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У Пекингу одржан други Форум међународне сарадње „Појас и пут“

Си ускоро још једном у Србији
“一带一路”企业家大会 在北京成功举办

Вучић и Си (фото AП)

ПЕКИНГ. - На позив председника
Народне Републике Кине Си Ђипинга
да учествује на другом Форуму за
међународну сарадњу „Појас и пут“,
председник Србије Александар Вучић,
боравио је у Пекингу од 25. до 27. априла.
Иницијативу „Појас и пут“ председник
Си покренуо је 2013. године и она се,
пре свега, односи на међународну економску сарадњу.
Настављајући у духу древног „Пута
свиле“, а у складу са принципима опсежних консултација, заједничких залагања
и добробити, иницијатива „Појас и пут“,
како је објаснио председник Си, има

за циљ да прошири политичко, инфраструктурно, трговинско, финансијско
повезивање људи, да продуби практичну сарадњу у различитим областима
и промовише отворени, међусобно повезани, инклузивни и заједнички развој
свих земаља.
Кинески председник Си Ђинпинг,
који се у Пекингу (25. априла) састао
са српским председником Александром
Вучићем, заложио се за јачање билатералне сарадње, уз оцену да је Србија
важна земља у изградњи „Појаса и
пута“, јавила је агенција Sinhua.
Вучић је новинарима после састанка

Председник Кине био је веома искрен у подршци територијалном
интегритету Србије, а изразио је и жељу да се настави са додатним
инвестицијама из Кине у Србији, изјавио је у Пекингу председник
Србије Александар Вучић. – „Зелено светло“ Сија за војнотехничку
сарадњу са нашом земљом
са Сијем у Пекингу рекао да је Србија
добила изузетно добар третман за малу
земљу каква јесте. Медијима је пренео
и то да је кинески председник дао налог
свом министру спољних послова да
пронађе време у његовом, иначе густом
распореду, за посету Србији.
-Кроз осмех ми је говорио да зна
колико ми је то важно, да види моју
вољу да га дочекам још једном. То би
била круна мог посла и каријере, да
председника Сија доведемо други пут
у Србију, јер знам да би то много тога
донело нашој земљи – рекао је Вучић
и додао:
-Смем да кажем да га ускоро
очекујемо у Србији.
После сусрета са кинеским председником и вишечасовних разговора
са његовим најближим сарадницима,
Вучић је новинарима у Пекингу пренео
речи председника Сија и потврду колико
је Србија важна Кини.
Кинески председник је рекао да од
успостављања свеобухватног стратешког партнерства Кине и Србије 2016.
године билатерална сарадња у различитим областима полако напредује, да је
политичко узајамно поверење ојачано и
да су обе стране подржавале суштинске
интересе једне друге.
-Председник Кине био је веома
искрен у подршци територијалном

интегритету Србије, а изразио је
и жељу да се настави са додатним
инвестицијама из Кине у Србији.
Си је, такође, дао „зелено светло“ за
војнотехничку сарадњу са нашом
земљом – казао је новинарима Александар Вучић.
„Мало је земаља и пријатеља
у свету који отворено говоре и
прихватају пријатељство са Кином,
попут Србије“, речи су председника
Кине Си Ђинпинга које потврђују
колико Кина цени позицију Србије у
билатералним односима две земље и у
оквиру иницијативе „Појас и пут“, која
подиже инфраструктурне и друге капацитете земаља учесница.
Кина је у оквиру иницијативе „Појас
и пут“ до краја марта ове године потписала 173 споразума о сарадњи са 125
земаља и 29 међународних организација,
као и билатералне уговоре о сарадњи са
бројним земљама.
У време када се светска економија и
даље суочава са многим неизвесностима
и факторима дестабилизације, Форум
„Појас и пут“ дефинисан је као скуп који
продубљује партнерства, шири консензус за сарадњу и посредује новим, позитивним помацима у сарадњи. Другом
Форуму за међународну сарадњу присуствовало је 40 шефова држава и влада.
Г. Тончев Василић

Директор HR одељења Zijin Mininga у посети Бору

Упознавање са запосленима
на лицу места
资金波尔矿业人力资源部部长访问波尔

会见员工当场

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Директор Одељења за кадрове у Zijin
Miningu Huang Yuanguang, са сарадницима, посетио је (24. априла) Бор и разгледао све погоне огранка ТИР у саставу
Serbia Zijin Bor Copper. У каквим условима се ради у Топионици, Фабрици
сумпорне киселине и погону „Златаре“
проверио је на лицу места, а највише

се задржао у разговору са Катерином
Стратиј, запосленој у командној соби
нове топионице.
Шта је по образовању, колико година
радног стажа има, колико дуго је на том
радном месту и да ли је задовољна условима рада била су само нека од питања
која је Huang Yuanguang поставио Катерини.
Г.Т.В.

Huang Yuanguang разговара са Катерином Стратиј у командној соби нове топионице

Serbia Zijin Bor Copper учествовала „на даљину“ у раду конференције „Упозорење о поштеној пракси“

Проучава се искрено и савесно пословање

紫金波尔铜业认真学习“廉洁从业警示教育”大会
БОР. – Са жељом да подстакне
развој свих својих предузећа, Zijin
Mining организовао је конференцију
којој су путем даљинског видео-преноса, 19. априла, уживо присуствовали
и сви кинески кадрови Serbia Zijin Bor
Copper. На конференцији под називом
„Упозорење о савесној пракси“ чула
су се размишљања у вези корупције и
даљег јачања изградње некорумпиране
владе. Оснивач и кључни лидер Zijin
Mininga Jinghe Chen дубоко је анализирао случај корупције, осврнуо се на недостатке у управљању и надзору рада
компаније, те указао на могућа решења.
Након конференције, директор Long

Yi апеловао је на све менаџере и запослене
у Serbia Zijin Bor Copper да се стриктно
придржавају релевантних прописа и правила, покажу самоиницијативу, оставе ауторитет по страни и као прави професионалци непрестано побољшавају свој рад. –
Сви нивои менаџмента треба строго да
воде рачуна и међусобно се надгледају.
Неделовање и неисправно понашање
подразумева корупцију – рекао је Long.
Председник Zijin Mininga Lan
Fusheng истакао је на састанку да
су управљање производњом и заштита животне средине у великој мери
побољшани у Serbia Zijin Bor Copper,
што су, након три месеца рада, пот-

Директор Long Yi апеловао је на све менаџере и запослене у Serbia
Zijin Bor Copper да се стриктно придржавају релевантних прописа
и правила, покажу самоиницијативу, оставе ауторитет по страни и
као прави професионалци непрестано побољшавају свој рад. - Lan
Fusheng: Управљање производњом и заштита животне средине су у
великој мери побољшани, али треба додатно појачати производњу,
безбедност и друге сегменте

врдили Влада Србије, локалне власти
и запослени у предузећу. – Поред
тога што је дошло до значајног
побољшања, треба додатно појачати
производњу, безбедност и друге сегменте – рекао је Fusheng.
Директор Long Yi нагласио је да
се, имплементацијом различитих мера,
производња у марту и априлу постепено
побољшавала. – Безбедна производња

треба да буде на нивоу напредних
међународних рударских компанија,
али не сме да се побољшава на уштрб
безбедности на раду. Морамо унапредити управљање и побољшати ефикасност опреме, али и смањити притисак на запослене са „прве линије“
и могуће опасности по њихову безбедност – казао је директор Serbia Zijin Bor
Copper.
Г. Тончев Василић
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Ускршња и првомајска порука генералног директора
Serbia Zijin Bor Copper
复活节和5月1日塞尔维亚资金波尔铜业公司总经理的信息
Поштоване колеге,
Драго ми је што, поводом Ускрса
и Међународног празника рада, могу
да вас обавестим да је Компанија
заједничким напорима свих наших сарадника остварила велики напредак
откад ју је преузео Zijin Mining.
Током протеклих неколико месеци
Компанија је била довољно храбра да,
уз пад садржаја, озбиљан недостатак радних платформи и опреме, без
нових капиталних трошкова реши
најтеже ситуације. Захваљујући
техничкој
стручности
руковод–
ства Zijina и примењеним новинама,
Компанија је предузела низ ефикасних мера у организацији производње
на научној основи, јачању организације
и управљања, оптимизацији програма експлоатације и прераде,
проширењу обима ископавања и прераде, повећању степена искоришћења
минерала, одржавању опреме и знат–
ном побољшању главних производних и техничких индикатора, као
и квалитета производа. Истовремено, ефикаснија је и интегрисаност
менаџмента, побољшана је безбедност
и примена заштите животне средине
и запослени су сада задовољнији бољим
руковођењем и повећањем плата.
Уз труд и залагање свих запослених, Компанија напредује из дана у
дан и наши главни производни и технички показатељи су од марта до прве
половине априла 2019. године знатно
побољшани у односу на исти период
прошле године. Укупна количина ископина повећана је 25 одсто, а степен
искоришћења минерала за три одсто.
Повећана је и количина концентрата
бакра за 53%, као и производња катодног бакра и то за 59%.
У другом кварталу ове године
Компанија ће додатно побољшати
производне и услове пословања,
настојаће
да
додатно
повећа
производњу,
драстично
реформише систем руковођења како би оно
било нормативно и ефикасно, али и

значајно унапреди ниво безбедности и
заштите животне средине.
Говорећи о безбедности и заштити
животне средине, већ смо постигли
очигледан напредак, али далеко од тога
да је то довољно. Желео бих поново да
нагласим, као што сам то досад чинио

а мере безбедности морају да буду
појачане. Већа производња може и
мора да се постигне само ако запослени имају свест и воде рачуна о безбедности, ако се опрема правилно од–
ржава и користи, а сваки посао обавља
пажљиво и одговорно.

више пута: две црвене линије не смеју
да пређу ни правно лице, ни запослени.
Уколико се деси инцидент, можда ће
неко бити кажњен, можда пребачен
на друго радно место или чак отпуштен, али то није ништа у поређењу
са повредом радника која се ничим не
може надокнадити. Јер, шта би могло
да буде важније од нашег живота и
здравља? Због тога обука и едукација
у области БЗНР морају да буду сталне,

Што се тиче животне средине, сви знамо да постоје огромно
историјско наслеђе и дугови који
треба да се отплате. Међутим,
знамо и то да заслужујемо боље животне и радне услове. Отуда, иако
је ситуација у овој области тешка
и у исто време захтева одржавање
производње, животну средину морамо
да побољшавамо, уз одговарајући план
и средства. То није само одговорност

руководства, већ је одговорност и
свих наших радника и грађана Бора и
Мајданпека. Деловање у области заштите животне средине разликује
се од управљања производњом и, да
би се приметиле промене, потребно је
више времена. Нарочито у ситуацији
када је потребно решити много
историјских проблема. Желео бих да се
захвалим запосленима и суграђанима
за разумевање и сарадњу у овом делу.
Да бисмо закључили тему безбедности и екологије, немамо другог
избора него да од главног руковод–
ства до сваког радника, од генералне
дирекције до огранака и даље до сваке
оперативне јединице, пропагирамо истоветан принцип „Живот је на првом
месту, а животна средина је приоритет“. Свако ко не брине о безбедности
и заштити околине и игнорише „принципе нулте толеранције“ неће бити
део нашег тима.
Наша нада су млади људи.
Компанији је потребна „свежа крв“
како би била енергична и моћна. Запослене који су пред пензијом охрабрујемо
да уступе место младој генерацији.
Требају нам нови људи и приликом
запошљавања морамо искључити
непотизам. Једини критеријуми за
добијање посла биће лојалност, одговорност и способност, а не блиска веза
са неким на власти или одређеном
моћи. Радно место и развојна прилика
биће дата само онима који заиста
стварају вредност за компанију и доприносе јој без задовољења властитих
потреба.
Још је много проблема које треба
решити и тешкоћа које треба
превазићи, али желим и чврсто верујем
да ће, уз заједничку вољу и напор свих
нас, компанија сигурно имати светлу
будућност.
На крају, драге колеге, примите
моје искрене честитке за ускршње и
првомајске празнике. Желим свима
здравље, срећу и успех.

Long Yi

Главни рударски инжењер Zijin Mining Grupe Guo Xianjian посетио руднике и топионицу у Бору

„На реду технолошке иновације и
експанзија Serbia Zijin Bor Copper“
矿业总工程师资金矿业集团郭先健参观波尔市的采矿和冶炼厂

“以下是塞尔资金波尔铜的技术创新和扩张”
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. Пошто је 16. априла, приликом боравка у Србији и посете борским рудницима и топионици, саслушао извештај о
заједничком раду Serbia Zijin Bor Copper,
Zijin Design Institute и Ruilin Design
Institute, главни рударски инжењер Zijin
Mining Grupe Guo Xianjian истакао је
да се производна ситуација у Serbia Zijin
Bor Copper постепено побољшава и да
би у наредној фази компанија у потпуности требало да се посвети технолошким иновацијама и експанзији.
-Пројектне инвестиције треба да

буду одличне, одлучне, брзе и непосредне, а менаџмент мора да препозна кључне тачке у производњи и
изградњи, сачини детаљне планове,
прати их и реализује. Поред тога, потребно је да се настави оптимизација
и одлучно спроведу све неопходне промене – казао је Guo Xianjian.
Xianjian је потврдио достигнућа
Zijinovog тима након преузимања
РТБ-а и менаџменту Serbia Zijin Bor
Copper предложио мере за изградњу,
проширење и управљање производњом.
-Детаљном и сеобухватном анали-

Guo Xianjian у потпуности потврдио достигнућа Zijinovog
тима након преузимања РТБ-а
и менаџменту Serbia Zijin
Bor Copper предложио мере
за изградњу, проширење и
управљање производњом
зом трошкова Serbia Zijin Bor Copper
настоји да смањи трошкове и повећа
ефикаснст – оценио је он.
Главни рударски инжењер Zijin
Mining Grupe посетио је и Tianjin
Electric Power Serbia и са представницима огранка кинеске енергетске инжењеринг групе разговарао о
потенцијалној сарадњи двеју страна у
области инфраструктурне изградње.
Г. Тончев Василић

Синдикална
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Синдикати и радници са оптимизмом и

Ради се,

辛迪加以及工人，

Запослени и борци за њихова права задовољни су стратешким партнерством са Zijinom и у први план истичу повећање зарада за
20-ак одсто. - Филозофију кинеског партнера која каже да је само
задовољан радник - добар радник, сви здушно поздрављају. – Језик
је много већа баријера од оне културолошке, па за сада „шкрипи“
само комуникација. – Период прилагођавања и навикавања једних
на друге протиче уз међусобно уважавање и толеранцију
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Ако резонујемо и закључујемо на основу
реакција, размишљања и изјава синдиката и радника некадашњег РТБ-а, онда
је „судар“ двеју потпуно различитих
култура који се пре пет месеци догодио
на истоку Србије, Бору и Мајданпеку
донео „експлозију“ задовољства и оптимизма. Радници и борци за њихова права

задовољни су доласком кинеског Zijina
и преузимањем „диригентске палице“.
Кажу да за сада „композиција“ савршено „звучи“ и у први план истичу веће
зараде, као основ личног задовољства.
Само задовољан радник је добар радник
и то је филозофија кинеског партнера
коју су сви здушно поздравили, каже
Часлав Гаврић, председник синдиката
„Независност“.
-Одмах по доласку кинеског партнера престала је примена Уредбе
о смањењу основне зараде и радницима је враћено 10%. Усклађен је
и раст минималне цене рада, па је
и по том основу плата повећана за
8,4 одсто. Ови потези наишли су на

опште задовољство свих запослених и из приче са њима закључујем
да верују у причу коју говори Serbia
Zijin Bor Copper. У њој се види и
задовољство начином на који кинески партнер води фирму. Оно што је,
на жалост, нама годинама недостајало
– уређеност система, несметана и редовна набавка резервних делова и

годимо и навикнемо једни на друге.
Слично мишљење има и Драган
Алексић, председник синдикалне
организације у Матичном предузећу.
- Ми смо две различите културе
и време које је пред нама показаће
прави однос. Ипак мора известан
период да прође како не би било разлика ни у понашању, ни у раду. Због
норматива, константно улагање у ру- тога, по мом мишљењу, морамо да се
дарство и прераду – сада је присутно, дружимо на послу, на улици, на забапа и то додатно утиче на ведрије
расположење – каже Гаврић.

већем ангажовању запослених, самим
тим и већој производњи и заради –
наводи Алексић.
Председник рудара Србије Миломир Милановић такође има позитивно мишљење о већинском „газди“.
– Код новог власника видим вољу и
спремност да сарађује са запосленима и са синдикатима. Показао је
да жели да се упозна са свим проблемима и да се укључи у њихово

„Прилагођавамо се и
навикавамо једни на друге“
Кинески партнер дошао је у Бор
и Мајданпек са завидним капиталом, детаљно планира и не жури у
доношењу одлука. Придаје значај
поверењу, разумевању и смиреношћу, а
ми смо, с друге стране, предуго радили
под тензијом због нестабилности и
неуређености система, додаје председник синдиката „Независност“. – Треба
да прође још неко време да се прила-

Првомајске честитке
Запосленима у Serbia Zijin Bor Copper и свим радницима у Бору и Мајданпеку
синдикат „Независност” честита Међународни празник рада Први мај и обећава
им наставак борбе са послодавцем и законодавцем за што боље услове рада. Послодавцу шаљу поруку да ће до циља, односно до најуспешније рударске компаније у
Европи, стићи једино уз обострано уважавање, разумевање и сарадњу са лојалним,
стручним и вредним српским народом.
Синдикална организација Матичног предузећа пословодству, запосленима и
свим грађанима Бора и Мајданпека жели, пре свега, здравље и успех у пословном и приватном смислу. Верују да ће успех Компаније допринети развоју и напретку два града и надају се да ће радници остати задовољни послом и егзистенцијом.
Синдикат рудара Србије је поводом првомајских празника послодавцу пожелео
добре пословне резултате и добру сарадњу са запосленима и синдикатима, а радницима здравље, срећу, боље услове рада и положај на послу, као и веће плате.
Самостални синдикат РБМ-а изразио је наду да ће, зарад свеукупног развоја
и напретка Компаније и њеног огранка у Мајданпеку, убрзо доћи до социјалног
дијалога.
Синдикат металурга Србије честитао је чланству и свим радним људима у Бору
и Мајданпеку ускршње и првомајске празнике, такође.

вама, нарочито у спорту. Постепено ће,
сигуран сам, доћи и до тога јер су и
кинески и српски народ гостољубиве
нације – каже Алексић.
Додаје да први потези које је
већински власник повукао већ дају
видљиве резултате. – Производња је
у планским оквирима, однос према
запосленима је, колико ми је познато, сасвим коректан, а начин
управљања је за сада прилагођен

решавање. Што се управљања тиче,
ту су још увек у стадијуму уходавања
и прилагођавања, што је и разумљиво
имајући у виду све околности које
доносе нова средина и велики систем.
Али, већ су креирали атмосферу
на основу које запослени могу да
препознају њихову жељу да фирма
добро ради, напредује и развија се.
Мислим да су запослени сада апсолутно сигурни да ће сачувати своја
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задовољством дочекују још један Први мај

Синдикална

али се и зарађује

怀着乐观和 满足的心情 期待着五月 一日的到来
радна места и да ће примања бити редовна и све већа.
Од критика, примедби и сугестија
које би, евентуално, предочили послодавцу Часлав Гаврић истиче да се синдикат труди да му укаже на све недостатке из претходног периода које из
многобројних разлога није било могуће

ће та пракса да се настави.
Драган Алексић у овом делу подсећа
да је Самостални синдикат у претходном
периоду био против продаје већинског
дела РТБ-а (румунском „Купрому“,
аустријском „Атеку“) и да су разлози
за то опште познати. – Већински Zijin
је био коректан према синдикатима

Драган Томић и Ненад Милић

превазићи. - Пословање без обртних
средстава у ранијем периоду било је
равно ономе да „рањеног орла натерате да добро лети“.

Потребне јаче мере безбедности
и здравља на раду
Миломир Милановић изражава наду
да ће нови власник допринети даљем
унапређењу предузећа, али и градова на
чијим територијама послује. – Првенствено мислим на уређење самог
круга предузећа, унапређење заштите на раду и очување здраве животне средине. Надам се да ће небо над
Бором остати чисто. Такође, до доласка новог власника фирма је била
друштвено-одговорна, па се надам да

и надам се да ће тако остати. Моја
једина примедба односи се на то што
се на састанке са новим руководством
не позивају представници Самосталног синдиката, иначе потписници Колективног уговора. Истоветну примедбу има и Горан Антић, председник
Самосталног синдиката у Руднику бакра
Мајданпек.
Председник Синдиката металурга
Србије Јадран Поповић, пак, истиче да
би састанци са репрезентативним синдикатима требало да буду краћи и чешћи,
бар двапут месечно - У протеклих пет
месеци нови послодавац је оставио
позитиван утисак на запослене, плате
су солидне и једина примедба чланства односи се на заштитна сред-

ства и мере безбедности. Искрено се
надам да ће паралелно са повећањем
производње расти и зараде, те да ће се
поштовати мере безбедности на раду.
Мислим да бисмо већу продуктивност
остварили запошљавањем младих,
покретањем прерађивачких капацитета, али и решавањем статуса оних
радника који су стекли један од услова

извршиоце на терену и нерегулисан
прековремени рад у Мајданпеку указао
је Горан Антић.
О томе да ли се српски и кинески
радници друже, борци за радничка права
кажу углас: „Језик је највећа баријера!“
Гаврић каже да постоји међусобно
уважавање, али да интензивнијег
дружења нема јер је комуникација отежана. Једнаки смо колико је то могуће
у односу послодавац-запослени, додаје
Милановић.
Радници, баш као и њихови представници, говоре о послодавцу у сличном „тону“.
Утисци електролизера Марија
Поповића су да се много тога променило на боље откад је дошао нови
власник. – Подигли су нам плату у
односу на прошлу годину и тиме сам
најзадовољнији. Нисмо очекивали
да до тога дође тако брзо, али ето.
Марио Поповић
Производња је повећана, то исто могу
за пензију, а ту мислим на социјални добро да видим, пошто већ радим на
таквом радном месту. Доста пажње
програм – каже Поповић.
На мањак личних заштитних сред- посвећује се области безбедности и
става, недостатак сигурног превоза за здравља на раду. Додуше, било је
тако и раније, али је сада лествица
мало подигнута. Редовно добијамо
ХТЗ опрему и срећни смо због тога.
Мотивација за рад је већа, могу то
да запазим јер сам у РТБ-у скоро
30 година. Запошљавају се млади
људи, што је веома важно, а и они су
задовољни платом и условима рада
јер је динар свакоме битан – каже
Поповић.
-Ко не би био мотивисан за рад
кад је плата повећана 20 одсто?! –
одговара питањем на питање Ненад
Милић из Топионице. – Услови рада
су промењени на боље, више се води
рачуна о безбедности, а посао је исти.
Ради се, али се и зарађује. Учимо ми,
уче и они, заједно тежимо ка вишем,
бољем, већем.
Милићев колега Драган Томић
истиче да су кинеске колеге вредне и да,
како каже, не презају од тога да уђу у
било који део погона, потрче, испрљају
се. – Гледамо како они раде, па и ми
идемо у том смеру. Радна дисциплина
мора да се поштује и задужење мора
да се испуни. Посао и безбедност радника су на првом месту – наглашава
Томић.
Горица Тончев Василић

Безбедност
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Компанија донела 13 правила „нулте толеранције” у области БЗНР

Најпродуктивнији је безбедан рад
公司制定了十三条规则”零容忍”在工作安全与保护领域

最有效的工作是安全工作。
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
У циљу јачања сигурности управљања,
односно безбедности и здравља на раду,
послодавац Serbia Zijin Bor Copper
Doo Bor је донео инструкцију за безбедан рад ради имплементирања правила „нулте толеранције” за 13 главних
категорија безбедног понашања на раду.
То значи да сви запослени, од најнижих
до менаџерских позиција, морају поштовати ова правила и да супротно
поступање може довести до удаљавања
са рада и/или отказа уговора о раду.
Током радног времена забрањено је
бити под дејством алкохола или дрога
или их поседовати или конзумирати.
Забрањени су, такође, туче или физички напади. Правило блокирања и
постављања контролних уређаја налаже
да се, пре него што почне да се обавља
било који посао на опреми, морају идентификовати сви извори енергије и уверити се да су под контролом браве, заштитне направе, блокаде, ограничења
приступа. Правило ископавања и
прибављања дозвола за рад обавезује
да се, пре него што почне ископавање
и продор у земљане, зидне или подне
површине, мора уверити да на том месту
не постоје скривене инсталације које
могу бити оштећене и прибавити дозвола од стране овлашћеног лица, како
би биле успостављене одговарајуће
мере контроле да инсталције не би биле
оштећене.
Правило
забране
приступа
забрањеној области налаже да, када су
присутне непосредне опасности, област
мора бити обележена упозоравајућим
знаком „опасност”. Опасној зони може
да приступи само особље које отклања
проблем/опасност. Упозорење ће бити
постављено увек када опасност може
довести до фаталне или друге озбиљне
повреде на раду (након отклањања
опасности, биће отклоњена и назнака
„опасност”). Правило боравка у ограниченим просторима каже да је за улазак
у такав простор (котлови, резервоари,

цеви, дубоке ископине) потребно прибавити посебне дозволе и придржавати
се посебних процедура/упутстава за
безбедан рад. За обављање тзв. топлих
радова (са отвореним пламеном или
изворима топлоте) у којима се врши
сечење, заваривање, брушење и сл. ван
простора одређених и опремљених за те
послове потребно је прибавити посебну
дозволу.
Када се ради на висини већој од два
метра, морају се користити одговарајуће
радне платформе, системи и опрема за
рад на висини (сигурносни појасеви).
Забрањен је рад или кретање у зони
висећих терета, као и у зони рада стубних, покретних и кабловских дизалица
и виљушкара. Пушење и употреба отвореног пламена је забрањено у свим областима у којима се користе, постоје или
се складиште запаљиви материјали, као
и у превозним средствима. Сви оператери и путници су обавезни да користе
заштитне појасеве (возачи су обавезни
да обезбеде да путници вежу заштитне
појасеве пре него што возило крене).
Забрањено је коришћење мобилног телефона и писање порука у току вожње
или рада поред тешких машина и опреме
за рад. Правило забране употребе возила
или опреме за рад без одговарајуће лиценце налаже да оператери возила или
опреме за рад морају бити обучени и поседовати одговарајуће лиценце или дозволе за управљање таквом опремом
(лица која немају обуку, лиценцу или
дозволу не могу радити са таквом опремом).
- Сви запослени, од највиших
менаџерских позиција до последњег
радника, морају примењивати ових
првих 13 правила тзв. нулте толеран
ције која ће несумњиво битно утицати на наш систем БЗНР и допринети безбеднијем и сигурнијем раду
запослених и њиховом конфорнијем
и поузданијем понашању и приступу раду. Ово је једна од првих
инструкција у низу ради дефинисања,

Сви запослени морају поштовати ова правила, а супротно
поступање може довести до удаљавања са рада и/или отказа
уговора о раду. - С. Перишић: Суштина свега није да неко буде
отеран с посла или драконски кажњен, већ да примењујемо мере
безбедног и сигурног рада
артикулисања и имплементације
система БЗНР, где компанија има
амбицију да га подигне на врхунски ниво његовог функционисања
у свету. То подразумева значајно
смањење повреда на раду и инцидентних ситуација, повећање свести
запослених о битности примене свих
тих мера и поступака. Компанија
има врло амбициозне планове када
је у питању производња, али потпуно безбедна и сигурна производња!
То је основни циљ компаније. У ово
спада и заштита радне и животне средине у максималном обиму – рекао је
Саша Перишић, руководилац Сектора
за БЗНР, ЗОП и одбрану у Serbia Zijin
Bor Copper.
Наш саговорник додаје да су то,
углавном, правила која су имплементирана у наше законе, правила и општа
акта, с тим што им је сада дата важност
до те мере да их је послодавац, кроз
њихово обелодањивање и декларисање
као суштинских постулата у понашању
свих запослених када је реч о безбедности на раду, наговестио и објавио као
могуће разлоге за давање отказа уговора
о раду. - Закон о раду, Колективни
уговор, Правилник предузећа о БЗНР
то предвиђају и дозвољавају, тако да
ово није никаква новина, већ само доследна примена свих предвиђених

прописа, у овом случају ових првих 13
правила, али у пуној мери и капацитету. Ово је врло битна информација
за све нас и дефинитивни показатељ
да компанија неће одустати од стандарда у БЗНР. Лично мислим да је
то велики корак у том правцу и чак
здушно и свесрдно подржавам овакав
приступ. Најбољи, најефикаснији
и најпродуктивнији рад је безбедан
рад! Све ово функционише због људи
и људи су први интерес компаније, а
ово је у нашем интересу.
Обавештење о овим правилима биће
истакнуто на свим огласним таблама и
дистрибуирано свим запосленима, где
ће они својеручним потписом „оверавати” да су упознати са њима, као и са
могућим санкцијама које ће сносити у
случају њиховог непоштовања. - Суштина свега није да неко буде отеран с
посла или драконски кажњен, већ да
примењујемо мере безбедног и сигурног рада, и то је првенствени интерес сваког од нас - да поред плате коју
зарађујемо, имамо и безбедне услове
за рад. Компанија је, зато, посвећена
изградњи безбедносне културе, како
би се постигао нулти инцидент у
радном окружењу. Безбедност људи је
приоритет – закључио је Перишић.
Ј. Станојевић

Решавање проблема паса луталица у кругу предузећа

Хумано и по закону
解决公司圈子里的流浪狗问题

慈悲地， 按照法律
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Након што је Serbia Zijin Bor Copper
упутио ЈКП „3. октобар” директан
захтев да одстране псе луталице из
круга компаније и збрину их на начин
који предвиђају закон и правилници,
екипе овог борског јавно-комуналног
предузећа су одмах кренуле у акцију.
Срећом, како нам је рекао Саша
Перишић, руководилац Сектора за
БЗНР, ЗОП и одбрану у Serbia Zijin Bor
Copper, скоро није забележен случај
уједа паса, али они, ипак, представљају
велики проблем запосленима. ЈКП „3.
октобар” има обавезу да прихвати све

изгубљене и псе луталице са територије
града, удоми их, обезбеди храну и све
што им је потребно за нормалан живот,
држи их месец дана у свом азилу и
нађе власника (охрабрује чињеница
да су борски комуналци недавно завршили додатни капацитет прихватилишта за напуштене и изгубљене псе,
односно псе луталице који немају власника). После тога мора да поступи по
програму о смањењу броја напуштених
и изгубљених животиња и врати их у
популацију. Притом, закон дефинише
да власник који предаје пса у азил мора
да сноси трошкове таквог поступка.

- Компанија није власник паса
који се налазе у кругу предузећа
и нема никакву обавезу када је
у питању њихово збрињавање.
Међутим, сигурно ћемо показати
добру вољу за сарадњу са борским
комуналцима и локалном самоуправом, ступићемо у разговор са њима
да бисмо видели шта је у овом тренутку најбоље да се уради са псима
и учинићемо све да имају апсолутно
хуман, цивилизацијски третман и
не буду лишени живота на бруталан
начин. Нама је битно да се потпуно
хумано понаша према животињама у

складу са законом и, као компанија
која је заинтересована за такав приступ, водићемо рачуна о томе. Принцип компаније је управо такав када
је реч о људима, па је исти и према
животињама – нагласио је Перишић.
Наш саговорник додаје да су, са
друге стране, опоменули све запослене
у компанији да не хране ове животиње.
- Најдиректније и најстрожије ће се
третирати свако храњење залуталих
паса које је стриктно забрањено,
јер је то најефикаснији начин да
они изгубе интерес и буду у нашем
предузећу.
Ј. Станојевић
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Запошљавање

Одржан 16. Сајам запошљавања у Бору

Највећ а г у жва н а
шт ан дов и м а Zijina
就业54人，还需要54人

对紫金公司的大部分兴趣
На овогодишњем сајму 33 послодавца огласила 282 слободна радна
места. – С. Станковић: Присутне су и две велике компаније у области рударства, Serbia Zijin Bor Copper и Rakita Exploration, од којих
очекујемо веће запошљавање и у наредном периоду

БОР. – У холу Установе Спортски
центар „Бор”, 18. априла, одржан је 16.
Сајам запошљавања који организује
Национална служба за запошљавање
Филијала Бор. Сајам је званично отворила Милена Станојковић, члан Градског већа Бора. Соња Станковић, директор НСЗ Филијала Бор, поздравила је
присутне послодавце и оне који траже
запослење. - Надам се да ће овај, 16.
сајам бити најуспешнији до сада, јер
имамо највећи број слободних радних
места у односу на претходне. Присутне
су и две велике компаније у области
рударства, Serbia Zijin Bor Copper и
Rakita Exploration, чија понуда обухвата највећи број занимања. За

рада, потенцијалним послодавцима и
конкретним могућностима да дођу до
„ухлебљења”. Осим јавних, на сајму су
учествовала и приватна предузећа, како
из Бора тако и из других градова, а на
располагању су били послови и за особе
са инвалидитетом. – Баш за овакве
особе има 45 понуда. Знамо да су они
најугроженија група на тржишту рада,
да их послодавци тешко запошљавају.
Уз коришћење програма НСЗ, то
је могуће, тако да ће њих 45 бити у
могућности да добију запослење на
сајму – додала је Станковићева.
Очекивано највећа гужва била је
испред штанда Serbia Zijin Bor Copper,
с обзиром на чињеницу да је огласила

аутомеханичари, аутоелектричари, отправник возова, дипл. инж. рударства,
грађевине и геодезије, геодетски техничари, правници, српско-кинески пре-

децембра прошле године активно тражи
посао. - Скоро четири године радио
сам као геодетски техничар, у области
геоистраживања и геомеханике, па

њих влада највише интересовања, и највећи број слободних радних места водиоци... Међу бројним заинтересовајер град види будућу перспективу (педесетак). Компанији су потребни нима био је и Милош Милићевић, по
управо у овом сектору. Ове компаније копачи, бравари, вариоци, електричари, занимању туристички техничар, који од
примају доста радника и од њих
очекујемо веће запошљавање и у наредном периоду. Добро су дошли и
тражиоци запослења, као и послодавци, а НСЗ остварује посредовање
на најдиректнији могући начин и
омогућава да незапослени пита послодавца за све оно што у тексту конкурса није наведено и све што га
интересује.
Сајам је, иначе, био прилика да послодавци представе своја предузећа, али
и да на лицу места виде какво је расположиво стање на тржишту радне снаге
у Бору и дођу до радника одговарајућих
квалификација – ове године 33 послодавца су огласила укупно 282 слободна радна места. Највише послова
намењено је незапосленима са средњом
стручном спремом, а мање високошколцима. Они који траже посао могли су
да се информишу о понуди на тршижту

очекујем, као и већина присутних, да
овде добијем посао. Надам се бољитку.
Организацију сајма је подржао
и град Бор који је и ове године определио финансијска средства за
реализацију мера активне политике
запошљавања. – Локална самоуправа
заиста препознаје незапосленост као
велики проблем и трудимо се да га
решимо путем те развојне компоненте буџета. За активну политику
запошљавања ове године одвојено
је 20 милиона динара. Наредним
ребалансом који нам предстоји засигурно ћемо додати још минимум
толико средстава да буду на нивоу
прошлогодишњих, ако не и већа,
тако да је то још један од начина на
који се локална самоуправа труди
да помогне суграђанима, како би
решили проблем незапослености –
нагласила је Станојковићева.
На евиденцији НСЗ Филијала Бор
крајем фебруара налазило се 5.029 незапослених.
Ј. Станојевић

РББ
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Након једноипомесечног ремонта агрегата и замене комплетне траке:

Поново ради транспортни
систем јаловине
一个半月后，对集料进行修理和更换全皮带

Најобимнији послови обављени су на дробилици 1 и
њеном чланкастом додавачу. - Трака дугачка у оба
правца скоро шест километара коначно је потпуно
„пресвучена“, па на транспортном систему више нема
ни метра старе. - Остају послови на дробилици 2 и
њеној синхронизацији са „јединицом“
КОП КРИВЕЉ. – Много је радова
на бројним позицијама требало обавити
како би транспортни систем јаловине
поново прорадио у пуном капацитету.
Како и не би када је реч о машини старој
двадесет година. Сада, на пример, на
њој више нема ни „педља“ старе траке,
свих 5.800 метара (у оба правца) „пресвучено“ је новом.
-Заменом 600 метара траке, у
оквиру свих ових послова санације
и ремонта транспортног система, коначно можемо да кажемо да је трака
транспортног система, дугачка скоро
шест километара, потпуно нова и да
на њему више нема ни метра старе.
Наравно, замена је рађена сукцесивно у последње две-три године,
онако како нам је пристизала нова и,
ево, тек сада је целом дужином „пресвучена“. Вулканизере је предводио
искусни Славиша Младеновић и са
две екипе, потпомогнуте људима из
радионице борског копа, флотације
и Јаме, замењено је последњих 600
метара – каже технички руководилац

електромашинског одржавања транспортног система и рудног дробљења
Ивица Ђорђевић.
Сви послови за поуздан рад транспортног система трајали су 45 дана.
Најобимнији били су на дробилици 1 и
њеном чланкастом додавачу. Санација
и ремонт само овог дела трајали су цео
месец.
- Три екипе бравара и варилаца ремонтовале су чланкасти додавач, где
је и било највише посла. Замењен
је његов погонски ланац и 152
„папуче“, саниране су оштећене странице, замењене и постављене нове
облоге. Ремонтована је и сипка испод
дробилице пошто је, због великог
оштећења, морала да се изради нова
конструкција. Четврта екипа, коју је
предводио Зоран Лојаница, била је
задужена за ремонт саме дробилице 1.
Она је пуштена у рад 16. априла, а то
је и био рок да се сви послови заврше
– истиче Ђорђевић.
-Поред свега овога – додаје
он - имали смо и неколико већих

开工了废石皮带
интервенција у погонским станицама, на такозваним пресипним местима или „бустерима“. На „бустеру 3“
мењали смо лежајеве, као и бубњеве
на примарном дробљењу и траци
810. Такође, санирали смо статор
који је био прилично оштећен јер на
њему није било интервенција откад
је транспортни систем 1998. године
почео да ради. Вариоци кривељског и
борског копа сређивали су га 45 дана.
Електричари су за то време обавили
контролу свих електрокомпоненти и
мерно-регулационе технике. А, продужили смо и трасу 105 на Јами, убацили тамо још једну секцију, па одлагач сада ради и пребацује материјал
преко ивице старог борског копа.
Обиман посао захтевао је тимски
рад, а то што је у року завршен говори да
је тако и било. Због тога технички руководилац електромашинског одржавања
транспортног система и рудног
дробљења не заборавља да помене ФОД,
где су израђени и „обрађени“ сви потребни делови, а посебно наглашава да
су се мајстори ове фирме максимално
потрудили да испрате динамику и термине наручиоца посла.
-Све наше екипе предводили су по
један пословођа и инжењер, па морам

да поменем пословође Миладина
Бузејића, Мирослава Радовановића
и Миодрага Човића, као и инжењере
Звонка
Маринковића,
Душана
Цојкића и Адама Стојковића. Наравно, радове су помно надгледали и представници кинеског дела
менаџмента, редовно су долазили,
обилазили и распитивали се како иде
и да ли негде има проблема. Замерки
није било, а једина сугестија односила
се на нашу безбедност при раду и мало
већу пажњу у тој области – напомиње
Ивица Ђорђевић.
Капацитет дробилице коју су
оспособили је 2.350 тона. Толико
јаловине на сат она може да припреми
за отпремање до траке и одлагање у
стари борски коп. Остају послови на
дробилици 2: замена погонске групе,
ланаца и оштећених чланака, санација
оштећених страница, облога и потпорних ролни у чланкастом додавачу и
то је посао који ове искусне и вредне
људе тек чека. Када и њу буду „дотерали“, производња ће моћи да иде
истовремено преко две дробилице.
„Двојка“ и сада ради, али је за њену
синхронизацију са „јединицом“ потребно обавити још и побројани посао.
Г. Тончев Василић

Стратешким распоредом рударских машина до веће производње на кривељском копу

У игри пет багера и четири бушалице
通过采矿机的战略安排提高VK采矿的产量。

使用中的五台挖掘机和四台钻机
КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“ – Сада
када је ремонт чланкастог додавача и
дробилице на линији 1 транспортног система успешно завршен и замењено 600
метара траке на транспротеру 104, поузданост рада „на јаловни“ са кривељског
копа подигнута је, малтене, до максимума. Остаје да се у мају замене ланац
и ланчаник чланкастог додавача на
линији 2 и онда ће обе дробилице моћи
да раде истовремено, па ће и учинци у
раскривању лежишта бити онакви какви
су планом предвиђени. И сада су, како
каже управник копа „Велики Кривељ“
Милан Делић, резултати на јаловини
солидни, с обзиром на то да је линија
1 транспортног система почела да ради
у другој половини априла. План за тај
месец био је да се да 1.425.000 тона раскривке, јер се имало у виду то што се
неће све време радити преко транспортног система, већ ће се јаловина одлагати на планир. За 22 дана априла откопано је 758.528 тона јаловине и то је,
сматра Делић, задовољавајуће.
-Други корак до бољих ефеката у
раскривању повукли смо стратешким распоредом механизације. Још
један велики багер пребацићемо на
коту 380, где на јаловини већ ради
његов „близанац“, па ћемо у захвату
југоисток имати багере К1 и К2 који
ће, ем давати више јаловине, ем ћемо
брже доћи до значајније количине
руде одатле. На то смо чекали због

ремонта доњег строја багера ОК 1 и
он је обављен. Од 23. априла „у игри“
имамо пет багера – три хидраулична
од по 15 кубика и два велика од по 22
кубика – каже Делић.
За „путовање“ великог багера до
друге позиције потребно је припремити
електромрежу и због тога рудари једва
чекају да им стигне два километра високонапонског кабла од 6 киловолти.
-Велики К2 багер, који се „сели“
на другу позицију, сада је на коти 95
и ради на руди. Његово место заузеће
мањи багер К3, а руду ће копати и
ОК 2 на етажи 140, као и управо ремонтовани багер ОК 1 на етажи
185. Три добро распоређене машине
омогућиће нам да и даље испуњавамо
план на руди и бакру, а велики багери
„запеће“ да што пре уклоне јаловину
са југоистока, открију лежиште и
направе „пролаз“ до нових количина руде и веће производње – истиче
управник.
За успех ове кривељске стратегије
заслужне су и три бушалице, а до краја
априла треба да стигне и четврта. Нова
и врло мобилна бушалица, с обзиром
на то да је “дизелашица“, допринеће
интензивнијој
припреми
стенског
материјала. – Бушалице које имамо
захтевају електромрежу, а нова је
дизел и биће много флексибилније
радити са њом. До краја месеца
камионској флоти придружиће се још

један, девети по реду, нови велики
“белаз“ камион, па ће кривељским
копом „јездити“ 22 дампера. Све то, у
комбинацији са пет багера и четири
бушалице, чини моћнијим флоте на
бушењу, утовару и транспорту, па
могу слободно да кажем да полако,
али сигурно, заокружујемо цео рударски циклус који води ка већој
производњи. Наравно, не смем да заборавим помоћну механизацију – булдозере, грејдере, утовариваче, ровокопаче. Уз њихову помоћ насипавамо
и ширимо путеве и мимоиалзнице,
израђујемо ободне одводне канале, а
то је за бољу расположивост камиона
и краћи циклус сваке камионске туре
- од утовара до кипања веома битно –
напомиње Милан Делић.
Кривељски
рудари
април
завршавају са испуњеним планом и на
руди и на бакру. Биће и преко плана,
јер су за 22 дана откопали 605.680 тона
руде и дали 1.718 тона бакра. Стижу
им нове машине, производни планови

се повећавају, па ће им, како истиче
управник, бити потребно и више руковалаца тешком механизацијом. – Све
то захтеваће прерасподеле у неким
сегментима где је то могуће, а да
нико не трпи. Настоји се да број
људи у одржавању буде смањен, а
да предњаче рудари. Ту помаже
планско и превентивно одржавање
механизације и то већ полако
постаје пракса. Наравно, прерасподела не сме да буде на уштрб служби
одржавања, па ће, ако је потребно,
бити запослени нови људи. Највише
нам недостају возачи, бушачи,
грејдеристи, руковаоци ровокопачима и утоваривачима. Уколико се
на та радна места приме нови људи,
они ће свакако морати да прођу обуку.
У руке ће им се предати машина која
кошта три до пет милиона долара и
они морају да потпуно спремни преузму одговорност и управљање њоме
– закључује Делић.
Г. Тончев Василић

РББ
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Захуктава се изградња „нултог поља“ кривељског јаловишта

За безбедно одлагање јаловине
у наредних 10 година
施工正在进行中零号VK 尾矿库

为今后10年的尾矿安全处置
Колеге из Кине у пословодству Serbia Zijin Bor Copper имају потпуно другачији приступ овој области, па ће, паралелно са изградњом нових објеката, сигурно бити предузимане све еколошке и друге мере да би се испунили и они најстрожи стандарди када је реч о депоновању
флотацијске јаловине, каже Арсо Кљајевић. - „Нулто поље“ почеће да се пуни у овој години, а процењена вредност свих радова премашује
две милијарде динара
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. – Експлоатација руде из „Великог Кривеља“ и њена прерада у
истоименој флотацији наметнула је рударима и флотерима ове године задатак
да прошире флотацијско јаловиште, јер
места за одлагање јаловине из погона
за припрему минералних сировина има

осталим пратећим објектима како
бисмо воду из будућег „нултог поља“
могли да враћамо у кривељску
флотацију и имали заокружен процес.
Поред тога, треба изградити и објекте
који ће обезбедити доток флотацијске
јаловине до „нултог поља“, односно
бетонске канале и цевоводе са каска-

ураде иницијална и заштитна брана,
а између њих и дренажни систем. Све
то мора да се опреми цевоводима, да
се изгради бунар за прихватање тих
вода, односно црпна станица, како би
вода из дренажног система могла да се
враћа у „нулто поље“ – каже Кљајевић.
Од постојећих објеката, додаје, не-

-Менаџмент Serbia Zijin Bor
Copper крајње озбиљно је схватио и
прихватио задатак који је пред нама.
И највиши представници матичне
кинеске компаније, конкретно председник Zijina Lan Fusheng, препешачио је са нама цео терен и на лицу
места видео колико нас посла чека.

Поље 1, поље 2 и поглед на „нулто поље” кривељског флотацијског јаловишта

за још неколико месеци рада. Сада се
она депонује у „поље 1“ кривељског
јаловишта, а у плану је да се тик до
„поља 1 и 2“ изгради и тзв. нулто поље
и да до краја ове године оно почне да
се пуни.
До тада је потребно обавити много
посла, а руководилац свих радова
Арсо Кљајевић пола у шали, а пола
у збиљи каже да се допунски пројекат
проширења флотацијског јаловишта
„Велики Кривељ“ састоји од 16 „књига“
и да свака од њих има бар по неколико „свезака“. Процењује да ће укупна
вредност свих радова премашити две
милијарде динара.
-Књиге, односно технички про
јекти урађени су за колекторе Кри
вељске реке, Сарака потока и Борске
реке. Дужина нових колектора је
три километра и предвиђено је да се
два мања колектора - Борске реке и
Сарака потока - уливају у колектор
Кривељске реке, а он у постојећи. Да
би „нулто поље“ заживело, осим колектора потребно је урадити и цевовод
повратне воде са понтонима, релејним,
пумпним и трафо-станицама, као и

дама, вентилима и осталом опремом.
Мора да се измести и далековод, па
је већ купљено три километра високонапонског кабла који ће, док се не
уреди систем далековода потребан за
ове објекте, послужити да се премости
тај период и омогућити постројењима
да раде. Такође, неопходно је да се

опходно је изместити цевовод пијаће
воде „Сурдуп“ и далековод на релацији
Бучје - Виногради. Сви ови послови
добили су димензије и динамику
усклађену са циљем да „нулто поље“ до
краја ове године преузме од „поља 1“
главну улогу у прихватању флотацијске
јаловине из Кривеља.

Колеге из Кине у овдашњем пословодству имају потпуно другачији приступ овој области, па ће, паралелно са
изградњом нових објеката, сигурно

Арсо Кљајевић

Изградња пешчане бране поља 1 флотaцијског јаловишта „Велики Кривељ”
системом хидроциклона

бити предузимане све еколошке и
друге мере како би били задовољени
и они најстрожи стандарди – истиче
Арсо Кљајевић.
Капацитет „нултог поља“, са актуелном динамиком производње, биће
довољан за одлагање флотацијске
јаловине у наредних 10 до 12 година.
Г. Тончев Василић

РБМ
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Прави подвиг запослених на транспортном систему РБМ-а

Модификованим алатом
померили трак у 45 метара
RBM运输系统中员工的真正成就

他们用改进的工具移动45米长的皮带。
РБМ.- Група од 55 радника на транспортном систему за јаловину на површинском копу у мајданпечком руднику
бакра направила је прави подвиг успевши
да за осам дана без одговарајуће машине,
а уз помоћ модификованог алата и пуно
довитљивости, помери тракасти транспортер 45 метара и тако створи услове за
функционисање јаловишта и несметан
рад транспортног система јаловине Фазе
1. На померање тракастог транспортера
Т06 на јаловишту „Ујевац“ чекало се
месецима. Све време то је био један од

- Јаловиште је последњих месеци
толико било запуњено да одлагач
више није одлагао јаловину са своје
транспортне траке у празан простор,
већ на чврсту подлогу која је створена
од наслага јаловине. Иако велики, тај
простор се врло брзо запуњавао, а
како смо у исто време били суочени
са недостатком довољног броја булдозера чије је ангажовање на јаловишту
неопходно, морали смо и по три пута у
смени да померамо одлагач и премештамо га на другу локацију тражећи

Учествовало 55 радника у чишћењу расутог материјала, померању трака
и замени шина транспортера

узрока неповољних, односно недовољно
добрих резултате у раскривању нових
рудних лежишта. Функционисање Фазе
1, као „жиле куцавице“ површинског
копа, од пресудног је значаја за рад рудника, јер је транспорт јаловине дамперима на спољна, камионска одлагалишта скупљи и спорији, а самим тим
и неадекватан, посебно за амбициозне
производне задатке какви су пред запосленима у овом руднику.

слободан простор за одлагање објаснио нам је потребу за премештањем
траке Небојша Стојановић, главни
инжењер за инвестиције и развој који је
водио и координирао овај посао.
Решење је било у померању тракастог транспортера, али будући да комбинат бакра већ годинама није поседовао исправан цевополагач, требало је
снаћи се, па то извести. А, задатак није
био нимало лак, пошто је транспортер

Рад без булдозера запунио
јаловиште, па је тракасти
транспортер дужине 1.280
метара требало померити
за метар на почетку, и 45
метара на крају,. – Старим
алатом који је дорађен,
па ослоњен на лопату
булдозера, померена
је трака, а истовремено
одрађени су и бројни
други сервисни послови на
одлагачу

дужине преко 1.200 метара требало померити на самом почетку, код Ц станице
за један, а на крају за пуних 45 метара.
- Урадили смо то и тракуТ06 поставили на нову локацију са које ће несметано моћи да се ради и одлаже раскривка. Да је реч о добро обављеном
послу види се и по дневном извештају
ископане и превежене раскривке на
одлагалишту „Ујевац“. Како нисмо
имали одговарајућу машину за
померање одлагача, модификовали
смо алат који се раније користио на
цевополагачу, који је у руднику био
у употреби пре 20-так година. Оспособили смо и дорадили, тај алат да
бисмо га ослонили и учврстили на
лопату булдожера, те на тај начин померили одлагач у најкраћем могућем
року у којем се у датим условима то
могло извести. Посао је можда трајао
два три дана дуже, али је реализован
успешно – истиче Стојановић.
Стојановић још наводи да је у

реализацији овог посла учествовало
55 радника, што на чишћењу расутог
материјала дуж целог транспортног система, што на померању трака, замени
шина транспортера, али и замени хидрауличних цилиндара на самом одлагачу
који нису добро функционисали. Време
које је било потребно за померање траке
искоришћено је и да се обави велики
сервис који је био преко потребан транспортеру, пошто ће у наредном периоду
бити потребно да дневно пребаци 60
хиљада тона јаловине. Радило се пуном
паром више од недељу дана, од седам до
19 часова и без обзира на кишу, град и
јак ветар који су услове чинили тежим.
Нов цевополагач вредан око 250
хиљада евра би, према најновијим
информацијама, у РБМ требало да
стигне за два и по месеца. Нов, велики
булдозер је већ на јаловишту „Ујевац“ и
чисти заостале наслаге јаловине.
С. Вукашиновић

Ново појачање механизацији Рудника бакра Мајданпек

Ровокопач и још један дампер
RBM 铜矿机械化新加强

挖沟机和另一台自卸车
На површински коп стигао ровокопач “komatsu PC210/LC” који ће
помоћну механизацију учинити ефикаснијом. – У Новом сервису у
току монтажа још једног “белаза” носивости 220 тона
РБМ. - Последњу декаду априла у
Руднику бакра Мајданпек обележило је
пристизање нових појачања помоћној
и транспортној механизацији. Готово
истовремено помоћна механизација
појачана је новим ровокопачем “komatsu
PC210/LC”, а транспортна још једним
тешким возилом “белаз” носивости 220
тона.
“Komatsu” ровокопач представља
освежење помоћној механизацији у
којој је претходно био само врло стар и
израубован ровокопач производње “14.
октобар” на који се, истини за вољу,
све ређе могло ослањати, па су за веће
послове ангажовани и већи ровокопачи „трећих лица”. Новонабављена
помоћна машина ће, кажу на повр-

шинском копу РБМ-а, много значити
за радове на одводњавању и сличне, а
важне послове који прате производњу.
Машина има повећ́ану снагу, смањену
потрошњу горива и емисије, као и
напредни електронски систем за
управљање брзином протока ваздуха,
параметрима убризгавања горива и
сагоревања.
- Овом ровокопачу је побољшана
удобност и сигурност у раду, а посебно је важна његова свестраност
и чињеница да због шест начина
рада јесте идеалан за широк спектар примена – наводи Братислав
Благојевић, заменик руководиоца
РБМ-а. Додаје да је снага његовог
мотора 123 киловата, односно 165

Овом ровокопачу је побољшана удобност и сигурност у раду

коњских снага, радна тежина већа
од 22 тоне, а капацитет кашике 1,68
кубних метара.
- Одмах по истовару делова новог
камиона “белаз” кренула је монтажа
- рекао нам је Милош Поповић, руководилац одржавања тешких возила
у РБМ-у. Додаје да су се тог посла
прихватиле екипе за монтажу које су
састављене од искусних и квалитетних мајстора РБМ-а, а под надзором
и инструкцијама сервисера, са циљем

да монтажу заврше у предвиђеном
року од само неколико дана. - Након
тога следи уобичајена процедура
уходавања и првих 100 мото сати
пробног рада, а онда и укључивање
у производњу.
У складу са најавама, очекује
се да нова опрема пристиже и наредних дана ради стварања предуслова за планирано значајно повећање
производње.
С. Вукашиновић

РБМ
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Априлска производња у РБМ-у бележи позитивне трендове

Остварење све ближе плану
На површинском
копу план укупних
ископина остварен
са више од 80
одсто, а на руди
премашен.- Очекује
се да априлска
производња
буде око планом
зацртаних 1.507 тона
бакра у концентрату
са одговарајућим
количинама сребра
и злата
РБМ. - Априлска производња у Руднику бакра Мајданпек показује знаке
опоравка, после увек тешког првог
квартала и на корак је од предвиђене.
План укупних ископина остварен је
са више од 80 одсто, учинак на руди је
изнад зацртаног, па се успркос нешто
сиромашнијем садржају дошло до планиране количине бакра у руди, па чак и
скромног пребачаја. Флотација је прерадила испоручену руду са одличним
искоришћењем од скоро 88,5 одсто и
за 22 дана априла дала 1.063 тоне бакра
у концентрату, са добрим изгледима да
месец заврши производњом од око планираних 1.507 тона и одговарајућим количинама племенитих метала.
- Повољнији резултати на бакру
долазе са откопавањем етаже 185 на
Истоку 1, први проход, као и радом
багера ровокопача на етажи 155, чиме
је знатно побољшан укупан садржај
бакра у руди - објашњава Андреја
Марковић, главни инжењер за рударство за површински коп. - Резултати на

руди би били далеко повољнији да дно
копа и кота 125 није и даље под водом,
због чега је према северу површинског копа монтирана још једна пумпа
са циљем одводњавања лежишта.
На површинском копу су у току интезивне припреме за отварање лежишта
“Чока Мускал”. Извесно је да ће та руда
побољшати квалитет и количину бакра у
наредном периоду.
- Проблеми који су пратили
априлску производњу огледали су
се у транспорту јаловине на спољна
јаловишта. Међутим, захваљујући
ангажовању запослених, чак и без
адекватне опреме, решен је највећи
проблем - померена је транспортна трака Т06 и створени су услови
за танспорт јаловине на јаловиште
“Ујевац” - наводи Марковић. Додаје да
се мањак тешких возила рефлектовао
на остварење раскривке, која заостаје
за планом. Марковић још наводи да ангажована опрема, већ коришћена и новопристигла, даје ефекте, унапређујући

四月RBM产量记录为正趋势

实现接近计划
квалитет саобраћајница и резултате
у транспорту, поред осталог, и кроз
смањење норматива и подизање безбедности у раду.
На површинском копу убрзано раде
и на регулацији корита реке “Мали

од 20 хиљада тона руде, искоришћење
подигли изнад 88 одсто, што је веома
добро - истиче Јелена Ђурић, главни
инжењер за флотацију. - Упоредо са
редовним радом у производњи, односно преради, полако приводимо

После увек тешког првог квартала, у свим сегментима
производње бележе се бољи резултати

Пек”. Очекују да се са повољнијим
временским условима и ангажовањем
помоћне опреме створе бољи услови за
рад опреме, како утоварне тако и транспортне, те да резултат неће изостати.
То, пре свега, треба да буде безбеднији
рад, подизање динамике ископина,
остварење планских задатака и свођење
потрошње нормативних материјала у
планом предвиђене оквире.
Флотација РБМ-а и даље успева да
преради све испоручене количине руде,
али сада са одличним искоришћењем
које, у просеку, за април износи око 88,5
одсто, што је за више од два процента
изнад планских захтева. - Производња
је реално повећана, будући да смо усталили дневни учинак прераде на више

крају велики посао на “подизању” В
секције за коју би и електрорадови
требало да се заврше почетком јуна,
рашчишћавамо и сређујемо простор
око те секције, а кренућемо и у замену
платформи, гелендера, са циљем да
услови за рад буду безбеднији. Паралелно, оспособљавамо линије за
девето основно флотирање и девети
пречистач што би требало да буде
готово крајем маја, а у филтражи
радимо на уградњи пресе. У питању су
радови којима се директно повећава
капацитет прераде ”.
Очекивања су да ће наредних месеци
бити услова за осетно повећање и пуну
стабилизацију производње.
С. Вукашиновић

У РБМ стигао највећи булдозер досад

Нова снага за рад на јаловишту
到目前为止，最大的推土机已经到达RBM。

在废石场上开工新动力

Велики булдозер са линије “komatsu” има снажан дизел мотор снаге 670 киловата и лопатом у једном потезу може да уклони 34 кубна метра материјала. – Прво радно ангажовање на одлагалишту
“Ујевац”

Сервисери Теиком - а и врсни механичари РМБ - а у кратком року склопили све делове

РБМ. - У мајданпечки рудник бакра
половином априла стигао је за сада
највећи булдозер “komatsu” Д 475 А.
Други по величини булдозер са линије
“komatsu” помоћи ће овдашњим рударима да брже и са више успеха остварују
амбициозне задатке на раскривању

рудних лежишта и још конкретније, за
одлагање на јаловлишту “Ујевац”.
- Булдозер “komatsu” Д 475 А је
моћна машина - потврђује Братислав Благојевић, заменик руководиоца огранка РБМ. - Снага дизел
мотора је 670 киловата што је скоро

900 коњских снага, ширина лопате
је 6,5 метара (5,26 м је ширина стандардног ножа), уз капацитет који
омогућава да се у једном пролазу
уклони завидна количина од око 34
кубна метра материјала. Тако моћна
машина је оно што нам је потребно за
послове који нам предстоје и највише
ће помоћи на одлагалишту јаловине.
Тамо ћемо, коначно, имати тако
велику машину која ће моћи да у кратком року уклони материјал новонасталих купа, јер ће се након померања
транспортног система радити много
више.
Сличне машине већ раде у овом руднику, тако да само управљање не подразумева велике новине.

- Сличне су команде, ову разликује
само величина. Наиме, овај булдозер
је за класу изнад већ заступљених.
Постојећи су из “класе” 375, а ово је
475 - појаснио нам је Благојевић. Додаје
да су сервисери Теиком-а, дугогодишњи
испоручиоци ове врсте машина, и врсни
механичари у РБМ-у у кратком року
склопили све делове. Захваљујући томе,
после само неколико дана уходавања
машина, која се користи на површинским коповима у рударству на отвореном у каменоломима и изградњи широм
света, уведена је у производни процес.
Нови велики булдозер је од половине
априла радно ангажован на јаловишту
“Ујевац”.
С. Вукашиновић

РБМ

Уторак, 30. април 2019. Број 2305, страна 12
Мајданпечки рудари успешни у гашењу пожара у Дебелом лугу

Сачувани и људи и постројења
马狂的矿工员在Debeli lug成功灭火

拯救了人们和工厂
Пожар као последица неодговорног и недозвољеног паљења
стрњике запретио појединим погонима РБМ-а, али је локализован
правовременом интервенцијом запослених у другој смени у погону филтраже, Службе заштите од пожара и Ватрогасно - спасилачке екипе Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, а потом и
угашен
ставник кинеског менаџмента господин
Луо.
- Заинтересовани да укупну безбедност подигнемо на виши ниво,

следице имала угрожавање имовине
и безбедности, а такође и трошкове
над којима се морамо замислити –
прокоментарисао је оно што се деша-

упућујемо апел свим грађанима да у
свим приликама и на сваком месту
поступају крајње одговорно, имајући
у виду сопствену и општу безбедност, па да на овај и сличне начине
не доводе у питање људске животе и
не излажу никог непотребним трошковима и штети. Ово је пример како
је мала непажња појединца за по-

вало Томић који је учествовао у гашењу
пожара у непосредној близини погона
филтраже, у којем, на срећу није било
повређених, али су материјална штета и
непотребан трошак направљени.
Служба заштите од пожара РБМ-а
организовала је ватрогасну стражу до
првих јутарњих сати.
С. Вукашиновић

Запослени у РБМ - показали изузетну одговорност и пожртвованост

МАЈДАНПЕК. - Пожар који је због
неодговорног и несавесног понашања
појединих мештана Дебелог луга
избио другог априла (око 15,30х) и запретио да се прошири на погон филтраже, железнички колосек, па и Нови
сервис Рудника бакра у Мајданпеку,
угашен је захваљујући брзој, спретној
и успешној интервенцији запослених у
другој смени погона филтраже, затим,
у Служби заштите од пожара и Ватрогасно- спасилачкој екипи Сектора за
ванредне ситуације.
По ко зна који пут, показало се
колико лоше навике појединих неодговорних људи којима ни астрономске казне нису довољан разлог да се замисле и престану са недозвољеним пословима, представљају опасност за све
друге. Неко од мештана је у намери да
се ослободи стрњика крај својих њива
и забрана, упалио ватру. Међутим, како
је тог дана ветар повремено дувао и
олујном јачином, ватра се отела контроли и проширила на околне парцеле,
али и озбиљно запретила постројењима
РБМ-а.

На појаву неконтролисане ватре
први је упозорио и обавестио ватрогасце Игор Балановић, пословођа Филтраже. Брза, правовремена и ефикасна
интервенција запослених у другој смени
у погону, затим из Службе заштите од
пожара и Ватрогасно-спасилачке екипе
Сектора за ванредне ситуације МУП-а
Србије, као и помоћ Јавног предузећа
за путеве и грађевинско земљиште
упућивањем цистерне, те ангажовање
велике „белаз 1” цистерне РБМ-а, дало
је резултата и ватрена стихија је обуздана, а пожар локализован око 19
часова.
- Морам да нагласим да је у овој
прилици показана изузетна одговорност и пожртвованост наших
људи који су знајући какву претњу
представља неконтролисана ватра
на отвореном, реаговали на најбољи
могући начин - каже Игор Младеновић,
руководилац Службе заштите од пожара
у РБМ-у. Наводи да су се на лицу места
врло брзо нашли и руководилац огранка
Бранислав Томић, главни инжењер за
флотацију Јелена Ђурић, као и пред-

У Флотацији РБМ-а приводе крају радове на „подизању“ V секције

У ф у нкцији од ј ула
在RBM浮选中，“上升”第五系列的工作正在完成。

开工七月

Машински радови у завршној фази, а очекује се да почетком
јуна буду готови и електрорадови. - V секција је из реда већих и
допринеће повећању капацитета, али и стабилности прераде
РБМ. - „Подизање“ V секције у
флотацији Рудника бакра Мајданпек је
у завршној фази. Секција из реда великих, која скоро две деценије није у
функцији, требало би да већ половином
године буде укључена у рад и омогући
повећање капацитета прераде. Претходно, очекује се да крајем маја буду
завршени сви машински, а почетком
јуна и електрорадови.
- Преостало је да се још малобројни
послови приведу крају, да се замене
гелендери, изузетно старе платформе,
те тако повећа сигурност будући да су
то линије за пролаз запослених. По
успостављању, односно завршетку

свих електрорадова, пробаћемо и проверити да ли је све одрађено онако
како треба, а након тога пустити V
секцију у константан рад - каже Јелена
Ђурић, главни инжењер за флотацију.
Иза запослених у флотацији је вишемесечни рад током којег је најпре
требало обавити тежак и обиман посао
чишћења и ослобађања делова од нагомиланог талога и трулежа. Машинско одржавање се овоме посвећивало у
свакој прилици када су редовне радне
обавезе то дозвољавале, будући да је
све време најважнији задатак био редован рад на одржавању постројења и
производња.

- Истина је да су ти послови
почели много раније, а радови нешто
дуже трајали, јер нису на време
одрађени пројекти за електрорадове, набављени потребни делови, ни
пронађен извођач радова. Када је реч
о машинским деловима, користили

смо углавном оне које смо имали за
текућу производњу, па ће они који
буду пристизали омогућити да и резервних буде довољно.
Уз рад V секције, у флотацији РБМ-а
биће повећан капацитет, као и стабилност прераде.
С. Вукашиновић

РБМ
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Нове обавезе мајданпечких рудара да укроте и контролишу реку

Мали Пек, а проблеми велики
马矿 矿工员的新义务是控制河流

小Pek 河， 大问题
Да би се унапредила стабилност путне инфраструктуре и рудничких објеката у делу копа Јужни ревир, продужена деоница на којој
се препумпавају воде Малог Пека. - Корито реке исушено, посуто
песком, како би почело постављање металних облога
РБМ. - Највећи извор проблема за
рад на површинском копу Рудника бакра
у Мајданпеку у последњих годину дана
је река Мали Пек. Већ самим изласком
из града, код Аутобуске станице, Мали
Пек започиње свој ток кроз површински коп и круг РБМ-а, а у време високог водостаја доноси тешкоће, јер угрожава и прелива бране, ствара и покреће
клизишта.
- У време обилних падавина, посебно приликом топљења снега, Мали
Пек нам је у последњих годину дана задавао озбиљне проблеме, условљавао
ангажовање бројних капацитета, од
људских до тешке механизације, уз
трошкове који су то пратили, али је
истовремено и успоравао производњу
на површинском копу, те представљао
претњу да је на одређено време и заустави - каже Горан Репеџић, главни
пословођа производње на површинском
копу.
Проблеми су постали изразитији,
након најновијег пресељења корита
реке, условљеног планским, развојним
проширењем површинског копа и експлоатационим радовима у његовој
непосредној близини на радилиштима
„Андезитског прста”. Нова деоница
корита подно „Андезитског прста”, која
није озидана нити добила бетонску подлогу, показала се слабом тачком, па су
у мајданпечком руднику још прошле
године били принуђени да велики
део реке препумпавају. Зарад тога, у
непосредној близини аутобуске станице
у корито реке постављена је брана, у њој
пумпе и пет линија за одводњавање.

- Сада се због стања терена и
његове нестабилности указала потреба за исушивањем корита како
би могле да се реализују потребне
мере - објашњава Андреја Марковић,
главни инжењер за рударство, за површински коп. - Планирано је и делом
реализовано продужење цевовода до
иза транспортног система, а затим
и постављање челичних облога у
профил корита. Осим тога, за потребе
препумпавања реке, обзиром на квалитет вода у Малом Пеку ушло се у
набавку две фекалне пумпе које тај
посао у великој мери олакшавају, јер
су постојеће биле недовољно ефикасне
за тај рад и подразумевале стална
чишћења корпи, што је посебно тешко
у екстреним временским условима.
Користећи повољне временске прилике, низак водостај реке и тренутно
расположиву механизацију, запослени
у Служби одводњавања су већ проду-

жили две линије препумпавања (али
и једну одводњавања из језера на дну
Јужног ревира). - Посао је само делимично одрађен, па ћемо наравно, наставити, чим се за то буду стекли неопходни услови, али у актуелним временским приликама са уобичајеним
падавинама већ урађено би требало
да одговори потребама - каже Слободан Мишић, пословођа одводњавања на
површинском копу. Од њега смо сазнали
да се линије препумпавања продужавају
за 264 метра (а одводњавања за 144м),
као и да су већ стигле цеви које ће послужити да се настави посао продужавањем
још три постојеће и једне резевне линије
за препумпавање воде Малог Пека.

Комплетирање металног корита од укрупњених лимова

Уз претходну припрему корита
предвиђено је постављање металних
облога дужине 910 метара на колико
се воде Малог Пека сада препумпавају.
Корито обложено челичним облогама
ствара заштиту пукотинских система у
западном делу површинског копа, чиме
се поспешује стабилност путне инфраструктуре и рудничких објеката у том
делу копа Јужног ревира.
- Одређени број припремљених
лимова, избушених и офарбаних,
пребачен је на обалу реке где је кренула монтажа. Уз помоћ две дизалице
почело је комплетирање лимова које
савијајамо на обали, учвршћујемо их
и повезујемо завртњима један за други.
Монтажа је почела од краја металног корита, са намером да укрупњене
лимове, убацујемо у приремљено
корито реке, претходно насуто песком,
и све тако, док не стигнемо до тражене
дужине од око 900 метара - прецизира
Неђељко Чавић, управник ПУС-а. Наставили смо припрему лимова која
подразумева бушење, варење профила
и фарбање. Имамо проблем са малим
бројем радника пошто радимо на три
места истовремено и у све три смене,
али одолевамо са јасним циљем да
пре бујичних вода укротимо реку и
спречимо последице које угрожавају
производњу.
С. Вукашиновић

У Производним услугама РБМ-а по старом

Креативним радом до уштеде
在RBM的生产服务以旧的方式

创造工作以节省资金

У ПУС-у направили гумирани ротор највеће муљне пумпе
„Денвер 18/16”. - Израда алата за гумирање представља круну
вишемесечног креативног рада који доноси уштеду, будући да
је до сада израда поменутог дела поверавана “трећим лицима”
РБМ. - Кроз вишемесечни рад
и захтеван, а мукотрпан посао, од
конструкције до израде, стручна
екипа Производних услуга у РБМ-у,
предвођена управником Неђељком
Чавићем, успела је да направи гумирани

ротор највеће муљне пумпе „Денвер
18/16”. Тако су компанији донели нову
уштеду, доказујући да је сваки креитиван посао за њих изазов којем не могу
да одоле, а и могу да на прави начин одговоре.

- Израда гумираног ротора муљне
пумпе “Денвер 18/16” била је до сада
поверена „трећим лицима” – уводи
нас у причу Чавић, човек великог радног
искуства у последње време свима
препознатљив по креативном и инвентивном раду. - Поучени искуством од
пре три године, када нам је пошло за
руком да конструишемо и направимо
алат за вулканизирање ротора мање
муљне пумпе „Денвер 14/12“, ухватили смо се у коштац са проблемом и
урадили алат за гумирање металног
ротора. Он је много компликованији,
а предвиђен је за највећу муљну
пумпу „Денвер 18/16“ какве су инсталиране у флотацији на транспорту
јаловине.
За три године рада на гумирању
ротора 14/12 у поменутом алату
направљена је уштеда предузећу од око
20 хиљада евра. Вођени том економском
рачуницом и логиком, а знајући да креативни рад доноси уштеде, у ПУС-у су
поново започели вишемесечни рад и
ових дана успели да га приведу крају.

- Круна тог рада је израда алата
за гумирање металног ротора пумпе
„Денвер 18/16”. Метални ротор израдили смо у машинској радионици, а
како је алат за гумирање габаритно
много већи од пресе коју поседујемо
у вулканизерници, били смо приморани да гумирање у овом алату поверимо кооперанту који има веће пресу,
где је пробни комад успешно изливен
– наглашава Чавић.
Како је до сада израду гумираног
ротора била поверена „трећим лицима”,
при чему је цена једног комада достизала око три хиљаде евра, а израда гумираног ротора, материјал за метални део и
услуга кооперанта у нашем алату кошта
око хиљаду евра, лако се долази до рачунице да је уштеда по комаду око две
хиљаде евра. Није неважна и чињеница
да се израда гумираних ротора у овом
алату може да прошири за потребе
огранка у Бору, где је у раду много већи
број ових пумпи, чиме би и уштеда за
компанију могла бити далеко већа.
С. Вукашиновић

Металургија
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Од почетка априла Топионица повећала капацитет претапања шарже

Раде два конвертора наизменично
从四月初开始冶炼厂增加了容量批处理

交替工作两个转炉
Унос суве шарже у флеш-пећ повећан је са 60 на 70 тона на сат, односно претопи се изнад 1.650 тона дневно. – С. Стефановић: Сви
су изгледи да ће овакав начин рада Топионице дати резултате, пре
свега, у већој производњи анодног бакра која је у априлу циљана
изнад 10.000 тона, што је први пут да имамо толики план од почетка рада нове топионице. - Други циљ рада са два конвертора је
повећана прерада хладног материјала, односно смањење његове залихе на испод 1.000 тона

Дневно се обаве три и по до четири конверторске операције

ТОПИОНИЦА. - Након краћег
застоја од неколико сати и интервенција
да се аптејк и друга опрема доведу у ред
(замена филтера на сушачу), топионичари су од петог априла подигли унос
суве шарже у флеш-пећ на 70 тона на
сат. Наиме, како нам је деветог априла
рекао Славиша Стефановић, технички
руководилац Топионице, „то је знатно
повећање, јер смо до тада радили са часовним уносом од 60 тона, понекад и
мање, а од почетка априла стриктно са
70 тона, односно претопимо изнад 1.650

Славиша Стефановић

тона дневно. Један конвертор не може
да преради бакренац који се добије из
те количине претопљене шарже, па смо
зато укључили у рад и други, тако да
сада радимо са два (конвертори број три
и четири).”
- Пошто Фабрика сумпорне киселине може да „вуче” гас само са
једног конвертора (такав је дизајн то-

пионице), прибегли смо наизменичној
варијанти. Када „тројка” ради и
заврши први степен рада на шљаци,
што значи прераду 100-120 тона бакренца, зауставља се и пушта се „четворка” која би, по динамици коју су
дали стручњаци Zijina, у том периоду
требало да је на пола рада периода
на бакру, и обрнуто. Када „четворка”
заврши 90 минута дувања на бакар,
зауставља се, а пушта се „тројка” која
је одрадила првих 100-120 тона бакренца. То је другачија варијанта од
оне када су били стручњаци из Бугарске, када смо, такође, користили два
конвертора. За разлику од тог начина
рада, где је један конвертор завршио
бакар, па се онда пуштао други, сада
заустављамо конвертор у одређеном
периоду рада. Када један уради пола
операције на шљаци, онда пуштамо
други који, по динамици, у том периоду ради на бакар. У овој варијанти
имамо неку врсту комбинованог рада
два конвертора, с обзиром на то да
оба истовремено раде наизменично –
рекао је Стефановић.
Наш саговорник додаје да је циљ
оваквог начина рада прерада веће количине шарже, али и хладног материјала.
- Још увек то не иде најидеалније,
посебно када је у питању рад конвертора. Не успевамо да испратимо
овакву динамику на дужи период или препунимо пећ бакренцем ако је
сиромашан, па га има превише или га
нема довољно за рад два конвертора у
овој варијанти у моменту када су бакренци богати бакром преко 62 одсто.

То опет све зависи од састава улазне
шарже која се формира у бедингу.
Али, сви су изгледи да ће овакав
начин рада Топионице дати резултате,
пре свега, у повећаној преради шарже,
односно већој производњи анодног
бакра која је у априлу циљана изнад
10.000 тона. То је први пут од почетка
рада нове топионице да имамо толики
план и да тежимо његовом испуњењу.
У марту је мало недостајало (око 200
тона или једно ливење) да остваримо предвиђену месечну продукцију
преко 9.000 тона анода.
Стефановић изражава уверење топионичара да ће и други циљ рада са
два конвертора, а то је повећана прерада хладног материјала, дати позитивне ефекте, будући да га већ два
месеца не „извозе” из конверторске
хале, односно не упућују на прераду у
борску флотацију (па опет назад у флешпећ). Напротив, настоје да сав створени
хладни материјал претопе преко конвертора. За сада он остаје у хали, али је у
претходном периоду, док су радили само
са једним, забележен благи пораст хладног материјала, тако да су сада већ на
неки начин приморани да раде са два
конвертора. Стога се труде да његове
залихе бар врате на испод 1.000 тона,
колико је било у претходном периоду
(600-700 тона).
Повећаном прерадом дошло се
до преко 30 лонаца бакренца дневно,
што за собом повлачи и близу тридесетак лонаца шљаке са анодне пећи и
десетак са конвертора. То, по речима
Стефановића, приморава топионичаре
да скрате време хлађења шљаке на честредесетак сати, пошто је за ову количину дневне прераде потребно више од
80 лонаца за њено хлађење, док за сада
на располагању има 65. Међутим, неки
су на оправци, тако да их је само 55 у
оптицају, што је очигледно недовољно,
па је зато и период хлађења шљаке
нешто краћи.

Повећање прераде смањило је и
залихе концентрата у бедингу, па је за
дужи рад Топоионице са капацитетом
уноса 70 тона суве шарже на сат и два
конвертора потребно обезбедити више
ове сировине. - За сада га имамо, али
највероватније да ћемо за неколико
дана остати без тих количина, јер
оваквим начином рада Топионице неопходно је набављати више концентрата, односно шарже. Дневно оба-

Повећан сатни унос шарже у флеш - пећ

вимо три и по до четири конверторске
операције, за разлику од ранијег периода када смо радили са једним конвертором (2,7). Још смо у фази уходавања
и праћења параметара рада, пре свега,
количине бакра у шљаци, како конверторске тако и у флеш-пећи, с обзиром на то да она прерађује нешто
већу количину шарже чак и од
пројектоване. Сада настојимо да пропратимо показатеље, првенствено
да ли је количина бакра у шљаци у
предвиђеним границама. Такође и
да покушамо да смањимо количину
хладног материјала, као и да се Сумпорна додатно ухода са нама, посебно
са радом конверторске линије, односно да на време „повуче” сав гас који
конвертори продукују – закључио је
Стефановић.
Ј. Станојевић

Месечна зарада од продаје робе у иностранству непуних 20 милиона долара

Марта извезено три хиљаде тона бакра
Борски бакар продаван у Кини, Турској, Бугарској, Хрватској и
Италији. Остали производи – сребро, селен, плави камен и сумпорна киселина – завршили у Енглеској, Холандији, Румунији и
Турској. – У поређењу са истим месецом прошле године, вредност
извоза је за три и по милиона долара „јача“ захваљујући, пре свега, већој производњи бакра
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Седамсто тона произведеног и продатог
бакра више него истог месеца прошле
године, допринело је бољем девизном
приливу Компаније у марту за око три

и по милиона долара. Укупан промет са
иностранством вредео је 19,68 милиона долара, док је у истом периоду лане
извоз био 16,11 милион долара.
Марта је на страном тржишту завр-

海外销售商品的月收入接近2000万美元。

三月份出口了三千吨铜
шило три хиљаде тона бакра, а борску
катоду највише су тражиле Кина,
Турска, Бугарска, Хрватска и Италија.
У Енглеској је продато 580 килограма
сребра, а директно Ротердаму испоручено је пет и по тона селена. У истом
периоду у Турску је отпремљено 44,5

тона бакар-сулфата, а у Румунију 220
тона сумпорне киселине.
Са друге стране, марта су подмирене и све потребе српског тржишта
јер је 1.150 тона бакра испоручено и
домаћим прерађивачима.
Г.Т.В.

Металургија
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Металурзи у априлу тестирали капацитете нове технологије

Из Топионице „извлаче” максимум
四月冶金学家份测试了新技术的能力

从冶炼厂“拔出”最大值
За 20 дана четвртог овогодишњег месеца произведено 6.402 тоне анода, 23.852 тоне сумпорне киселине и више од 5.106 тона катода. - Искоришћење топионичких агрегата преко 98
одсто. - Цена коштања производње бакра спуштена на 680 долара

ТИР. – За 20 дана априла Топионица је радила
успешно - није било непланираних застоја, осим кратких, превентивних ради одржавања опреме, па је
искоришћење агрегата било преко 98 одсто! Првих
десет дана у месецу, како нам је 22. априла рекао Владимир Јаношевић, руководилац огранка ТИР, Топионица је тестирана за максимални капацитет уноса
шарже у флеш-пећ од 70 тона на сат, што је знатно
изнад пројектованог параметра.
- Добра ствар таквог начина рада у том периоду јесте да смо успели! Међутим, толиким сатним
уносом шарже морали смо да активирамо и други
конвертор, па смо радили са два паралелно. Тестирали смо могућности флеш-пећи и видели да
она то може да оствари. И даље имамо проблем да
„затворимо” хладне материјале који се стварају
због усаглашавања пећи. Ту постоје одређена

ограничења и сада смо у обавези да их лоцирамо и
уочимо те слабе тачке. Наредних десет дана сатни
унос је враћен на 60 тона шарже. Планирамо да
после 15. маја поново кренемо са максималним
уносом од 70 тона – рекао је Јаношевић.
Овакав начин рада резултирао је производњом
6.402 тоне анодног, односно 5.106 тона катодног бакра.
Просечно је из Топионице „излазило” 305 тона анода
дневно, па се крајем априла очекивао месечни биланс
од 9.500 тона. У Електролизи је мобилисано 6.100 тона
бакра у електролитичким ћелијама, што је, по речима
нашег саговорника, сасвим довољан потенцијал да
се у преосталих десетак дана да још 2.600-2.800 тона
катода и тако достигне циљана продукција.
- Будући да је обезбеђена довољна количина
концентрата за Топионицу, с правом сматрамо да
имамо све услове да из месеца у месец подижемо
производњу. Тако ће сигурно април бити још бољи
него март. Иако сваког пута кажемо да је ово била
највећа продукција од када ради нова топионица,
увек нас демантује наредни месец будући да стално
померамо ту границу. Из Топионице, практично,
овог тренутка „извлачимо” максимум и, уједно, тестирамо нову технологију. До сада нисмо имали
прилике да то чинимо због недовољне количине
прилива концентрата, па није могло да се ком-

плетно покаже шта може топионичка линија. Сада
имамо услове да то докажемо – истакао је Јаношевић.
Захваљујући стабилном и повећаном раду свих топионичких агрегата, и Фабрика сумпорне киселине је
остварила максималну производњу – за 20 дана дала је
23.852 тоне киселине, (дневно, у просеку, преко 1.000
тона). С обзиром на то да је у овом месецу планирана
продукција 33.000 тона, наш саговорник процењује да,
„како радимо сигурно ћемо достићи тај циљ”. Добра
ствар код ФСК-а је „што је овако велику производњу
„пратила” и дистрибуција киселине до купаца” - Киселину готово да и немамо у нашим складиштима.
Имамо 4.000-5.000 тона, што је потреба за технолошки процес.
Посебан акценат у ТИР-у ставља се на смањење
трошкова (инпута) производње. -Преиспитујемо нормативе и свакодневно тражимо начина да смањимо
њихову потрошњу, па тиме и трошкове производње
у Топионици. Иако смо цену коштања производње
бакра спустили на 680 долара, и даље радимо на
томе, јер још увек има места за то по разним основама. Охрабрује податак да трошкови од 680 долара
обезбеђују услове да Топионица може да „затвори”
своју финансијску конструкцију, односно да самостално послује – закључио је Јаношевић.
Ј. Станојевић

Сертификован комплетан процес производње у Serbia Zijin Bor Copper

Добијени и сертификати
за области БЗНР и ЗЖС
塞尔维亚资金波尔铜业有眼公司的完整生产工艺已获得认证。

已取得范畴工作安全与保护以及环境保护的认证
Сертификати
Интегрисаног
система
менаџмента (IMS), усаглашени са захтевима нових верзија стандарда ISO
9001, ISO 140001 и OHSAS 18001, важе
до септембра 2021. године и њима је
обухваћено истраживање, експлоатација
и флотацијска прерада руде у концентрат
и његово коришћење за производњу бакра,
племенитих метала и пратећих производа, али и области безбедности и здравља на
раду и заштите животне средине
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Имајући у виду
чињеницу да је 14. марта у Агенцији за привредне
регистре извршена промена назива компаније, те да
од тог датума некадашњи РТБ Бор послује под називом Serbia Zijin Bor Copper, сертификациона фирма
„Bureau Veritas“ је, на основу обавештења о овој промени, донела одлуку да у својим актима преименује
сертификате ИМС-а додељене септембра прошле
године и поново их уручи, овога пута кинеско-српској
компанији.
Сертификацијом је обухваћен комплетан процес
производње у Компанији, од истраживања преко
експлоатације и флотацијске прераде руде у концентрат, до коришћења концентрата у производњи бакра,
племенитих метала и пратећих производа. Ово је
веома важно јер се сви производи Компаније продају
или на берзи метала, попут бакарне катоде, или у иностранству, а добијени сертификати признати су свуда
у свету и гарантују врхунски квалитет робе и услуга.

Додатно, поседовање сертификата IMS и стандарда
ISO 9001, ISO 140001 и OHSAS 18001 доприноси
већем рејтингу Компаније, уређује њено пословање и
смањује одређене трошкове.
Поред стандардизације целокупног производног процеса и његовог уређења по стандарду 9001,
Компанија је стандардизовала и системе управљања
заштитом здравља и безбедношћу на раду (OHSAS
18001) и заштитом животне средине (ISO 14001).
OHSAS18001 потврђује ефикасну примену закона
из области БЗНР и свих неопходних мера за безбедан рад и подједнако штити како запослене, тако и
саму Компанију. Овај сертификат у рукама значи да је
Компанија успоставила контролу над ризицима у овом
сегменту и тиме обезбедила континуитет пословања.
Стандард 14001 олакшава примењивање законских
одредби, дефинише додатне захтеве за управљање заштитом животне средине и потврђује да Компанија
може да идентификује и контролише утицај својих
активности на животну средину, а потом и побољша
однос према животној средини, речју да води рачуна
о екологији.
Поред ова три сертификата, почетком 2019.
године оба угоститељска објекта, која послују у
оквиру нон-кор делатности Компаније, добила су
од „Globalserta“ сертификате за безбедност хране.
Њима је потврђено да су Клуб у Брестовачкој Бањи и
хотел „Језеро“ на Борском језеру успоставили систем
HACCP за припрему и сервирање хране и пића и да
га ефективно примењују. И овај сертификат важи три
године, а угоститељски објекти су га 2019. добили
по други пут.
Г. Тончев Василић

Култура
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Изложба и анимирани филм „Смрт мајке Југовића” младог борског уметника Михајла Драгаша

Универзална симболика рата,
смрти и уништења
展览和动画电影叫“优各伟寄母亲的死亡” （„Smrt majke Jugovića”）波尔青年艺术家,名叫 Mihajlo Dragaš

战争死亡和毁灭的普遍象征

Представљено 20 графичких композиција - десетак великих
плаката са најважнијим мотивима - мајком Југовића, гаврановима,
војницима палим у боју, и четири-пет графика које представљају
кадрове из филма. – М. Драгаш: Ова поема је велики извор мотива,
визуелних и драмских момената које сам могао да пренесем у форму
анимираног филма

Михајло Драгаш и Данијела Матовић

БОР. – У оквиру обележавања
недеље „Дани студената 2019”, пред
бројним посетиоцима у Музеју рударства и металургије, четвртог априла, отворена је изложба дигиталних графика и
одржана пројекција анимираног филма
„Смрт мајке Југовића” младог борског
уметника Михајла Драгаша. Реч је о
пројекту у коме аутор у форми савремене уметничке интерпретације осликава једну од најлепших поема народне
књижевности. Кроз универзалну симболику рата, смрти и уништења, одишући
неизмерном уметничком снагом и
експресијом представљени су лик и
бол мајке Југовића, као и њено херојско
ношење са последицама, патњом и ненадокнадивим болом.
- Што се тиче инспирације, ова
поема је велики извор мотива, визуелних и драмских момената које сам
могао да пренесем у форму анимираног филма. Када говоримо о разлици између филма и изложбе, мени
је визуелни део најснажнији адут.
Међутим, било је доста простора да се,

поред тог аудио–визуелног дела, направи мало шира изложба графичких
композиција које нису све у филму,
већ су више плакатска решења и
лајт- мотиви који се јављају у филму.
Има их 20, десетак великих плаката које су графичке композиције

са најважнијим мотивима - мајком
Југовића, гаврановима, војницима
палим у боју, и четири-пет графика
које представљају кадрове из филма
који могу да уведу у причу, колорит,
мотиве и саму атмосферу из филма –
каже Драгаш.
Иза овог младог, али изузетно талентованог уметника који је основне
и мастер студије завршио на Факултету примењених уметности (одсек
анимације), већ стоје значајна признања.
Осим анимираног филма „Сизиф носи
Сизифа”, аутор је и филма „Искон”
награђеног „Гранд пријем” Београдског фестивала документарног и краткометражног филма за најбољи краткометражни филм и добитник „Златне
плакете Београда” за најбољи домаћи

анимирани филм „Vis dubium”. На
пројекту „Смрт мајке Југовића” ради
већ две године и очекује да ће и ово
3D остварење наићи на одобравање публике, али и филмске критике.
- Надам се да ће филм бити приказан на што више фестивала и у
земљи и у иностранству, да ће отворити нека нова врата за сарадњу и
познанства која ће ми омогућити да
будуће пројекте реализујем на још
професионалнијем нивоу. Филм је био
технички доста захтеван, пошто је у
питању 3D анимација којом се досад
нисам бавио, али се на крају испоставило да је ризик који сам прихватио много боље решење и довео је до
нових и занимљивијих открића него
у 2D анимацији коју сам користио
раније. За сада ми је овај спој музике
и слике најближи зато што често
музика коју осмислим за филм помогне да визуелизујем неке ствари, да
то драмски решим, уклопим у ритму
и спојим у целину која има већу снагу
и од саме слике и од саме музике. Када
се то споји ствара се финални утисак
који најбоље могу да изразим кроз
анимацију. Првенствено бих волео да
наставим да се бавим овом анимираном формом, зато што тако научим
нешто ново и откривам нова решења
која не могу сва да стану у један филм
због стилског јединства, па увек
постоји гомила идеја и инспирација
која може да нађе своје место и живи
у неким будућим пројектима – додао
је Драгаш.
Ј. Станојевић

Отворена XVII Међународна изложба “Жене сликари 2019”

Grand Prix Цветки Хојник
第17届“2019年“女画家”国际展览开幕
На конкурс за ову изложбу пристигла 192 рада 121 уметнице из Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије
МАЈДАНПЕК. - Цветка Хојник,
магистар ликовне уметности из
Словеније, овогодишња је добитница
Grand Prix награде XVII Међународне
изложбе “Жене сликари 2019” за рад
“The dark side to the moon”. На конкурс
ове изложбе своје радове пријавила је
121 уметница из шест земаља које су
представиле 192 рада у пет категорија.
Прва награда за сликарство, припала
је Даници Веселиновић, академској
сликарки из Лознице за рад “Без назива
I”. “Глава у облацима” је награђени
рад Зоране Бажалац, уметнице из
Крагујевца, победници у категорији
цртежа. Ивана Флегар, магистар уметности из Београда, добила је нагаду у

категорији графике за рад “CRACK”, док
је у категорији скулптуре за рад “Киша”
лауреат Ивана Мартић, академска сликарка из Београда. У категорији дигитал арт награда је припала Наталији
Симеоновић, доктору уметности из Београда, за рад “Смајли”.
Изложба је отворена у великој
сали Дома омладине у Мајданпеку 20.
априла, у присуству појединих уметница и поклоника ликовне уметности.
Организатор ове велике Међународне
изложбе Центар за културу Мајданпек
уприличио је за уметнице целодневни
програм на дан отварања - обила- ско разгледање површинског копа Руд- венири, рукотворине и гастрономски
зак актуелних изложбених поставки у ника бакра Мајданпек и посету Рајковој специјалитети овога краја.
Градској галерији и Музеју, панорам- пећини. Гошћама су представљени суС. Вукашиновић
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Образовање

„Дан отворених врата 2019” на Техничком факултету у Бору

Блиски сусрет са могућностима студирања
门户开放日2019年“ („Dan otvorenih vrata 2019”) 在波尔的技术学院

与学习机会的亲密接触

БОР. – Поводом Дана студената
Београдског универзитета, четвртог
априла, на Техничком факултету у Бору
организован је „Дан отворених врата
2019”. Будуће студенте дочекали су руководство ТФ-а, еминентни професори,
млади стручњаци, студенти са свих смерова и представници Студентског парламента. Ово је била одлична прилика да
се ученици завршних разреда средњих
школа из Борског округа, као и из
Житорађе, информишу о могућностима
студирања на ТФ-у (упису, пријемном
испиту, важним датумима за наставак

минералошкој збирци, попили кафу и
у разговору са наставницима и студентима сазнали све што их интересује о
ТФ-у.
- „Дан отворених врата” је
манифестација која се редовно
организује на нашем факултету сваког

Нада Штрбац

Драган Манасијевић

свог школовања). Представници четири
студијска програма који су акредитовани
на ТФ-у - рударско, металуршко и технолошко инжењерство и инжењерски
менаџмент – упознали су будуће академце са предметима и образовним
могућностима које пружа ова високошколска установа. Средњошколци су искористили дан и за посету лабораторији,
амфитеатру, библиотеци, учионицама,

четвртог априла за Дан студената БУ.
Главни циљ је да се ученици завршних разреда средњих школа боље
упознају са ТФ-ом, могућностима
студирања и студијским програмима
које могу да упишу код нас. Позив су
добили ученици свих средњих школа
у Борском округу, али имамо и госте
из Житорађе. Факултет ће и следеће
године уписивати студенте на четири
основна студијска програма (укупно
240 студената, од којих 200 на терет
буџета и 40 самофинансирајућих –
рекао је проф. др Драган Манасијевић,
продекан за наставу на ТФ-у.

Одлична прилика да се ученици завршних разреда средњих школа
из Борског округа, као и из Житорађе, информишу о студијским
програмима који су акредитовани на ТФ-у - рударско, металуршко
и технолошко инжењерство и инжењерски менаџмент. – Проф.
др Н. Штрбац: Током претходних 58 година на ТФ-у дипломирало
преко 3.000 студената на основним академским студијама

И декан Техничког факултета
у Бору проф. др Нада Штрбац поздравила је будуће студенте и њихове
родитеље, посебно истакавши да од
1961. године, када је основан, до данас,
ТФ делује као једини факултет Универзитета у Београду ван територије
главног града. - Током претходних 58
година, осим образовања, ТФ је интензивно развијао и научно-истраживачки рад, међународну и сарадњу
са привредом. Из тих активности проистекло је више од 1.000 националних пројеката финансираних од стране привреде и државних
институција, 15 међународних и би-

латералних пројеката, валоризовано
је 15 техничко-развојних решења и
патената, издато око 150 уџбеника и
монографија, објављено преко 450
радова у међународним часописима,
стотине радова у националним и на
хиљаде саопштења на домаћим и
иностраним скуповима. Факултет је,
такође, организатор четири научна
скупа и издавач четири часописа.
На ТФ-у је дипломирало преко 3.000
студената на основним академским
студијама, магистрирало је више од
160, докторирало 120, а мастер студије
завршило њих 230.
Ј. Станојевић

Одржана 16. представа „Скок преко коже”

Симболичан „улазак” у рударску струку
第16表现出举行了

“跳过皮肤”(„Skok preko kože”)

象征性的“进入”采矿业
У првом делу игроказа млади кандидати трагали су градом за бруц–
мајором, а након тога уследило је симболично прескакање преко
коже. - В. Милић: Ова традиционална манифестација код нас се
организује од постојања Техничког факултета у Бору

Прескакањем преко коже млади се промовишу у часна звања рудара и металурга

БОР. – У оквиру прославе „Дана
студената 2019” на Техничком факултету у Бору, ове године (четвртог
априла) одржана је и представа „Скок
преко коже” у којој су учествовали професори и студенти ове високошкол-

ске установе. Реч је о традиционалној
манифестацији којом бруцоши симболично „улазе” у рударски занат и чин је
свечаног признавања квалификација за
рад у овој струци смелих и одважних. У
првом делу игроказа, којим се промо-

вишу у часна звања рудара и металурга,
млади кандидати трагали су градом за
бруц – мајором који ће их повести да
покажу спремност и одговоре рударском
позиву. Након тога, у пуној сали биоскопа „Звезда” уследила је церемонија
иницијације, односно чин симболичног прескакања преко коже којим се
сугерише издржљивост и способност
младих снага да прихвате ову струку.
- Први део представе се већ десио
на улицама Бора, где су студенти тражили свог бруц-мајора који се склања
од њих пошто није сигуран да ли су
спремни да положе овај испит зрелости, храбрости, уђу у сталеж рудара
и добију то часно звање. Други део
приказује надметање – старе бајте
против младих, почасни президијум

и професоре који представљају часне
таблице који ће све то проверити, а
на крају ми ћемо те студенте да подвргнемо скакању преко коже. Ово је
традиционална манифестација која
се код нас организује од постојања
Техничког факултета у Бору. Већ прве
године када су стасали апсолвенти
1965, одржан је и први „Скок преко
коже”. Уследило је још 13 „скокова”,
просечно сваке друге године, а онда
су мало тежа времена довела до дуге
паузе. Традиција је настављена тек
2016, када смо обележили 55 година
постојања ТФ-а, 2017. одржали смо 15,
а данас 16. манифестацију – рекао је
проф. др Витомир Милић, председник
Организационог одбора „Скока преко
коже”.
Ј. Станојевић

Прича

Прича
Колекшива

У првом разреду основне школе стекао сам новог
другара: Александра Манчића Манчу (1948–2004).
Био ми је водич приликом прве посете фудбалској
утакмици. Када смо се приближавали стадиону, искорачио сам ка благајни и вратима. Морао је да ми
објасни да се „ту не улази“: направили смо круг око
стадиона и са источне стране прескочили ограду.
Инструктажа је успела, убрзо сам кормиларио познаницима и бистрио им да врата стадиона служе
за труднице, стара, болесна и изнемогла лица, а да
„дасице“ на трибине приступају преко зидина.
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Парола снађ и се
想想办法

ако почне пљусак, а сада је, видим, ведро.“
Нишлија је одложио преварантске реквизите:
„Верујем. До данас је тако било, више није. Идеш кад
решиш, али још брже летиш када ја кажем“.
За такав поступак нишких факина Манча није
налазио објашњење осим да се зна ко је газда у парку.
Навикао да опасности које имају арому изазова не
заобилази, одмах је ставио катанац на врата за
мирнодопско повлачење: „Није тако, има људи код
којих твоја решења за шетњу не важе!“
Убрзо се показало да невоље долазе у пару:

Илустрација: Игор Крстић

Након осмолетке (1962) постали смо прваци
Техничке школе у Бору. Манча је успешно прешао из
дечаштва у момче: међу првима из генерације почео
је да показује да уме с девојкама, још док је већина
посвећенија учењу истарајавала у „калуђерском“
понашању. Бавио се партерном и атлетском гимнастиком, тренирао бокс, одлично пливао. Водио је
рачунао о свом изгледу, красио је амбијент у који би
крочио. Добио је име у граду. Поносан, самоуверен и
храбар, каткад се, уместо друштвених и практичних правила, држао оних које је сам фабриковао, те
није извољевао посебне услове да би дошао у сукоб.
У години матуранства, путовао је за Бабушницу и
родну Студену, обрео се у парку испред нишке Железничке станице где су двојица шибицара симулирала
погађање – испод које шибице је куглица.
Манчи се није журило, брзо је понуђен да за
пет хиљада погоди испод које кутијице је куглица.
Одбио их је: „Ортаци, морате да нађете другу 'овцу'
ја нисам довољно наиван. А и немам намеру да се
пешице враћам у Бор.“ Његова непосредност није
била по вољи нишким ладолежима, командовао му је
снажнији од њих: „Онда, тутањ!“
Тон и реторика били су контрапродуктивни:
Манча није испуњавао услове за поданика туђим
размишљањима, слободоумност је уградио и у
понашање, најмање је то био начин да се отера с
места где је непожељан. Придодао је енергичности:
„Бато, ја сам Манча. Одавде идем кад ја решим. Или,

пришла је трочлана група познаника шибицара.
Главни међу њима био је, попут Манче, атлетски
грађен. На зглобовима обе руке, изнад шака, имао
је кожне заштитнике, са нитнама. На први поглед
стављао је до знања да су му адути смештени у песницама и да њих чешће користи него главу.
Шибицар је реферисао: „Мачоре, овај неће да иде.
А можда и не зна где је пош'о.“ Манчи се разданило да
се сукобио са једном од преварантских експозитура
око станице и пре него што је Мачор лактом разгрнуо своје пратиоце. Начинили су полукруг испред
Манче, не обазирући се на пречане којима су стеснили пролаз (напомена: пречани су пешаци који
„хватају“ пречицу). Манча је осетио да су му пркос
и навика да не крије своје мишљење измакли тепих
испод ногу. Остало је поуздање у брзе ноге, али му
се торба с гардеробом није остављала. Испред њега
су били намргођени шематски типови: необразовани, брутално насилни, сурови, њихова спремност
да петорица крену на једнога говорила му је да да
се са витештвом дотад нису сретали. Оставши
без заштитника требала је брза храна његовој
машти јер је време за обрт убрзано истицало.
Брже-боље, листајући, претраживао је „картотеку“
могућности, између осталих и да слаже и каже да
је Челиков брат. (Драгиша Станковић Челик био је
боксер нишког Радничког. И мада је клуб имао такмичаре са већим спортским дометима – Томислав
Келава је био петоструки првак земље, у Нишу је за

момке са асфалта Зевс на земљи био Челик.)
Манчина залиха података била је скромна:
знао је за Станковићеву харизму, да је боксер полутешке категорије и да је нишки нокаутер пореклом из Власотинца. Одлучио је да иде тим путем
јер су друге могућности нестале. Без заплашености,
почео је самоуверено и лежерно, готово расејано, издалека, како би насилницима успавао пажњу и каналисао размишљање: „Ви сте велики јунаци, чим петорица насрћете на једнога. За мене је то комплимент. Само бринем, како ћете да се проведете када
се тетка Дика наљути што сте ме напали“.
Мачор, на пироћанском дијалекту српског
јазика: „И ми се од това плашимо, начули смо да
таја тетка Дика има голему оклагију“.
Манча: „Има, али од њу нема лоше, користи ју
само кад прави гибаницу. Него, она ће да каже на
тетка Аку какви сте бојлије“.
„Е, то је већ превише“, говорио је само Мачор,
„това је већ сила. Две оклагије!“
Манча је поентирао: „Неје сила у округли штапови, сила је код тетка Акиног сина. Њега знаје
цел Ниш, носи рукавице кад тепа, а судија гледа и
броји. Мора да га и вије знајете по надимак, викају
га Челик!“
Мачор, забезекнуто: „Челик ти је брат?!“
Манча: Не знам, право да ти кажем. У родбинске везе се не разумем. За мене је ташта и свастука
исто. Знам само да су моја мајка, тетка Дика и
тетка Ака рођене сестре“.
Мачор: „Па онда ти је Челик брат.“
Манча: „Па може да буде, ти си одавде, ти боље
знајеш“.
Мачор: А ко је теби рекао да ћемо мије да те нападнемо? Ја нес'м.“
Манча: „А ко је теби рекао да ми је Челик брат?
Ја нес'м.“
Мачор се насмејао и окренуо једном од шибицара:
„Факи, Факи, ти ич не гледаш с кога се качиш“.
Потом се заокренуо главу ка Манчи: „Куде идеш?“
Манча: „До Калча кафану, 'ватам аутобус за
Власотинце.“
Мачорова тројка упутила се с Манчом. На
клупи код Железничке амбуланте Манча је имао
премијеру покушаја да се одвоји од нежељених пратилаца: „Малко ћу да одморим и торбу и ноге, аутобус, кол'ко знам иде тек у дванаест.“
Подизањем чела и погледом ка торби Мачор је
дао знак пратиоцима да Манчи понесу пртљаг. Наставили су ка центру, након пружног прелаза налазила се посластичарница. Била је то нова прилика
за растанак. Манча: „Овде ћу да свратим на бозу.“
Мачор: „Овде ћу да свратим на бозу!? А ми ли не
смејемо да пијемо бозу?!“
Манчић је поручио „једну бозу“, а Мачор три. У
намери да се што пре реши друштва, Манча је брзо
својој чаши видео дно. Али на екс су пили и ратоборни момци. Осећао их је попут крпеља на врату.
Смањеном комуникацијом малио је и ризик од
разоткривајућих питања. Ратосиљање је дошло изнанада, устао је вођа егзотичног имена: „Да платим.“
Посластичар: „Три бозе...“
Мачор: Не три бозе, наплати све четири. Не
четири, наплати пет, другар ми је много жедан, ће
попије још једну“.
Потом је, излазећи на врата, Манчи ставио до
знања да му је стало да буде у боксеровој милости:
„Поздрави Челика и речи му да си пил бозу с Мачора.
Тако му речи.“
Манча, с олакшањем: „Чим видим брацу ћу га поздравим и прво ћу това да му речем.“
Док је посластичар за Манчиним столом празну
чашу замењивао пуном, испред излога Мачор је
весело махнио свом новом пријатељу.
Јован Г. Стојадиновић
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Овог пролећа велика акција пошумљавања у Serbia Zijin Bor Copper

Мозаик

Сваки запослени по пет садница
今年春天，在RBM周期内的大规模造林行动

每位员工将种植5棵幼苗
Само малобројни су своје учешће окончали садњом
пет садница, већина је желела више, потврђујући
спремност да учествује у акцији за лепшу и уређенију
радну и животну средину
РБМ. - Под слоганом који
представља еколошки идеал “Чиста
вода и зелене долине вреде као рудник
злата и сребра”, последњу декаду марта
у Руднику бакра у Мајданпеку обележило је пошумљавање - садњом по пет
садница багрема сваки запослени даје
свој допринос заједничкој акцији за

лепши изглед околине и подизање еколошке свести. Јер, одрживи развој и заштита животне средине представљају
императиве ових времена.
- Већ током првог дана у добро
вољно пошумљавање са нескривеним задовољством и уверењем да
раде важан, вредан и друштвено

одговоран посао, укључио се већи
број запослених - каже Слободанка
Ристић, представник највишег руководства за интегрисани менаџмент
систем. - Својим ангажовањем
желели су да подрже ову акцију, али
и учине нешто за своје окружење,
град у којем живе и раде са циљем
да оно буде лепше, уређеније и –
здравије.
Од првих учесника, а међу њима било
је мало оних који су желели да засаде
само пет садница багрема, небројено
пута је поновљено да је сличне акције
уз само мало напора и добре воље, требало и могло реализовати и раније, па
би поглед на јаловишта био “зеленији”,
а срца и плућа пунији.
У тиму за екологију РБМ-а, који
непосредно реализује ову активност,

подсећају да су и раније покушавали
да садњом дрвећа оплемене животну и
радну средину, али да објективно већих
резултата није било. - Ова акција има
више изгледа за успех. Квалитетније
су саднице, раније смо се сналазили
покушавајући да их сами обезбедимо са доступних локација - каже
Јагодинка Богдановић, инжењер
екологије.
- Багрем најбоље успева на
земљишту које недри метале, на умерено влажним, сувим и песковитим
стаништима. Добро је и зато што
ће када развије крошњу штитити
од прашине, смањивати ниво буке,
обезбеђивати више здравог ваздуха каже Сандра Барбуловић, инжењер за
заштиту животне средине.
С. Вукашиновић

Засађено 10.000 младица багрема
植树造林在冶炼铜和精炼铜中的作用

栽植10.000株相思树
ТИР. - Служба за Заштиту животне средине Топионице и рафинације
бакра организовала је 28. марта акцију
пошумљавања у којој су запослени

садили багрем. Захваљујући вредним
рукама металурга, 6.000 садница овог
племенитог дрвета од тог дана је пустило корење на локацији код старог

површинског копа у Бору. – Данас је
изашло 56 запослених у ТИР-у, међу
њима има много инжењера, људи
из администрације... Одзив у овој
добровољној акцији је заиста леп,
могли смо да посадимо и више да
смо имали довољно садница. Иначе,
наши радници су већ засадили 4.000
на терену код новог извозног окна
Јаме, на површини девастираној од
рударења, тако да су за четири дана
обогатили природу са укупно 10.000
нових садница - казала је Душанка
Миљковић, руководилац заштите животне средине огранка ТИР.
Наша саговорница додаје да ће
засађени багрем добро доћи - ем ће
да оплемени земљу, ем ће да штити
од ветрова и прашине са површинског
копа, што је веома позитивно са становишта екологије. Наиме, ово дрво
„извлачи” тешке метале из земље, па

тиме оплемењује девастирано тло и
ствара плодну земљу. - Овог пролећа
планирамо још неке акције садње
багрема у ТИР-у и озелењавања
површина на локацијама старе
фабрике сумпорне киселине и то-

пионице. Земљиште је уређено,
нађубрено и посејана трава која се
редовно залива, па ускоро можемо
очекивати бујни травњак - додаје
Миљковићева.
Ј. Станојевић
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ВОДОРАВНО: 1. Наш пијаниста, Иван, 7. Место код Ивањице, 14. Хришћански
празник који се светкује као дан Христовог ускрснућа, 15. Марвени лекар, 17.
Фудбалски клуб из Мадрида, 18. Топло годишње доба, 19. Десна притока Саве, 20.
Анласер (скр.), 21. Витомир одмила, 22. Статуа, споменик, 23. Атлетски клуб (скр.),
24. Прва султанова жена, 26. Грчевит плач, 28. Ауто-кућа (скр.), 30. Исаило одмила,
31. Мноштво људи, 32. Врста глине, 35. Енглески писац, Артур, 37. Висинска тачка,
38. Индиго биљка, 39. Ускршње јаје које се прво обоји, 41. Део дрвета, 42. Бивши
аустралијски тенисер, Рој, 43. Главни град Венецуеле.
УСПРАВНО: 1. Део пута, етапа, 2. Град у Холандији, 3. Музичка лествица, 4.
Оториноларингологија (скр.), 5. Ауто-ознака за Врбас, 6. Православни црквени
празник, недеља уочи Ускрса, 7. Астал, 8. Источна Европа (скр.), 9. Православни
хришћански празник у суботу пред Цвети, Лазарева субота, 10. Птица слична
ласти, 11. Енглески фудбалски тренер, Пол, 12. Лековита биљка, 13. Мера за папир,
16. Грчко сово, 18. Понорниџа у Личком пољу, 21. Ускрс, хришћански благдан,
22. Папирна врећица, 25. Произвођач сира, 26. Помагач хајдука, 27. Неустрашив
човек, 28. Ситан турски сребрни новчић, 29. Немачка манекенка и глумица, Хајди,
31. Сила, снага, 33. Експлозивна направа, 34. Речни рибар, 36. Збогом (лт.), 37. Наш
сликара и графичар, Ђорђе Андрејевић, 38. Тропски папагај, 40. Упитна заменица,
41. Ауто-ознака за Грчку.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2303 – ВОДОРАВНО: родност, Сретење, Арарат, Криви
Вир, Нант, арак, агава, Ант, стил, Кра, АК, Еским, кварт, ПК, крв, Лаос, иза, Лоара,
пунч, а-мол, Осми март, колона, Дан жена, Каракас.
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Кина повећава златне резерве
中国增加黄金储备

AP Photo/ Mike Groll, File

Кина је у марту повећала своје златне резерве четврти месец заредом,
према новим подацима које је објавила Народна банка Кине. Прошлог месеца
прилив је износио 11,2 тоне, након што је у фебруару додато 10 тона, у јануару
11,8 тона, а у децембру 9,95 тона, чиме би укупне резерве достигле 1.894 тоне,
или 60,62 милиона унци.
Кина, водећи светски произвођач и потрошач злата, наставља куповину
злата као део стратегије за удаљавање од америчког долара.Овај подстицај
долази усред сличних напора других земаља, укључујући Русију и Јапан,
да продају резерве америчких долара и обвезнице услед њихове приметне
слабости као инвестиције. Успоравање глобалног економског раста и
неизвесност око текућег трговинског рата између Кине и Сједињених
Америчких Држава, такође, играју улогу, сматрају берзански аналитичари.
Народна банка Кине није пријавила пораст у својим фондовима више од
две године, а званични подаци из новембра 2018. одражавају оне објављене
у октобру 2016. У јануару је Кина била шеста највећа златна резерва на свету
усред извештаја Светског савета за злато – да су глобалне централне банке
прошле године купиле укупно 651,5 тона овог метала.
Према извештајима „Блумберга”, ако Кина настави „да акумулира златне
полуге по садашњој стопи током 2019, могла би да заврши годину као највећи
купац након Русије”, која је већ повећала своје златне резерве на око 2.149
тона. Као резултат ове куповине злата, Русија се сада налази међу првих пет
власника злата у свету – на првом месту су Сједињене Америчке Државе са
8.130 тона, Немачка са 3.370 тона, Италија са 2.450 тона и Француска са 2.440
тона.
ИЗВОР: Спутник

Женска рукометна репрезентација Кине у пријатељској утакмици
победила Бор 22:36

Убедљиве Кинескиње
中国女子手球队在一场友谊赛中以22:36击败波尔队

中国女队是决定性的

БОР. - Под покровитељством Града Бора и компаније Serbia Zijin Bor Copper
доо, а у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије, у великој сали Спортског
центра одиграна је (30. марта) пријатељска утакмица између женске рукометне
репрезентације Народне Републике Кине и рукометашица Бора.

Резултат је, имајући у виду стартни „однос снага“, био у другом плану, али су
гледаоци могли да уживају у утакмици и такмичарској борби упркос очигледној
доминацији врхунских играчица из најмногољудније земље света.

Споменик рудару
у центру града
市中心矿工纪念碑
Старији Борани који га памте и данас мисле да је строги центар града, у
коме је доминирао споменик рудару, до 1967. године (када је почела изградња
Робне куће „Београд”) био много лепши. Тадашњи Народни одбор градске општине, како је извештавао „Колектив”, расписао је конкурс за идејно решење
Трга ослобођења и, као полазну основу, поставио један услов: у центру свега
налазиће се велика бронзана статуета рудара. Утврђене су и награде од осам,
пет и две хиљаде динара, а конкурс ће трајати од првог априла до 20. јуна
1952. године.
Реализација је почела тек у септембру, када су Борани обавештени „да се у
центру града подиже велики споменик рудару. Са постољем, споменик ће бити
висок четири метра, а на постољу је лик млађег, физички добро развијеног
рудара у рударској опреми. Статуета је изливена од легуре бакра и калаја. Ту
ће бити постављен водоскок, а около степенице. Биће потрошена сума од 530
хиљада динара, а споменик ће бити отворен 3. октобра, на Дан ослобођења
Бора од фашизма”.
На снимку из старог албума – споменик рудару који сада „жели” добродошлицу на улазу у град.
Ј. С.

Рукометашице Кине су, иначе, прва репрезентација у женском рукомету која је
гостовала у Бору. У Србији су, у оквиру припрема за даља такмичења, Кинескиње
одиграле десетак мечева са најбољим српским тимовима. У Бору су биле убедљиве
и без много мука савладале су рукометашице Бора 22:36.

Г.Т.В.

