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Zijin Mining Grupa приходовала 29,04 милијарде РМБ у првом кварталу 2019.

Производња злата, бакра и
цинка скочила за 25 одсто

紫金矿业集团在2019年第一季度实现290.4亿盈利

金铜锌产量上涨25%

ZIJIN MINING GRUPA. – Од
јануара до марта ове године Zijin
Mining Grupa остварила је приход
од продаје у износу 29,04 милијарде
ренминмбија (РМБ), укупан профит
од 1,43 милијарде и нето добит која се
може приписати акционарима од 870
милиона РМБ. Оперативни приходи
и главна делатност Компаније, односно производња злата, бакра и цинка
остварили су раст од преко 25 процената у односу на претходну годину.
Ово се, између осталог, наводи у
извештају о учинку Компаније у
првом кварталу, са најавом перформанси за 2019, објављеног на вебсајту Zijin Mining Grupe, једне од три

водеће компаније у кинеској рударској
индустрији.
Учинак Zijina у експлоатацији злата,
бакра и цинка, према извештају из
првог тромесечја, износио је: 9,7 тона
злата, 84.000 тона бакра и 94.000 тона
цинка, односно 27,42 и 26 одсто. Приходи од продаје повећани су у том периоду за 27 процената. Међутим, услед
значајног пада цене „црвеног“ метала
и цинка у првом кварталу ове године
и нових М&М пројеката који нису
били профитабилни током периода
транзиције, зарада Компаније смањила
се за 210 милиона РМБ у односу на
прошлу годину.
Компанија Zijin се у првом

Након завршетка новостеченог пројекта Zijin Bor Copper DOO
Бор децембра 2018, показатељи производње и рада постепено су се
побољшавали током наредна три месеца, па су марта ове године губици претворени у профит
тромесечју фокусирала на побољшање
будућих прираста и постигла нове
помаке активном промоцијом великих
и утицајних пројеката. Након завршетка
новостеченог пројекта Zijin Bor Coppper
DOO Bor децембра 2018, показатељи

кварталу ове године наведено је и да је
пројекат Зијин Африка постигао нови
степен брзине „интернационализације“.
Четири месеца након великог успеха
деветомесечне изградње друге фазе
пројекта бакра и кобалта Kolwezi Copper

производње и рада постепено су се
побољшавали током наредна три месеца,
па су марта ове године губици претворени у профит, а председник Србије
Александар Вучић и Амбасада НР
Кине у Србији похвалили су позитивне
промене.
У извештају о учинку Групе у првом

Mine, добијена је прва сертификована
катодна плоча у хидрометалуршкој
производној линији, а Kolwezi је постао
рудник бакра великих размера, са
годишњом продукцијом од 10.000 тона.
Компанија сада припрема производњу
кобалта.
Припремила: Г. Тончев Василић

На „Форбсовој” листи Zijin Mining десети међу светским произвођачима обојених метала

Први међу четири глобалне златне
											компаније

紫金矿业集团在福布斯排行榜当全世界第十家有色金属大企业

全球黄金企业第一位

ZIJIN MINING GRUPA. – Угледни
пословни магазин „Форбс“ објавио
је (16. маја) листу „Топ 2000 јавних
компанија на свету у 2019. години“ на
којој је компанија Zijin Mining заузела
889. место, што је за 58 места виша
позиција него прошле године. Zijin је на
10. месту међу светским произвођачима
обојених метала, а на првом међу глобалним златним компанијама, као и кинеским компанијама за производњу
обојених метала. У производњи злата

прате га „Barric Gold“, „Newmont
Mining“ и „Canadian Gold“.
У овој категоризацији компанија,
магазин „Форбс“ користи четири индикатора (продаја, профит, имовина и
тржишна вредност) и рангира величину
компаније, а листа најбољих светских
компанија сачињена је 17. пут. Тржишна
вредност обрачуната је закључно са 18.
априлом ове године и међу првих 10
компанија нашло се пет кинеских, четири
америчке и једна холандска фирма. Поред

Форбсова листа показује да се Zijin, у категорији светских компанија
које се баве производњом обојених метала, налази на десетом од
укупно 33 места. – Истовремено, Zijin је на 1. месту међу четири глобалне златне компаније, а прате га „Barric Gold“, „Newmont Mining“
и „Canadian Gold“

Zijina, у првих десет компанија које се
баве производњом обојених метала су
и „Kina Hongkiao“, „Kina Aluminijum“,
„Jiangki Copper“ и „Luoiang Molibden“.
У протеклој години компанија Zijin
показала је структурни раст и остала
међу три најбоља произвођача злата,
бакра, цинка и других минералних си-

ровина у Кини. Развијајући руднике у
Конгу, Србији и Еритреји компанија је
посвећена изградњи високотехнолошке и
профитабилне интернационалне рударске
корпорације која ће обезбедити минералне
сировине високог квалитета како за кинески, тако и за светски економски развој.
Припремила: Г. Тончев Василић
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Толико пара у наредних шест година уложиће се у техничку обнову
и проширење, као и у изградњу објеката у рудницима и топионици.
- За овај пројекат потребно је набавити велику количину опреме
и материјала укључујући и, али не ограничавајући се, материјал
за изградњу инфраструктуре и разне врсте тешке механизације за
рударску индустрију и топионицу. - Након завршетка прве фазе,
процењује се да ће производња „црвеног” метала из концентрата достићи 82.000 тона, а бакарних катода 80.000 тона годишње. После завршетка друге фазе (укључујући и прву), предвиђа се
повећање продукције бакра из концентрата на 120.000 тона, а бакарних катода на 150.000 тона годишње
челика, фарбе) и разне врсте тешке
механизације за рударску индустрију
и топионицу (полуаутогени млин
(SAG mill), млин са куглама, вибро-

додавач, конусна дробилица, хидроциклон, флотацијске машине,
згушњивач, филтер-преса, конвертор,
када за електролизу, лонац за шљаку,

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Крајем маја Serbia Zijin Bor Copper
DOO Bor почео је да спроводи набавку опреме за пројекат техничке
обнове и проширење (у току је тендер
за прву групу опреме и машина).
Компанија је позвала све заинтересоване произвођаче, који испуњавају
услове, да учествују на тендеру који
се затвара 15. јуна.
Наиме, компанија планира да у
наредних шест година уложи преко
милијарду америчких долара у техничку обнову и проширење, као и
у изградњу објеката у рудницима
и топионици. За овај пројекат потребно је набавити велику количину
опреме и материјала укључујући и,
али не ограничавајући се, материјал
за изградњу инфраструктуре (цемент,
песак и опека, материјали од
расхладна пећ, пумпе, транспортне
траке, дизалице, мерни инструменти,
отпрашивач).
Након завршетка прве фазе,
процењује се да ће производња „црвеног” метала из концентрата достићи
82.000 тона, а бакарних катода 80.000
она годишње. После завршетка друге
фазе пројекта (укључујући и прву),
предвиђа се повећање продукције
бакра из концентрата на 120.000 тона,
а бакарних катода на 150.000 тона
годишње.
Подсетимо да је Zijin Mining
Grupa у децембру прошле године,
кроз улагање капитала у вредности 350 милиона долара, стекла 63
процента удела у деоницама Рударско-топионичарског басена Бор
(државно предузеће основано 1903.
године), док је Република Србија задржала 37 одсто. Компанија је променила назив у Serbia Zijin Bor Copper
DOO Bor и тренутно има око 5.000
запослених. Једини је активни комплекс за производњу бакра у Србији
који у свом саставу има руднике и топионицу. Обухвата четири рудника
са ниским садржајем бакра (злата)
у порфирним лежиштима и топионицу. Рудници се налазе на чувеном
евроазијском металогенетском појасу,
лежишта су богата природним ресурсима и пружају велике могућности за
истраживање и експлоатацију руде.
Ј. Станојевић

Стандарди
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Одлична сарадња са
Техничким факултетом
公司支持年轻人才的进修教育

公司与技术学院的紧密合作
Са жељом да најпре успостави, а потом и одржи дугорочне и
узајамно корисне односе са локалним заједницама у којима послује,
Компанија је, у светлу одличне сарадње са Техинчким факултетом
у Бору, путем спонзорства, подржала организацију Међународне
конференције о преради и рециклажи минералних сировина

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. Одговорно рударство као пословни императив и темељ пословања Компаније
подразумева развој не само рудника,

већ и средина у којима она послује.
Зато, дељењем богатства са локалним
заједницама и изградњом хармоничних
односа, Serbia Zijin Bor Copper настоји

да кроз запошљавање, обуку и подршку
образовању и инфраструктури одржи
дугорочне и узајамно корисне односе са
срединама у којима послује.
Пример ове добре праксе јесте одлична сарадња са Техничком факултету
у Бору и недавна подршка Компаније,
кроз
спонзорство,
организацији
Међународне конференције о преради и рециклажи минералних сировина, која је маја одржана у Београду.

Сарадња са борском високошколском
установом одраз је жеље менаџмента
да подржи школовање и усавршавање
младих и талентованих људи, пре свега
техничких струка, од којих ће неки у
Компанији обављати стручну праксу
и бити њени стипендисти. Циљ је да
се образованим и стручним младим
људима да шанса да у Србији граде
своју будућност.
Г.Т.В.

Едукација интерних проверавача и топ менаџмента за примену IMS-а

Компанија добија
на вредности
内审员和高级管理层受到了整合管理体系（IMS）的教育

公司提升价值
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Због најновијих измена (из прошле
године) важећих стандарда за безбедност и здравље на раду (ISO 45001:2018)
и оних који се односе на провере система (ISO 19011:2018), у Serbia Zijin
Bor Copper одржана је (од 15. до 17.
маја) обука кадрова из целе компаније

постојећим интерним проверавачима
који обављају провере свих ових
стандарда према ISO 19011 (ажуриран прошле године). Са друге стране,
пошто са OHSAS 18001 прелазите на
ISO 45001, неопходно је да се, практично, информишу о захтевима тог
новог стандарда, како би могли да
спроводе суштински интегрисане интерне провере за ISO 9001, 14001 (ревидирани 2015. године) и 45001. Циљ
обуке за топ менаџмент компаније
(организоване 17. маја) јесте да се
ново руководство у Бору упозна са
сврхом, користима и циљевима примене интегрисаног система, да им се
скрене пажња на њихову улогу и шта
се од њих очекује, као и да преузму одговорности које захтевају стандарда
и помогну у даљој имплементацији

В. Симић: Циљ обуке је да се освежи знање вашим интерним проверавачима, као и да се информишу о захтевима новог стандарда ИСО 45001. – Топ менаџмент треба да преузме одговорности
које захтевају стандарди и помогне у даљој имплементацији и
развоју система. – С. Буђелан: Увођење ISO стандарда у компанију
доприноси повећању продуктивности, ефикасности, побољшању
организације и смањењу трошкова
и развоју система – рекао је Владимир Симић, водећи проверавач „Bureau
Veritas” за стандарде 9001, 14001 и 45001,
који је истовремено био и предавач.
Славиша Буђелан, представник
руководства за IMS Serbia Zijin Bor
Copper, подсетио је да су активности
на сертификацији система менаџмента
(само за стандард ISO 9000) у компанији
(у огранку ТИР) почеле још 1996.
године, када су свих седам производних погона сертификовани према захтевима тржишта за производима ТИР-а.
Компанија је одлучила да 2015. уведе
интегрисани систем менаџмента у свим
својим деловима, те је имплементиран
ИМС за три стандарда: SRPS ISO 9001

Владимир Симић

предвиђена за ову годину. Реч је о
едукацији интерних проверавача, јер је
за крај маја планирана редовна интерна
провера IMS-а. Едукација је, такође,
предуслов да компанија има своје компетентне кадрове који могу да одржавају
функционисање интегрисаног система
менаџмента.
- Циљ ове обуке је да се, са
једне стране, освежи знање вашим

За топ менаџмент је важно да се упозна са сврхом,
користима и циљевима примене ИМС-а

(уређење производних процеса), SRPS
ISO 14001 (уређење заштите животне
средине) и OHSAS 18001 (уређење безбедности и здравља на раду). Овим
је компанија добила на вредности
како на домаћем тако и на иностраном
тржишту, јер је сертификована од стране
најпознатијих међународних сертификационих тела Loyds Register, а од 2018. од
„Bureau Veritas”.
- Увођење ISO стандарда у
компанију, а, пре свега, примена
документације неминовно доводи до
повећања ефикасности рада целог
система зато што се под контролу
стављају сви процеси у производњи
појединачно и самим тим намеће
се обавеза њиховим непосредним
управљањем.
У
документацији
IMS-а дефинисана је и вертикална
и хоризонтална обавеза и одговорност појединаца који управљају процесом и контролишу га. Осим на
производњу, ово се односи и на безбедност и здравље на раду и заштиту животне средине. Овакав приступ доводи до већег ангажовања
надзорно-техничког особља, као и
највишег руководства компаније. Све
то доприноси повећању продуктивности, ефикасности, ефективности и неминовно побољшању организације, а
тиме и смањењу трошкова – нагласио
је Буђелан.
Ј. Станојевић
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Уговоре са Serbia Zijin Bor Copper
потписало 38 студената завршне године
波尔技术学院大四学生签署实习合同

总共38位大学生跟塞尔维亚紫金波尔铜业签合同

Huang Zhaoyu: Компанија може да обезбеди одличну платформу за развој изврсним стручним кадровима и талентованим
студентима из области менаџмента, али је потребно да они, у сарадњи са кинеским менаџментом, кроз обављање свих уобичајених
радних задатака, стекну основна искуства и знања. Само они који усвајају и имплементирају дух иновације и непрестано се
усавршавају могу постати врхунски кадрови, поручио менаџер људских ресурса у Serbia Zijin Bor Copper
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – У амфитеатру Техничког факултета у Бору
уприличена је (29. маја) церемонија
доделе уговора о стручној пракси у
Serbia Zijin Bor Copper. Уговори су

челнику Бора Александру Миликићу,
али и Техничком факултету у Бору и
његовом декану проф. др Нади Штрбац
што су, како је рекао, обучили изванредне стручне кадрове. Студентима који

радних задатака, стекну основна искуства и знања. Само они који усвајају
и имплементирају дух иновације и
непрестано се усавршавају могу постати врхунски кадрови у компанији
– казао је менаџер људских ресурса у
Serbia Zijin Bor Copper.
Декан Техничког факултета у Бору
проф. др Нада Штрбац рекла је да се
нада да ће се овај вид сарадње Факултета са Компанијом наставити, а градоначелник Бора Александар Миликић

да је и друштвено одговорна јер је, у
локалној заједници у којој послује,
одабрала најбоље младе људе који ће
сутра бити носиоци развоја и Zijina,
али и града – рекао је градоначелник
Бора.
Студент рударског инжењерства на
Техничком факултету у Бору Милан
Миленовић, један од 38-оро потписника
уговора о стручној пракси у Компанији,
каже да је добио јединствену прилику да кроз праксу усаврши теоретска

пожелео је свим студентима који су потписали уговоре да се остваре као добри
инжењери.
-Поред тога што озбиљно инвестира у Бор, компанија Serbia Zijin
Bor Copper показала је овим чином

знања стечена на факултету и због тога
је захвалан. – Ово је прилика да покажемо и практично све оно што смо за
четири године научили. Наравно, сви
се надамо и да ћемо по истеку уговора
остати у Компанији, односно да ћемо
засновати радни однос у Serbia Zijin
Bor Copper.
Томе се нада и Милица Адамовић
која завршава студије на смеру “технолошко инжењерство за заштиту животне средине”. – Уговор који смо
данас потписали биће свима нама
од великог значаја у будућности, али
и осталим студентима који ће уговоре потписивати после нас. Велико
хвала компанији Serbia Zijin Bor
Copper што нам је изашла у сусрет
и омогућила нам све ово – истакла је
Милица Адамовић.
Г. Тончев Василић

Милан Миленовић и Huang Zhaoyu

потписани са 38 апсолвената и студената завршне године, важе до њиховог
дипломирања и подразумевају пет сати
рада у Компанији, два сата учења кинеског језика, али и новчану месечну накнаду од 10 хиљада динара. По истеку
трајања уговора, стручна комисија ће, на
основу процене залагања на послу и часовима кинеског језика током стручне
праксе, потписницима уговора понудити запослење.
Уговоре о стручној пракси у
Компанији студентима и апсолвентима
уручио је менаџер људских ресурса у
Serbia Zijin Bor Copper Huang Zhaoyu,
који је, поред осталог, поручио:
-Добар почетак је пола посла.
Ова церемонија доделе уговора
отвориће врата одличној сарадњи
између Компаније и Града, али и
између Компаније и Техничког факултета у Бору. Верујем да ће у
блиској будућности Компанија, Град
и Технички факултет остваривати
подједнаке успехе – рекао је он.
Huang Zhaoyu захвалио се градона-

су добили уговоре пожелео топлу добродошлицу у Компанију и дао им следећи
савет:
-Древни кинески мислилац Laozi
је рекао „И горостасни храст је из
жира израстао“. Компанија може да
обезбеди одличну платформу за развој
изврсним стручним кадровима и талентованим студентима из области
менаџмента, али је потребно да они,
у сарадњи са кинеским менаџментом,
кроз обављање свих уобичајених

ПМС
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У кривељској флотацији повећана часовна прерада и искоришћење на бакру

Први пут ове године преко две хиљаде
тона бакра у концентрату
VK选矿厂提高处理量和回收率

今年铜精矿首次超过2千吨
Грацијан Страиновић: Успели смо да подигнемо капацитет млинских секција, параметри производа сз добри, а и искоришћење је
веће од очекиваног. За 27 дана маја прерадили смо 751.882 тоне руде
и произвели 2.023 тоне бакра у концентрату. – Средином јуна флотери ће заменити најдужу траку између секундарног дробљења и
флотације и припремити други и трећи степен дробљења за већу часовну прераду
КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. –
Априлски резултати, остварени уз три
велика ремонта, дали су кривељским
флотерима добар шлагворт да маја, када

у првој секцији. Те интервенције допринеле су да временско искоришћење агрегата у све три секције буде веће у мају, а
априла су губитак у преради „покрили“
добрим искоришћењем на бакру. Правилним шаржирањем подигнут је часовни капацитет прераде на 430 тона за
сат и остало је, како каже Страиновић,
да се обави оптимизација секундарног и
терцијалног дробљења ради њихове при-

преме за већу часовну прераду, пошто и
даље зависе од тврдоће руде која стиже
са истоименог копа.
-Априла смо, уз те велике
интервенције у погону, успели да прерадимо 782.000 тона руде и произведемо 1.942 тоне бакра. Сада, три
дана пред крај маја, већ имамо пре-

Грацијан Страиновић

планских застоја није било, први пут
од почетка године остваре производњу
преко две хиљаде тона бакра у концентрату. Томе су, како каже управник овог
погона Грацијан Страиновић, „кумовали“ ремонти обављени у априлу, односно замена погонског зупчаника на
млину за домељавање, санација млина
са куглама на другој млинској секцији
и замена облога на млину са шипкама

Часовни капацитет прераде подигнут је на 430 тона за сат

раду „тешку“ 751.882 тоне руде и са
њом смо на 96,6 одсто плана. Уз добро
искоришћење, веће од 89%, до краја
месеца бићемо и изнад планског задатка. Треба да произведемо и 2.200
тона бакра у концентрату, а 27. маја
стигли смо до 2.023 тоне. Успели смо
да подигнемо капацитет млинских
секција, параметри производа сз
добри, а искоришћење је веће од очекиваног. Припремамо се за ремонт у
јуну, када ћемо средином месеца заменити најдужу траку између секундарног дробљења и флотације. Ремонтом
старе и инвестирањем у нову опрему
морамо да поправимо секундарно и
терцијално дробљење које, просто,
не може да испрати већи капацитет
– каже управник кривељског погона за
припрему минералних сировина.
Јаловиште је, додаје он, маја радило
стабилно. Експлоатација „поља 1“ је при
крају, па се увелико ради на добијању
дозвола за измештање трафо-станице
(пошто јој се вода опасно приближила) у „нулто поље“, што подразумева
прекопавање магистралног пута који
пролази код флотације, и постављање
резервног напајања.
Г. Тончев Василић

У РБМ-у настављају пресељење пловеће пумпне станице

Померен рок за крај новембра
RBM分公司船泵站迁移工作仍在继续

计划11月底完成

Преостали послови су уговорени, па је пресељење постројења од капиталног значаја за водоснабдевање флотацијске производње, али
су рокови дуги, па ће и овог лета доста зависити од временских
прилика

Постројење се премешта у средњу увалу флотацијског језера

РБМ. - Функционисање пловеће
пумпне станице је од капиталног
значаја за водоснабдевање технолошког процеса у флотацији Рудника
бакра Мајданпек, а њено пресењење је,
стицајем околности, годинама одлагано
иако се зна да је неопходно. Коначно,
полако се стварају услови за измештање
постројења за снабдевање флотацијске
производње техничком водом у средњу

увалу флотацијског језера, чиме се
обезбеђује сигурно водоснабдевање
и рад флотације за дужи временски
период (10-15 година) независно од временских прилика.
- Зарад пресељења пловеће пумпне
станице, уговорена је израда нове
трафо-станице и уплаћен аванс, са
роком завршетка од 180 дана. У
међувремену, расписан је тендер за

надградњу над понтоном у вредности преко 16 милиона динара. То ће
радити АТБ ФОД Бор који је ангажован и на изради понтона - каже Светомир Мустецић, главни инжењер за
инвестиције и развој, уз коментар да се
то одужило, али је проблем и што се код
склапања понтона очекује да се претходно обезбеди приступни пут на новој
локацији који је тек сада уговорен: - Ако
се све буде одвијало како сада ствари
стоје, уклопићемо се у рокове који се
везује за завршетак електрорадова,
односно снабдевање електричном
енергијом, а то значи крај новембра.
Мада, још није измерена ни дубина

језера што је од значаја за опредељење
да се селидба обави пловним путем,
јер је то решење које би могло да се
брже реализује и убрза селидбу.
Пресељење пловеће пумпне станице је велика инвестиција вредна
око 1,3 милиона евра која је добрим
делом реализована, али не и приведена крају. Претходних година било је
и криза у снабдевању флотације техничком водом, а прошлог лета изостала је
само захваљујући кишној години. Како
пресељење пумпне станице није завршено, питање је како ће се снабдевање
одвијати током предстојећег лета.
С. Вукашиновић

РББ
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Кривељски рудари маја откопали преко два милиона тона ископина

Убрзано раскривају југоисток копа
Од половине маја на југоистоку
“Великог Кривеља” раде два
велика багера, а један, са коте
320, свакога дана испоручује
јаловину потребну за изградњу
бране у „нултом пољу“. Милан Делић: Реч је о великој
инвестицији, па строго водимо рачуна о квалитету и
гранулацији материјала, али
и пазимо да код ова два багера не буде никаквих проблема.
Дневно само у овом захвату откопамо 40 до 50 хиљада тона
јаловине

五月份VK采剥总量超过2百万吨

快速剥离露天坑东南部
ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. –Ако, како
планирају, до краја маја дају 1,25 милиона тона јаловине и 800.000 тона
руде, а учинци до 27. маја то обећавају,
кривељски рудари ће први пут ове
године „пребацити“ два милиона тона

од 15. маја се великом багеру К1 на
југоистоку придружио и К2, који са
коте 320 свакога дана испоручује
јаловину потребну за изградњу бране
у „нултом пољу“. Реч је о великој
инвестицији, па строго водимо

тона. Од тога, само мали део одлажемо
на планир, а гро материјала иде ка
„нултом пољу“ или транспортним системом директно у стари борски коп –
каже Милан Делић. Управник подвлачи
и да му је, што се тиче руде, важно да
у сваком тренутку на складу буде 50
хиљада тона. - А, када багер К2 буде са
320. сишао на етажу 305, биће је још и
са југоистока.
На кривељском копу настоје и
да од 22 камиона, на точковима увек
буде макар 18. Стигла им је и нова
бушалица пречника 150 мм на дизел-погон и она увелико, уз постојеће

Милан Делић

“Волво” од 5,6 кубика који ће послужити у изградњи бране на “нултом
пољу” и шкарпирању насипа. У
најави су и мањи камиони од 70 тона,

Дневно се на југоистоку откопа 40 до 50 хиљада тона јаловине

укупних ископина. Три дана пред крај
месеца, када смо разговарали са управником копа „Велики Кривељ“ Миланом Делићем, мајски резултат „на
бакру“ већ је био бољи од планског јер
се, захваљујући нешто бољем садржају,
стигло до 2.206 тона бакра у руди. За
планских 2.346 тона, дакле за још 140
тона, имају још три дана, па Делић не
сумња у остварење.
-Месечно треба да дајемо од 850
до 900 хиљада тона руде и те планове ћемо, са три мања багера који је
откопавају, без већих проблема моћи
да испуњавамо. Један мали багер је
из текућег захвата са коте 80, сишао у
усек на етажу 65, и одатле копа богатију
руду. ОК1 је на коти 170 и тамо откопава јаловину и нешто сиромашнију
руду, а ОК2 на етажи 125 товари камионе рудом солидног садржаја. Циљ је
да се убрза раскривање југоистока и
да велики багери „преузму“ јаловину,
пошто њена производња треба да
буде најмање двоструко већа од оне
на руди. Он је постао достижан и
реалан половином маја, када је на тај
део копа дошао и други багер. Наиме,

рачуна о квалитету и гранулацији
материјала. Пуну пажњу смо, зато,
усмерили на то да код ова два багера
не буде никаквих проблема. Дневно
само у овом захвату откопамо 40 до 50
хиљада тона јаловине, са тенденцијом
да буде и више. За 27 дана маја укупно
Маја преко милион тона раскривке
смо дали 1,067 милиона тона раскривке и намера нам је да откопавамо три веће, припрема минске серије за као и дизалица, тако да слика копа
близу 60 хиљада тона на дан и да у откопавање руде и јаловине. – Стигли „Велики Кривељ“ из дана у дан бива
свакој смени дајемо бар по 20 хиљада су и склапају се делови багера марке колоритнија. Добро позиционирани
багери и функционална мрежа камиона, пре свега захваљујући кампањи
уређења путева ради правилног распореда мимоилазница, резултирају
добрим учинцима и на руди и на
јаловини и уводе нас у спокојнији
период. Стабилнији рад транспортног система, након обављеног ремонта, даје додатну сигурност раду
на јаловини приде. Остало је још да
се обаве корекције на одлагачу код
Јаме, његовој стрели и бустерима,
ради усклађивања и подизања капацитета овог дела транспортног система – каже управник кривељског
копа.
Г. Тончев Василић

РБМ

Понедељак, 3. јун 2019. Број 2306, страна 8
Мали Пек и даље представља велику главобољу у РБМ-у

Почело постављање металног корита
小Pek河还是RBM分公司很大的问题

铁皮沟已开始安装

РБМ. - Већ дуже од годину дана,
у време обилних падавина, Мали Пек
представља велику главобољу запосленима на површинском копу Рудника
бакра у Мајданпеку. Будући да је корито
ове реке у великом раседу, одлучено је
да се приступи изради металног корита
целом спорном дужином од скоро километар, а постављање првих елемената
почело је у последњој декади маја.
- Корито реке Мали Пек дуж пута
по хоризонтали на површинском

копу по коти 350 у великом је раседу.
У приликама, када се још „храни”,
натапа водом, постаје претња за тоталну обуставу саобраћаја главном
рударском “магистралом” према
рудном дробљењу и транспортном систему - објашњава Андреја Марковић,
главни инжењер за рударство за површински коп. - И поред интезивних санација раседа, јавља се потреба за сталним присуством опреме
и насипавањем у том делу копа.

Поред тога, предузимају се мере за
решавање проблема са оваквим коритом реке кроз додатни ископ као
услов за постављање челичних облога
у профил корита.
Након смиривања временских прилика и прилива воде, започели су припрема, копање корита за постављање металних елемената, а тако и обезбеђење
тог дела копа за нормалан рад.
- Монтажа је кренула у последњих
седам дана маја. Поставили смо прве
лимове савијене у полукруг пречника
5,7 метара. Првог дана рада поставили смо 12 лимова укупне дужине 22
метра - вели Неђељко Чавић, управник
ПУС-а РБМ-а. Подсећа да су обилне падавине донеле велике проблеме у делу
у којем се препумпава Мали Пек: - Да
би што пре формирали корито, приоритетно, радове смо започели у делу
који је најкритичнији, услед кли-

зишта укупне дужине 350 метара.
При постављању имамо проблем са
спајањем због неравног и каменитог
терена. Но, имамо и довољно искуства
на пословима машинске монтаже, па
ћемо тешкоће решавати у ходу.
Упоредо, наставља се рад на припреми корита ископом ровокопачима
и утоваривачима. Запослени у ПУС-у
прате их монтажом, уверени да неће
проћи много времена до тренутка када ће
вода Малог Пека потећи металним коритом, укроћена да не ствара нове невоље
и не успорава рударе у откопавању
руде. Предстоји, међутим, велики посао
будући да метално корито треба да буде
дуго 924 метра, да је материјал тежак
450 тона, састављен од 514 профила,
спојених са 26 хиљада завртња, те да се
само постављање одвија у теренским условима.
С. Вукашиновић

У завршној фази пројекат “Одводњавање концентрата бакра”

Ускоро старт филтер-пресе
新的铜精矿压滤机安装已经到了收尾阶段

压滤机快要投入运行了
РБМ. - У Филтражи, делу флотације
Рудника бакра Мајданпек, кроз пројекат
“Одводњавање концентрата бакра”,
крајем маја приведени су крају радови
на уградњи филтер-пресе капацитета 20
тона сувог концентрата на сат, која има
24 коморе за филтрирање и обезбеђује
стабилност у производњи концентрата
са дозвољеним процентом влаге, али
повећава и капацитет филтрирања за
планирано повећање производње. Реч је
о првом озбиљнијем обнављању опреме
од почетка рада далеке 1972. године
- Пробно пуштање у рад филтерпресе обављено је 18. маја и приликом пробе са материјалом дошло је до
проблема у њеном раду. Током фазе
удувавања ваздуха за просушивање
кека дошло је до избацивања чепа на
једној од пластичних плоча. Одмах
је обавештен произвођач „Metso
minerals“, а рад филтер-пресе је до
даљег обустављен - објашњава Све-

томир Мустецић, главни инжењер за
инвестиције и развој, разлоге због којих
раније није започела рад та нова, 775,5
хиљада евра вредна машина. - На скајп
конференцији која је уследила са
„Metso mineralsom“ и произвођачем
опреме из Словеније у којој се први
пут раде ове плоче, раније израђиване
у Јапану, наш захтев био је да се испоруче потпуно нове плоче, свих 24.
Представници словеначког произво
ђача дошли су (24. маја) опремљени
алатима и инструментима за неопходно испитивање, са идејом да замене
ту једну проблематичну, а испитају све
чепове на осталим плочама. Док су испитиване плоче на лицу места, додатно
је ојачана трака за прихват и транспорт
кека, која се налази испод филтер-пресе,
будући да су током пробног пуштања, у
фази пражњења уочене незнатно веће
вибрације ове транспортне траке од
предвиђених пројектом.

Уграђена комплетна
филтер-преса VPA 154024, капацитета 20 тона
сувог концентрата на
сат, која има 24 сегмента
за филтрирање и кошта
775,5 хиљада евра

Сви други радови су обављени, а
како је добијено и додатно време, током
пробног рада радило се на додатној
обуци руковаоца компресором. Како смо
сазнали од Мустецића, она је затражена

са циљем да се запослени потпуно оспособе за рад који их очекује, а зарад тога
крајем маја ангажовани су стручни људи
из фирме „Atlas Copco“.
С. Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек чисте цевовод за потребе Флотације

За нормално водоснабдевање
Очишћено 60 одсто цевовода. - Наслаге материјала у цевима веће
од очекиваних
РБМ. - За водоснабдевање Фло
тације Рудника бакра у Мајданпеку од
посебног значаја је, поред пресељења
пловеће пумпне станице, чишћење цевовода од наслага материјала таложеног током деценија коришћења. Посао
за који су ангажовани стручњаци “Енвиросерва” из Београда је потрајао дуже
него што се очекивало, а, поред осталог,
и зато што су наслаге материјала биле
много веће од претпоставки са којима се
ушло у тај посао. Испоставило се да је
депонованим каменцем захваћено чак и

до 50 одсто пречника цеви.
- Цевовод је очишћен 60 одсто речи су Светомира Мустецића, главног инжењера за инвестиције и развој. Застој је настао када нисмо успели да
обезбедимо заваривача за отварање ревизионих отвора који је требало да тој
екипи буде све време на располагању.
Због тога, посао се одужио, а када смо
то успели да решимо појавио се други
проблем. Није, наиме, било података
о траси која води до погона ПУС-а.
Али, како смо у међувремену добили

因为选矿厂的需要，马矿开始清理管道

为了正常供水

могућност да откопавање убрзамо
тиме што ће нам ровокопач бити на
располагању, добри су изгледи да
читав посао ускоро окончамо, иако
је чишћење показало да су наслаге у
цевима биле веће од очекиваних.
За чишћење потисног цевовода
пловеће пумпне станице у дужини од
300 метара било је припремљено пет ревизионих отвора, цевовод је био откопан на тим местима, прилаз направљен.
Из “Енвиросерва” из Београда су огра-

дили простор на којем су складиштили омекшиваче, дали инструкције
шта треба да се уради и како постави
због испирања цевовода и усмеравања
према флотацијском језеру. Као кућа
са сертификатом за екологију, они су
се, поштујући еколошке стандарде и
домаћине, обавезали да уграде принудне
вентиле и усмере их према флотацијском
јаловишту. Тек након тога дошли су са
машинама да исперу цевовод.
С. Вукашиновић

РБМ
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Мајска производња у Руднику бакра Мајданпек надомак планске

Рекордне укупне ископине
马矿5月份产量接近计划采剥总量

За 27 дана маја уклоњено 2,1 милион тона ископина, на руди план
остварен са 97,8 одсто, а дато 1.347 тона бакра у концентрату. - Одличан квалитет и искорићење изнад плана, не само на бакру већ
и злату

РБМ. - Према очекивањима, након
увек тешких првих месеци, производња
у Руднику бакра у Мајданпеку после опоравка показује тенденцију раста и приближава се планским захтевима. Тако је
у мају, упркос бројним проблемима са
обилним падавинама и њиховим последицама, производња на корак од планиране, а са рекордним ископинама које су
за 27 дана премашиле 2,1 милион тона,
обећавајући највећи учинак у овом веку.
- План укупних ископина на
површинском копу “Јужни ревир”
је остварен са 96,5 одсто. Учинак
на руди је, са око 98 процената,
повољнији него претходних месеци,
са садржајем бакра у руди од 98 одсто
количина бакра у руди је реализован
96,5 одсто - каже Андреја Марковић,
главни инжењер за рударство за површински коп. - Откопавања етаже 185

на Истоку 1 у првом проходу није
донео очекиван садржај бакра у руди,
а и временске неприлике условљавале
су застоје, прекид у снабдевању електричном енергијом, а самим тим и
застој на рудном багеру и транспортним путевима.
Марковић истиче интезивне припреме за отварање лежишта “Чока
Мускал” које ће допринети квалитету
и количини бакра у наредном периоду.
Међутим, временски услови су захтевали веће ангажовање помоћне опреме
за спречавање нежељених последица.
Иако неопходна за рад на другим радилиштима, тамо је могла да буде усмерена тек након смиривања обилних падавина. Осим тога, са радилишта багера на инвестиционој раскривци, јаловина је морала да се одлаже
на спољна јаловишта јер није могла да

се транспортује ТС Ф1. Нова возила
стабилизовала су стање флоте, што
се последњих дана маја одразило на
остварење плана укупних ископина.
Од значаја је јачање укупно ангажоване опреме које се одразило на квалитет саобраћајница, а тако и боље резултате у транспорту, смањење норматива и
побољшање безбедности у раду.
Радило се на регулацији корита
реке Мали Пек и постављању челичних
облога, иако су обилне падавине том задатку повремено представљале непремостиву препреку.
- Са бољим временским условима
и захваљујући ангажованој помоћној
опреми, стварају се повољнији услови
за рад опреме на копу, како утоварне
тако и транспортне - наводи Марковић.
- Резултат треба да буде, пре свега,
безбеднији рад, подизање динамике ископина, остварење планских задатака
и довођење потрошње нормативних
материјала у планом зацртане оквире.
Упоредо са производњом, све расположиве капацитете усмерили смо на
радове за нову флотацију, пуштање у
рад филтер-пресе, чишћење цевовода,
измештање пловеће пумпне станице,
подизање V и активирање IX секције,
а све са циљем да се створе услови

за планирано повећање производње
већ од 1. јула ове године и додатно у
наредној - оптимиста је Јелена Ђурић,
главни инжењер за флотацију. - Технолошки процес је на завидном нивоу,
имамо одлично искоришћење од
преко 89 одсто на бакру, веома добро
је и на злату, а на резултат утиче и
нешто бољи садржај метала у руди,
мада и даље испод планираног.
Из месеца у месец све боље резултате позитивно коментарише и Бранислав Томић, руководилац огранка РБМ.
- Пред свим запосленима је велика
обавеза да повољније услове за рад
искористе за остваривање бољих резултата, достизање планских захтева
и надокнаду пропуштеног. Одговорним односом према обавезама, личној
и колективној безбедности, раду и
средствима за рад, на сваком радном
месту, утиремо пут бољим позицијама.
Кроз ново запошљавање добили смо
више младих људи којима ће бити
драгоцено искуство старијих, наших
искусних мајстора и стручњака, а
њихова синергија треба да резултује
остварењем планова и много пово
љнијих резултата.
С. Вукашиновић

У РБМ-у у току монтажа нових „волво“ багера утоваривача

Први багер већ ради

RBM分公司新买的沃尔沃装载挖掘机在组装

第一台挖掘机已经在作业
Почетком јуна требало би да буде завршено склапање свих пет багера утоваривача “волво”. - На склапању сервисерима из Кине помаже група запослених у РБМ-у
РБМ. - Почетком јуна требало би
да буде завршена монтажа у мају пристиглих багера утоваривача реномираног, а за Рудник бакра Мајданпек
новог произвођача опреме, компаније
„Волво“. Монтажа четири од пет пристиглих моћних машина (једна је у Бору)
обавља се на платоу сервиса “Ковеј”,
где четворочланој екипи стручњака из
Кине свесрдно помаже група запослених у РБМ-у. Иако са два различита
краја света, ове две групе људи успевају
да синхронизују рад и споразумевају се
без преводиоца.
- Ту је већ 15 дана четворочлана екипа стручњака из компаније
„Волво“, из Кине, са којима нас тројица
дизаличара и један виљушкариста
сарађујемо, помажући им при монтажи. Само првог дана са њима је био
и преводилац. После тога, наставили
смо сами - прича Митко Алексов, дизаличар. - Није једноставно, они говоре
кинески, ми српски, али нећете веровати, функционишемо одлично. Спо-

разумевамо се мало гестикулацијом,
мало по логици ствари, предзнању и
претпоставкама, а када запне, идемо
на телефонске преводе.
Милован Стојановић, дизаличар
у РБМ-у, којег колеге у шали називају
главним преводиоцем, кроз смех
објашњава да стварно око баш свих
детаља успевају да се споразумеју и договоре. Први од пет нових багера је већ
у раду и то на најбољи начин потврђује,
а и други и трећи су већ у време нашег
разговора захтевали још само који дан
рада.
Домаћини за екипу из Кине имају
само речи хвале, кажу да су врли
стручњаци, вредни људи и пријатни
сарадници. Похвале не изостају ни са
друге стране, Чен Хуелијам, машински инжењер са великим искуством
на монтажи бројних оваквих багера у
Кини, води трочлани тим сервисера и
за домаћине каже да су људи са којима
сарађују врло професионални и да уз
њихову помоћ добро раде. Pan Shinda,

искусан механичар, потврђује да лепо
сарађују и да су домаћини отворени и
дружељубиви.
Братислав Благојевић, заменик
руководиоца огранка РБМ, додаје да
је само првих дана екипи стручњака
из “Волвоа” био потребан превоз до
места рада. Убрзо су на посао почели
да долазе са својим колегама, користећи
њихов превоз приватним аутомобилима. Чак су један слободан дан искористили за заједнички ручак и дружење
у ресторану: - Али, када се ради, сви
као један раде.
Први од нових багера утоваривача
затекли смо у раду на рашчишћавању
простора за нову флотацију. Ту велику

и моћну машину која функционише уз
поштовање строгих захтева у области
екологије и енергетике, уз максимално
искоришћење ангажоване енергије, карактерише велика флексибилност у
раду. Миша Павловић, руковалац рударске механизације са 35-годишњим
стажом, то потврђује: - Нова машина,
ровокопач “волво”ЕЦ950 је моћна
машина, тешка око 90 тона, са запремином кашике већом од пет тона
и, што је најважније за руковаоца, са
свим потребним условима за ефикасан и безбедан рад - удобном кабином,
опремљеном „климом” и свим условима за једноставно руковање.
С. Вукашиновић

РБМ

Понедељак, 3. јун 2019. Број 2306, страна 10
Претходног месеца у РБМ интензивно пристизала рударска опрема

Оспособљено пет „белаза”
5月份RBM分公司很多采矿设备陆续到货

5台新的别拉斯卡车可投入生产
Поред пет тешких возила “белаз” (носивости 220 тона), ровокопача “komatsu” ПЦ 210, пристигло и пет багера гусеничара “волво”
ЕЦ950Е, нове бушилице, два ваљка, дизалица
РБМ. - У претходних месец дана
у Рудник бакра Мајданпек интензивно
је пристизала нова рударска опрема и
механизација из контигента најављеног
крајем прошле године, односно самим
доласком стратешког партнера. У протеклих месец дана монтирано је и за
рад успешно оспособљено пет нових
тешких возила „белаз“, носивости 220
тона.
- Те задатке обавили смо у кратком року и успешно, без повреда и
нежељених догађаја. Важан посао
приведен је крају, а возила су пуштена у производњу, па су већ половином маја имали за собом по неколико
стотина сати рада - саопштава детаље
Братислав Благојевић, заменик руководиоца огранка РБМ. - У међувремену,
производњи је придодат и ровокопач
ПЦ 210, а из Кине је пристигло и пет
“волво” утоварних машина, са кашиком запремине 5,6 метара кубних.
Реч је о великим багерима гусеничарима ЕЦ950Е са снагом мотора 450
кW и максималном радном тежином од
91,8 тона. Њихов дизел мотор емитује
мање гасова, даје врхунски учинак и на

најбољи начин користи гориво, поседује
филтер за ваздух и ствара низак ниво
буке.
За крај месеца најављено је
пристизање првих из контигента мањих
тешких возила носивости 50-60 тона.
Реч је о комплетно монтираним возилима којима ће због транспорта вероватно, морати да се поскидају пнеуматици
- Монтажу нових дампера су као и
раније самостално обавили запослени
у Новом сервису, том послу вични,
врсни мајстори одржавања тешких
возила, док су утоварне багере монтирали представници „Волвоа“ из
Кине, наравно, уз помоћ наших људи,
јер и ми желимо да их добро упознамо пошто су то за нас нове машине,
будући да у руднику до сада нисмо
имали опрему овог произвођача наводи Благојевић.
Багер ПЦ 4000, са запремином
кашике од 22,5 кубних метара, биће
допремљен средином јула, што, практично, значи да ће већ почетком августа
моћи да се очекује његово укључивање
у производњу. То ће пуно значити за

Нови камиони су већ половином маја укључени у производњу

интензивирање раскривања нових
рудних лежишта, посебно када се има
у виду да је са постојећом опремом у
априлу забележено у овом веку рекордних 1,93 милиона тона укупних ископина. -У другој половини године
очекују нас захтевни плански задаци,
пре свега, у укупним ископинама наводи Андреја Марковић, главни
инжењер за рударство за површински коп. - Утоварна опрема остварује
стабилне учинке, а да би се производни планови остварили, потребно
је да то “испрати” транспорт. Флота
тешких возила бројнија за пет нових
“белаза“ даје сигурност и обећава
боље остварење планова. Тиме се
флота стабилизује, што је добар предуслов за даљи рад.
Поред наведених машина, од ве

лике помоћи за квалитет рударских
саобраћајница, број возила у раду и
ефикасност транспорта је и то што су
стигла два нова ваљка. Успешнијем
раду на површинском копу од помоћи
ће бити и нове, крајем месеца пристигле још две, па су сада у раду четири
нове “epiroc” бушилице. Стигла је и дизалица носивости 50 тона, прва после
30 година, што убрзава интервенције на
опреми.
Оно што представља квалитет рада у
овој години је чињеница да се са бољим
производним резултатима примећује и
знатно бољи однос запослених према
средствима и опреми за рад, као и самом
раду, истичу руководиоци.
С. Вукашиновић

Током маја у РБМ-у запослено више од 100 радника

Нови људи за нове задатке
5月份RBM分公司雇佣了100多个员工

因为工作任务增加，完成了新员工招聘
На списку новопримљених 70 возача, 28 руковаоца рударском
механизацијом, а појачања имају и геодетска и геолошка служба. – Б. Томић: Ангажовање великог број младих и стручних људи
представља снагу која ће нам помоћи да на овом, практично, новом почетку, успешно одговоримо обавезама и остваримо зацртане
амбициозне задатке

Први радни дан новопримљених возача

РБМ. - Током маја у Руднику бакра
Мајданпек списак запослених повећан
је за још више од сто нових имена, јер
је дошло до пријема нових радника. Запослено је 70 возача, 28 руковаоца рударском механизацијом, багериста и
бушача, три геометра, два геолога, а све
стога што су за нову опрему и нове задатке потребни и нови људи.
- Интересовање за запослење у руднику било је огромно. Млади људи
немају посао, желе да раде и оваква
прилика је била дуго очекивана,
тако да је све обрадовала - објашњава

Драган Николић, руководилац стручних служби у РБМ-у. - За све ове групе
новозапослених на интервјуе смо позивали бар дупло већи број заинтересованих лица, како бисмо обавили
што бољи избор, а и већем броју кандидата дали шансу.
Николић још објашњава да су,
рецимо, за возаче тешких возила
са сваким кандидатом појединачно
обављени разговори. Након тога, за њих
је био организован практичан тест способности за воланом. У комисији за
избор кандидата био је и представник

кинеског менаџмента, као и психолог из
радног тима за људске ресурсе из Бора,
после чега је изабрано 70 лица.
- Исти поступак био је и за руковаоце, за 16 багериста и 12 бушача, с тим
што није било практичног теста, јер
смо, на захтев кинеског менаџмента,
бирали баш младе људе, па је сада
неопходно да они прођу предвиђени
период учења, адаптације, едукације
и да се кроз приправнички стаж
потпуно оспособе за квалитетан самосталан рад - наводи Николић. Од
њега смо сазнали да је, када су геометри у питању, захтев био да то буду искусни стручњаци, а опет млађи људии
са радним искуством, тако да могу врло
брзо да се уклопе у рад и озбиљне задатке који су пред том службом. Ту је од
значаја била и вербална комуникација
на енглеском језику, на којој се инсистирало. Поред комуникације на српском и
енглеском језику, због сарадње са кине-

ским менаџментом, за заинтересоване је
било организовано и тестирање где су на
узорцима процењивали који је минерал
у питању, са којим и колико примеса и
слично.
- Нови радници су добродошли.
Ангажовање великог број младих и
стручних људи представља снагу која
ће нам помоћи да на овом, практично,
новом почетку, успешно одговоримо
обавезама и остваримо зацртане амбициозне задатке, а тако “подигнемо
летвицу” најбољих резултата у овом
веку у већини сегмената производње
и пословања - каже Бранислав Томић,
руководилац огранка РБМ. Задовољан
је због чињенице да је дошло и до преко
потребног подмлађивања самог колектива у тренутку када старији и искусни
радници имају времена и могућности
да млађима пренесу драгоцена искуства.
С. Вукашиновић
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Флотација РБМ

У Руднику бакра Мајданпек увелико се припремају за реализацију највеће инвестиције

Гради се нова флотација
马矿已经做好了选厂建设投资的准备

新选矿厂正在建设

Нова флотација за прераду 11 милиона тона руде годишње би требало да се заврши идуће године, а подразумева градњу новог бункера за руду, халу за млевење, халу за флотирање, нови згушњивач,
дробилачно постројење, ревитализацију транспортног система,
објекте на Северном ревиру. – Студија изводљивости за тај пројекат
стигла из Кине. – Тим за праћење токова инвестиције будно прати
реализацију задатака

21. маја и већ је урађено 17 бушотина,
док су први узорци прослеђени на
лабораторијско испитивање 24. маја. Од
Института за рударство и металургију
затражено је да испитивање убрза, а како
буду стизали прелиминарни извештаји
биће прослеђивани централи у Кини,
да би пројектовање могло да се настави.
Рок за завршетак комплетног бушења
и израду елабората је 88 радних дана
почев од 20. маја.
- Не можемо да чекамо комплетан
елаборат, па ћемо сукцесивно слати
пробе, односно теоријске анализе и
извештаје да би они могли паралелно
РБМ. - Изградња нове флотације за испитивања тла за све неопходне да наставе пројектовање. На локацији
којом се капацитет прераде подиже на активности предвиђене градњом предвиђеној за погон нове флотације
(простор између машинске радионице
11 милиона тона руде годишње - највећи објекта на тој локацији.
је инвестициони пројекат компаније
Serbia ZiJin Bor Copper doo Bor у Руднику бакра у Мајданпеку. Нови бункер
за руду, хала млевења, хала флотирања,
згушњивач, кречана, мостови за траке,
погон дробљења на Северном ревиру,
ревитализација транспортног система,
израда новог дробиличног постројења,
уградња примарне дробилице, само су
сегменти пројекта који садржи и бројне
друге задатке који се морају реализовати, како би већ наредне године нова
флотација била завршена и могла да започне рад.
- Студија изводљивости за тај
пројекат стигла је из Кине. Тим за
праћење токова ове инвестиције
у којем је, практично, комплетан
менаџмент РБМ-а, а укључени су
и стручњаци свих потребних профила, будно прати реализацију првих
корака - каже Светомир Мустецић,
У току истражно бушење за испитивање тла
главни инжењер за инвестиције и
развој. - На бази достављене студије,
Мустецић још додаје да је “Гео- ПУС-а и централног магацина) радиће
ту су скице бушотина на којима ингу” поверен посао за пробно бушење три бушилице, а код отвореног склада
треба да се ради истражно бушење и израду елабората. Бушење је почело која је виђена као место за ново при-

марно дробљење, четврта. Јер, укупно
би требало да се уради више од сто бушотина, а тај број ће моћи да се смањи
ако резултати буду повољни.
- Све су то огромни послови.
Студија изводљивости ће неминовно
дефинисати и нове задатке, будући
да је предвиђено да се Северни
ревир шири, па треба сагледати као
питања од приоритетног значаја, које
површине још треба да се откупе од
„Србија шума“, да се трајно реши (тунелом за одвод кроз површински коп)
питање реке Мали Пек, а на даље и
магистрални пут из Мајданпека који
делом пролази кроз површински коп
рудника - наводи Мустецић.
Реализација овог пројекта треба
да створи капацитете за повећање
производње на бази прераде 11 милиона
тона руде. За такву производњу треба
да се уради студија изводљивости за
Северни ревир, затим допунски рударски пројекат, као и техничка контрола
пројекта, да би се након тога обезбедиле
све неопходне дозволе. Притом, треба
имати у виду да на Јужном ревиру, где
постоји пројекат за производњу од осам
и по милиона тона. Све то треба да буде
саставни део пројекта нове флотације.
- Тако велика и значајна
инвестиција попут нове флотације
има изузетан значај не само за РБМ
као огранак Zijina Bor. Изузетно
снажан нови инвестициони циклус
кроз обнављање опреме за површинску експлоатацију, наставља се и на
део прераде, односно флотацију. Све
скупа, са новим запошљавањем које
је „освежило” и подмладило колектив, представља нови почетак за наш
рудник - оцењује Бранислав Томић,
руководилац огранка РБМ.
С. Вукашиновић

РБМ
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У групи од 70 новопримљених возача у РБМ-у још једна жена

Андријана „кроти”
рударску грдосију
RBM新招聘70个司机中的女生

安德里亚纳不怕巨大的车

Године 2013. положила
возачки испит за Ц категорију,
а камион возила помажући
оцу који је био аутопревозник.
– А. Дулкановић: Верујем да
нема посла којем и жене нису
дорасле, који и ми не можемо
са успехом да обављамо
РБМ. - У групи од 70 ново
примљених возача током маја у Рудник
бакра Мајданпек је и једна дама.
Мајданпечанка Андријана Дулкановић
(28), у конкуренцији великог броја

младих људи заинтересованих за посао
у овој компанији, успела је да оствари
своју жељу и запосли се у руднику, па
Мира Адамовић више није једина жена
запослена као возач у РБМ-у.

- Од када знам за себе, мој отац је
имао камион. Где год да смо путовали,
путовали смо камионом, тако да сам
га заволела као део куће. И зато када
се пружила прилика, када сам чула да
у руднику траже возаче, одлучила сам
да конкуришем за тај посао, верујући
да можда могу и да успем - испричала
нам је првог дана на послу Андријана
која је возачки испит за Ц категорију положила још 2013. године. - После тога
сам понекад возила камион, углавном са оцем, који је имао своју фирму
и којем сам помагала.
Поред оца, и Андријанин рођени
брат вози камион, додуше не у руднику,
док је млађа сестра возач са положеним
испитом само за Б категорију. - Знам да
позив возача није типичан за жене,
али је њих све више на том послу. Ја
то баш волим и радујем се послу у руднику.
Андријана још каже да је не плаше

праве рударске грдосије, тешка возила
носивости 220 тона које крстаре површинским копом, где смо је затекли првог
радног дана.
- Видећу још како ће ми бити када
и сама почнем да радим, али као неко
ко је одрастао у Мајданпеку познајем
возаче тешких возила, чула сам
њихова искуства, па се тим причама
одушевљавам. Познајем и једину
жену која у руднику већ ради овај
посао, али са њом нисам стигла да о
томе разговарам. Верујем, међутим,
да нема посла којем и жене нису дорасле, који и ми не можемо са успехом
да обављамо - каже Андријана.
Иначе, сви новопримљени радници,
како возачи, тако и багеристи и бушачи,
пролазе вишедневну обуку након које ће
бити распоређени на рад по сменама.
С. Вукашиновић

Добровољни даваоци крви из РБМ-а наставили сарадњу са ВМА

Положен испит из х уманости

RBM献血者继续与军事医学院（VMA医院）合作

成为博爱的人

МАЈДАНПЕК. - Наст ављајући
дугогодишњу сарадњу са Службом
трансфузије Војно медицинске ака
демије у Београду, група од 15 запослених у РБМ-у (22. маја) још је једном показала своју хуманост и велику рударску солидарност. За потребе трансфузије
при овој угледној медицинској установи
крв је дало 15 добровољних давалаца

при Самосталном синдикату у РБМ-у
којем за добровољно давалаштво имају
своје активисте.
- Реч је о традиционалној сарадњи
захваљујући којој у овој установи
наилазимо на велико разумевање
када је у питању лечење не само
наших радника, већ и других људи из
ове средине - објашњава Горан Антић,

У најновијој акцији обезбеђено 15 јединица крви за потребе Службе трансфузије ВМА
председник Самосталног синдиката у
РБМ-у. Додаје да баш због тога једном
до два пута годишње добровољни даваоци крви ту незамењиву течност дају
баш тој установи: - Некада су у тим
акцијама предњачиле колеге из Бора,
сада је више нас из Мајданпека, али
то није важно. Важно је да се сарадња
наставља и развија.
Акција је имала добар одзив међу хуманим људима, а њих није мало међу за-

посленима у РБМ-у.
- Крв сам до сада дао 37 пута, а
на ВМА сада други пут - каже Дамир
Тузлић, помоћник багеристе: - Мислим
да је то одлична акција, за „злу не требало“ и саветујем својим колегама да
добровољним давањем крви покажу
велико срце и спремност да помогну
онима којима је помоћ неопходна.
С. Вукашиновић

На прослави 30. шампионске титуле ФК „Црвена звезда”

Представници РБМ-а на слављу са „делијама“
《红星》足球队第30次夺得塞尔维亚冠军的庆典

RBM分公司代表跟《红星》球迷一起参加了庆典活动
садржајем, у више наврата, а сарадња
се унапређује и шири. Женски фудбалски клубови успоставили су контакт,
након чега се могу очекивати и прве
заједничке активности. У Мајданпеку не

МАЈДАНПЕК. - Баш у дану када је
ФК „Црвена звезда“ славила 30. титулу
шампиона, представници менаџмента
Serbia Zijin Bor Copper, огранак РБМ,
били су гости нашег најтрофејнијег
клуба. Поздравио их је, најпре, Светозар Мијаиловић, председник ФК
“Црвена звезда“, да би потом обишли
музеј и добили пригодне клупске поклоне. Онда су погледали и утакмицу

са „Напретком” из Крушевца, одиграну
пред 40 хиљада навијача на стадиону
„Рајко Митић“, после које је фудбалерима уручен пехар намењен шампиону
Србије за сезону 2018/19.
Савез за школски спорт Општине
Мајданпек остварује лепу сарадњу са
ФК „Црвена звезда“ већ годинама, па
су млади спортисти ове општине имали
прилике да остваре посете са сличним

заборављају да је Светозар Мијаиловић,
председник ФК „Црвена звезда“, поникао у РТБ-у Бор, а далеке 1977. године
отворио Сеоску спортску олимпијаду у
Рудној Глави.
С. Вукашиновић

ТИР
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Металурзи у мају поново подигли летвицу у производњи

Преко 8.000 тона катода
五月份冶金工程师再次提高产量

8千多吨阴极铜

За 28 дана маја произведено 8.818 тона анода, 31.421 тона
сумпорне киселине и 7.033 тоне катода. - Искоришћење
топионичких агрегата преко 95 одсто. - Већи део маја Топионица
радила са уносом шарже у флеш-пећ од 60 тона на сат, али је била
и десетодневна кампања са 70 тона на сат
ТИР. – За 28 дана маја Топионица је
преко флеш-пећи прерадила 39.011 тона
концентрата, заједно са шљаком, што
овде оцењују као изузетно велику прераду, и очекују да крајем месеца премаше 40.000 тона (рачуница казује да је
60 одсто прерађене сировине у корист
домаће). Топионица је прошлог месеца,
како нам је 29. маја рекао Владимир
Јаношевић, руководилац огранка ТИР,
радила стабилно и у складу са плановима - није било непредвиђених застоја,
осим кратких, превентивних ради
чићшења и одржавања флеш-пећи.
- С обзиром на то да нисмо имали
непланиране застоје, а и ове које смо
зацртали тежили смо да буду што
краћи, забележили смо врло велико
ефективно време рада агрегата –
искоришћење је достизало преко 95
одсто, што оцењујемо као изузетно
добру временску расположивост
опреме. Већи део прошлог месеца Топионица је радила са уносом шарже у

Владимир Јаношевић

флеш-пећ од 60 тона на сат, али била је
и десетодневна кампања са 70 тона на
сат (знатно изнад пројектованог параметра) и радом са два конвертора.
Будући да нисмо имали оперативно
добра два конвертора, морали смо
да одрадимо кампању од само десет
дана. Када се буду створили услови,
односно пусти у рад и трећи конвертор, којег интензивно оспособљавамо
(расчишћава се терен у конверторској
хали за његову уградњу), онда можемо
да радимо у континуитету са уносом
шарже од 70 тона на сат и тако још
више подигнемо прераду преко флешпећи – рекао је Јаношевић.
Овакав начин рада резултирао је
производњом 8.818 тона анодног бакра.
Просечно је из Топионице „излазило”
315 тона анода дневно, па се крајем маја
очекивао месечни биланс од 10.000 тона.
Наш саговорник додаје да „из месеца у
месец подижу летвицу у производњи и,
уједно, тестирају максимални капацитет уноса шарже у флеш-пећ, јер имају
обезбеђену довољну количину концентрата”.
- Тестирали смо могућности флешпећи и видели да она то може да

оствари. Али, и даље имамо проблем
да „затворимо” хладне материјале
који се стварају у технолошком процесу због усаглашавања рада пећи.
Ту постоје одређена ограничења и
сада смо у обавези да их лоцирамо и
уочимо слабе тачке. Идеја нам је да,
када радимо са два конвертора, покушамо да хладне материјале прерадимо
преко њих. С обзиром на то да један
конвертор није био исправан и није
могао „издржати” ту добру кампању,
нисмо успели да смањимо његове количине онолико колико смо очекивали. Наиме, ствара се више него што
можемо да га претопимо, а намера је
да „затворимо” све што добијемо. За
сада још увек нисмо постигли тај циљ,
али интензивно се бавимо тиме – нагласио је руководилац огранка ТИР.
Захваљујући стабилном и повећаном
ангажовању свих топионичких агрегата, и Фабрика сумпорне киселине није
имала проблема и радила је у континуитету. За 28 дана маја дала је 31.421
тону киселине, (дневно, у просеку, преко
1.000 тона). Добра ствар код ФСК-а
је „што је овако велику производњу
„пратила” и дистрибуција киселине
до купаца и није нас оптеретила залихама”. - Киселину готово да и немамо
у нашим складиштима. Имамо 4.0005.000 тона, колико је потребно за нормално одвијање технолошког процеса.
Електролиза је за 28 дана маја продуковала 7.033 тоне катодног бакра и
очекивања су да ће вероватно испунити циљану бројку од 8.100 тона. За
прва четири месеца ове године овде је
остварен ретур (враћање катода у Топионицу на поновну прераду) од 15,73
одсто. Важан задатак електролизера је
да га „спусте” испод 15 процената, што
се оцењује као реално остварљиво у наредним месецима. Овај металуршки

погон, по речима нашег саговорника,
има добре услове да испуни план – ових
дана у електролитичким ћелијама мобилисано је 6.300 тона бакра. Тренутно
је у раду 840 ћелија, а циљ је да оперативно буде спремно њих 900. То пружа
могућности Електролизи да прихвати
повећану производњу анодног бакра из
Топионице. Имајући у виду велики интензитет контејнерског утовара катода
у камионе, у овом металуршком погону
покушавају да „отворе” два места, како
би се утовар завршавао у првој смени.

концентрата, кварца и кречњака. Очекује
се да до половине јуна овај услужни
погон ТИР-а „освежи” механизацију
пристизањем осам нових камиона. Тиме
би се максимално подигле услуге Транспорта који би онда могао да задовољи потребе и других делова компаније (РББ-а
и РБМ-а). Јаношевић истиче идеју да се
након доласка нових камиона комплетан концентрат из Прахова превози сопственим камионима. - Због лоше железничке инфраструктуре принуђени
смо да ангажујемо камионске превоз-

Ускоро се пушта у раде и трећи конвертор

Наиме, са друге стране стоваришта
оспособљен је кран и направљен простор да се „црвени” метал товари на две
локације.
Златара је у врло интензивној
кампањи, што је и логично с обзиром на
високи ниво упослености Електролизе.
То аутоматски значи и велике количине
анодног муља, тако да Златара сваког
месеца бележи максималну продукцију
племенитих метала. РЈ за производњу
бакар-сулфата, такође, ради добро, а
„плави камен” се одлично продаје.
Ливница фазонских одливака је прошлог месеца имала велике активности,
поготово код налевања дробилица на
коповима и у кривељској и мајданпечкој
флотацији. По речима Јаношевића, људи
су интензивно радили, како у погону
тако и на терену.
Запослени у Транспорту ТИР-а превезли су и претоварили сву количину

Велику производњу у ФСК „прати” и редовна дистрибуција киселине купцима

нике и плаћамо тзв. трећа лица, па то
желимо да избегнемо.
Посебан акценат у ТИР-у ставља
се на смањење трошкова (инпута)
производње. -Преиспитујемо нормативе и свакодневно тражимо начине да
смањимо њихову потрошњу, па тиме и
трошкове производње. Сви имамо задатак да максимално смањимо трошкове, поготово када је реч о нормативима, како бисмо побољшали наш
финансијски резултат. До сада нисмо
имали све податке, тек данас смо
добили анализе и можемо да направимо комплетан извештај - имали
смо трошкове, али не и приходе.
По нашим показатељима, он је у
сваком случају бољи него претходних
година. Али, видећемо где још увек
има могућности и места за додатно
смањење трошкова и побољшање
финансијског резултата ТИР-а –
закључио је Јаношевић.
Наш саговорник на крају, али свакако не као најмање важан проблем, истакао је евидентни недостатак радне
снаге у производњи,. - Да будем реалан
- нас има и превише, али фале људи
у производњи (ТИР тренутно има
1.560 запослених). Проблем решавамо посредством Службе за људске
ресурсе компаније којој смо доставили наше потребе. С обзиром на старосну структуру запослених, највише
недостају возачи, крановође, топионичари. Када буду пристигли нови
камиони, најактуелнији проблем биће
возачи. Најпре ћемо покушати да исцрпимо унутрашње резерве, све што
можемо од возача да преусмеримо и
онда видимо да ли треба још да примимо. У току је и интензивна обука за
крановође.
Ј. Станојевић

Култура
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Представљена књига афоризама Милена Миливојевића

„Нама не свиће ни кад устанемо”
Заједно са „Афоризмима” Вукомира Бошковића, ова је добила награду Удружења књижевника Србије „Радоје Домановић”
за најбољу књигу сатире на српском језику у 2018. години. – М.
Миливојевић: То је за мене сада највеће и најважније признање
које сам добио. – А. Чотрић: Миливојевићево дело се издвојило из
обиља продукције и он је створио књигу која не само да је у тој години била најбоља, већ вероватно и у последњој деценији
БОР. – У Народној библиотеци у
Бору представљена је (16. маја) књига
афоризама „Нама не свиће ни кад
устанемо” завичајног аутора Милена
Миливојевића који је до сада објавио
23 књиге песама и сатиричне прозе.
Заједно са „Афоризмима” Вукомира
Бошковића, ова је добила награду
Удружења књижевника Србије „Радоје
Домановић” за најбољу књигу сатире
на српском језику у 2018. години. У
вишедеценијској каријери писца Милен
је често „добијао ловорике”, али му је
ова једна од најдражих.
- Наградом сам, наравно, задово
љан. Сви који кажу да нису вероватно
нису потпуно искрени, али нисам си-

гуран да ли књига тој награди одговара. Добро је што ја имам награду,
али и она треба да буде задовољна
књигом која је награђена њоме. То
је, ако не најзначајнија, једна од
значајнијих које се дају и то је за мене
сада највеће и најважније признање
које сам добио – казао је Миливојевић.
О књизи „Нама не свиће ни кад устанемо” у којој су сакупљени афоризми
објављивани у часопису „Јеж”, дневном листу Вечерње новости и Политика,
осим аутора, говорили су и сатиричари
Витомир Теофиловић и Александар
Чотрић.
- Миливојевићева књига „Нама
не свиће ни кад устанемо” је про-

Milen Milivojevic 出版格言集

“我们起来了，但还是很黑暗”
се пише и говори на српском језику.
Жири није имао никакве дилеме –
заиста смо једнодушно закључили да
се, у целокупној продукцији која је
била велика (преко 80 књига је пристигло на конкурс), по својим естетским, етичким, књижевним и уметничким критеријумима, Миливоје
вићево дело издвојило и да је он створио књигу која не само да је у тој
години била најбоља, већ вероватно
и у последњој деценији - истакао је
Чотрић.
Осим књига чији је комплетан аутор,
Милен Миливојевић је као сатириМилен Миливојевић
чар заступљен и у више антологијских
глашена за најбоље сатирично дело избора кратке сатиричне и хумориобјављено на српском језику, не само стичке врсте, као и у Енциклопедији
на територији Србије, него свуда где афоризама.
Ј. Станојевић

Промоција романа „Сјај“ Дејана Златића

Споменик рударима и Мајданпеку
Dejan Zlatić长篇小说《辉光》的宣传活动

矿工与马伊丹佩克市的纪念
МАЈДАНПЕК. - “То није књига за
један тренутак и једно читање. “Сјај“
је попут свог наслова предодређен
да траје. Да буде споменик рударима,
радницима, једној генерацији која је
кренула ни из чега и стигла до првих
друштвених станова, кауча, телевизора. Генерације која је почела да се
отуђује јер их је појело време, околности, несналажљивости, потрага за
љубављу и срећом“- пише у рецензији
Мериме Аранитовић за роман „Сјај“
Дејана Златића, дипломираног машинског инжењера, својевремено сјајног новинара, сада омиљеног професора и блогера из Мајданпека.
По многима најзрелији Златићев
роман, након „Безимене“, „Бдења“ и
„Зрења“, „Сјај“ је “на прву” освојио читалачку публику у Мајданпеку, а полако
и ону другу. Јасна реченица, језгровит

опис и топла прича саткана од живописних слика које се чувају у сећању из
најранијег детињства и љубави за један
град који се свим својим становницима
одувек несебично давао, то је сажетак
романа чија је промоција (23.маја) окупила стотинак љубитеља лепе писане
речи. Аутор се побринуо за комплетан
перформанс којим је лепо мајско вече
отпочело његовом песмом “Сјај” коју
је музички обрадио мајданпечки састав
“Ворба буна”, наставило се цитатима из
романа које је говорио Раде Стојковић, а
пантомимом приказао Драган Алексић,
глумац аматер. Потом је о књизи говорио сам аутор са својим пријатељима
Боривојем Паском, Мајданпечанином
који је још са телевизијским репортажама које се памте, почео да прати
Златићев рад, прочитао је све романе, са
задовољством ишчитава његове постове

Четврти роман дипломираног машинског инжењера,
својевремено сјајног новинара, сада омиљеног професора
и блогера из Мајданпека, “Сјај”, по многима до сада
најбољи овог радо читаног писца
и признатим песником и великим естетом Радованом Живановићем.
Аутор је признао да му пријају похвале и честитке, захвалио је свима који
су му помогли, а највише супрузи Боби
и сину Растку којима је роман посве-

тио и изразио срећу што је кроз причу о
малом човеку Бори Дрнчу, икони Малог
Дола, исписао и својеврсну хронику
града у којем је одрастао, у којем живи
и који воли.
С. Вукашиновић

Књижевно вече у борској Народној библиотеци

„Немогући сусрет” са научном фантастиком
波尔人民图书馆组织文学晚会

无法自拔的科幻小说

БОР. – У Народној библиотеци у
Бору одржано је (10. маја) мало другачије
књижевно вече под називом „Немогући
сусрет”. Кроз представљање књига

Зорана Живковића, најпревођенијег
модерног писца у Србији, који је аутор
22 прозна дела објављена у 184 издања
и превођена на 20 језика, публика је

Представљене књиге Зорана Живковића, најпревођенијег модерног писца у Србији, који је аутор 22 прозна дела објављена у 184
издања и превођена на 20 језика. – З. Живковић: Многи издавачи
су се првобитно упознавали са мојим књигама путем превода на енглески, а касније сам настојао да се увек преводи са српског
имала прилику да разговара о научној
фантастици у литератури. Живковић је,
између осталог, добитник Светске награде за фантастику за књигу „Библиотека”, бројних домаћих награда, а, по
одлуци Европског друштва за научну
фантастику, носилац је и признања
велемајстор SF жанра.
- Кажу – говори српски да те цео
свет разуме. То, ипак, није тачно.
Проговори енглески да те цео свет
разуме, нажалост, и то је дакле lingva
franca нашег времена. Годинама сам

улагао у врло квалитетне преводе
мојих књига на енглески језик, тако
да оног часа када сте на енглеском
постајете видљиви не само том говорном подручју него и целом свету.
Многи издавачи су се првобитно, и то
је једини начин и могао бити, упознавали са мојим књигама путем превода
на енглески, а касније сам настојао да
се увек преводи са српског - у Јапану,
Бразилу, Јужној Кореји – рекао је
Живковић.
Ј. Станојевић

Култура
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Манифестација „Музеји за 10” у борском Музеју рударства и металургије

Средишта културе и будућност традиције
波尔矿冶博物馆举行“博物馆为十分”活动

文化的中心，传统的未来

је везан за српске глумце, редитеље,
људе који су за време Првог светског
рата стварали на европском и светском филму, а трећи део је резервисан
за српске теме, приче о Србији које су
обрађиване на европском и светском

филмове - продукцију Светозара
Ботурића, браће Цветковић, Ђоке
Богдановића и браће Савић. За то
време снимљено је преко 60 филмова,
од којих и три-четири играна. С поносом можемо да кажемо да смо успели

филму током Првог светског рата –
рекао је Александар Ердељановић,
управник Архива југословенске кинотеке.
Током Првог светског рата много
филмског материјала заувек је нестало. Процењује се да је од почетка
кинематографије па до краја Првог светског рата сачувано свега десет одсто
светског материјала. - Добра ствар јесте
да је Југословенска кинотека међу
првима у свету што се тиче количине
сачуваних материјала везано за стари
српски филм. Наша кинематографија
је од 1911. до 1914. године имала чак
четири куће које су продуцирале

да пронађемо, највише у последњих
15-20 година, обиље материјала, чак
имамо 70 одсто сачуваних старих
српских материјала до 1914. – истакао
је Ердељановић.
На отварању ове изложбе публика је
могла да види и филм о хуманитарном
раду Ђорђа Вајферта и његовог рођака
Фердинанда Грамберга у предвечерје
Првог светског рата.
У завршници манифестације посетиоци су могли да погледају пројекцију
филмова „Србија у Великом рату” и
„Са вером у Бога” (18. маја), као и
„Југославија по вољи народа” (19. маја).
Ј. Станојевић

Посетиоци могли да се укључе у додатне програме - радионице
„Антички сјај” и „Дечији ликовни атеље”. – Отворена изложба
„Србија и Срби на филму у Првом светском рату” аутора Александра Ердељановића и Божидара Марјановића, чији је циљ да прикаже страдање и величанствену борбу српског народа
БОР. – Од 13. до 19. маја Музеј
рударства и металургије у Бору отворио је своја врата посетиоцима у
оквиру манифестације „Музеји за 10”,
која се ове године одржала под слоганом „Музеји као средишта културе
– будућност традиције” и обележила
мали јубилеј – пет година организовања.
Иначе, током седам дана програма у
46 градова Србије, 76 музеја и сродних институција на 120 локација културе припремљени су бројни садржаји.
Борани су били у прилици да виде сталну
поставку „Историјски развој рударства
и металургије од праисторије до савременог доба”, изложбу „Метални предмети из археолошке збирке Музеја рударства и металургије” и „Влашки кутак
– материјална и духовна култура Влаха
Бора и околине”. У Галерији Уметничке
колоније „Бакар” отворена је стална по-

ставка савремене скулптуре у бронзи, а
посетиоци су могли да се укључе у додатне програме - радионице „Антички
сјај” (од 13. до 15. маја) и „Дечији ликовни атеље” (16. и 17. маја).
Заинтересовани су могли да
погледају и изложбу „Србија и Срби
на филму у Првом светском рату” (отворена 17. маја), чији је циљ да прикаже страдање и величанствену борбу
српског народа кроз кинематографију.
Након вишемесечног истраживања
аутори Александар Ердељановић и Божидар Марјановић успели су да скупе
доста филмског материјала са снимања
у Првом светском рату. Изложба се
састоји из три дела.
- Први и најважнији је хронолошки приказ свих снимања Срба и
српске војске у Првом светском рату,
за сваку годину од 1914. до 1918, други

У Музеју РиМ одржан 14. Мајски ликовни салон

Препознатљив уметнички рукопис борских аутора
矿业冶金博物馆举办第十四届五月展览

波尔艺术家重新发挥
Селектор Александар Митровић одабрао 25 радова 14 аутора,
чланова Удружења ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор”.
– Р. Јанковић: Имамо једног новог вајара, једну инсталацију, а
остало је, углавном, оно што радимо сваке године – пастели, уља
на платну, акрили

На отварању 14. Мајског ликовног салона

БОР. – У Музеју рударства и
металургије у Бору отворен је (25.
априла) 14. Мајски ликовни салон. За
овогодишњу изложбу селектор Александар Митровић, вајар из Мајданпека,
одабрао је 25 од 29 пристиглих радова

14 аутора, чланова Удружења ликовних
уметника „Ване Живадиновић Бор”. И
на овогодишњем Мајском ликовном
салону изложена су дела рађена различитим техникама.
– Препознатљив је рукопис сваког

од нас. Имамо и једног новог вајара,
једну инсталацију, а остало је, углавном, оно што радимо сваке године
– пастели, уља на платну, акрили –
рекао је Ратко Јанковић, председник
Удружења ликовних уметника „Ване
Живадиновић Бор”.
Ово удружење, како је истакла музејски сарадник Слађана
Ђурђекановић Мирић, која је представила уметнике и изложене радове,
ушло је у 26. годину постојања. Од
некадашњих 70, данас га чине 32 уметника који се труде да очувају уметност

и културу Бора, не само кроз Мајски ликовни салон него и кроз ове године 25.
Октобарску изложбу за коју већ сада
почињу припреме.
- Жеља чланова Удружења ликовних уметника „Ване Живадиновић
Бор” је да и овог лета организују
ликовну
колонију
на
Столу,
како би ширем кругу људи биле
представљене лепоте овог краја –
додао је Јанковић.
Љубитељи уметности могли су да
погледају ову изложбу до 16. маја.
Ј. Станојевић

Прича
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Прича
Колекшива
Идемо безмало пола века у рикверц. Година је 1969, Виша економска
школа из Београда те јесени отворила је при Радничком универзитету
у Бору одељење за ванредно студирање.
Многи на такво поступање гледају као
на другостепено учење, чак на маскирано пазарење диплома са постепеном испоруком. Нашли би се и окаснели студенти који им, односом према
студијама и ходању пречицом до дипломе, дарују аргументацију.
Стигла је субота – дан предвиђен
за часове из привредног права, пред–
мета који је на гласу као „тежак“. Предавач се представио одељењу: „Ја сам
Стеван Милићевић, професор који ће
вас упутити како да сами савладате
градиво из привредног права. Кажем
сами јер се за три или четири викенда
не може испредавати градиво које редовни студенти слушају два семестра. Обично се на првом часу студенти интересују колико питања на
испиту треба знати за 'шестицу'. Од–
говарам им да треба да знају сва три
да би положили, а од квалитета одговора зависи да ли ће бити 'шестица',
'десетка' или нешто у том распону.
Вама се то чини престрогим? Не постоји другачије исправно
предузимање јер бисте, у супротном,
знајући да су сва три питања из различитих области, једну могли и да не
погледате.
Колико имате становника у Бору?
Тридесет пет хиљада?
Е, сад, шта би било ако бисмо ми
из школе дотерали камионом и разделили Боранима толико диплома које
потврђују да је њихов поседник 'економиста'. Ви, свакако, на то чињење не
бисте гледали благонаклоно. С правом,
јер би звање добили и неки који су буквално неписмени, док сте ви морали
имати одређена знања да бисте
уопште добили индекс.
Двојица мојих пријатеља срели су
се испред Железничке станице у Београду. Један је хитао на посао, други у
воз за Скопље. Када се пролазник обавестио о путовању, саветовао је другара.
'Путујеш за Скопље. Види, воз у
Нишу прави паузу готово сат времена.
Сврати до Више управне школе и узми
си једну диплому. Она није кабаста за
складиштење, а можда ће ти некада
корисно послужити'.
Е, видите, ваша будућа диплома
треба да има тежину. Зато вам је у
интересу да големим трудом савладате градиво из привредног права, а
не зато што су испити или професор
тешки. Велики број неупућених мисли
да је право за бубање. Да ту нема
логике. Потпуно погрешно јер и те како
има здраворазумности, правничке пре
свега, а неке су и универзалне. А и резон
зна бити варљив. Може се користити
само уз познавање суштине одређене
области, иначе се долази до веома погрешних закључака. Неретко, апсурдних. Погледајте чињенице: највећи

Пр едав а ња за пам ће ње

број људи, то је поуздан податак,
умире у кревету. Најмањи број људи,
мање од један посто, умире на железничким шинама. Закључак се намеће:
ризично је спавати у кревету, треба
коначити на железничким шинама јер
је то безбедније.

难忘的讲座

изричито ни вербално наглашавати. Када уђете у градски аутобус,
ви не говорите ваше намере. Ни куда
путујете, нити се цењкате при куповини карте. Уласком сте се изјаснили
да путујете на тој релацији која је назначена и да сте сагласни са ценама

Илустрација: Игор Крстић

Иако сте се определили да будете
економисти, бићете и правници. Неки
зато што ће радити на комерцијалним
пословима, други јер ће примењивати
прописе као књиговође. Требало би да
знате шта је уговор. Многи мисле да
им тај појам није непознаница, презиру
декламовање дефиниција, сматрају да
су паметнији ако то објасне својим
речима. То је тачно ако успеју, али
мени такав случај није познат, то је
област за најкреативније универзитетске кадрове. Уговор је сагласност
изјава воља двају страна. Ако изузмемо промет некретнина није нужно
да буде у писменој форми.
Не мора се та сагласност воља

које су истакнуте или нису. И превозник се оном таблом на вратима или
на чеоном делу аутобуса изјаснио да ће
возити на тој релацији. Ви сте склопили уговор самим уласком. А отказни
рок вам је веома кратак, готово да га
и нема.
У многим областима практикује
се уговор у писаној форми јер се лако
доказује. Постоји и посебна врста
уговора – јавно обећање награде. Ако
објавите на телевизији или радију
да ће први грађанин који донесе
јучерашњи рачун, рецимо, за пасту
за прање зуба одређеног произвођача,
добити аутомобил, ви то морате доследно да спроведете. Практично је

склопљен својеврстан уговор између
оглашивача награде и Ен Ен лица. Оно
ће престати да буде напознаница
када се појави у студију на начин како
сте огласили.“
Други професор са Више економске
школе и уникатног учинка је Божидар
Петровић.
Наставни предмет – политичка
економија. Први час почео је попут математике, писањем на табли. Још је
професор цртао векторе између речи:
Учење – Мучење – Навика – Потреба –
Задовољство.
Мада су и са других страна стизале тајне, нисмо очекивали овакву
енигматику на школској плочи. Загонетан изглед професор је задржао минут
или два, чиме је нагласио важност
онога што следи. Почео је објашњење:
„Учење зна бити врло напорно.
Ваши добри другари и другарице сада
другују с природом, неки у ресторану
слушају староградску музику, поједини
гледају филм у биоскопу или на
телевизији, а ви слушате предавања
која могу бити и незанимљива.
Дакле, нема претеривања када
се каже учење-мучење. Само што је
просветљавање специфична тегоба.
Паћење које се не акумулира, време не
само да не умножава већ га изблеђује.
Некима је довољно да и један месец
свакодневно уче па да се та мука
нађе на умору и пређе у навику. Након
навике, код многих учење постаје
потреба. И на крају, када учењем
задовољавате унутрашњи осећај потребе, она прераста у задовољство.
Можда вам је исувишно настојање
да дотле доспете, то је за геније, а
они ни издалека нису бројни, вама
је довољно да стигнете до навике
учења, већина ваших професора није
отишла даље.“
За многе од присутних окаснелих
студената ова предавања била су погонска снага да унапреде свој живот
новим сазнањима из најразличитијхих
области. У сваком случају, професор
заслужује да се његов савет и након
пола века – не препусти забораву. Ако
ту алатљику узме за себе само један
читалац, и веже своје наде и амбиције
за рад и усавршавање као тачку ослонца, имало је сврхе ово пребирање по
сећању.
Сваки је човек, ван породице, двоструки дужник: свог завичаја и својих
васпитача – учитеља, наставника и
професора. Разуме се, не свих. Није дуга
листа ни мојих поверилаца: у основној
школи учитељица, у средњој троје
професора, на вишој двојица, на пост–
дипломским студијама један.
Величанствених седам, ракао би
Џон Старџис који је 1960. снимио истоимени филм.
Не може појединац изравнати
рачуне једном колумном. Највећи
домет ових писанија је да се изузме, да
се на њега не односио оно чувено: „Песниче, знаш ли свој дуг?“
Јован Г. Стојадиновић
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У Бору обележен Дан победе над фашизмом

„Треба да поштујемо све жртве
свих ратова”
反法西斯战争胜利日在波尔市

“我们应该尊重每场战争的每个受害者”
А. Миликић: Срби и Руси су браћа и увек
ће тако бити. Успели смо да превазиђемо
тешке тренутке у историји наших народа
заједничком борбом, поштовањем,
међусобним чувањем и љубављу једних
према другима. – А. Цибулин: Важно је да
смо сачували сећање на веома битан догађај
у заједничкој историји и да га преносимо
млађим генерацијама да памте

Други секретар Амбасаде Руске Федерације Алексеј Цибулин полаже венац

БОР. – Дан победе над фашизмом, девети мај, у Бору је обележен
полагањем венаца и цвећа на споменик
погинулим родољубима у Другом светском рату на Тргу ослобођења. Венце и
цвеће положили су градоначелник Бора
Александар Миликић и представници градске управе, други секретар
Амбасаде Руске Федерације у Србији
Алексеј
Цибулин,
представници
војске и полиције, Соколског друштва,
Организације резервних војних старешина, СПС-а и грађани Бора.
Градоначелник Миликић се, том

приликом, осврнуо на односе српских и
руских војника који су се заједно борили
пртив фашизма. - И једни и други на
потпуно исти начин доживљавамо
Дан победе и себе сматрамо победницима веома тешког и мучног периода историје за цело човечанство.
Не смемо да заборавимо и треба да
поштујемо све жртве свих ратова,
да говоримо о томе како смо успели
да превазиђемо тешке тренутке у
историји наших народа заједничком
борбом, поштовањем, међусобним
чувањем и љубављу једних према дру-

гима. Српски и руски народ су увек
били једни уз друге и када је било
најтеже и када је било најлепше. И
трећи октобар, Дан града Бора, је дан
који нас подсећа на нашу браћу Русе,
дан када смо сви заједно доживели
ослобођење од нечега што никада
више на овом свету не треба да се
деси и постоји, а то је фашизам. Лепо
је данас овде видети и децу која уче
историју и треба да знају да су Срби
и Руси браћа и да ће увек бити тако.
Алексеј Цибулин је истакао да се
деветог маја обележава веома битан
догађај у заједничкој историји, да је
важно да смо сачували сећање на њега
и да га преносимо млађим генерацијама
да памте, али да никад то не осете.
Дан победе над фашизмом обележава се у знак сећања на девети мај 1945.
године, када је нацистичка Немачка
потписала капитулацију. У рату који је
трајао нешто мање од шест година, учествовала је 61 држава и око 110 милиона војника. Момчило Радисављевић,
председник ОРВС Бора, подсетио је да

је капитулацијом оружаних снага Трећег
рајха стављена тачка на страшан догађај
у 20. веку у коме је страдало између 55
и 60 милиона људи, од тога милион 700
хиљада у бившој Југославији.
- На месту на коме се налазимо октобра и новембра 1941. године обешено је и стрељано 50 родољуба – симпатизера НОБ-а из градова Тимочке
Крајине, Власотинца, Бања Луке и
Бенковца. Рудник бакра у Бору био
је највеће радилиште у поробљеној
Европи. Овде је радило, у просеку,
од 20.000 до 27.000 људи . У околини
се налазило 33 логора, кроз које је
прошло 40.000 људи. Осим наших,
страдало је 8.000 Италијана и 7.000
Јевреја из Војводине, Мађарске, Чехословачке и других земаља – истакао
је Радисављевић.
Почаст палим жртвама својим присуством одали су и представници
Актива жена пензионера у Бору, ученици седмог разреда ОШ „Вук Караџић”
и грађани Бора.
Ј. Станојевић
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ВОДОРАВНО: 1. Област, предео, 7. Пролећни цвет, 14. Једногодишња биљка
са љубичастим цветовима, 15. Пролећни цвет, 16. Департман у Париском басену,
17. Рима, срок, 19. Политички вођа, 20. Међутим, 21. Део речи, 22. Крзно израђено
од коже морског пса, 23. Грчко слово, 24. Крадљивац, 26. Новчана јединица
Саудијске Арабије, 28. Ауто-ознака за Бор, 30. Хиљадити део јапанског јена, 31.
Име Кесеџије, љутог противника Марка Краљевића, 32. Армијска артиљеријска
резерва (скр.), 35. Стипса, 37. Месец у коме почиње пролеће, 38. Главни град
Норвешке, 39. Пролећни цвет, 41. Дански физичар, Ханс Кристијан, 43. Кружни
покрет, окретање, 44. Чешки композитор, Бедржих („Продана невеста“).
УСПРАВНО: 1. Задњи део брода, 2. Фудбалски клуб из Мадрида, 3. Пролећни
месец, 4. Месец у коме се завршава пролеће, 5. Узвик за терање кокоши, 6. Леђа

столице, 7. Избочени део тела, 8. Место у Тамнави, 9. Северни рукавацДунава у
делти, 10. Наставно средство (мн.), 11. Енглески глумац, Оливер, 12. Типографски радник, бакрорезац, 13. Боја у картама, црвени ромб, 15. Градић у Шумадији,
18. Одстрел дивљачи, 21. Музички инструмент, претеча клавира, 22. Друштвеноекономски поредак, 25. Направа, алатка, 26. Област у Немачкој, 27. Врста птице –
весник пролећа, 28. Славни италијански фудбалер, Роберто, 29. Кишни сливник,
31. Биљка из које се добија опијум, 33. Име француског глумца Делона, 34. Врста
птице – весник пролећа, 36. Аранжер (скр.), 37. Пролећни месец, 38. Бојно копље
старих Германа, 40. Ауто-ознака за Ваљево, 42. Друга нота солмизације.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2305 – ВОДОРАВНО: Тасовац, Сивчина, Ускрс, ветеринар, Реал, лето, Босна, анл, Вита, кип, ак, асаки, јецај, ак, Иса, маса, ума, Кларк,
кота, анил, чуваркућа, грана, Емерсон, Каракас.

In memoriam

ЉУБИША РАДИВОЈЕВИЋ

Преминуо је дана 18. 04. 2019.
године у 89. години. Према
кћеркама Ирини и Данијели био је
безгранично одан и привржен.
Дека без граница, пожртвован,
слободоуман, пун енергије и
живота.
Соколско друштво Бор изражава
бескрајну захвалност за неуморно
прегалаштво на афирмацији
физичке културе и спорта.
Породица и Соколско друштво Бор
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новости
ПРИПРЕМА: Јасмина Станојевић

„Хуавеј” одговорио на „Гуглову” забрану

Киша није покварила традицију
波尔湖五一活动

哪怕下雨，继承传统

谷歌断供华为，华为还击
Амерички „Гугл” је суспендовао
лиценцу Андроид компанији „Хуавеј”,
што значи да кинески произвођач
мобилних телефона остаје само на
основној верзији Андроид оперативног система (претходно ју је Трампова администрација ставила на црну
листу компанија). У саопштењу које је
„Хуавеј” доставио порталу The Verge та
кинеска компанија подсећа на свој допринос развоју Андроид система на
глобалном нивоу. Наводи се да је доказ
за то пораст продаје Андроид телефона, док продаја других произвођача
стагнира или опада. Компанија поручује власницима „Хуавејових” мобилних
телефона да ће им и даље функционисати ажурирања.
„’Хуавеј’ је дао значајан допринос развоју Андроида широм света. Као
један од кључних глобалних партнера Андроида, блиско смо сарађивали са
том платформом како бисмо развили систем, користан и индустрији и потрошачима. ’Хуавеј’ ће наставити да пружа услуге ажурирања на свим постојећим
’Хуавеј’ и ’Хонор’ паметним телефонима и таблет-рачунарима, покривајући и
оне који су ’на залихама’. Наставићемо са изградњом сигурног и одрживог
софтверског система, како бисмо свим корисницима широм света пружили
најбоље искуство”, наводи се у саопштењу „Хуавеја”.
Кинеска компанија припрема се за евентуални губитак приступа софтверу
америчких компанија као што су „Гугл” и „Мајкрософт”, а развија се и интерна алтернатива оперативном систему за Андроид, што се може наслутити
из дела саопштења у коме се наводи да ће компанија „наставити да гради безбедан и одржив систем софтвера”, пише портал The Verge. Из „Гугла” су поручили: „Придржавамо се захтева и пратимо даљи развој ситуације. За кориснике наших услуга, Гугл плеј и Гугл плеј протект наставиће да функционишу на постојећим ’Хуавеј’ уређајима”. И „Андроид” је издао саопштење
свим ’Хуавејовим’ корисницима у вези са даљим корацима које ће предузети
поводом недавне одлуке америчке владе: „Уверавамо вас да ће, иако се придржавамо свих захтева америчке владе, услуге као што су Гугл плеј и Гугл плеј
протект наставити да функционишу на постојећим ’Хуавејовим’ уређајима”.
Извор: РТС, The Verge.com

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Обележавање првог маја, Међународног празника рада,
по традицији која се у Бору негује већ деценијама, почело је рударском трубачком будилицом која је у раним јутарњим часовима обишла све делове града, а
настављено је првомајским уранком на Борском језеру уз роштиљ и печење. Онима
који воле дружење и излазак у природу хладно и кишовито време није много сметало, па се и ове године окупило неколико хиљада Борана, њихових гостију и посетилаца из других градова. Занимљиво је да су појединци дошли и дан раније, како
би на време заузели најбоља места на самој обали. У топлој одећи и са кишобранима у рукама продефиловали су шеталиштима око језера и, упркос лошем времену, уживали у природи.

У културно-уметничком делу програма (организација Центра за културу Бор), на
главној плажи наступио је оркестар „Медаљони” из Бора. Туристичка организација
Бора понудила је на штандовима изложбену поставку ручно израђених сувенира
и представила укупну туристичку понуду града бакра у којој значајно место заузима Зоолошки-врт.

Паун Междиновић, проналазач
борске руде бакра
Paun Mezdinovic，波尔铜矿发现者
За име Пауна (Павла) Междиновића
везана је легенда о случајном проналаску руде бакра и злата у Бору (рођен 1887.,
а умро 1965. године заборављен). Никада
му ово право није јавно признато. „Када
је најпознатији финансијски „хазардер”
обреновићевске Србије Ђорђе Вајферт одлучио да крене у потрагу за златом, у источну
Србију послао је Фрању Шистека. Овај искусни инжењер из Плзена у Чешкој организовао је ископавања на четири места
– у околини малог засеока званог Бор током 1902. године било је упослено 22
радника дневно. Његов копач Паун Междиновић (тада петнаестогодишњак),
пред крај једне смене у смирај дана (петог маја) 1902. ископао је комад земље
у којем је било сјајног грумења. Пронађено је злато, али црвено”.
„...у Борском потоку Шистек је налазио комадиће бакарних руда, али није
знао одакле су. После петогодишњег истраживања, дигао је руке од рада, рударски алат је вратио у Глоговицу, а у Бору је оставио надзорника Енгелхарта
са четири радника да из Борског потока потерају поткоп. Прва четири дана
поткоп је секао јаловину јер се није могло наићи ни на најслабији траг руде, те
је овај већ мислио да обустави рад. Ипак, наредио је двојици радника да још
ту ноћ копају, а сам је отишао у борску механу да се са пријатељима, пред свој
одлазак, опрости. Ово је била знаменита ноћ за историју Борског рудника. Око
11 сати бану један радник са рударском лампом и рече надзорнику:”Сад баш
упалисмо мине!” Ово је на рударском језику значило да су наишли на рудне
наслаге. (Дневни лист „Правда” у бр. 121 из 1912. године).
Ј. С.

- Заједничким снагама трудимо се да што боље презентујемо наш град, јер
првомајски уранак на Борском језеру је већ надалеко познат и ово је фантастична прилика да представимо туристичку понуду овог краја. Наши оригинални сувенири са мотивима животиња баш плене пажњу данашњих посетилаца – рекла је Слађана Савић, директорка ЗОО-врта у Бору.

Хотел „Језеро” је, такође, био пун овог дана, а за госте је организован музички
програм и изложба слика борских аутора.
Ј. Станојевић

