у Мајданпеку је последњих месец 
дана велико градилиште. Спортисти 
и рекреативци за тренинге и спортска 
такмичења до првих дана маја морали су 
да пронађу друга, привремена решења, 
јер су се коначно, захваљујући великој 
помоћи државе, обећаној приликом 
посете председника Републике Србије 
Александра Вучића Мајданпеку, стек
ли услови да се обави неопходно инвес
тиционо одржавање. Три и по деценије 
коришћења без озбиљнијег улагања 
у одржавање оставиле су трага на 
овом спортском објекту. Много тога 
је дотрајало и похабано, па ће радови 
који се изводе вратити стари сјај, 
продужити век објекту, а корисницима 
дати могућности да у бољим условима 
користе његове садржаје и баве се 
спортом.

Драган Поповић, председник Оп
шти не Мајданпек, потписао је крајем 
фебруара уговор са групом понуђача 
ПГТАР „Нешко“ Власотинце за из во
ђење радова. Та група дала је најпо
вољнију понуду у конкуренцији још две 
(захтевани посао обавиће по цени од 
26,6 милиона динара).  У међувремену 
је кроз јавну набавку изабран и 
надзорни орган (стручни надзор) 
за праћење радова, па је првих 

дана марта извођач радова уведен у 
посао  објаснио је Иван Грмуша, шеф 
Одељења за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено комуналне послове 
општинске управе у Мајданпеку.

Према идејном пројекту, поправља 
се кров, постављају нови олуци, 
опшивци и лантерне, нове подне 
облоге, паркет у хали, под у приземљу, 
ради нови спуштени плафон од гипс 
картонских плоча, глетују и боје нове 
плафонске конструкције. Ту је замена 
унутрашње, спољашње столарије и 
улазног портала. У плану је комплетно 
сређивање санитарних чворова у 
свлачионицама, као и уградња нових 
клупа и ормарића. 

- Комплетан износ средстава за 
овај, за нас велики инвестициони 
захват обезбедила је држава. Онако 
како је летос, приликом посете 
Мајданпеку обећао председник 
Републике, Александар Вучић, на наш 
рачун уплаћено је 30 милиона динара 
за те намене. То је омогућило да 
реализујемо годинама одлаган посао 
и спортску халу, практично, као нову 
вратимо спортистима и љубитељима 
спорта у Мајданпеку, општини, па 
и шире. Јер, она ће након ових 
радова поново бити репрезентативан 
спортски објекат какав би пожелела 

да поседује свака, па и много већа 
средина - рекао је Поповић.

Спортска хала у Мајданпеку је годи-
нама функционисала у саставу Спорт-
скорекреационог центра „6 август“ 
(при РБМу) и уз помоћ локалне самоу-
праве. У њеном склопу је спортска дво-
рана са 1.500 места за мале спортове , 
кошарку, рукомет, одбојку, мали фудбал, 
а практично под истим кровом су тере-
тана, покривени базени, олимпијских 

димензија и два мања, за обуку пли-
вача и за децу. Ту су још аутоматизована 
стрељана, сала за стони тенис, сауна, а у 
непосредној близини је фудбалски ста-
дион са травнатим тереном и помоћним 
тереном од шљаке, као и трим стазом. И 
тим садржајима би много значило инве-
стиционо одржавање, али је свакако од-
лична вест да ће 4. маја спортска хала 
бити на располагању спортистима у 
сасвим новом руху.

Реконструкција железничког саобраћа
Реконструкција железничког саобраћаја у источној Србији један је од приори-

тета Железница Србије у овој и наредној години - рекао Мирољуб Јевтић, в. д. ге-
нералног директора “Инфраструктуре железница Србије”, најављујући да ће у же-
лезнички саобраћај Зајечарског и Борског округа у 2019. и 2020. бити уложено пет 
милијарди динара: - Настављају се радови на прузи од Бродица до Мајданпека у ду-
жини од 10 километара, а наредне године се планира побољшање квалитета пруге 
од Мајданпека до Прахово пристаништа. За неколико дана почеће реконструкција 
четири тунела између Мајданпека и Бора, а средином априла и реконструкција 
три километра пруге од Заграђа до Слатине, као и пет километара од стајалишта 
Вељково према Прахову, где ћемо брзину са 30 подићи на 60 километара на сат. 

Завршетак радова до 4. маја

Извођач ПГТАР „Нешко“ Власотинце је почетком марта започео 
радове вредне 26,6 милиона динара. - Велики и дуго одлаган 
посао на инвестиционом одржавању некада репрезентативног 
спортског објекта обавља се захваљујући помоћи државе у 
износу од 30 милиона динара

Четири милијарде динара за 
путеве Борског округа

З. Михајловић: Све овде има везе са инвестицијама - она Зијин-а 
је важна за целу нашу државу. – В. Удовичић: Разговарало се о 
реализованим и будућим пројектима круцијалним за грађане 
Борског округа, а чести доласци у овај крај доказ су да је источна 
Србија изузетно важна за Владу Србије

С. Вукашиновић

С. Вукашиновић
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Грчки књижевник Димитрис Сотакис на књижевној вечери у борској Библиотеци

Изложба металних предмета из археолошке збирке борског Музеја

У Градској галерији у Мајданпеку богата излагачка сезона

Представљена „Прича о супермаркету”

Обновљена опрема за сталну поставку

Ове године 19 изложби

БОР. – На књижевној вечери у 
Народној библиотеци у Бору (28. фе-
бруара) представљен је роман „Прича о 
супермаркету” аутора Димитриса Со-
такиса, грчког писца који је до сада 
објавио осам романа и збирку кратких 
прича. Сотакис је награђиван, а његове 
књиге преведене су на десетак језика. 
Романи „Без даха” и „Прича о супермар-
кету” преведени су и на српски језик, па 
је то био повод да са издавачком кућом 

„Kлио” обиђе Србију и дружи се са чи-
таоцима. Међу пет градова нашао се и 
Бор.

- У Србији сам био више пута, али 
ми је задовољство да први пут будем 
у Бору. Тек сам стигао, надам се да ћу 
касније да упознам град, јер уживам у 
обиласку српских градова. У Србији 
се осећам као код куће, веома смо по-
везани, не разликујемо се, све је добро, 
људи су врло срдачни. Увек налазим 

људе које привлачи истина, што је 
данас ретко, глобално. То је добра 
ствар и зато се увек радујем повратку 
– рекао је Сотакис.

На питање зашто треба да прочитамо 
овај роман, аутор каже: - То је добро 
питање. Па, све је написано кроз 
векове, једина ствар коју ми треба 
да урадимо је да напишемо добру, 
занимљиву причу која нас наводи на 
размишљање, да уђемо дубље у про-
блеме, што значи да анализирамо, то 
је одличан разлог да прочитате моју 
књигу.

„Прича о супермаркету” је дело у 
коме се преиспитује живот савреме-
ног човека који у обиљу притисака и 
норми не само да не успева да крене 
путем својих снова, већ их често чак и 
не препознаје. Четрдесетогодишњи но-
винар, који током службеног путовања 

доживљава бродолом и једини успева да 
преживи, одлучује да начини велики ис-
корак у свом животу и крене у предузет-
ничке воде. На пустом острву отвара су-
пермаркет.

Приче Димитриса Сотакиса имају 
ноту фантастике, али превасходно 
говоре о реалним људским бићима и 
ситуацијама у којима се свако некад 
нашао у животу. У реалности која је 
врло често сурова и досадна, свако 
пожели да се склони на неко забавније 
место, а „Прича о супермаркету” је 
управо такво место – речено је, између 
осталог, на књижевној вечери. О књизи 
су, осим аутора, говорили Вуле Журић, 
писац и аутор поговора за романе „Без 
даха” и „Прича о супермаркету”, и 
Зоран Хамовић, директор издавачке 
куће „Клио”.

Ј. Станојевић

БОР. –  Двогодишњи рад археолога 
борског Музеја крунисан је још једном 
значајном публикацијом – „Катало-
гом металних предмета из археолошке 
збирке Музеја рударства и металургије” 
аутора Игора Јовановића, Душице 
Николић и Марије Јовичић. Овај ка-
талог, у коме је хронолошки по епохама, 
али и по врсти и намени, представљена 
291 музеалија, (промовисан 27. фебру-
ара) прати и изложбена поставка пред-
мета из богате археолошке збирке која 

је отворена истог дана. 
- Ова публикација обухвата ме-

талне предмете из сва три периода 
праисторије, антике и средњег века. 
На каталогу и систематизацији пред-

мета које бисмо изложили радили 
смо две године. У њему смо опи-
сали периоде и истраживања која 
су рађена у оквиру сваког од њих. 
Овде су изложени најинтересантнији 

и најзначанији предмети, од којих 
је већина већ излагана на темат-
ским или некадашњој сталној по-
ставци, али и сада поново имају своје 
битно место. Каталог је финансиран 
из буџета града, а уз помоћ пројекта, 
који је подржало Министарство 
културе, добили смо и витрине за 
организацију изложбе. Пројекат је за 
нас веома важан, јер смо и обновили 
део опреме за нову, сталну поставку  

– истакла је Марија Јовичић, кустос 
Музеја РиМ.

У каталогу је у виду географских 
карата приказано и пет налазишта Бора 
и околине на којима су ови предмети 
пронађени. Изложени метални предмети 
из богатог музејског фонда ископани 
су током археолошких истраживања, 
откупљени или добијени на поклон. По-
сетиоци ће у оквиру ове сталне поставке 
моћи да их виде до краја јуна.

Ј. Станојевић

Д. Сотакис: Све је написано кроз векове, једина ствар коју ми треба 
да урадимо је да напишемо добру, занимљиву причу која нас наво-
ди на размишљање, да уђемо дубље у проблеме, што значи да ана-
лизирамо, то је одличан разлог да прочитате моју књигу. - „Прича 
о супермаркету” је дело у коме се преиспитује живот савременог чо-
века који у обиљу притисака и норми не само да не успева да крене 
путем својих снова, већ их често чак и не препознаје

Промовисана и публикација 
аутора Игора Јовановића, Ду-
шице Николић и Марије 
Јовичић. – Представљена 291 
музеалија, хронолошки по епо-
хама, али и по врсти и намени. 
- Изложени метални предмети 
ископани током археолошких 
истраживања, откупљени или 
добијени на поклон

МАЈДАНПЕК.  У складу са резул-
татима конкурса, током 2019. године у 
Градској галерији у Мајданпеку биће 
приређено 19 изложби. Током првог 
квартала одржане су четири и озбиљно 
заинтересовале љубитеље уметности 
да погледају и све наредне. Излагачку 
сезону отворила је групна изложба чла-
нова Удружења уметника Мајданпек 
које постоји пуну деценију и окупља 31 
аутора. Представили су се ликовним и 
вајарским радовима, фотографијама и 
музиком.

“Доњи Милановац у Мајданпеку” 
и “Мајданпек некад и сад” у Доњем 
Милановцу су две истовремено у два 
града отворене изложбе половином 
фебруара. Обе поставке су, као лепа 
сведочења о настанку и историји два 

градска насеља у општини, прире-
дили Туристичка организација оп-
штине Мајданпек и Центар за кул-
туру. Велико интересовање љубитеља 
уметности пратило је прву само-
сталну изложбу Дијане Илић. Слике 
рађене техником акрил на папиру и 
изливањем акрилиних боја, кожне и 
плетене лампе биле су део поставке 

“Диксине креације”.
Први дани пролећа у Градској 

галерији града под Старицом протичу у 
знаку изложбе радова Удружења жена са 
инвалидитетом „Викториа“. Љубитељи 
уметности су у прилици да до 8. априла 
погледају слике и ручне радове чланица 
овог удружења.

С. Вукашиновић
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Пролазе дани, пролазе сати, још увек не схватамо да 
те нема.

Осећање туге, бола и празнине не може се исказати. 
То се доживљава и траје вечно.

Недостајеш нам. Волимо те.
Твој син Миљан и супруга Љиљана

25. 03. 2019. године прошло је пола године од смрти

Надам се да си на твом последњем путу нашао мир и 
спокојство међу твојим ближњима који су те 

безгранично волели. Ја ћу у својој усамљености и 
тузи увек мислити на све вас.

Стрина Рада

1958 – 2018.
Када осване 14. април биће тачно годину дана од када си 

нас прерано напустио.
Наш си понос и звезда на небу која се никада неће угасити.
Премало је речи, а превише туге да ти кажемо колико нам 

недостајеш.
Твоја породица и пријатељи

Мозаик

У хали Флотације РБМ-а коначно постављена нова расвета

Освежен возни парк Serbia Zijin Bor Copper

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – 
Возни парк Serbia Zijin Bor Copper 
освежен  је тзв. теренцима. Наиме, ових 
дана стигло је седам (од 20 предвиђених) 
теретних возила („ford ranger” XL 2,2 
TDC), веома практичних и погодних за 
услове у производним погонима (160 КС, 

MG 4WD, Double cab). Два су већ отишла 
у Рудник бакра Мајданпек, док ће остали, 
након регистрације, бити распоређени 
у зависности од процењених потреба 
огранака компаније. 

Вредност појединачног возила је 3,3 
милиона динара.

РБМ.  У оквиру велике акције 
уређења радног простора и побољшања 
услова за рад, али и као део стратегије 
за унапређење енергетске ефикасности, 
у Флотацији Рудника бакра Мајданпек 
урађена је нова расвета којом су 

из употребе, коначно, “протеране” 
живине светиљке. Постављени су нови 
ЛЕД рефлектори који пружају много 
више светлости чија јачина увек има 
константну вредност, емитују малу 
количину енергије, па смањују загађење 

Милинко Живковић

Милинка Т. Живковића

Зоран Николић

Сећање

СећањеСећање

Нови „теренци” за потребе
          компаније

околине, а уз све то, њихова светлост је 
најсличнија дневној. 

- У хали млевења, на позицијама 
од пете до XI секције, замењене 
су постојеће живине сијалице од 
400 вати енергетско ефикасним 
ЛЕД сијалицама снаге 200 вати 
које су дугог века и представљају 
савршено осветљење за велике 
просторије  каже Ивица Јакша, 
главни електроинжењер РБМа. - План 
је да укупно 175 старих живиних 
сијалица, еколошки небезбедних, које 
троше много електричне енергије, 
заменимо мањим бројем, са само 105 
ЛЕД рефлектора. Притом, укупна 
потрошња електричне енергије биће 
значајно мања. Јер, за две петине 
смањујемо број светиљки, а свака 
од њих има дупло мању потрошњу 
струје.

Предвиђено је, како наводи Јакша, да 
се и у другим погонима замене живине 
сијалице. Инвестиција није мала, у 

питању је издатак од око милион динара, 
али ће се тај новац брзо, већ за само 
годину и по дана исплатити. До сада 
је уграђено 57 ЛЕД рефлектора, чиме 
је замењено око 60 одсто постојећих 
сијалица.

- Свака од ових сијалица даје јачу 
светлост и тако побољшава услове 
за рад у погону. Пет постојећих 
живиних сијалица замењују три 
нова ЛЕД рефлектора и то уз 
повећану осветљеност погона, што 
значајно подиже и безбедност рада 
запослених. Бићемо спремни да 
позитивно одговоримо и на захтеве из 
производње да се поједине позиције 
евентуално додатно осветле  наводи 
Јакша. Додаје да је на новом флотирању 
урађена комплетна реконструкција 
расвете ЛЕД сијалицама. 

Замена сијалица трајала је две 
седмице, а комплетан посао обавила је 
електрогрупа из Флотације.

С. Вукашиновић

Бољи услови рада
Ј. С.

Старе, еколошки небезбедне живине сијалице од 400 вати 
замењене  енергетско ефикасним ЛЕД рефлекторима снаге 
200 вати
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Трагом најављеног усвајања Закона о пореклу имовине и посебном порезу, 
листајући „Колектив” вратили смо се у 1968. годину, када је у фебруару осва-
нула вест – после пријављивања укупног прихода за опорезивање, око хиљаду 
Борана били су милионери! Међу њима сваки пети је био рудар јаме или копа, 
а избројано је и 174 топионичара са зарадом већом од милион динара. Истов-
ремено је објављен и податак да је на пријавници Заједнице запошљавања 
било 700 незапослених (у општини је тада живело нешто мање од 50.000 ста-
новника). 

Много Борана је и у оно време волело да се коцка на разне начине. Од 
данашњих спортских кладионица још није било ни помена, али су зато ту били 
томбола, државна лутрија, а нарочито је била популарна спортска прогноза. 
Борани су важили за добре прогнозере. Први велики добитак, односно 12 
погодака, имали су у тандему Душан Марић, брица, и Миодраг Дринић, 
електроуклопничар. Они су на спортској прогнози добили више од 1,96 
милиона динара, што је тада био заиста велики добитак.

На снимку из старог албума – панорама Бора из шездесетих година 
минулог века.

ПРИПРЕМА: Јасмина Станојевић

новости

 Тим Бернерс Ли учествовао је 
пре 30 година у стварању интернета. 
Ипак, константно упозорава да је 
сан на којем почива светска елек-
тронска мрежа у опасности, пише 
Индипендент. Од тренутка када је 
Бернерс Ли колегама у Церну дао 
папир на којем је био описан пред-
лог размене података између корис-
ника рачунара, прошле су тачно три 
деценије. Данас за трен ока можемо 
доћи до било које информације, 
шаљемо електронску пошту, друге врсте порука, аудио и видео материјал на 
други крај планете. Међутим, у развоју интернета није све ишло нити глатко 
нити брзо. Само да би се дошло до предлога да се мрежа назове World Wide 
Web било је потребно да прође 18 месеци.

Када је 2017. интернет пунио 28 година Тим Бернерс Ли указао је на 
три опасности које прете светској електронској мрежи. Прва претња је, 
навео је Бернерс Ли, чињеница да смо изгубили контролу над личним по-
дацима. У међувремену, имали смо огроман скандал са „Кембриџ аналити-
ком” и недозвољеним коришћењем података милиона корисника Фејсбука. 
То, наравно, није једини случај манипулисања нечијим личним подацима. 
Други изазов са којим се човечанство суочава је превише лако ширење 
дезинформација интернетом. Лажне приче могу да се прошире без много 
муке, а систем се може преварити и навести да их прошири још брже. Са треће 
стране, политичко оглашавање на интернету морало би да одликује „транспа-
рентност и разумевање” , навео је пре две године Бернерс Ли.

Прошле године своју листу је допунио истакавши да смо дошли до тога да 
је на планети више оних који користе интернет него оних којима није досту-
пан. „Остајем посвећен борби да интернет остане слободан, отворен, кре-
ативан простор за све”, нагласио је научник упркос црним предвиђањима. 
Потребна је, поручује Бернерс Ли, глобална акција како би се зауставило 
посрнуће веба у дисфункционалну будућност.

ИЗВОРИ: РТС, Independent.co.uk

Тама се надвија над интернетом

И у Бору обележено 20 година од НАТО бомбардовања

Ј. С.

Сећање на херојске жртве

Хиљаду Борана – милионери

Светска електронска мрежа настала је 1989. године, када је у 
марту тада млади физичар Тим Бернерс Ли у седишту Церна у 
Швајцарској осмислио концепт мреже за размену информација. 
Данас, међутим, упозорава да су његов изум „отели покварењаци” 
и да би то могло да доведе до његовог уништења

БОР. – Ваздушни напади НАТО снага на Србију, односно тадашњу СРЈ, почели 
су 24. марта пре 20 година. За 78 дана погинуло је између 1.200 и 2.500 људи и 
готово да нема града у Србији који се током 11 недеља напада бар неколико пута 
није нашао на мети снага НАТОа, међу њима и Бор. Поводом дана сећања на 
страдања у НАТО агресији, представници града, Полицијске управе Бор и СПСа 
најпре су положили цвеће на споменплочу у холу зграде Полицијске управе поги-
нулим припадницима МУПа у бомбардовању 1999. године. 

-  Морамо се сећати сваког ко је живот дао за своју државу, али исто тако 
и догађаја који су утицали на одлуку о бомбардовању. На чудан начин донета 
је одлука да се, без обзира на унутрашњу битку која се водила у тадашњој 
држави, један народ осуди на страшан чин –бомбардовање! Не треба забора-
вити ни то да су се у Србији од тада до данас многе ствари промениле и да је 
Србија земља која разуме, поштује и зна своја права и обавезе, али исто тако 
и на који начин се треба борити за велику, слободну и демократску Србију 
која припада Европи, ЕУ, али која исто тако поштује своју браћу Русе и браћу 
Кинезе – рекао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Полагањем венаца и цвећа на споменик погинулим Боранима у ратовима од 
1991. до 1999. године код Тржног центра „Коцка”, поред представника локалне са-
моуправе, Полицијске управе и СПСа, почаст су одали и родбина погинулих, пред-
ставници борачких организација, удружења и грађани. На дане бомбардовања у 
Бору подсетио је Момчило Радисављевић, председник ОРВС Бора.

- У Бору је бомбардована трафо-станица „Бор 3”  која је снабдевала струјом 
већи део РТБ-а, а више пута и погони „Југопетрола”. Из Бора је погинуло 
седам особа (четворица војника, двојица полицајаца и један цивил). 

Поводом Дана сећања ученици Машинскоелектротехничке школе у Бору при-
редили су пригодан рецитал.

Ј. Станојевић

Када је трафо-станица „Бор 3“ први пут била бомбардована, 15. 
маја 1999. године, оштећења су била таква да практично није имало 
смисла поправљати је и сви металуршки погони, као и Јама, који 
су се преко ње напајали, морали су да се зауставе због недостатка 
струје. Радио је једино рудник „Велики Кривељ“ који је имао неза-
висно напајање струјом, као и Рудник бакра Мајданпек, који није 
бомбардован. У овом нападу повређено је седам радника РТБ-а.
Накнадна бомбардовања – још два пута је бомбардована трафо-ста-
ница и још четири пута складиште Југопетрола – није имало неког 
смисла, јер су поменути објекти већ били онеспособљени. 
Штета коју је Басен претрпео због бомбардовања, директна и инди-

ректна, процењена је на 32 милиона долара.

Тим Бернерс Ли


