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Jama矿新时代：新设备 新员工 新挑战

Од првог јула у Рудницима бакра Бор 66 нових радника

„Кривељ“, Јама и „Заграђе“ добили појачање
RBB 分公司七月一号新入职66名员工

新员工分配到VK矿、JM矿、石灰矿

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. - Радни однос у РББ-у засноваће укупно 150 нових радника, а првих 66-оро, који су обавили лекарске прегледе и добили потврду
о здравственој способности, потписало је уговоре о раду на Видовдан, 28. јуна. У име Serbia Zijin Bor Copper, добродошлицу су им пожелели надлежни у Сектору
људских ресурса, који су их упознали са историјатом и организционом структуром Компаније, али и основним правима и обавезама из Колективног уговора.
Првог јула ће се на посао у руднику „Велики Кривељ“ јавити 22 нова радника, у Јаму ће сићи њих 37-оро, а седморо ће отићи у Фабрику креча „Заграђе“.
Срећно!
Г. Тончев Василић

Актуелнo

Понедељак, 1 јул 2019. Број 2307, страна 2
Кина, Канада и Шведска истражују руде и минерале у Србији

У кинеским рукама „звер”
中国、加拿大和瑞典在塞尔维亚探矿

中国控制最多矿产资源
БЕОГРАД. - Од инвестиција у рударство држава очекује велике прихода
и запошљавања. Кинески Zijin већ ради
на отварању новог рудника код Бора, а
више од 50 светских компанија у Србији
истражује разне руде и минерале. Из
Шведске, највећег снабдевача метала

то тражи партнере, а Србију види као
кључну за сарадњу у том послу.
-Европској индустрији је потребна руда из Србије и ви имате
велике залихе, нарочито литијума
који је будућност европске аутомобилске индустрије – изјавио је амбаса-

Изградња нископа ка руднику „Чукару пеки” почела је 4. јуна прошле године

у Европској унији, стиже потврда да је
српско рударство у експанзији. Реч је о
земљи која има 16 рудника и осам и по
хиљада људи запослених у њима. Инсистира на даљем развоју рударства и за

дор Шведске Јан Лундин на Европској
рударској академији одржаној 18. јуна у
Београду.
Истичући да Србија и Шведска имају
традицију рударења, амбасадор Лундин

Кинески Zijin већ ради на отварању новог рудника код Бора, а
више од 50 светских компанија у Србији истражује разне руде и
минерале. - Доласком у Бор, Zijin је преузео послове канадског „Невсуна“ и убрзано развија пројекат „Чукару пеки“, заједно са РТБом, каже Стевица Деђански
рекао је да постоји велики потенцијал за
сарадњу у овој области, не само између
његове земље и Србије, већ и између Европске уније и Србије.
Државни секретар у Министарству рударства и енергетике Стевица
Деђански, говорећи о истој теми, најавио
је отварање рудника управо оних метала
који су значајни за будућност индустрије
електричних возила. – У наредне три
до четири године, у оквиру пројекта
„Јадар“ који развија компанија „Рио
Тинто“, очекује се отварање рудника
за експлоатацију минерала јадарита
из кога се добијају литијум и бор, па
Влада с правом рачуна на фабрику за
прераду и производњу литијумских
батерија – рекао је Деђански. С друге
стране, како је нагласио, доласком у град
Бор, кинески Zijin преузео је послове
канадског „Невсуна“ и убрзано развија
пројекат „Чукару пеки“, заједно са РТБом.
-Најављују да ће нови рудник
„Чукару пеки“ прорадити до 2021,
а прошле године је у Торонту тај
пројекат у светским размерама
назван „звер“, због високог процента бакра по тони земље. Нешто
невероватно, то сада Кинези убрзано
развијају, заједно са „Бором“ који су
купили – казао је државни секретар у
Министарству рударства и енергетике.
На Европској рударској академији
чуло се и како путем партнерства
може да се креира одржива рударска

Теодора Дечев

индустрија сутрашњице, а било је речи
и о томе како рударство Србије може
да допринесе успешној Европи. И инвеститори и финансијске институције
које подржавају велике рударске и геолошке послове задовољни су привредним амбијентом који Србија нуди.
Извршна директорка компаније
„Mundoro Capital“ Теодора Дечев оценила је, из угла инвеститора, да Србија
има сјајно законодавство.
-Закони о минералима и рудама су
веома стабилни и омогућавају инвеститору безбедну средину за улагање рекла је Дечева.
Србија је на европској лествици на
четвртом месту по брзини издатих дозвола и трајању процедура у рударском
сектору.
Припремила: Г. Тончев Василић

Председник Србије и амбасадорка Кине оценили: Билатерални односи на највишем нивоу

Свеобухватно стратешко партнерство и
напредак конкретних пројеката
Посебно
задовољство,
након разматрања конкретних
заједничких пројеката, двоје
саговорника изразило због
напретка великих кинеских
инвестиција – смедеревске
„Железаре“ и РТБ-а Бор
БЕОГРАД. – Председник Србије
Александар Вучић и амбасадорка Кине
у Београду Чен Бо констатовали су (14.
јуна) да су односи двеју земаља, достигавши свеобухватно стратешко партнерство, на највишем нивоу у историји.
Изразивши велику захвалност председнику Си Ђипингу што је Србија
део иницијативе „Појас и пут“, која ће,
кроз међусобно повезивање, допринети
развоју свих земаља учесница, Александар Вучић казао је и да је уверен да
ће билатерални односи Београда и Пекинга наставити да напредују кроз интензиван политички дијалог и разноврсну економску сарадњу.
Амбасадорка Чен истакла је да
су поштовање и разумевање, које су
двојица председника изградили, велика
предност за билатералне односе Србије
и Кине. Нагласила је и да српскокинески односи брзо напредују управо
захваљујући пажњи коју им придају
Вучић и Си.
Двоје саговорника је, након раз

塞尔维亚总统和驻塞尔维亚中国大使表示：双边关系达到了最高的程度

战略伙伴关系在具体的项目下全面发展
Србији, председник државе Александар
Вучић позвао кинеске инвеститоре да и
даље улажу у нашу земљу.
На састанку са делегацијом Свекинеске федерације за индустрију и трговину (3. јуна), председник Вучић истакао је да реформски процес који спроводи српска Влада доноси конкретне резултате и добру и сигурну инвестициону
климу, што Србију чини конкурентним
тржиштем.
Чланови делегације Свекинеске
федерације показали су интересовање
за даља улагања у Србију, посебно у области пољопривреде и здравства, изразивши очекивање да ће се економска сарадња успешно развијати као и до
сада.
Свекинеска
федерација
за
индустрију и трговину броји преко 4,7
милиона компанија, међу којима су
„Хуавеј“, „Zijin Mining“ и „Алибаба“.
Председник Србије и амбасадорка Кине посетили су борску топионицу бакра 16. марта
Састанку председника Алексанматрања
конкретних
заједничких фирала „велике резултате у сарадњи дра Вучића и делегације Свекинеске
федерације присуствовала је и амбасапројеката, истакло задовољство због на- остварене у првој половини године.“
претка великих кинеских инвестиција –
Само десет дана раније, задовољан дорка НР Кине у Србији Чен Бо.
смедеревске „Железаре“ и РТБ-а Бор, а досадашњом веома успешном сарадњом
Г. Тончев Василић
амбасадорка Кине је посебно апостро- са кинеским компанијама које послују у

Актуелно

Понедељак, 1. јул 2019. Број 2307, страна 3
Дигитализација комуникационих веза у Serbia Zijin Bor Copper

Искорак у примени информационих технологија
塞尔维亚紫金波尔铜业的信息化

信息化进一步发展
Long Yi: У току је повезивање погона са дирекцијом и, када свуда
буду инсталиране видео-камере, свако производно место моћи ће да
се прати одавде. Дигитализацију ћемо наставити, а организоваћемо
и нашу интерну мрежу
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Редовни недељни колегијум о прегледу
производње, који менаџмент Serbia Zijin
Bor Copper организује сваког понедељка,
почео је 24. јуна мало другачије. Први
пут је, захваљујући интернет конекцији
која је за ову прилику успостављена са
Мајданпеком, састанку путем видео-позива „присуствовао“ Бранислав Томић.
Као и његове колеге из РББ-а и ТИР-а,
Томић је реферисао менаџменту производне учинке остварене у претходној
седмици, али овога пута није због тога
морао да долази у Бор, већ је то урадио
из своје канцеларије у Мајданпеку.
Дигитализацију комуникационих веза
је, зато, међу првима и похвалио, истакавши да, поред евидентног искорака у
примени информационих технологија,

она доприноси и великој уштеди времена.
- У току је повезивање погона са
дирекцијом и, када свуда буду инсталиране видео-камере, свако производно место моћи ће да се прати одавде.
Дигитализацију ћемо наставити, а
организоваћемо и нашу интерну
мрежу – објаснио је генерални директор Serbia Zijin Bor Copper Long Yi.
На четвртом недељном састанку
о прегледу јунске производње истакнуто је, поред осталог, да је рударска
производња добра јер се дневно даје
140 тона бакра, мада има и позитивних „пикова“ када се за дан ископа до
170 тона. – Сада, када смо производњу
стабилизовали, морамо се ухватити у
коштац са трошковима, јер су наро-

чито они за услуге трећих лица изузетно високи – казао је Лонг Yи.
Поред контроле трошкова, на
колегијуму је као императив истакнуто и пословање у складу са законом,
пре свега у области људских ресурса. –
Само уколико учимо српске законе,

о њих се нећемо огрешити. Због тога
је протеклог викенда кинески део
менаџмента имао час о српским законима и прописима – нагласио је генерални директор.
Г. Тончев Василић

Директори Zijin Mining Grupe за послове са иностранством посетили Бор и Мајданпек

Одељење за прекоморске операције потврдило
достигнућа Serbia Zijin Bor Copper
紫金矿业集团的国际部领导访问波尔和马伊丹佩克

塞尔维亚紫金波尔铜业的成就得到海外业务部门的认可

Директори Zijina за послове са иностранством Huang Xiaodong и Zou Baochun на јаловишту

Кривељска флотација

Након свеобухватног и интензивног сагледавања ситуације „на терену“ Huang Xiaodong и Zou Baochun дали су менаџменту компаније
професионалне савете за наредне кораке у контроли производње,
пројектовања, безбедности и заштите животне средине, екстерне
комуникације и веза
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. Директор Zijin Mining Grupe за послове
са иностранством Huang Xiaodong
и његов заменик Zou Baochun, свеобухватно и детаљно су (прве седмице јуна) сагледали ситуацију у „Великом Кривељу“, Јами, Топионици и
рафинацији, Мајданпеку и „Заграђу“,
те су након интензивног разгледања
терена могли да дају менаџменту
Serbia Zijin Bor Copper конкретне професионалне савете. На састанку са колегама из кинеско-српске компаније,
шефови Одељења за прекомор-

ске операције у Zijinu потврдили су
достигнућа које је руководство остварило у претходних пет месеци и сугерисали им наредне кораке у контроли
производње, пројектовања, безбедности и заштите животне средине, екстерне комуникације и веза.
Током седмодневне посете Бору
и Мајданпеку Huang Xiaodong и Zou
Baochun састали су се и са представницима Института за рударство и
металургију у Бору.
Г. Тончев Василић

Lan Shicong и Huang Xiaodong

Безбедност

Понедељак, 1 јул 2019. Број 2307, страна 4
Месец безбедне производње и заштите животне средине

Велика интерна еколошка контрола
и провера безбедности
Јуна је у две одвојене, али синхронизоване акције спроведена детаљна провера актуелног стања у компанији у областима
екологије и безбедности и здравља на раду. Промовисан је концепт
безбедности и заштите животне средине, са циљем да се подигне
свест запослених о важности ових сегмената и уклоне недостаци. –
Саша Перишић: Животи људи су у првом плану и то треба да буде
буквар и за послодавца и за запослене

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. Држећи се принципа „Живот је на
првом месту, а животна средина приоритет“, менаџмент Serbia Zijin Bor Copper
јуна је организовао и спровео детаљну
проверу актуелног стања у компанији
када је реч о екологији и безбедности
и здрављу на раду. У две одвојене, али

Саша Перишић

синхронизоване акције промовисан је
концепт безбедности и заштите животне
средине, са циљем да се подигне свест
запослених о важности ових сегмената
и уклоне недостаци.
„Месец безбедне производње“ реализован је под слоганом „Заштита од
ризика, уклањање скривених опасности,
спречавање незгоде“, а мото „Месеца

заштите животне средине“ гласио је
„Лепота Zijina је у нашим делима“.
Сматрајући да управо ове области
пословања дају животну снагу за развој
компаније, у зонама свих погона су, због
промовисања концепта безбедности, на
видним местима постављене табле са
слоганима о сигурном раду и заштити
животне средине, а ради јачања свести
запослених и подизања нивоа способности процене ризика организована су
стручна предавања и такмичења у знању.
Сачињен је и „Правилник о безбедном
свакодневном раду запослених“ у чијој
изради су, достављањем предлога, помагали сами радници. Сектор за безбедну
производњу наградио је најконцизније и
лако разумљиве предлоге стандарда. Организоване су биле и показне вежбе за
главне потенцијалне ризике, са циљем
да се побољша способност запослених
да реагују у случају пожара и осталих
ванредних ситуација, а кинеске колеге
су, приде, имале прилику да се кроз
обуку упознају са саобраћајним прописима Републике Србије.
-Безбедност
на
раду,
процена ризика и едукација радника подједнако су значајне као и
организација посла, тржиште, на-

安全环保月

公司开展内部安全环保检查活动
бавка
материјала,
финансијско
пословање.
Узалуд
су
наша
настојања да побољшамо и повећамо
производњу и профит уколико не учинимо све што је потребно да се животи
људи сачувају. То је највредније, све
остало се успева ангажовањем. Дакле,
животи људи су у првом плану и то
треба да буде буквар и за послодавца
и за запослене. На нама је да обезбедимо све информације које се односе
на безбедност и здравље на раду, нарочито о мерама које предузимамо у
циљу остваривања безбедних и здравих услова за рад – објашњава сврху
појма „безбедна производња“ руководилац Сектора БЗНР Саша Перишић.
Сектор за екологију је, с друге стране,
координирао акције озелењавања и
уређења зоне рудника и погона у којој
су учествовале све производне јединице
компаније, а потом припремио и
објавио „Основни стандард управљања
унапређењем животне средине“. Предмет опсежне контроле био је да се

за одводњавање, систем за транспорт руде и напајање електричном
енергијом, као и исправност електромашинске опреме и управљање
њоме. У Топионици и рафинацији
треба да испитамо начин управљања
свим опасним хемијским и отпадним
материјама, проверимо управљање
безбедношћу контејнера високе тем-

Мирјана Марић

пературе, херметички затворених простора, притиска система за топљење,
али и свих инфраструктурних радова
на терену. Такође, Сектор за заштиту
животне средине има задатак да провери емисију загађујућих материја у
свим огранцима, испита свакодневно
управљање јаловиштима, рад лица
из обезбеђења на терену, па и ефективност противпожарних апарата и
материјала у свим огранцима – каже
руководилац Сектора за заштиту животне средине Мирјана Марић.

Qiu Weijun и Dian Jin

испита систем управљања безбедношћу
и заштитом животне средине у свим
огранцима, и то на терену и у погонима.
Да ли је и у којој мери у свим огранцима испоштовано 13 безбедносних
захтева Zijina, да ли су нови запослени
прошли обуку за рад и како је њихов рад
оцењен, да ли огранци напредују у области заштите животне средине и да ли се
и у којој мери придржавају релевантних
прописа - само су неки од задатака који
су у оквиру „Месеца заштите животне
средине“ поверени надлежном сектору.
-Имамо задатак да испитамо
све косине на површинским коповима и јаловиштима, као и стање
везано за заштиту од геолошке катастрофе, а да у Јами проверимо ходнике, зидове, вентилациони и систем

Овај велики а важан посао ће, због
дијапазона активности, трајати до краја
јула, а не јуна. Резултираће откривањем
главних проблема и недостатака, након
чега ће бити припремљене писане
инструкције за њихово отклањање.
Г. Тончев Василић

Дефинисани „Основни стандарди управљања заштитом животне средине“

Правила доброг имиџа у области екологије
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. У циљу јачања управљања заштитом
животне средине, стварања стандардно чистог, уређеног, високоефикас-

ног и здравог радног окружења, али
и побољшања корпоративног угледа,
Компанија је дефинисала „Основне
стандарде управљања заштитом животне средине“. У документу, чија је
пробна примена почела 12. јуна, формулисана су правила која за циљ имају
промовисање унапређења заштите животне средине у Компанији, јачање еколошке свести запослених и унапређење
њихове професионалности, креирање
лепог и чистог радног окружења и
успостављање доброг имиџа у области екологије. Стандарди и правила

紫金波尔发布《环境秩序管理基本标准》

树立生态学领域好形象的规定
треба да, у коначном исходу, помогну
ефикаснијем управљању радном средином и односе се на подручја у надлежности Serbia Zijin Bor Copper, укључујући
административну управу (канцеларијски
простор), производне погоне рударских,
флотацијских и топионичких процеса,
али и целокупно њихово окружење.
Сви сектори и огранци Компаније

пре 31. октобра треба да заврше прелиминарне послове у оквиру побољшања
заштите животне средине јер ће, почев
од новембра, надлежни проверавати
и вредновати достигнућа сваке организационе јединице у овом сегменту
пословања и санкционисати оне који у
томе заостају.
Г. Тончев Василић

РББ

Понедељак, 1. јул 2019. Број 2307, страна 5
У „Великом Кривељу“ јуна преко два милиона тона ископина

Први пут ове године јаловина по плану
Преко 1,3 милиона
раскривке завршило
је углавном у старом
борском копу, али је и
око 400 хиљада тона
одвезено на „нулто
поље“, да тамо послужи
у изградњи инцијалне
бране. – Дејан Митић:
Бићемо и са бакром на
плану јер је садржај мало
бољи од планираног,
а руда флотабилна
и добродошла
„припремашима“ да из
ње извуку максимум. –
Од 1. јула кривељски
коп биће „појачан“ са 87
нових радника разних
струка и профила, а
пристиже и нова опрема
којом ће, након обуке,
они руковати

VK矿六月份的采剥量超过两百万吨

废石剥离量今年首次完成计划
руда најквалитетнија. Багери ОК1
и ОК2 су сада на етажи 155, мада је
„јединица“ до недавно била на коти
170, где је руда такође добра и флотабилна. На југоистоку раде два багера
на етажи 350. К1 је ту дошао са коте
365, а К2 са коте 305, где је склањао
раскривку и дошао до прве количине
руде. Уз проширење југоисточног дела
копа, пошто сада оба багера раде на
јаловини, у јулу и августу открићемо
тамо већу „партију“ руде и она ће нам
бити стуб производње у та два месеца
– детаљније образлаже технички руководилац кривељског копа.
За добру производњу важна је и
расположивост механизације, а Митић
истиче да „кубуре“ са помоћном. Раде
само један грејдер и три булдозера, али
је и њихова расположивост ниска јер се
стално греју. Један од та три булдозера
је, и поред тога, јуна непрекидно радио
у „нултом пољу“.
-Наредних месеци очекујемо долазак нове механизације. Треба да нам
стигну пет камиона носивости 65 тона,
три утоваривача (два од три кубика
и један од шест кубика) и мини-бус
-Главни носилац производње
за превоз радника. Од побројаних
„на руди“ био је багер К3 који се
машина стигао је за сада само један
налази на дну копа, на најнижој
утоваривач од три кубика, а нешто
65. коти. Ту је садржај највећи, а и

на Јами. Пројектна документација за
то је у изради и, када средимо одлагач, моћи ћемо да упослимо обе дробилице. Тада ћемо и преко милион тона
јаловине месечно сигурно моћи да
пребацујемо у стари коп – тврди технички руководилац рудника у Кривељу,
и додаје:
Пристојне количине раскривке
смо, приде, овог месеца испоручили и на „нулто поље“, где се ради
иницијална брана, па строго водимо
рачуна о крупноћи материјала
који тамо одвозимо. За 25 дана превезли смо непуних 400 хиљада тона
одговарајуће гранулације. Срећа те
је пут до „нултог поља“ раван, нема
успона и транспорт брзо иде.
Што се бакра у руди тиче, за 25
дана је из откопаних 564.160 тона руде
Дејан Митић
дата 1.771 тона „црвеног“ метала. Биће,
на јаловини, који се на памти одавно. каже Митић, и бакар у планским оквиСамо је у стари борски коп пребачено рима јер је садржај у руди нешто бољи
од предвиђеног за јун (0,314% уместо
преко 600 хиљада тона раскривке!
-За 25 дана јуна дали смо 1.258.653 0,28%).
Јуна је у стари борски коп одложено 600 хиљада тона јаловине
тоне јаловине и нема сумње да ћемо
месец заокружити са преко милион
раније и багер са обрнутом кашиком
и триста хиљада тона. Материјал
запремине 5,6 кубика. Остало ће прије добрим делом завршио у старом
стизати до септембра и таман ће бити
борском копу, мада смо пристојне
довољно времена да нових 87 радколичине, и то не било какве расника различитих профила и струка,
кривке, одвезли на „нулто поље“, где
који од првог јула треба да почну да
ће послужити у изградњи инцијалне
раде, обучимо за руковање том опребране. Тек мали проценат пребачен
мом. Добићемо возаче тешких камије на планир, пошто водимо рачуна
она, електричаре, браваре, вариоце,
о потрошњи норматива, временском
руковаоце помоћном механизацијом,
искоришћењу опреме, а и чувамо кадробионичаре. Сви они су сада на лемионе – сублимира месечни рапорт
карском прегледу и надам се да ће нам
Митић.
се са потврдом о здравственој способОн каже да је за високе учинке
ности за рад придружити почетком
на јаловини добрано заслужан стајула – истиче Дејан Митић.
билан рад транспортног система, јер
„Коповци“ из Кривеља јуна су,
захваљујући њему она завршава на дну
подсећа технички руководилац, уредили
старог борског копа. – Транспортни
и паркинг код управне зграде, оградили
систем, међутим, још увек не ради
га, тамошњи „видиковац“ ставили „под
пуним капацитетом и није располокров“ и дотерали путеве.
жив за веће количине, јер тек треба да
Г. Тончев Василић
Детаљ са 65. коте на дну кривељског копа
се реконструишу одлагач и трака 107
ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Јун је,
судећи по производним резултатима,
али и речима техничког руководиоца кривељског копа Дејана Митића,
један од бољих месеци у овом руднику
последњих годину дана. Највеће заслуге
за то припадају стопроцентном учинку

РБМ
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Рудари кроте мајданпечку реку

Мали Пек у металном кориту
矿工在征服着Pek河流

Mali Pek河的铁皮沟
Корито завршено на 366
метара деонице коју
потенцијално угрожава
клизиште. - Радови се
настављају на делу дугом 240
метара од бензинске станице
до испод транспортног
система
РБМ. - Упркос крајње неповољним
временским приликама, запослени у
Руднику бакра Мајданпек за око месец
дана успели су да заврше метално
корито Малог Пека на деоници од бране,
односно од пумпне станице до рудничке
бензинске пумпе. Реч је о 366 метара
дугом делу корита реке испод Андезитског прста које потенцијално угрожава клизиште. Посао, међутим, није
завршен и радови се настављају на 240
метара деонице од бензинске станице до

испод транспортног система коју треба
завршити у наредних 10-20 дана.
Када се зна да дуже од годину дана, у
време обилних падавина, река Мали Пек
представља велику претњу производњи
на површинском копу РБМ-а, односно
одвијању саобраћаја главном рударском
“магистралом” према рудном дробљењу
и транспортном систему, како због
изливања, тако и клизишта, постаје јасно
од каквог је значаја што је најкритичнији
део реке у великом металном кориту.

- Завршили смо прву фазу и деоницу од 366 метара у коју смо уградили 160 тона челика - објашњава
Неђељко Чавић, управник ПУС-а
РБМ-а. - То је од изузетног значаја,
јер је реч о најугроженијој деоници.
Посао није завршен. Настављамо метално корито од бензинске станице
до испод транспортног система, што
је још 240 метара. Процењујемо да
ће нам за њу бити потребно 10 до 20
дана, пошто су припреме захтевне не
само у погледу монтаже, већ и припреме корита. Поменута деоница је
под водом коју најпре треба исушити,
а онда се изборити и са тврдом масом
кроз коју води.
Постављање првих елемената металног корита почело је у последњој
декади маја. - У питању је захтеван посао, јер постављамо лимове

савијене у полукруг пречника 5,7
метара које је тешко спојити, због неравног и каменитог терена. Наоружани са пуно искуства на пословима
машинске монтаже, тешкоће решавамо у ходу, али се надамо да ће нам и
временске прилике погодовати за рад
- каже Чавић.
На припреми корита и ископу ангажовано је доста механизације, ровокопача и утоваривача, повремено
чак и булдозера. Запослени у ПУС-у
испуњавајући обећање са почетка овог
великог посла, да неће проћи много
времена до тренутка када ће вода
Малог Пека потећи металним коритом,
подсећају да оно треба да буде дуго 924
метра, да је материјал тежак 450 тона,
састављен од 514 профила, спојених са
26 хиљада завртња.
С. Вукашиновић

Оспособљена V секција у Флотацији РБМ-а

За већи капацитет и стабилност прераде

马矿选矿厂恢复第五系列
РБМ. - Велики посао је окончан. И
пета секција, последња из реда великих
у флотацији Рудника бакра у Мајданпеку
коначно је у функцији. После скоро две
деценије током којих није радила, а и вишемесечног рада на њеном “подизању”,
оспособљена је, па се очекује да у другој
половини године буде укључена у рад и
допринесе повећању капацитета прераде на 25 хиљада тона руде дневно.
Иза запослених у Флотацији РБМ-а
је нимало једноставан ни лак рад током
којег је, најпре, требало обавити захтеван и обиман посао чишћења и
ослобађања делова од нагомиланог
талога и трулежи. Јер, овим послом
није обављена потпуна репарација,

већ су само санирана дугогодишња
оштећења, објашњава Јелена Ђурић,
главни инжењер за Флотацију у РБМ-а.
- Најтеже је било успоставити баланс
са постојећим секцијама у раду. То је
специфично, па је зато и потрајало,
а не треба превидети чињеницу да
се упоредо оспособљавало девето основно флотирање са пречистачем.
Овај посао је у Руднику бакра
Мајданпек стицајем околности дуго одлаган, углавном због немогућности да се
недостајући, специфични делови брже
набаве, да се за електрорадове, најпре,
ураде пројекти, потом набаве делови,
а онда и пронађе извођач радова. Запослени у Машинском одржавању су

Пета секција је из реда већих
и доприноси повећању капацитета прераде на 25 хиљада
тона руде дневно. – Скоро две
деценије ова секција није била
у функцији

се “подизању” V секције посвећивали
у свакој прилици када су редовне
радне обавезе то дозвољавале, будући
да је све време важнији задатак била
производња и редовно одржавање
постројења. Машинске делове су, углавном, обезбеђивали из залиха резервних
за редовну производњу, а њих накнадно

У Флотацији РБМ-а настављају уградњу ЛЕД светиљки

попуњавали онима који су пристизали.
- Оспособљавањем V секције, створени су услови за повећање капацитета и стабилност прераде, а њеним
укључивањем у рад, од 1. јула, прерада 25 хиљада тона руде биће континуиран задатак - наводи Јелена Ђурић.
Први дани рада V секције треба да
потврде и квалитет обављеног посла,
али је несумњиво да ће девет млинских секција флотацију РБМ-а учинити спремнијом за задатке који су јој
постављени.
С. Вукашиновић

Боље осветљење и уштеда
RBM选矿厂继续安装LED灯

增加照明亮度并且节能

ЛЕД рефлектори снаге 200 вати уграђени у хали млевења. –
Нова расвета даје квалитетнију светлост, повећава безбедност
на раду и штеди електричну енергију
РБМ. - У Флотацији Рудника бакра
у Мајданпеку, у хали млевења, од V
до XI секције завршена је нова расвета постављањем 110 ЛЕД рефлектора. Тако су из употребе “протеране”
живине светиљке, а добијена је расвета
која пружа више светлости константне

јачине, уз емитовање мале количине
енергије, чиме се смањује загађење околине. Притом, та светлост је најсличнија
дневној, што посебно одговара запосленима који раде у сменама.
- Кроз пилот програм на новом
флотирању ЛЕД расвета постављена

је још пре две године, а убрзо након
тога и у филтражи. У договору са
тадашњом
управницом
погона
Јеленом Ђурић, главним инжењером
за флотацију РБМ, договорили смо
да се та активност настави у свим деловима флотације, по приоритетима
- објаснио нам је Ратко Благојевић,
инжењер електроодржавања Флотације,
који је читаву акцију осмислио: - У хали
млевења, на позицијама од пете до XI
секције, живине сијалице од 400 вати
замењене су енергетско ефикасним
ЛЕД рефлекторима упола мање снаге
које су дугог века и представљају
савршено осветљење за велике
просторије.
Укупно 175 живиних сијалица старих
и еколошки небезбедних, које троше
много електричне енергије, замењено је

са 110 ЛЕД рефлектора. Потрошња електричне енергије биће значајно мања. Јер,
број светиљки је за две петине мањи, а
свака од њих има дупло мању потрошњу
струје.
План је, да се ЛЕД расвета угради
и у другим погонима, хали основног
флотирања, кречани и хали гребача.
Иако инвестиција није мала, очекује се
да ће се тај новац за мање од годину дана
исплатити кроз мању потрошњу електричне енергије.
Квалитетна
расвета
значајно
побољшава услове и подиже безбедност
рада, потврђују запослени у флотацији.
Најзадовољнији су, ипак, запослени
у електрогрупи у Флотацији који су
читав посао обавили не занемарујући
свакодневне радне обавезе.
С. Вукашиновић

РБМ
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Чести кварови и проблеми у водоснабдевању флотације омели испуњење јунског задатка

Бољи него претходних месеци,
али и даље јуре план
Иако су укупне ископине за 25 дана премашиле су 2,16
милиона тона, а у флотацији, уз одличан квалитет и још боље
искоришћење, произведена 1.321 тона бакра у концентрату,
јунска производња није испунила планска очекивања

РБМ.- Рекордне укупне ископине
у мајданпечком руднику и највећа
овогодишња производња бакра у концентрату, са пратећим количинама племенитих метала, нису биле довољне за
испуњење јунског производног плана.
Током овог месеца, против мајданпечких
рудара као да се све заверило, па су
хаварије као никад учестале, а невоље
са временским неприликама и кваровима биле су готово свакодневне. И
поред тога радило се интензивно, па су
резултати бољи него претходних месеци.
За 25 дана јуна на површинском
копу ископине су премашиле су 2,16
милиона тона, наговестивши да ће
укупни јунски учинак од преко 2,5 милиона тона бити нови рекорд у овом веку.
Ипак, недовољно за испуњење плана.
Истовремено је и на руди реализација
тек 87 одсто, а и садржај је слабији од
предвиђеног за јун.
-План није испуњен због сталних
кварова на утоварној и транспортној
механизацији, учесталог “испадања”
Фазе 1 (транспортног система за

јаловину), па и рудног дробљења.
На све то су се због изузетно високих температура поједине машине
прегрејавале, било је потешкоћа и
са хидрауликом, али се добро радило
- каже технички руководилац површинског копа Пеко Минић. Притом додаје
да су резултати нешто слабији и јер
се, због квалитета материјала, доста
јаловине одвозило на спољна јаловишта,
без “путовања” Фазом.
- Истакао бих као посебно важно
то да поправљамо квалитет рударских путева. Радом на платоу 375 коначно се завршава још једна важна
саобраћајница, па ће се транспорт
лакше обављати, а урадили смо и
стални пут за одвожење ископина са
источног дела копа и коте 185. Интензивно ширимо путеве и смањујемо
успон у западном делу, који ће касније
бити главни извозни пут – каже Минић.
У овом периоду су насипавани и путеви који воде ка спољним
јаловиштима, што је такође умањило
резултат. Али, дугорочно посматрано, то

选矿厂供水系统故障频发，影响六月份生产计划的完成

较前几个月情况有所好转，但还在赶计划

представља улагање које ће се кроз квалитет саобраћајница исплатити.
Флотација је, с друге стране, за 25
дана произвела 1.321 тону бакра у концентрату, са одговарајућим количинама
сребра и злата. Квалитет је био одличан,
а искоришћење веће од планираних 88
одсто.
-Проблеми
са
тракастим
транспортерима на дробљењу и
водоснабдевањем, те застоји у раду,
само су део недаћа које су утицале
на прераду - кажу флотери. Успели су

да “подигну” V секцију, што је важно за
већи капацитет прераде, а уложили су
и много напора у премештање пловеће
пумпне станице и пуштање филтерпресе.
Јун је у мајданпечком огранку Zijina
и био месец екологије, па је том сегменту посвећена посебна пажња. У рударске послове се полако укључују
и новопримљени радници, а ускоро
почиње и експлотација “Чока Мускала”.
Силвија Вукашиновић

У РБМ стигла још једна драгоцена вишенаменска машина

Ровокопач „дуга рука“
又增添一台至关重要的多功能设备

“长臂”挖掘机
Моћна машина има максимални капацитет кашике 0,5 кубних метара, максималну снагу мотора 140 кW и радну тежину од 27.750
килограма
РБМ. – Почетком јуна у Рудник
бакра Мајданпек стигао је ровокопач
гусеничар JS 260, као још једна моћна
помоћна машина, коју РБМ до сада
није поседовао. То је модел од 26 тона
у асортиману тешких ровокопача гусеничара. Конструисан је са изузетном
снагом, продуктивношћу, ефикасношћу,
удобношћу, сигурношћу и једноставним
одржавањем, а испоставило се да има
велику примену.
-У питању је моћна машина која
има максимални капацитет кашике
0,5 кубних метара, максималну снагу
мотора 140 кW и радну тежину од

27.750 килограма – објаснио нам је
Братислав Благојевић, заменик руководиоца огранка РБМ, додајући да уз
овај тип ровокопача гусеничара снага и
издржљивост долазе као стандард.
Да би ови ровокопачи трајали дуже,
JCB JS 260 има ојачану грану и стрелу
направљене од челика високе затезне
чврстине, са омотачем од плоча у једном
комаду и унутрашњим преградним плочама за дуготрајност и издржљивост.
Осим тога, огромна сила кидања
корпе (192 kN) чини овај ровокопач
продуктивнијим од конкурената, а сила
кидања на стрели (179 kN) је и до 40

одсто већа у односу на сличне машине
овог типа. Истовремено, кретање и
ископавање је лако и брзо с вишенаменским операцијама и четири начина рада,
који омогућавају руковаоцима да прилагоде перформансе програма, било да је
у питању аутоматски, економични, прецизни и начин за дизање.
Овај ровокопач је последњих дана

јуна упослен на припреми корита реке
Мали Пек за постављање металних
облога. - И на овом, као и на другим
местима на којима је до сада био ангажован овај ровокопач, показало се
да је једна таква машина баш била
преко потребна за бројне послове у
руднику - потврђују на Површинском
копу РБМ-а.
С. Вукашиновић

ТИР
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Настављено рушење опреме старе топионице

Безбедност радника на првом месту
旧冶炼厂放拆除工作

员工安全第一
ТИР. – Због проширења капацитета
топионице и, на захтев кинеског партнера, наставило се уклањање опреме
из старог металуршког погона. Како

рушење конвертора један, расхладне
коморе и димохватача конвертора број
један, као и конвертора број два, бункера за кварц и брзинског гасовода који
није у функцији одсисавања фугитивних
гасова са конвертора три и четири који
раде. Искоришћена је стара дозвола ресорног министарства зато што је реч о
наставку рушења опреме линије један
старе топионице. Послови за сада теку
по планираној динамици, чак неки дан и
испред ње, а рок за завршетак је 45 дана.
- Посебно смо морали да обратимо
пажњу на неколико ствари – прва је
безбедност, како извођача радова тако
и наших људи који у близини раде
на конвертору број три и четири, и
опреме која је у функцији рада конвертора три и четири, односно нове
топионице. Друго, важно је било да
Зоран Васковић
никако не угрозимо нормалан рад
нам је 27. јуна рекао Зоран Васковић, агрегата који су у близини. За сада
задужен за ове послове у Serbia Zijin нисмо имали ниједан ексцес нити поBor Copper, пре три недеље почело је вреду, односно ниједну ствар због које

Руше се конвертори један и два, расхладне коморе,
димохватачи, бункер за кварц и брзински гасовод. – З.
Васковић: Не смемо дозволити да угрозимо нормалан рад
агрегата у близини. - У плану наставак рушења дела хале у
пределу конвертора један и два
бисмо морали да прекидамо радове
или да посебно опоменемо извођача –
нагласио је Васковић.
Све демонтирано отпадно гвожђе се
одмах прослеђује Центру за рециклажу
који има уговор за преузимање отпадног гвожђа (досад је „скинуто” и овом
центру предато преко 250 тона отпадног
гвожђа, а има припремљено још много).
Опрема за коју је процењено да може да
буде од користи за одржавање преостале
на конвертору три и четири се посебно
демонтира и складишти у близини Лив-

нице бакра и бакарних легура. Опека из
конвертора, која је практично помешана
са бакром који се годинама ту таложио,
претапа се и враћа у процес производње.
Наш саговорник додаје да је у плану
наставак рушења дела хале у пределу
конвертора један и конвертора два, али
пре започињања посла мора да се уради
пројекат и добије дозвола за рушење
конверторске хале. Наравно, све у циљу
да се не угрози и не прекида производња
у новој топионици.
Ј. Станојевић

Како функционишу филтер-пресе у флотацијама Serbia Zijin Bor Copper

Очекују се решења испоручиоца опреме
塞尔维亚紫金波尔铜业选矿厂新压滤机运行的怎样？

期待供应商的解决方案

Преса у кривељској флотацији ради и даје добре резултате у погледу влаге која се креће од седам до девет одсто. – Пресе у борској и
мајданпечкој флотацији у пробном раду. - Затражен хитан састанак са „Metso Mineralsom”, „Atlas Copcom”, као и са пројектантима
ИТНМС-а, уз присуство представника РББ-а и РБМ-а, на коме се
очекује дефинисање комплетне проблематике, као и рокова њихове
реализације
се на цеви која је отпала из навоја,
што је довело до њеног оштећења).
Филтер-преса сада ради без мерне
сонде и очекује се да је ускоро испоручи „Metso Minerals” – нагласио је
Анђеловић.
Филтер- преса у борској флотацији
(тип WPA 1530-46) је у пробном раду

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Филтер-преса монтирана у филтражи
Флотације „Велики Кривељ” (тип WPA
1530-60) пуштена је у пробни рад половином марта. Током пробног рада уочено
је више ситних проблема који су се сукцесивно отклањали, што је нормална
појава за пробни рад - рекао је 27. јуна
Јовица Анђеловић, главни инжењер
инвестиција у Serbia Zijin Bor Copper, и
руководилац пројекта филтер-преса.
- Пробни рад пресе у „Великом
Кривељу” је истекао. Тренутно она
ради и даје добре резултате у погледу
влаге која се креће од седам до девет
одсто. Осим мањих који су се решавали „у ходу”, највећу муку задаје
велика запрљаност филтер-платна,
па се често пере хлороводоничном
киселином. Проблем је рекламиран
„Metso Mineralsu” чији су стручњаци

обавили сва испитивања и више пута
узимали узорке материјала. На основу
свих резултата, донели су шест платна
која се користе у фирми „Asarel” (Бугарска). Платна су монтирана на филтер-преси и у досадашњем раду од око
800 циклуса показују добре резултате.
У том периоду појавила се и фирма
„Metro marker” из Немачке која је
дала неколико врста филтер-платна
ради испитивања. Једна врста се показала као добра и ради већ 1.900 циклуса. Иначе, ова преса досад има
укупно одрађених 4.700 циклуса – у
једном „изађе” шест и по до седам
тона материјала (сувог концентрата).
Други проблем који се појавио пре
десетак дана и који је, такође, одмах
пријављен „Metso Mineralsu”, јесте
лом мерне сонде која идентификује
запрљаност филтер-платна (налази

Јовица Анђеловић

(пуштена петог јуна) и регистровано је
више ситних недостатака, који су рекламирани „Metso Mineralsu” и који
су делом отклањани у ходу. Током
последње недеље јуна очекује се
пристизање делова из финске компаније,
како би се у потпуности отклонили сви
недостаци. Такође је евидентиран и известан проблем у раду компресора који
је сигнализиран испоручиоцу - фирми
„Atlas Copco”.
Филтер-преса
у
мајданпечкој
флотацији (тип WP 1540-24) пуштена

је у пробни рад четвртог јуна и забележено је више недостатака у њеном и
раду компресора. Екипа из Мајданпека,
која рукује и одржава пресу и редовно
пише извештаје о уоченим манама, ставила је примедбе и на рад компресора
који није адекватно димензионисан за
филтер-пресу. И о овоме су одмах обавештени стручњаци „Metso Mineralsa”
од којих се очекује коначна одлука. По
речима нашег саговорника, и ова преса
је оспособљена за рад, иако ових дана
није у функцији због недовољне густине хидромешавине која долази из
мајданпечке флотације. Њен поновни
старт очекује се почетком јула.
- Због свих наведених недостатака,
како у Бору тако и у Мајданпеку, у
више наврата је проблематика сигнализирана „Metso Mineralsu” чији
су сервисери редовно интервенисали. Ипак, мејлом је 20. јуна затражено од финске фирме да обезбеди
сервисере истовремено на све три
филтер-пресе и да у року од седам
до десет дана, уз њихово присуство
докаже поузданост опреме. У ту сврху
је затражен хитан састанак са „Metso
Mineralsom”, „Atlas Copcom”, као и
са пројектантима ИТНМС-а, уз присуство представника РББ-а и РБМ-а.
Састанак је заказан за 2. јули, а
очекује се да том приликом буду дефинисани комплетна проблематика и
рокови – закључио је Анђеловић.
Ј. Станојевић

ТИР
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Покренут поступак регистрације робне марке бакра квалитета „А“ на Лондонској берзи метала

Да борска катода поново буде бренд
已开始在伦敦金属交易所注册“A”级质量铜品牌

让波尔阴极铜再次成为名牌

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Борски електролитни бакар је, по квалитету, увек био цењен у свету, а на
Лондонској берзи метала био је регистрован као катода марке „Бор“, квали-

тета „ grade A“, финоће 99,96 - 99,99%.
Та званична потврда врхунског квалитета изгубљена је крајем прошлог века,
у време хиперинфлације, јер је у то доба
РТБ десетковао производњу и није више

био у финансијској ситуацији да квалитет редовно излаже провери.
Ситуација је тада подразумевала, а
и дан-данас подразумева, да 600 тона
бакра, прерађеног на три начина (у три
засебне квоте од по 200 тона), депонујете
код оцењивача и сачекате његову, али
и проверу купца. Плус, потребна је
годишња продукција бар 15 хиљада
тона катодног бакра да би се произвођач
квалификовао за добијање сертификата о врхунском квалитету. Тај „папир“
произвођачу пружа могућност да производ прода по цени која је виша од берзанске, односно да наплати премију.
Упркос томе што је изгубила сертификат о квалитету, катода из Бора
плаћала се све време као „grade A“ јер
је бакар чистоће 99,99 процената. Незваничну потврду врхунског квали-

тета „црвеном“ металу су последњих
20 година давали купци јер су за њега
плаћали преко LME цене само да га
добију.
Папир о званичној потврди квалитета, иако није неминован, свакако јесте
пожељан, па су из тог разлога надлежни
у Serbia Zijin Bor Copper одлучили да
робну марку бакра квалитета „А“ поново
региструју на Берзи метала у Лондону
и са тим сертификатом у рукама обезбеде већу премију, односно могућност
да скупље продају „црвени“ метал из
Бора. Поступку регистрације претходи
пријава на LME којом произвођач, поред
осталог, треба да докаже способност
годишње продукције најмање 15.000
тона бакарних катода задовољавајућег
квалитета.
Г. Тончев Василић

Металурзи у јуну детаљно „очистили” aгрегате

Неопходне интервенције
月份冶炼厂全面开展设备清洁活动 умањиле учинке
За 26 дана шестог овогодишњег месеца произведено 7.463 тоне анода,
26.209 тона сумпорне киселине и 6.218 тона катода. – В. Јаношевић:
Дужи временски застоји резултирали мањом прерадом концентрата, односно производњом анода. - С обзиром на успешну санацију
флеш-пећи и скрубера, створени добри предуслови да металурзи у
јулу дају максималну продукцију – Топионица 11.000 тона анодног,
а Електролиза 8.400 тона катодног бакра
ТИР. – За 26 дана јуна Топионица
је преко флеш-пећи прерадила 33.234
тоне шарже (од чега 13.197 тона из сопствених концентрата и 18.215 тона из
купљеног), као и 1.647 тона концентрата добијеног флотацијом топионичке шљаке. Из овакве прераде, како
нам је 27. јуна рекао помоћник за послове управљања у ТИР-у Владимир
Јаношевић, Топионица је произвела
7.463 тоне анодног бакра (287 тона, у
просеку, дневно). Унос шарже у флешпећ достизао је 67 тона на сат (са радом
два конвертора), али се прилагођавао
ситуацији и еколошким захтевима.
- Током прошлог месеца на флешпећи дошло је до нагомилавања наслага у аптејку, тако да смо били
принуђени да почнемо детаљно
чишћење аптејка, котла, сувих филтера испред скрубера. То је, такође,
изазвало и последице на скруберу за
хлађење и „прање” гасова пре него
што крену на прераду у ФСК. Имали
смо доста интервенција и морали
смо да у неколико наврата детаљно
чистимо, будући да су се и претходних месеци појављивали слични
проблеми када смо покушавали да
радимо са краћим застојима који
нису дали резултате, јер не могу да се
добро очисте створене наслаге. Тако
смо, практично, решавали тренутну
ситуацију. Због тога смо у јуну морали
да детаљно очистимо наслаге и имали
смо дуже временске застоје, што је резултирало мањом прерадом концентрата, односно мањом производњом
анода. С обзиром на то да смо прошлог месеца санацију флеш-пећи и
скрубера, надам се, успешно привели
крају, створили смо добре предуслове

да у јулу можемо да дамо максималну
производњу – Топионица 11.000 тона
анодног, а Електролиза 8.400 тона катодног бакра – рекао је Јаношевић.
Наш саговорник додаје да је у свим
топионицама у свету, уколико дође до
зачепљења аптејка и гасовода, систем
такав да је немогуће реаговати у том
тренутку и заштитити се од емисије сумпор-диоксида, што се код нас, нажалост,
десило. - То је неминовност. Током
„хаваријског” застоја због чишћења
аптејка гасове који се тог момента ослободе на димњаку у једном краћем

периоду није могуће задржати и они
морају да „иду”. Зависно од ситуације,
односно смера ветрова десило се
да је на мерним станицама у Градском парку и код Института регистровано повећање емисије SО2 гаса,
не дугорочно, али се појављивало у
одређеним пиковима. Зато је било неопходно да станемо дуже и детаљно
очистимо гасовод, како би овакве
ситуације са екологијом свели на разумну меру или их потпуно искључили.
У ТИР-у се интензивно раде пројекти
„хватања” фугитивних гасова из
старог конверторског дела, односно
рафинације. Очекујемо да у августу

стигну из Кине где се раде и да кренемо
у њихову реализацију, како бисмо потпуно искључили могућност, чак и код
оваквих инцидентних ситуација, да
дође до емисије SО2 – нагласио је руководилац огранка ТИР.
Као такође важну ствар која се
тренутно ради у Топионици и која се
десила због свих ових проблема са наслагама на пећи, наш саговорник истиче
побољшање прераде хладног материјала
преко конвертора. Услед оваквих „нерегуларних” услова, створена је извесна
количина хладног материјала коју топионичари нису успели да претопе у конвертору. Сада је динамика рада два конвертора направљена тако да се створени
хладни материјал из маја и јуна преради
у јулу. Имајући у виду да се ради са два
конвертора, настоје да обаве четири конверторске операције у току дана.
У Топионици су успели да повећају
продукцију паре, и то подешавањем
одређених параметара, тако да је она
обезбедила довољну количину за потребе како Топионице тако и Електролизе и других погона ТИР-а.
Последњих десетак дана не укључују

се стари котлови у старој енергани за
надокнаду недостајућих количина топлотне енергије и, на тај начин, знатно
је смањена потрошња угља у претходном месецу.
Фабрика сумпорне киселине је „пратила” Топионицу и за 26 дана јуна дала
је 26.209 тона монохидрата. Застој у Топионици је искористила за чишћење гасовода, скрубера, мокрих електрофилтера, јер је и овде дошло до запуњавања
опреме, па су предузете неопходне мере
да се то што боље и детаљније очисти.
Тако су и у овом металуршком погону
створени предуслови да се Топионица
и Сумпорна у јулу тестирају на максимални капацитет прераде.
Електролиза је радила без икаквих проблема и за 26 дана јуна продуковала је 6.218 тона катодног бакра,
од чега је 3.149 тона „црвени” метал
„изашао” из домаћег концентрата, 2.927
тона из купљене сировине, као и 141
тона из увезеног скрапа). Овај погон је
оспособљен да прихвати 11.000 тона
анода, без обзира на то што је реч о
старој технологији.
Ј. Станојевић

Актуелно
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Нова ера Јаме: нова опрема,

Дневно откопају две
Jama矿新时代：新设备 新员工 新挑战

一天出两千吨矿

Само из припремних ходника, на путу ка језгру “Борске реке” од кога их дели још 4,2 километра, рудари
Јаме за месец дана одвале бушењем 40 хиљада тона руде бакра. - За стабилнију и већу производњу купљена
два камиона и два “бумера”, а за постојеће хидрауличне бушалице набављена по једна нова “грана”. Владимир Фуфановић: Израду ходника и бушење 500 метара месечно мора да испрати функционална пратећа
опрема, па смо почетком јуна заменили траку транспортера у главном транспортном ходнику и ремонтовали плочасте додаваче на дробилици. Примамо 40 нових радника рударске, електро и машинске струке,
па не сумњам да ћемо моћи да одговоримо планским задацима. – XV хоризонт уређују за безбедан пролаз
људи, материјала и машина до радилишта у “Борској реци”
су температура и влажност ваздуха
високе (уређаји показаше 86 процената влаге и 28 степени). Пешачимо
добрих 600 метара и успут детаљно загледамо колико је на тој коти (-75) напредовало постављање цевовода који

СРЕЋНО: До циља још 4, 2 километра

На коти -75 напредује постављање
цевовода за прихват воде

ЈАМА. – Инжењери за подземну
експлоатацију Xu Rui и Li Wendong, у
друштву техничког руководиоца Јаме
Ивана Бибановића, редовно надгледају
све радове у најстаријем борском руднику и скоро сваког дана пређу километре подземних ходника са рударском лампом у рукама. Јама се „доводи
у ред“, причају рудари, а трагом таквих
„гласина“ тројици инжењера се 18. јуна
прикључио и „Колектив“. Да провери
аброве и забележи све промене.
-Лифтом ћемо најпре до XV хоризонта, а одатле пешице до новог нископа ка XVII, односно до „Борске
реке“. Доле, 600 метара испод земље,
на котама -130 и -150 хидрауличним
„бумерима“ израђујемо ходнике, минирамо тзв. лепезе које је претходно
избушила „симба“ и тако припремамо ово рудно тело за откопавање.
Са тих кота дневно дајемо две
хиљаде тона руде! И то само из припремних радова и ходника. Следећег
месеца отворићемо и коту -110, али
ће то бити правац кроз јаловину.
Од циља смо далеко 4,2 километра.
Међутим, пошто смо маја добили
два нова „бумера“, сада напредујемо
брже. Уместо 200, месечно бушимо
400 метара, а биће и 500 када нам се

придруже нови радници – прича успут
Иван Бибановић.
Пут ка новом нископу, на XV хоризонту, до чланака је у води. Зато

треба да прихвати воду. Наилазимо на
рударе који уграђују анкере, подижу
цеви и причврћују их уз зид. – Цево-

Ускоро ће ходником на XV хоризонту пролазити џипови

Актуелнo
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нови радници, нови изазови

хиљаде тона руде

вод не сме да буде на тлу, зато се цеви
подижу. Покупиће се у њега вода коју
газимо, бараж је већ урађен, и пут ће
бити сув, самим тим и потпуно безбедан за пролаз до „Борске реке“. Петнаести хоризонт служиће за превоз
људи, материјала и машина до седамнаестог и биће стандардизован – каже

За стабилнију и већу производњу
у Јами, априла су купљена два камиона, а крајем маја и два нова „бумера“.
За постојеће хидрауличне бушалице
набављена је по једна бушаћа грана, а за
утоваривач „вагнер“ даљинска команда
за утовар руде из откопаног простора,
без посаде.

Анкерисање избушеног ходника на XVII хоризонту

што је огрезао у води, није био наиван.
Елем, стигавши на почетак нископа,
Бибановић рече да сада имамо још
„само“ толико до радилишта на XVII хо-

метара месечно мора да испрати
функционална пратећа опрема, па смо
зато почетком јуна заменили траку
транспортера и ремонтовали плочасте додаваче на дробилици. План
је, да након овог ремонта, до краја
јуна дамо 45.000 тона руде. За јул је

Владимир Фуфановић

ризонту. Одлучисмо да ипак скинемо
радничку блузу и у мајици кратких
рукава наставимо путовање. Врућина,
али шлем, чизме и лампа су нешто без
чега се једноставно у утробу земље не предвиђена производња 20.000 тона
иде. „Живот је вреднији од злата“ је јер ћемо половином тог месеца ући у
Li Wendong, Xu Rui и Иван Бибановић

Колико год да је 600 метара „звуБибановић. Xu Rui додаје да ће се туда
врло брзо пролазити џиповима, који су чало“ безазлено, пут до новог нископа
ка „Борској реци“, вероватно због тога
већ наручени.

Дарко Станковић и Миле Цојкић
на коти -130 новим „бумером”
буше стену богату бакром

Рудари месечно „пробију” до 500 метара ходника

ново упозорење које нас је, не без разлога, сачекало на улазу у Јаму.
После скоро сат и по времена стигосмо и до „тачака“ о којима је Иван
Бибановић говорио успут. На коти -130
затичемо рударе који новим „бумером“
буше стену богату бакром. Бучно је.
Дарко Станковић и Миле Цојкић воде
„операцију“ и пажљиво, као да изводе
ону на отвореном срцу, усмеравају две
„гране“ баш тамо где треба. Мало даље,
пословођа Дејан Костадиновић не
скида око са рудара који је у корпи и анкерима осигурава избушени ходник.
У повратку срећемо управника Јаме
Владимира Фуфановића. Каже нам
да се руда одатле одвози на коту -150,
потом на примарно дробљење, па транспортном траком ка извозном окну.
- Израду ходника и бушење 500

ремонт темеља дробилице на 17. хоризонту. Заменићемо облоге терцијарне
дробилице и нивелисати транспортер у главном транспортном ходнику,
такође. У августу се враћамо на месечну производњу 40.000 тона руде а,
сходно пројекцијама, по толико треба
да дајемо и у последњем тромесечју
године. У току је пријем 40 нових радника рударске, електро и машинске
струке, па не сумњам да ћемо моћи да
одговоримо планским задацима. Интензивно уређујемо транспортне ходнике у Јами, прошли сте и видели шта
се ради на XV хоризонту, а чистимо и
круг Јаме, сервисно и извозно окно,
као и приступне путеве до сервисног
окна – испричао је управник Јаме.
Г. Тончев Василић

Образовање
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Састанак руководства ТИР-а са студентима ТФ-а на стручној пракси у компанији

Нова снага за нови напредак
TIR分公司召开波尔技术大学实习生座谈会

新动力带来新的发展
Lan Shicong: Осим реконструкције и модернизације у производњи,
биће и нових погона, а то отвара могућност да неки од вас иду у
Кину, како би прошли обуку и учили на новим технологијама. – А.
Стојановић: Веома нам је драго што се праве планови и што ће се
радити на унапређењу заштите животне средине у Бору

ТИР. – Rukovodstvo Serbia Zijin Bor
Copper, огранак ТИР, организовало је
28. јуна сусрет са 11 од укупно 38 апсолвената и студената завршне године
Техничког факултета у Бору са којима
је потписан уговор о обављању стручне
праксе у компанији. Од почетка прошлог
месеца петоро њих у лабораторији и шесторо у Топионици сваког радног дана,
од седам до 13 часова, бораве у погону,
а након тога уче кинески језик. Под
будним оком стручних људи – ментора
који прате њихов рад, високошколци се
кроз праксу упознају са системом рада
и управљања компанијом, обављају по-

верене задатке и за то примају месечну
накнаду од десет хиљада динара. Веома
важно је да су сви већ успешно завршили обуку за безбедност и здравље на
раду. Поздравио их је Lan Shicong, директор огранка ТИР, тврдњом да ће „ваш
улазак у нашу компанију значити много,
да ћете бити нова снага и нови напредак
када унесете младост, снагу и знање”.
- Занимљив је период када сте
дошли, јер управо ће почети велике
промене. Ових неколико дана
било је мало проблема са димом.
Имамо у плану реконструкцију и
модернизацију у производњи, биће

изграђена нова, модерна фабрика
електролизе, доста ће се урадити
и на решавању аерозагађености
и одвођења отпадних вода. За дветри године то ће бити потпуно ново
постројење. Наш циљ је да направимо
тзв. зелену, еко-фабрику која ће бити
у складу са свим стандардима и захтевима за заштиту животне средине и
здравља на раду. Осим реконструкције
и модернизације, биће и нових погона,
а то отвара могућност да неки од вас
иду у Кину, како би прошли обуку и
учили на новим технологијама – истакао је Лан Схицонг.
Анђела Стојановић, апсолвент
неорганско-хемијске технологије на
ТФ-у, у име студената изразила је

огромну захвалност компанији што
им је пружила ову јединствену прилику. - Када смо уписивали основне
студије нисмо могли ни да замислимо
да ћемо се стручно оспособљавати
пред само дипломирање. Веома нам
је драго што се праве планови и што
ће се радити на унапређењу заштите
животне средине у Бору. Ми апсолвенти који смо и раније видели погоне
сада уочавамо да су први кораци већ
начињени. Уложићемо сав труд и
снагу да научимо кинески језик и да
испоштујемо договорени временски
период за дипломирање, како бисмо
научили што више и касније оправдали поверење које нам је указано.
Ј. Станојевић

Технички факултет у Бору обележио 58 година постојања и рада

Чувају углед, развијају међународну
и сарадњу са привредом

Рејтинг Техничког факултета бране 3.022 дипломирана инжењера,
167 магистара, 127 доктора наука и 236 мастера. – Проф. др Нада
Штрбац: Високошколску делатност реализујемо кроз четири акредитована студијска програма, настава је квалитетна и савремена, негујемо научно-истраживачки рад и развијамо међународну и
сарадњу са привредом. Намера нам је да убудуће пронађемо начин
да за што више студената обезбедимо стручну праксу, потом и посао, а пример за то је недавна сарадња са компанијом Serbia Zijin
Bor Copper

波尔技术学院迎58周岁生日

国际发展、经贸合作、维护声誉

басена, Општине Бор и државне
администрације. Поред образовања,
интензивно смо током минулих година
БОР. - Једина високошколска значајну подршку Универзитета у развијали научно-истраживачки рад,
установа у источној Србији из породице Београду, Рударско-топионичарског међународну и сарадњу са привредом,
Универзитета у Београду свечаном
академијом обележила је (14. јуна) свој
58. рођендан. На свечаности поводом
Дана Техничког факултета истакнути
су резултати и достигнућа образовне
институције у којој се настава, у три
нивоа академских студија – основни,
мастер и докторски - изводи на четири
акредитована
програма
(рударско,
металуршко, технолошко инжењерство
и инжењерски менаџмент).
Рејтинг Техничког факултета, после
скоро шест деценија рада, бране 3.022
дипломирана инжењера, 167 магистара,
127 доктора наука и 236 мастера. То
што сви они, како рече декан проф. др
Нада Штрбац, данас раде на важним

Пријемни полагао 61 кандидат

местима у научно-истраживачким
институцијама, школама, државним
службама и компанијама у земљи, али
и иностранству, показатељ је квалитета
по којем је борски Технички факултет
препознатљив.
-Факултет омогућава квалитетну
и савремену едукацију младих и у
тој мисији је од самог почетка имао

БОР. – Статистика је неумољива када је реч о интересовању младих да академско звање стекну на Техничком факултету. Ове године борска високошколска установа уписује 240 студената у прву годину академских студија, а за школовање на
једном од четири понуђена студијска програма пријавио се тек 61 кандидат. Негативни тренд, кажу, траје од 2012. године, па на Техничком факултету размишљају о
увођењу нових студијских програма који би студентима били привлачнији.
Највише средњошколаца се и овога пута определило за школовање на смеру
„инжењерски менаџмент“, њих 27-оро. Додуше за овај смер је било и највише расположивих места, 100 буџетских и 20 самофинансирајућих. У првом уписном року
по тринаесторо кандидата је као жељени смер пријавило „рударско инжењерство“
и „технолошко инжењерство“, а само осморо их се одлучило за „металуршко
инжењерство“.
Остаје питање хоће ли сви они Технички факултет и уписати када школска година почне, или је он само резервна варијанта за случај да остану „испод црте“ на неком другом. Наду да ће ситуација на борском факултету бити мало боља, остављају
наредни уписни рокови. Остало је чак још 179 упражњених места.
Пријемни испит полагао се 25. и 26. јуна, а упис ће бити организован осмог и
деветог јула. Два дана касније, 11. јула, документацију за упис моћи ће да предају
и кандидати који су пријемни испит положили на другом факултету Универзитета у Београду.

јер су то основни постулати модерне
високошколске наставе. Привреда
и одговарајуће државне институције
финансирале су више од хиљаду
националних пројеката у којима
је учествовао факултет, а у успехе
треба уврстити и 15 међународних
пројеката, 15 техничко-развојних
решења и патената, 160 издатих
уџбеника и монографија, као и 450
радова објављених у међународним
часописима – рекла је на свечаности
уприличеној у амфитеатру Техничког
факултета проф. др Нада Штрбац.
Оцењујући рад Факултета у прошлој
години изузетно успешним, она је додала
да убудуће већу пажњу треба посветити
проналажењу начина да се студентима
обезбеди стручна пракса, а потом и
посао. Пример за то је, како је навела,
скорашња сарадња са компанијом Serbia
Zijin Bor Copper.
-Недавно су наши студенти,
њих 38-оро, потписали уговоре о
стручној пракси са овом компанијом.
Очекујем да се та сарадња настави
и иде узлазном путањом, а отворени
смо и за друга предузећа. Остаћемо
посвећени образовању кадрова за
будући научно-технолошки развој
наше земље, јер желимо да сачувамо
реноме који смо претходних деценија
стекли и наставимо традицију наших
угледних претходника – истакла је
декан Техничког факултета у Бору.
Свечана академија поводом Дана
факултета употпуњена је музичким
програмом етно групе “Ђурђевак” и
изложбом под називом “Удахни науку
младима”.
Г. Тончев Василић

Наука
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Еколошка истраживања у фокусу Међународне конференције „EcoTER’19“

Стрпљиво и темељно до
квалитетније животне средине
国际会议《EcoTER’19》：关注生态研究创造美好环境
Qiu Weijun: Управљање животном средином је дуг процес и захтева стрпљење како би се видели стварни ефекти и заиста бољи
квалитет живота. Морамо примењивати савремене методе за контролу радног процеса и пратити емисију штетних материја како
бисмо темељно побољшали животну средину. – Чиста вода и зелене долине вреде колико и рудник сребра и злата, поручио заменик
генералног директора Serbia Zijin Bor Copper. – “Еколошка истина” ове године окупила је представнике академске заједнице,
истраживаче и инжењере из 15 европских земаља, са укупно 105 научних радова

дарских активности на земљу, воду
и ваздух морамо примењивати савремене методе за контролу радног
процеса и пратити емисију штетних материја, а све ради темељног
побољшања квалитета животне средине – рекао је заменик генералног директора Serbia Zijin Bor Copper.
Говорећи о Компанији, Qiu Weijun
истакао је да Zijin Mining, као велика
рударска група која се углавном бави
истраживањем и експлоатацијом злата,
бакра, цинка и других минералних сировина, активно реагује на иницијативу
„Појас и пут“ и држи се иновативног
развоја.
-Путем великих пројеката и
секуритизације имовине истрајни смо
у интернационализацији. Настојимо
да се у лиги водећих међународних
рударских компанија уздигнемо као
изузетно велика међународна рударска група, са високом технологијом
и ефикасношћу, као и да обезбедимо
висококвалитетне минералне произQiu Weijun
воде за глобални економски раст. Позивамо
и све вас да се одазовете кииновативних технологија и образовања,
штеди енергију и штити животну сре- неском концепту „Чиста вода и зелене
долине вреде колико и рудник сребра
дину.
Овако је учеснике 27. међународне и злата“ – казао је Weijun.
конференције „Еколошка истина и
истраживање животне средине“ у
своје и име Компаније поздравио заменик генералног директора Serbia Zijin
Bor Copper Qiu Weijun. Пожелевши
свима добродошлицу на традиционални
„EcoTER“, који је и ове године одржан
у хотелу „Језеро“ на Борском језеру (19,
20. и 21. јуна), Weijun је рекао:
-Стратешким партнерством са
РТБ-ом Бор и преузимањем компаније
крајем прошле године сусрели смо се
са низом проблема у области еколошког историјског наслеђа и свесни смо
да морамо да побољшамо животну
средину одговарајућим планом и
одређеним финансијским средствима.
То није лак посао, јер је управљање
животном средином дуг процес и захтева стрпљење како би се видели
стварни ефекти и заиста бољи квалитет живота. Због штетног утицаја руБОРСКО ЈЕЗЕРО. – Zijin је
посвећен смањењу еколошког утицаја
како би сачувао вредне ресурсе и
задржао лиценцу за рад. Улаже у
истраживање и развој различитих
технологија, примењује стандардизоване процедуре управљања и, путем

“Еколошка истина” је ове године окупила представнике академске заједнице,
истраживаче и инжењере из 15 европских земаља, са укупно 105 научних
радова.
-Конференција је интернацио-

нална у правом смислу речи јер су
нам пристигли радови из Шведске,
Швајцарске, Босне и Херцеговине,
Чешке, Северне Македоније, али и
из Русије и Белорусије. Универзитети,
истраживачки институти и људи из
индустрије заједно покушавају да
реше проблеме у области екологије,
а ово је прилика да размене искуства и (по)кажу чиме су се бавили
током прошле године – рекла је пред-

седница Организационог одбора “Еколошке истине 2019.”, иначе шеф Катедре за заштиту животне средине на Техничком факултету у Бору проф. др Снежана Шербула.
Организацију овог научног скупа,
како је истакла, помогли су сродни технички факултети из Бања Луке, Сиска,
Подгорице и Косовске Митровице, као
и Друштво младих истраживача, а спонзор конференције била је компанија
Serbia Zijin Bor Copper.
- У нади да ћемо регион моћи
еколошки да осавременимо, сваке
године представљамо свеже идеје
и искуства из ове области и разматрамо могућности заједничког

Снежана Шербула

истраживања. Године доносе бољитак
у сегменту заштите животне средине
па, када је у питању Бор, данас имамо
много чистији ваздух. Постоје спорадични “пробоји” дима, али више
немамо велика загађења ваздуха.
У граду треба решити проблем отпадних и рудничких вода и обавити
ремедијацију земљишта, како нам
улазак у Бор не би личио на пределе
с Месеца. Те површине мора да се озелене, стара јаловишта такође. А, чак
и ако се у будућности стара јаловишта
буду експлоатисала, јер садрже до
један одсто бакра, технологије су
данас модерне и ефикасне, па се и из
таквог земљишта могу извући бакар
и злато, а да оно остане озелењено –
закључила је проф. др Снежана Шербула.
Горица Тончев Василић

Друштвена одговорност
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У Београду одржан IV конгрес металургије и инжењерства материјала југоисточне Европе

Већа подршка унапређењу
металуршког сектора
Ситуација у металургији треба што пре да се промени, јер су
реконструкција и редизајн (не)одрживе индустријске инфраструктуре императив. - Патенти и иновативна решења, упркос
високој репутацији њихових аутора – српских истраживача, остају
неискоришћени и непримећени, остало је забележно у резимеу Конгреса
БЕОГРАД. – У српској престоници, од петог до седмог јуна, одржан
је Четврти конгрес металургије и
инжењерства материјала југоисточне
Европе (MME SEE 2019). Била је то
прилика да се, након две године, поново
окупе научници и стручњаци у области металуршког, материјалног и еколошког инжењеринга, представе нове
идеје и концепте који воде до иновативних решења за изазове у овој индустрији
и поделе драгоцена искуства са стручном јавности. Уз јасан пресек стања у
металургији и инжењерству материјала,
чуле су се препоруке за бољи увид у
будућу стратегију научних и развојних
истраживања, а предложене су и смернице развоја у овим областима.
О
будућности
индустрије
метала, материјала и сировина у
земљама југоисточне Европе, новим
индустријским достигнућима, развоју и
трендовима у овој области, производњи
обојених и црних метала, њиховој преради, ливењу и металургији праха, али
и о рециклажи и минимизацији отпада,
нанотехнологији и новој напредној керамици, полимерима и композитима резултате истраживања представило је, у
67 радова, око 90 учесника из 11 земаља.
Велику пажњу аутора са универзитета, истраживачких центара
и индустрије привукло је пленарно
предавање проф. др Vanga Haibeja,
директора Одељења за металургију у
BGRIMM Технолоџи Групи из Пекинга,

在贝尔格莱德组织东南欧冶金与材料工程第四届大会

对冶金发展大力支持

иновативним индустријским областима,
поштујући хијерархију управљања отпадом, у складу са захтевима и препорукама Агенције за заштиту животне средине. Прилагођавање захтевима новог
индустријског окружења и интеграција
у европске институције наредних година
представљају циљ коме одговорни за
образовање треба да стреме и безрезервно га подрже.
Конгрес металургије и инжењерства
материјала југоисточне Европе (MME
SEE) ове године заједно су организовали
Савез инжењера металургије Србије,
Технолошко-металуршки
факултет
Универзитета у Београду, Институт за
технологију нуклеарних и других минералних сировина, Институт за хемију,
Велику пажњу привукло је пленарно предавање проф. др Wang Haibejа из Пекинга
технологију и металургију, Институт за
који је говорио о развоју третмана се- неискоришћени и остају непримећени нуклеарне науке „Винча“ и Српско ливачко друштво. Покровитељ овог научкундарних ресурса у Кини.
код инвеститора и оних у индустрији.
Посебан сегмент Конгреса био је
посвећен промоцији младих истраживача и примењених иновација јер су се,
као један од закључака са овог научног
скупа, реконструкција и редизајн (не)одрживе индустријске инфраструктуре искристалисали као захтев. Питање „да ли
би млада, технолошки образована, добро
плаћена и морално нетакнута генерација
научника покренула нови циклус обнове
и одрживости?“ остало је и након конгреса у реторичкој сфери, али је постигнут консензус око чињенице да тренутна
ситуација у металургији треба што пре
да се промени.
Став учесника да треба инсистирати
на заједничком деловању Привредне
коморе, универзитета и одређених владиних институција, кроз подршку и
имплементацију изума у нове политике
за унапређење металуршког сектора, забележен је у резимеу конгреса, а образложен је чињеницом да српски истраживачи имају високу репутацију у
Мали број патената и иновативних металуршких решења у Србији
свету, у смислу објављивања изванредКонгрес је промовисао и веома ног скупа било је Министарство проних рецензентских научних радова и
броја њихових цитата, али да је број па- важно питање животне средине, њен свете, науке и технолошког развоја, а гетената и иновативних решења у нашој однос са новом политиком индустријске нерални спонзор Serbia Zijin Bor Copper.
земљи веома низак. Постојећи су, пак, производње и усмеравање средстава ка
Г. Тончев Василић

На сеоској слави у Кривељу

Поштовање вере, културе и традиције
Krivelj庆祝传统村庄教堂节日

尊重宗教、文化、传统
КРИВЕЉ. - Држећи до става да
хармонија рађа богатство, те да је зато
важно да се компанија, њени људи и
локална заједница развијају заједно,
Serbia Zijin Bor Copper посвећује велику
пажњу одрживом развоју околине у којој
послује. Одговорно управљање рудницима и одржавање складних односа
са локалном заједницом, уз истовремено смањење утицаја на животну средину јесу приоритет Компаније, јер се
посвећеношћу одговорности, између

Serbia Zijin Bor Copper са особитим задовољством пружила
финансијску подршку организацији сеоске славе у Кривељу, а
домаћини узвратили позивом да Спасовдан прославе заједно. –
Важно је да се компанија, њени људи и локална заједница складно
развијају, јер само хармонија рађа богатство. И за запослене, и за
акционаре, али и за заједницу домаћина
осталог, одржава дугорочно пословање
и штити дозвола за рад, односно креира
амбијент за несметано стварање богатства за запослене, заједницу домаћина и
акционаре.
Зато што верује у изградњу добрих
односа заснованих на дијалогу и
узајамном поверењу и у контакту
са локалном заједницом настоји да
идентификује њене потребе и проблеме, Serbia Zijin Bor Copper, у светлу

одрживе и конструктивне сарадње,
подржава развој локалне заједнице,
поздравља све напоре који воде ка томе
и с многопоштовањем уважава њену
традицију, веру и културу.
Са особитим задовољством је, зато,
јуна пружила финансијску подршку
организацији сеоске славе у Кривељу, а
домаћини су узвратили позивом да Спасовдан прославе заједно.
Г. Тончев Василић
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Локална самоуправа

Србија и Бор на Трећем форуму градоначелника у Кини

Миликић: Туризам је
наша развојна шанса

塞尔维亚波尔市参加在中国召开的第三届中国 - 中东欧国家省（州）市长论坛峰会

波尔市长Milikić：旅游业是我们的发展机会
Инвестиције и сарадња 17 европских земаља са Кином у области
привреде, туризма, информационих технологија и образовања биле
су теме разговора, у којима је и делегација из Србије имала запажену улогу. – Кинези су веома заинтересовани за туризам у нашој
земљи, те смо зато договорили да нас априла следеће године посети делегација из Шенјанга, да заједно уобличимо “туристичко
лице” Бора и град учинимо примамљивијом дестинацијом, сумира
утиске градоначелник Александар Миликић, представник српске
делегације и учесник на Форуму градоначелника у Кини

БОР. – На Трећем форуму градоначелника, који је од петог до 15. јуна
одржан у Кини, српску делегацију
представљао је и градоначелник
Бора Александар Миликић. Бор
је, по његовим речима, имао запажену презентацију о могућностима за
улагање, облицима сарадње са кинеским компанијама и туристичкој понуди
града.
- Инвестиције и сарадња 17 европских земаља са Кином у области
привреде, туризма, информационих
технологија и образовања биле су теме
разговора, у којима је и делегација из

из Кине градоначелник Бора Александар Миликић.
Поред Шенјанга, градоначелници из
Србије и још 16 европских земаља посеСрбије имала запажену улогу. Разго- тили су градове Нингбо и Далиан, а деварали смо о сарадњи Народне Републике Кине и Србије, указали на
добре међудржавне односе и представили Бор као добар потенцијал за
заједнички рад у области привреде
и туризма. Такође, причали смо и о,
за нас, веома битној сарадњи у пољу
образовања. Приликом представљања
града на бизнис форуму говорили
смо о томе на који начин наредних
година можемо заједно са Шенјангом
да развијемо туризам, пошто су људи
одатле врло заинтересовани за ову
привредну грану– сумирао је утиске

Кинески инвеститори су, додаје, генерално заинтересовани за сарадњу са
градовима у Србији и улагање, посебно
у ИТ сектор. Људи из провинције Fuijan
(Фуђен), рецимо, желе да производњу у

легат из Бора се из Кине вратио са конкретним договором.
- Кинезе веома занима туризам у
нашој земљи, те смо зато договорили
да нас априла следеће године посети
делегација из Шенјанга, да заједно
уобличимо “туристичко лице” Бора
и град учинимо примамљивијом
дестинацијом за њихове сународнике
– каже Миликић.

области роботике, ради бољег пласмана,
изместе на европско тржиште, а Србија
је једна од опција.
-Ми смо, као град бакра, понудили могућност да размотре Бор и
инвестицију “доведу” код нас, уколико њихов избор буде Србија - истакао је градоначелник.
Г. Тончев Василић

Борски матуранти плесом обележили завршетак средњошколског образовања

У ритму Ча ча ча ка
новом животном поглављу
Матуранти Гимназије “Бора Станковић”, Економско-трговинске,
Машинско-електротехничке и Техничке школе у Бору последње
средњошколске дане обележили дефилеом улицом Моше Пијаде,
музичко-сценским програмом и традиционалним матурским плесом у амфитеатру Дома културе
БОР. – Три стотине седамдесет пет
матураната из све четири борске средње
школе прошетало је (4. јуна) главном
улицом, популарним корзоом, до амфитеатра градског Дома културе, где је 70
парова лагано, као што се и плеше Енглески валцер, заиграло „као један“ свој
матурски плес.
Лепа манифестација, која подразумева дефиле матураната градским шеталиштем, музичко-сценски програм
сваке средње школе и плес, добија у
Бору полако епитет традиционалне јер

波尔高中毕业生以舞蹈庆祝顺利完成高中学业

伴随着舞蹈的节奏，翻开生活新的一页
је, под покровитељством Града Бора и
организацијски потпомогнута Центром
за културу, ове године одржана пети пут.
Након Енглеског валцера, матуранти
су заплесали у ритму Ча ча ча. Самоуверено, са пуно страсти и енергије, успели
су да пренесу добро расположење и
на сетне гледаоце, махом родитеље,
пријатеље и школске другове. Из
најлепшег животног раздобља изашли
су (не)свесно и раздрагано, у такту
„Пингвин кола“ и „Старе Влајне“.
-Ова генерација матураната по-

слала је својим друговима јасне мотивационе поруке јер су, као најзрелији,
потпуно компетентни да дају савет
младима како да се понашају. Њима
предстоји матурски испит, чека их
упис на факултет и...чека их живот –
рекла је директорка Економско-трговинске школе Светлана Радосављевић.
Звршетак средњошколских дана ове
генерације обележио је и концерт поп
групе “Лексингтон”, у којем је, упркос
киши, уживала многобројна публика.
Г.Т.В.

Мајданпек
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Велико интересовање које обећава
Мали предшколци Мајданпека желе да уче кинески језик

Majdanpek学前教育的孩子们希望学中文

На предлог Бранислава Томића, руководиоца огранка РБМ,
преводилац Димитрије Кесић одржао малишанима неколико
часова кинеског језика. - Могућност да похађа часове прихваило
неколико десетина малишана предшколског узраста, па се
размишља да се од јесени то понуди као специјализовани програм
МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку
није мало деце предшколског узраста
која би радо, а наравно, и уз сагласност
родитеља, да од јесени у предшколској
установи уче кинески језик. То је показало само неколико недавно одржаних
часова на којима је испољено велико
интересовање да се у право време,
најраније што може, започне учење у
Србији све популарнијег страног језика.
- Били смо пријатно изненађени
великим интересовањем деце - каже
Јелена Сперлић, директор ПУ „Марија
Мунћан“ у Мајданпеку. Додаје да јој је
жао што је првих неколико часова реализовано на самом крају васпитно образовне године. -То је можда било и
добро, јер добили смо могућност да
летњу паузу искористимо да учење
кинеског језика добро организујемо
за наредну годину, добијемо сагласност родитеља, анкетирамо децу, до-

говоримо рад са предавачем, а истовремено и обезбедимо све неопходне сагласности надлежних за овакав корак
и специјализовани програм који би
пружили деци.
Све је почело од тога што је у једној
предшколској групи био и мали Цен
чији се говор веома допао његовим
вршњацима, па су и сами пожелили
да уче кинески језик. На предлог Бранислава Томића, руководиоца огранка
РБМ, преводилац Димитрије Кесић
одржао је малишанима неколико часова
кинеског језика са циљем да их упозна
са својим послом и стратешким партнером рудника, односно комбината бакра,
пошто ће њихови представници дуже
боравити у овој средини.
- Као неко ко је двогодишњим боравком у Кини упознат са њиховом
културом, своју сам улогу схватио
да колико могу допринесем смањењу

јаза због различитости и непознавања
две културе, а да они од малих ногу
кинески не сматрају чудним ни
застрашујућим, већ језиком којим
причају неки други, а заправо, више
од милијарду људи. Што се тиче
учења кинеског језика то је процес
који траје и тражи пуно времена каже Димитрије. Признаје да је покушао
да се добро припреми, будући да никада
тако малој деци је држао часове. Имао
је, каже, проблем како да час учиним
што занимљивијим, интерактивнијим,
јер је учење језика савладавао по
„старој школи, а без игрица и сличних
метода“, па му је представљало изазов
да се малим полазницима прилагоди и
модернизује. Искуство је, каже, веома
позитивно, јер деца показују велики
потенцијал и жељу, па су се и часови
одвијали лакше него што је очекивао.
- Кинески језик многи желе да уче

вероватно зато што је доста другачији,
а малишанима звучи помало егзотично. Поједини су рекли да желе
да науче језик и причају са новим
суграђанима. Наравно, све то није
случајно, јер се кроз историју дешавало да се, када је нека земља економски и политички много јака, повећа
интересовање за учењем њеног језика.
Димитрије још каже, да би му
представљало задовољство да се, када
се за то створе сви услови, од јесени са
малишанима и више дружи, али под условом да му обавезе у Сербиа ЗиЈину то
дозволе.
А шта малишани мисле о учењу кинеског, најбоље илуструје једна епизода са
мајданпечке улице. Девојчица је упорно
задржавала мајку да сачека да крај њих
прође група кинеских стручњака, само
зато да би им на њиховом језику пожелела „добар дан“.
С. Вукашиновић

Почела санација железничке инфраструктуре на прузи Мајданпек – Бор

Реконструкција четири тунела
连通马伊丹佩克跟波尔的铁路开始修复

共需修复四条隧道

Мајданпек. - Након ремонта пруге
Пожаревац – Мајданпек, која овај део
Србије повезује са Коридором 10 у
станици Мала Крсна и од изузетног је
значаја за привреду због великих привредних система који ту послују, „Инфраструктура железнице Србије” започела је реконструкцију четири тунела
на прузи Бор-Мајданпек, укупне дужине
око километар и по.
С обзиром на то да се бакарни
концентрат из рудника у Мајданпеку
транспортује железницом до топионице у Бору, компанији Serbia Zijin Bor
Copper веома је важно да се предвиђени

посао обави квалитетно и у року. У
оквиру реконструкције, а радови ће
трајати три и по месеца и одвијаће се
у условима делимичне обуставе железничког саобраћаја, биће санирана железничка инфраструктура у тим тунелима,
а радиће се и поправка тунелске обзиде,
као и косине на тунелском улазу и излазу.
Будући да деценијама нису били реконструисани, четири тунела на прузи
која повезује два рударска града су у
лошем стању. На појединим деловима
била је неопходна хитна санација како
би се зауставило и спречило њихово
даље пропадање.

Већ дуже време, због радова на прузи
Зајечар – Мајданпек (између железничких станица Каона и Влаоле и станица
Бор Теретна и Рготина), железница путнике превози аутобусом по цени возне
карте. Једини воз који и даље саобраћа

на овој релацији је вечерњи, који радним
данима у 20.10 h креће са железничке
станице у Зајечару за Мајданпек, а враћа
се наредног јутра са поласком у 3.50 h из
Мајданпека.
С. Вукашиновић

Култура
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Са меморијалне изложбе слика Петра Фајмоговића у Музеју рударства и металургије

„Тајанствени призори“ борског лекара
矿业冶金博物馆举办Petar Fajmogović 画展

Данијела Матовић: Оно што повезује сва дела Петра Фајмоговића,
карактеристична по класичном цртежу, са пажљиво бираним мотивима који су у непосредном односу са архитектонском формом,
јесте, пре свега, колористички склад присутан на свакој слици

БОР. – Добар део јуна (од 6-ог
до 24-ог) посленици уметности су у
галерији Музеја рударства и металургије
у Бору могли да уживају у делима Петра
Фајмоговића, познатог пнеумофтизиолога који је од 1957. до 1999. године
живео и радио у Бору. Доктор Пера,
како су га звали његови суграђани, оставио је за собом неизбрисив и велики

срж излагачког опуса овог уметника,
који је током свог краткотрајног
бављења сликарством успео да створи
особену поетско-ликовну визију. Био
је препознатљив по палети боја коју је
користио, по иконографији и темама
које је обрађивао на својим сликама,
а које имају елементе фантастике.
Оно што повезује сва дела Петра
Фајмоговића, карактеристична по

тоновима. О њему као сликару, лирској
души и поети говорили су чувени историчари уметности и књижевници (Коста
Богдановић, Ђорђе Кадијевић, Зоран
Глушчевић), а био је инспирација и
домаћим зналцима (Душану Кабићу,
Слађани
Ђурђекановић
Мирић,
Данијели Матовић), новинарима и публицистима (Саши Драгићу Помежанском, Брани Филиповићу).

класичном цртежу, са пажљиво бираним мотивима који су у непосредном
односу са архитектонском формом,
јесте, пре свега, колористички склад
присутан на свакој слици – казала је
Матовићева.
Петар Фајмоговић је активно почео
да се бави сликарством 1977. године. У
почетку, тих осамдесетих година прошлог века, неговао је топли колорит
који је у каснијој фази, полако али одлучно, заменио хладним зелено-плавим

Његова дела и данас не престају
да привлаче пажњу, а двадесетак
уступљених за ову прилику из приватне
колекције његове породице, блиских
пријатеља и сарадника довољно говоре
о томе зашто је доктор Пера био омиљен
међу љубитељима културе и уметности. Био је дугогодишњи председник
Удружења ликовних уметника “Ване
Живадиновић Бор” и члан више ликовних друштава.
Г. Тончев Василић

траг на уметничко стваралаштво у граду
бакра и злата, а на то је Боране, уз свесрдну помоћ породица Фајмоговић,
Марић и Ђорђевић у реализацији друге
меморијалне изложбе његових слика,
подсетио градски музеј и његов виши
кустос Данијела Матовић.
-Изложба
под
називом
“Тајанствени призори” представља

Представници Serbia Zijin Bor Copper посетили су музеј 20. јуна

Десета Међународна изложба „Уметност у минијатури“

Нови концепт, радови на три локације
第十届微型艺术国际展览会
Од 7. септембра до 5. октобра биће приказани одабрани радови 468
уметника из 46 земаља света
МАЈДАНПЕК. - За разлику
од
претходних,
овогодишња
X
Међународна изложба „Уметност у
минијатури“, која ће бити организована
од 7. септембра до 5. октобра, уметничке
радове представиће на више локација,
у галерији, на отвореном простору
и у хотелу „Golden inn“. О томе је
раније одлучио Организациони одбор
MajdanArta, опредељен да на јубиларној
X изложби буду приказани одабрани
радови 468 уметника из 46 земаља света
који су већ излагали на претходним
изложбама од 2010. до 2018. године.

На тим изложбама 4.175 својих радова
(од преко пет хиљада пристиглих на
конкурсе) је представило 2.480 уметника
из 51 државе.
Овакав, нов концепт изложбе
представља
само
део
програма
обележавања јубилеја – 10 година
минијатуре MajdanArt. Значајно место у
том програму заузима осврт на више од
100 пратећих програма које је од 2010.
године организовао MajdanArt, као и
изложбе минијатура организоване у
галеријама других градова у земљи.
С. Вукашиновић

Прича
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Прича
Колекшива

Професор велике доследности
道德高尚的老师

Илустрација: Игор Крстић

Некада (не)давно школовање није
било као данас. Да би млади амбициоско могао да дипломира на факултету, морао је да се упише. Дешавало
се да између уписа и подизања дипломе
прође и дуже време. Данас је другачије.
Високи функционер дипломира на факултету и пре него што запамти који
је одсек уписао.
Професор Радивој Кашанин (1892–
1989) предавао је математику и
предмете из њене орбите у времену
када код нас приватни факултети и
транзиција још нису били измишљени.
На једном испиту пре рата (напомена: Другог светског, јер су овде
ратови чести, па је израз „пре рата“
неодређан), док су студенти решавали писмене задатке, а асистенти
уобичајено вршили стражарску дужност, ушао је у салу домар факултета
и, шапатом на уво, обратио се професору Кашанину. Потом су обојица
изишла. Убрзо се професор вратио
носећи повећи пакет. Ставио га је на
сто, распаковао и почео да обилази
високошколарце, ћутке остављајући
сваком по паклицу цигарета. Паклице
су биле са грбом двора, таквих није било
у слободној продаји. Студенти су разумели да је неко из најближег краљевог
окружења послао поклон професору. Не
без разлога, то је била цена ургенције.
Након што је разделио цело
паковање, професор се обратио студентима: „Изволите, послужите се,
ваш колега части“, показујући руком на
студента у првом реду.
Када су петокраке дошле на власт,
нису се све факултетлије помириле
са нуждом да науче бар предмет који
предаје професор Кашанин. Како нису
могли да легализују побуну против
учења или строгоће професора, били

су убеђени да ће бити успешнији ако
своју инертност преобуку у идеологију.
Написали су, и потписали, да „професор својим деловањем онемогућава
формирање кадрова прекопотребних
народној привреди“. Лоцирали су противника социјализма. Да избегну да
се писмо затури у мноштву народних
жалопојки које се упућују (не)надлежнима, а било је међу студентима татиних синова са родитељима на високим положајима, прокрчен им је пут до
високих државних функционера.
Чича Моша Пијаде је свој део проблема практично „решио“, прогласио
се ненадлежним. Вељко Влаховић је био
искренији: „И ја сам први пут пао код
професора Кашанина, али сам други
пут научио и положио“.
Милован Ђилас се показао политички радозналим, загребао је проблем
и испод површине: „Да ли обара само
комунисте?“
„Друже Ђилас, обара све.“
„Онда сте слободни“ – испратио их
је будући страдалник од своје сабраће.
Дошао је ред да бунтовну групу саслуша и Борис Кидрич. Одсекао им је безнадежно: „Више волим његових педесет
инжењера него ваших пет стотина“.
Мада је професор Кашанин био
алергичан на ургенције, ипак је једном
(не)приликом и та стена од принципа
попустила. За студента са залеђином
звали су из различитих кабинета, притисак тих претећих молби било је све
теже издржати. Након што је позвао
арогантан функционер и обратио му
се са висине као лакеју, постао је кооперативан: „У реду, прогледаћу му кроз
прсте!“
Како је професор био на гласу човека
од речи, студент се осећао као дете на
Божић. Елиминацију у виду писменог

задатка је преживео, квалификовао се
да знање верификује на усменом делу
испита. Чим је наступио испред табле,
професор Кашанин је ставио шаку
преко лица, све време га је посматрао
кроз размакнуте прсте и испитивао.
Потом се обратио студенту: „Колега,
обећао сам да ћу Вам прогледати кроз
прсте. Све време сам Вас тако и гледао,
али све што видим то је само једна
велика 'петица' и ништа више.“
Поводом професоровог деведесетог рођендана, новинар Политике
Жика Живуловић Серафим обавио је
серију разговора с Кашанином како
би објавио фељтон. Након завршног
дивањења у професоровом стану,
поздрављајући се с професором, двадесет седам година млађи Серафим:
„Професоре, надам се да ћу бити у
прилици да Вам честитам и стоти
рођендан?“
Професор, као да је закорачио ван граница пристојности,
уочљиво је одмерио новинара од главе
до пете, а потом констатовао:
„Зашто да не, па ви сасвим добро изгледате?!“
Својевремено, када сам сабирао податке о професору Кашанину, прочито
сам у штампи да је четири хиљаде
Ужичана потписало иницијативу
да се споменик Титу врати на централни трг у граду. Да смо имали више
памети на располагању, не бисмо га ни
склањали. Кад год скинемо споменик
са рођенданског темеља, исцепали смо
једну страницу у албуму фотографија
наше младости. До безбрижности се
не стиже без искрености. Зато редовно
усаглашавам податке за текстове које
пишем са Светом Истином. Када сам
ставио на папир сиже писања о професору Кашанину, позвао сам телефо-

ном Скупштину општине Ужице. Пред–
ставио сам се љубазној службеници и
упитао:
„Интересује ме колико је грађана
потписало иницијативу да се споменик Јосипу Брозу врати на централни
трг у Ужицу?“
„Око пет хиљада“.
„А колико је потписало да се подигне
споменик професору Кашанину?“
„Господине, такве иницијативе није
било“.
У томе је и проблем. Зашто није
било. Први корак за излазак из душевног кошмара биће када творцу
социјалистичке Југославије – заједничке
куће из које је могао сваки од станара
да изиђе кад му се прохте и понесе свој
стан и део крова – вратимо кип на трг
у Ужицу. А на неком другом мање раширеном месту подигнемо и незаборавак
професору Кашанину. Свака од скулптура, за наук, морала би имати и простор за прибелешку.
На првом: „Овом човеку смо током
четрдесет три године (период 1945–
1987) носили штафете са најбољим
жељама, од којих осам постхумно.
Био је вешт, храбар и одлучан: његови
физичкој акцији склони ослободиоци
ослободили су живота, након завршетка рата, седамдесет хиљада
грађана Србије. Они су преживели рат
и окупацију, али не и ослобођење. Међу
њима шеснаестогодишњаци: Чедомир
Трифунац и Сава Ковановић. Првог су
са рукама вазаним жицом, у транши
од деведесет три страдалника, извели
на брдо изнад Књажевца (прама селу
Црвење) и стрељали. Након што су
му у мрклој ноћи разнели груди, у зору,
пуцачи су мамурне Књажевчане расанили распеваним маршом. Орило се:
„Падај кишо, крв опери где пролазе пролетери“. Три дана након стрељања,
Трифунац је пресудом суда у Зајечару
додатно осуђен још и на смрт. Код Саве
Ковановића није било збрке у распореду: шеснаестогодишњак из Баточине
је прво осуђен од суда због „сарадње са
окупатором“ (када је почео рат „сарад–
ник“ је имао дванаест година), а онда је
стрељан у Крагујевцу.
На споменику професору Кашанину
писало би: „Тридесет и пет генерација
студената – потоњих градитеља ове
државе, слушало је предавања математике код професора, а потом и академика, Радивоја Кашанина. Пред Други
светски рат одстранио је са испита
све који су полагали – укупно сто једног
студента – због преписивања. Живот
је почео са дна. Социјалног. Да би прехранио гладна уста, његов отац морао
је да прода кућу у којој је породица наставила да живи у статусу подстанара. Радивој тешко да је запамтио
мајку – имао је само три године када ју
је испратио у погребној поворци“.
Ништа од овога неће се згодити. Из
духовног лавиринта излаз је кудикамо
тежи од апсане са шипкама у виду решетке.
Јован Г. Стојадиновић
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Радници ТИР-а на такмичењу у познавању БЗНР, ЗОП и заштите животне средине

Радна заједница најбоља на тесту
TIR员工参加工作安全与健康、环保、消防知识竞赛

职能部门领先

ТИР. – Сектори безбедности и
здравља на раду, противпожарне и заштите животне средине огранка Топионице и рафинације организовали

Транспорта, Енергане, Ливнице, Фабрике бакарне жице и Радне заједнице.
По троје у свакој екипи, они су најпре
урадили 50 тест-питања, а потом пока-

су (25. јуна) такмичење запослених у
познавању ових области. На „црту“ су
стали добровољци из Топионице, Фабрике сумпорне киселине, Електролизе,

на такмичењу бранила „боје“ Радне
заједнице ТИР-а, па су Ивана
Димитријевић, Бобан Тодоровић и
Зоран Васковић заслужено освојили
прво место, али и награду за труд и
знање: вечеру у хотелу „Језеро“ и бесзали и колико су вешти у гашењу почет- платно коришћење базена и слане собе
за викенд по избору. Другопласирани је
ног пожара.
Најбоља, и у теоријском и у прак- био тројац из Енергане, а треће место
тичном делу, била је екипа која је поделили су топионичари и радници

Фабрике бакарне жице. Четврто место
и слободан дан за запосленог из екипе
освојио је тим Ливнице.
Такмичење је било отворено за публику, односно колеге „навијаче“, а организовано је у оквиру „Месеца безбедне производње“ и „Месеца заштите
животне средине“ у Serbia Zijin Bor
Copper.
Г. Тончев Василић

Мајданпек опрема привремено прихватилиште за псе луталице

Хумано збрињавање напуштених животиња
马伊丹佩克镇为流浪狗建临时住所

救助无主动物

МАЈДАНПЕК. - Приликом почетка
изградње и опремања прихватилишта
за напуштене и псе луталице, на
привременој локацији на Великим
ливадама (док се не обезбеди трајна
у Равној реци), председник Општине
Мајданпек Драган Поповић затражио је
од извођача радова (три општинска јавна
предузећа) да све заврше у што краћем
року, како би први пси без власника
тамо били збринути већ првог јула.
Неколико дана пре истека рока извесно

је да ће решење за један од највећих
комуналних проблема мало закаснити,
иако се на лицу места убрзано смењују
екипе оних који свој део посла приводе
крају. Санира се напуштена зграда,
обезбеђује неопходна инфраструктура,
опремају се просторије, уређује простор
на отвореном, израђују боксови у којима
ће четвороножни бескућници моћи да
бораве не угрожавајужи људе.
Последњих месеци пси луталице
озбиљно су угрожавали људе у

градовима, селима, кругу предузећа, па
и погонима Рудника бакра у Мајданпеку.
У Хигијенско - епидемиолошкој служби
мајданпечког Дома здравља ове године
регистровали су чак 33 уједа пса, а
зна се да се нису баш сви нападнути
обраћали за лекарску помоћ. Локалној
самоуправи стижу бројни захтеви за
одштету због уједа паса, због чега је
кроз процес вансудског поравњања
оштећенима исплаћен вишемилионски
износ. Решавајући растући комунални
проблем, у договору са свим
релевантним субјектима, у општини су се
определили за изградњу прихватилишта
са капацитетом за збрињавање око
200 несрећних животиња. Само

привремено прихватилиште коштаће
општину 6,5 милиона динара, а његово
функционисање много више. Јер, због
24-сатног надзора треба запослити
неколико радника, обезбедити сталну
ветеринарску заштиту, лечење, исхрану
и друго што ће коштати вероватно
10-ак милиона динара годишње. Али,
збрињавање напуштених животиња ће
бити хумано и по свим стандардима,
а на другој страни, напуштени и пси
луталице биће уклоњени са улица и
других јавних површина на којима
представљају све већу опасност по
безбедност људи и посебно деце.
С. Вукашиновић

Трибина о изменама законодавства у области безбедности и здрављу на раду

Самостални синдикат Србије о значају БЗНР
塞尔维亚独立工会提出工作安全与健康方面的重要性

МАЈДАНПЕК. - У години која је
одлуком Владе Републике Србије проглашена годином безбедности и здравља
на раду, а у намери да широј јавности
промовише циљеве, укаже на значај и
подигне ниво безбедности на раду, у
Мајданпеку је 19. јуна, у организацији
Самосталног синдиката Србије, одржана
трибина о изменама законодавства о безбедности и здрављу на раду о чему се
јавна расправа води на нивоу државе.
Главни повод покретања иницијативе за
измену законодавства у овој области је
прошлогодишњи „црни биланс”, односно 53 смртне повреде на раду, од тога
15 у грађевинарству, 13 у прерађивачкој

индустрији и преосталих 25 забележено
је у делатностима металске индустрије,
саобраћаја и складиштења.
- Морамо да се забринемо над
тим бројем и да истакнемо да је
то недопустиво - истакао је Душко
Вуковић, потпредседник СССС. Потом
је навео да су у прошлој години у Србији
регистрована само два професионална
обољења, док се у развијеним земљама
региструје више од хиљаду. То није
резултат бољих услова рада, већ
чињенице да се професионалне болести
не евидентирају на прави начин, да има
све мање специјалиста медицине рада и,
у крајњем случају, у новцу, јер неко неће

да одговара за здравље и безбедност на
раду. - Осим на појачаној одговорности
послодаваца, предложеним изменама
законодавства
синдикати
ће
инсистирати и на појачаној контроли
инспектората рада.
Указано је на чињеницу да Србија,
нажалост, нема закон о обавезном осигурању од несреће, а тако ни
комерцијалне или обавезне фондове за
надокнаду штете за случај повреде и
инвалидитета. Иако се дуго инсистира
на томе, фонда још нема, па породице
настрадалих какву такву накнаду могу
остварити само кроз судске процесе и,
као по правилу, у мимималном износу.

- Увођење националног координатора безбедности на раду, чији би задатак, осим координације између
Управе за безбедност на раду и послодаваца, био и указивање на
непоштовање прописа у области безбедности на раду, биће један од предлога. Уз то сматрамо да ротирање инспектора рада по окрузима доприноси
бољој контроли безбедности на раду
- истакао је Александар Поповић,
шеф Одсека инспекције рада у Пироту.
Навео је да је, према броју привредних
субјеката, садашњи број инспектора
недовољан за редовнију контролу.
С. Вукашиновић
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Сектор за заштиту од пожара организовао за раднике ТИР-а јавну показну вежбу

новости
ПРИПРЕМА: Горица Тончев Василић

Племенити метал обара рекорде

贵金属价格破纪录

Теоријска и практична знања о
противпожарној заштити
TIR组织员工开展消防演练

丰富消防知识提升消防技能

Борски ватрогасци показали су запосленима
ТИР-а како се правилно активира противпожарни
апарат и како се рукује њиме, али и на који начин
се спасавају људи из пожара и извлаче на сигурно

Цена злата премашила је у другој половини јуна ниво од 1.400 долара
по унци, приближивши се највишој цени у последњих шест година. Вредност племенитог метала скочила је услед слабљења долара, забринутости за
економију и геополитичких напетости. Тражња за драгоценим металом нагло
је порасла након што је америчка централна банка у среду (19. јуна) наговестила да ће вероватно ускоро снизити кључне каматне стопе после десет
година паузе. Долар је ослабио након овог Федовог сигнала који се подударио
са ублажавањем монетарне политике централних банака широм света ради
подстицања економског раста.
Улагачи широм света страхују да би економија могла још више ослабити
у условима америчко-кинеског трговиснког рата.
Нагли раст цене злата поклопио се и са вести о иранском обарању америчког „шпијунског дрона“ који је, по тврдњама Техерана, ушао у њихов ваздушни простор.
Извор: Б92, Бизнис и финансије

ТИР. - Сектор за заштиту од пожара Топионице и рафинације, у сарадњи са
ватрогасно-спасилачком јединицом Одељења за ванредне ситуације Полицијске
управе у Бору, организовао је за запослене (21. јуна) јавну показну вежбу у области противпожарне заштите. Борски ватрогасци су на платоу између Топионице и
Фабрике сумпорне киселине најпре објаснили радницима ТИР-а како се пожар гаси,
са које стране се прилази ватри и како се исправно активира противпожарни апарат,
а онда и демонстрирали гашење ватре. Учинили су то, потом, и добровољци међу
„гледаоцима“. У другом делу теоријске и практичне обуке изведена је симулација
спасавања радника из „пожара“ на филтеру за пречишћавање гасова у Фабрици
сумпорне киселине.

Топионица старог
рудника у Мајданпеку
马矿旧采坑的冶炼厂
Цела историја Рударскотопионичарског басена Бор, у
ствари, почела је у Мајданпеку,
али скоро пола века пре 1903.
године. Половином 19. века
(1835) Милош Обреновић
позива истакнутог стручњака
саксонских рудокопа Зигмунда
Августа Волфганга Хердера да обиђе нека рудишта у Србији и предложи
мере за њихово обнављање. Хердер је током теренских проспекција у околини Мајданпека и Бора потврдио више лежишта гвоздене, бакарне и друге
руде у количинама довољним за експлоатацију. Нешто касније, 1847. године,
Хердерове налазе потврдио је други рударски стручњак Карло Хејровски који
је препоручио отварање рудника бакра у Мајданпеку, док би у Рудној глави и
Црнајки могли да се отворе рудници гвожђа.
Српска влада је прихватила предлог Хејровског, па је исте године основана
„Милановачка управа рудника”. Да је влада имала озбиљне намере, говори и
податак да је нешто раније неколико свршених гимназијалаца отишло да студира рударство, а тројица од њих, Василије Божић, Ђорђе Бранковић и Стефан
Павловић, били су први инжењери у мајданпечком руднику. Овде је најпре
изграђена топионица (1852), а четири године касније завршена је изградња и
топионице гвожђа- Међутим, обе ове топионице, из различитих разлога, биле
су кратког века.
На снимку из старог албума – топионица старог рудника у Мајданпеку.
Ј. С.

-Циљ превентивне обуке из области ЗОП-а је да радници науче како се
и шта ради у случају акцидентних ситуација. На то нас, између осталог,
обавезује и закон. Показали смо им и како се правилно активира противпожарни апарат и како се рукује њиме, а видели смо и на који начин се спасавају
људи из пожара и извлаче на сигурно. Мислим да смо овом јавном показном
вежбом успели да им дочарамо колико је пожар озбиљна ствар и колико је
важна правовремена и адекватна реакција у таквим ситуацијама – рекла је
руководилац Сектора заштите од пожара у ТИР-у Војка Ђуришић.

Показна вежба заштите од пожара реализована је у оквиру акције „Месец безбедне производње“, коју Компанија у јуну спроводи под слоганом „Заштита од
ризика, уклањање скривених опасности, спречавање незгоде“.
Г. Тончев Василић

