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До краја августа у функцији и ново поље за депоновање јаловине
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Видно напредује изградња „нултог поља“ флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“

У Рудницима бакра Бор 
посао добило још 76 радника

Мајданпечки рудари 
отварају „Чока Мускал”

Странa 3 Странa 6

76名新员工入职RBB 开采Čoka Muskal矿体

全新尾矿库将于8月底投入运营
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Ning Jizhe: Свом снагом подржавамо 
пројекат Zijin Mining Grupe у Србији

Ђорђевић: Повећавају број запослених и 
брину о њиховој безбедности и здрављу

宁吉喆：全力支持紫金矿业塞尔维亚项目

Министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања посетио Serbia Zijin Bor Copper

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. - 
06.07. 2019. године, извршни заменик 
директора канцеларије Управне групе 
за промоцију изградње пројекта “Један 
појас један пут”, извршни заменик ди-
ректора Комисије за државни развој и 
реформу и директор Националног бироа 
за статистику, господин Ning Jizhe је у 
пратњи Амбасадора НР Кине, госпође 
Chen Bo и извршног директора и високог 
потпредседника Zijin Mining Grupe, го-
сподина Fang Qixue-а, посетио компанију 
Serbia Zijin Bor Copper и након обиласка 
рудника, топионице и рафинације, сас-
лушао извештај о инвестицијама Zijin 
Mining Grupe у ˝Један појас један пут˝ и 
статусу пројекта у Србији.

Ning Jizhe је високо оценио модел 
руковођења, начин пословања и тех-
нолошке могућности компаније Zijin 
Mining, изражавајући захвалност 
Компанији због њене велике амбиције 
у погледу развоја на глобалном нивоу 
као и због посвећености очувању по-
четних идеала и спровођењу циљева 
од националног и друштвеног значаја. 
Са задовољством је истакао успехе 
Serbia Zijin Bor Copper-а након само 
шест месеци од преузимања и захвалио 
српским радницима на вредном раду.

 Ning Jizhe је истакао да је компанија 
Zijin Mining настала у једном малом 
граду у планинском пределу провинције 
Fujian, у Кини, која је ослањајући се на 

систем управљања и иновативне тех-
нолошке идеје, успела да постигне из-
узетне резултате и прошири своје 
пословање изван планинског предела и 
своје државе, да се попут “златног фе-
никса који је узлетео и напустио гнездо” 
уздигне и достигне високу ефикасност 
учешћем у развоју пројекта “Један појас 

један пут” као путу светле будућности.
Ning Jizhe је истакао да је инвести-

циони пројекат Zijin Mining-а у Србији 

кључан за “Један појас један пут”, да ће 
пужити пуну подршку и да се нада да 
ће овај пројекат постати узор кинеско-
српске сарадње.

Приликом посете Србији, Ning Jizhe 
се састао са премијерком Србије,  мини-
стром за рударство и енергетику, током 
разговора било је речи и о инвестицијама 

Zijin Mining-а у Србији за које је српска 
страна изјавила да ће дати своју пуну 
подршку.

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Ми-
нистар за рад, запошљавање, социјална 
и борачка питања Зоран Ђорђевић, 
са сарадницима, посетио је (7. јула) 
Serbia Zijin Bor Copper и са представ-
ницима Компаније разговарао о новим 
запошљавањима радника, безбедности 
и здрављу на раду, као и о повредама на 
раду. 

Након састанка, коме су прису-
ствовали директорка Управе за безбед-
ност и здравље на раду Марина Фур-
тула и директор Инспектората рада 
Зоран Ђуровић, делегација Мини-
старства рада, запошљавања, борач-

ких и социјалних питања је у пратњи 
домаћина, главног инжењера у Serbia 
Zijin Bor Copper Jiao Jianminga, раз-
гледала погон флотације у „Великом 
Кривељу“. 

Истичући да је задовољан што је у 
Компанији, која је 17. децембра прошле 
године имала 4.973 радника, а сада 
5.230, безбедност и здравље запослених 
приоритет, министар Ђорђевић је казао:

-У области здравља и безбедно-
сти на раду компанија је од децем-
бра прошле године до данас уложила 
више средстава него што је то био 
случај од 2000. до 2012. године. Такође, 
приметан је напредак у сегменту 
материјално-финансијског положаја 
радника јер су им плате повећане 18 
одсто – изјавио је министар рада. 

Ђорђевић је подсетио и да Компанија 
планира да инвестира 1,26 милијарди 
долара у напредак пословања, што ће 
допринети развоју српске привреде и 
економије.

- Утврдили смо да је број повреда 
на раду мањи 40 одсто од почетка 

2019, у односу на целу прошлу годину. 
Верујемо да ће Компанија улагати у 
мере безбедности и здравља на раду 
како би још више смањили број по-
вреда на раду – рекла је директорка 
Управе за БЗНР Марина Фуртула и под-
вукла да је ниво безбедности и здравља 

на раду знатно виши него раније.
Главни инжењер  у Serbia Zijin 

Bor Copper Jiao Jianming истакао је 
да Компанија и Министарство имају 
заједнички став да се безбедности и 
здрављу на раду, као и заштити животне 
средине придаје велики значај, те да су 

предстојећи планови да улагања у поме-
нутим областима буду све већа.

Састанку са министром рада прису-
ствовали су градоначелник Бора Алек-
сандар Миликић и начелник Борског 
округа Владимир Станковић.

Министар рада истакао је да 
је задовољан што је у Serbia 
Zijin Bor Copper безбедност и 
здравље запослених приоритет. 
– Компанија и Министарство 
имају заједнички став да се 
безбедности и здрављу на раду, 
као и заштити животне среди-
не посвети велика пажња, па 
су планови да улагања у поме-
нутим областима буду све већа, 
изјавио Jiao Jianming. – Ниво 
безбедности и здравља на раду 
је у Компанији знатно виши 
него ранијих година, а утврди-
ли смо да је и број повреда на 
раду мањи 40 одсто од почетка 
2019, у односу на целу прошлу 
годину, рекла Марина Фуртула

Зоран Ђорђевић

Г. Т. В.

乔尔杰维奇部长：紫金公司招聘了新员工并充分考虑到他们的安全与健康
劳动、就业、退伍军人和社会事务部部长访问塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司
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 ЗАГРАЂЕ. – Сада, када им је после 
много година коначно стигла нова 
механизација, а недавно су добили и 

17 нових радника, у Фабрици креча 
„Заграђе“ дали су се у озбиљан посао – 
раскривање површинског копа. До сада 
су, каже управник Милан Јовановић, 
ровни кречњак откопавали мимо 
пројектованих параметара и динамике, 
а све зато што није било довољно уто-
варно-транспортне механизације и 
помоћне опреме, дакле, ни основних 
услова за рад по плану. То је први и 
једини разлог вишегодишњег кашњења 

у раскривању лежишта.
-У очекивању измена технолош-

ког процеса и организације рада, пре 
свега на површинском копу, „Заграђе“ 
је добило нову мобилну дробилицу, 
два камиона за транспорт кречњака, 
а надамо се и набавци утоваривача до 
краја месеца. Све то, уз 17 нових рад-
ника, даје гаранцију да ће производња 
убудуће бити већа и много стабилнија. 
Коначно су створени и предуслови за 
рад на копу број 5 јер је набављен 
контејнер и инсталирана је струја, па 
је сада комплетна механизација тамо 
где и треба да буде – на радилишту, 
а не код радионице копа број 2 као 
раније – наводи Јовановић. 

Развој рударских радова у овом 
погону РББ-а односи се на раскривање 
јужног дела копа и уклањање 60.000 
тона хумуса одатле.

-Осмог јула смо почели са етаже 
410 и планирамо да, због присуства 
глине, све завршимо у овом сушном 
периоду, до краја септембра. Досад је 
извезено 14.500 тона, односно 25 одсто 
планираних количина, па су сви пред-
услови за испуњен план раскривања 
копа на нашој страни. Наравно, 

скидањем хумуса стварамо услове за 
несметану експлоатацију кречањака 
са нижих етажа бар у наредне две 
године - истиче Милан Јовановић. 

Са „петице“ се откопава ровни 
кречњак за производњу комадног креча, 
потребног флотацијама у Кривељу, Бору 
и Мајданпеку, али и хидратисаног креча 
који користи ТИР. Раде две кречне пећи 
и креч се испоручује двема флотацијама 
у Бору, а по једна тура дневно отпрема 
се и у Мајданпек. Одатле је јула, подсећа 
управник, откопано и 12 хиљада кубика 
глине која је отпремљена у „нулто поље“ 
за изградњу заштитне бране кривељског 
флотацијског јаловишта.

-Поред одржавања производног 

процеса на копу и у кречани, доста 
смо у последње време урадили и по 
питању уређења радног простора. 
Око 13.000 тона отпадног материјала, 
који је годинама „таворио“ у фабрич-
ком кругу, извезли смо на депонију – 
напомиње управник „Заграђа“. 

Почетком јула, додаје, покренута 
је и процедура за трајно решавање 
водоснабдевања. Фабрика креча „За-
гра ђе“, наиме, од отварања 1967. го-
дине није имала уредно и стабилно 
снабдевање индустријском, санитарном 
и пијаћом водом. Сада, после састанка 
са представницима ЈКП „Водовод“, и тај 
проблем покренут је са „мртве тачке“. 

Г. Тончев Василић

终于能够大展身手

Актуелно

И „Заграђе” дочекало својих „пет минута”
Нова опрема и нови радници реанимирали Фабрику креча

У Рудницима бакра Бор посао добило још 76 радника

76名新员工入职RBB

新设备及新员工为石灰厂注入活力

РББ. – Најмлађи у групи кандидата 
за заснивање радног односа у Рудницима 
бакра Бор, Дарко Бузејић, има само 19 
година и са братом Дамиром, који је 
тек две године старији, био је пажљив 
слушалац упутстава о безбедности и 
здрављу на раду, историјата и органи-
зационе структуре Компаније, као и ос-
новних права и обавеза из Колективног 
уговора. Браћа Бузејић, родом из Влаола, 
дошли су 5. јула у РББ да са још чет-
рдесет двојицом колега склопе уговор 
о раду и осмог јула се јаве на посао. 
Браћа су, конкретно, упућена у рудник 

„Велики Кривељ“ где ће обојица бити 
руковаци рударском механизацијом, а 
били су у групи одабраних још за по-
слове пумпара, бушача, палиоца, баге-
ристе, дробионичара и руковаоца одла-
гачем транспортног система. Примљена 
су 44 нова радника, од којих ће петорица 
плату зарађивати у „Заграђу“. 

-Желео сам да се запослим у Zijinu 
првенствено да бих имао свој динар. 

Завршио сам Машинско-електротех-
ничку школу, смер „возач моторних 
возила“ и хтео сам одмах да почнем 
да радим. Једва чекам да видим 
кривељски коп, бићу тамо рукова-

лац рударском механизацијом – каже 
Дарко Бузејић, рођен 2000. године. Са 
њим у групи је брат Дамир и обојица ће 
радити у највећем борском руднику. Баш 
као и њихов отац, кажу.

-Млађи брат још увек није видео 
коп, али ја јесам јер сам годину и 

седам месеци радио у обезбеђењу и 
чувао имовину РТБ-а. Врло добро 
познајем рудник и машине које тамо 
раде, па се нећу с тим, као Дарко, 
срести први пут – додаје две године 
старији Дамир Бузејић. 

Дарко није сигуран коју би машину 
волео да му повере и каже да ће му си-
гурно бити занимљиво на послу јер 
тек треба да открије све његове чари. – 
Добар је осећај када те позову и кажу 

„примљен си“, то ме држи и сада у 
некој слаткој неизвесности. Узбуђен и 
усхићен сам у исто време – каже млађи 
Бузејић.

У другој групи новајлија за „Велики 
Кривељ“ и „Заграђе“, који су истог дана 
са послодавцем потписали уговоре о 
раду, били су возачи тешких возила. 
Њих 26-орица јавила су се на посао 
управнику кривељског копа, а петорица 
су отишла у „Заграђе“. Половина их је 

из околних борских села и за нијансу су 
старији од колега из прве групе. 

Сви они су, пре потписивања уговора 
о раду, најпре обавили лекарске пре-
гледе и добили потврду о здравственој 
способности за рад. Баш као и њихове 
колеге, које су недељу дана раније завр-
шиле обавезну процедуру. Тада је, на 
Видовдан, њих 66-оро склопило уговоре 
о раду. У оба наврата посао су укупно 
добила 142 нова радника – 87 у руд-
нику „Велики Кривељ“, 38 у Јами и 17 
у „Заграђу“. 

Од почетка године, у свим огра-
ницма Serbia Zijin Bor Copper запослено 
је укупно 325 радника. На посао у РББ 
долази 145 нових људи, у погоне РБМ-а 
улази додатних 126 запослених, а 22 
нова радника шихту зарађује у ТИР-у. 
Дирекција и угоститељство запослили 
су још тридесет двоје. 

Г. Тончев Васлић

Милан Јовановић: У очекивању измена технолошког процеса и 
организације рада, пре свега на површинском копу, „Заграђе“ је до-
било нову мобилну дробилицу, два камиона за транспорт кречњака, 
а надамо се и набавци утоваривача до краја месеца. Све то, уз 17 
нових радника, даје гаранцију да ће производња убудуће бити већа 
и много стабилнија. – У току раскривање копа и уклањање 60 
хиљада тона хумуса

Добар је осећај кад те позову и кажу „примљен си“

Овако позив Компаније да потпише уговор о раду и постане руко-
валац рударском механизацијом на кривељском копу коментари-
ше млађани Дарко Бузејић. Са својих 19 година, он је, заједно са 
братом и још четрдесет двојицом нових „колега“, осмог јула почео 
да ради у РББ-у. – Истог дана прву шихту уписао је и 31 возач теш-
ких возила. – Од почетка године, у свим ограницма Serbia Zijin Bor 
Copper запослено је укупно 325 радника. - На посао у РББ долази 
145 нових људи, у погоне РБМ-а улази додатних 126 запослених, а 22 
нова радника зарађује плату у ТИР-у. Дирекција и угоститељство 
запослили још тридесет двоје

Браћа Бузејић

Са „југа” треба скинути 60 хиљада тона хумуса

接到紫金公司电话，听到“面试通过”这句话的感觉真好

Милан Јовановић
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. 
– Безбедност у производним пого-
нима Serbia Zijin Bor Copper се посте-
пено побољшава. Међутим, током њене 
контроле утврђено је да има много 
проблема, као што је непостојање и 
необезбеђене ограде које су опасне и 
лако доводе до несрећа на радним ме-
стима. Да би се смањио ризик због 
недостајућих ограда и необезбеђених 
места где се одвија производња, као и 
елиминисала потенцијална опасност по 

безбедност радника, компанија је одлу-
чила да спроведе посебне активности на 
поправци ограда. 

У обавештењу о спровођењу по-
себних поправки заштитних ограда 
(објављеном 17. јула) најпре је оцењено 
њихово садашње стање и ризик на 
радним местима. На неким степени-
цама недостају заштитне ограде или су 
необезбеђене, а многе степенице имају 
само пола ограде, тако да може лако 
да се падне. Гвоздена газишта степе-

ништа и високи подови су прилично ко-
родирали, а неки варови нису довољно 
чврсти, па радници могу да пропадну 
кроз њих. Такође и опрема, што све 
може довести до повреда. Ограда нема 
уз ивице, око рупа и јама, уз зидне лајсне 
и рупе за темељ у које радници и опрема 
могу да пропадну. На опасним местима 
и областима где се одвијају опасни про-
изводни процеси – нема ограде, па до 
несреће може доћи када људи дођу до 
таквих места. Производна опрема и 
објекти нису опремљени заштитном 
оградом или штитницима који су, такође, 
подложни механичким оштећењима.

Због свега овога, једна од активно-
сти коју је компанија наложила јесте 
самоинспекција на свим радним ме-
стима (од 15. јула до 10. августа). Сви 
руководиоци треба да придају велики 

значај заштитним оградама, да би се 
производња одвијала безбедно. Такође, 
да организују инспекцију ограда на 
свим местима у оквиру своје зоне одго-
ворности, евидентирају постојеће про-
блеме, утврде планове побољшања и 
постепено их спроводе. Заваривање и 
учвршивање ограда треба обављати по 
потреби. Задужени радници треба да 
буду опрезни и опремљени заштитном 
опремом, посебно када раде на ивицама 
и опасним местима.

У периоду од 11. до 15. августа 
обавиће се свеобухватна инспекција. 
Наиме, Сектор за безбедност у 
производњи ће одредити релевантно 
особље за инспекцију посебних актив-
ности које ће се одвијати на поправци 
ограда.

Ј. Станојевић

Екологија
Обука за примену „Основних стандарда управљања ЗЖС” 

И у Мајданпеку едукација о заштити животне средине

公司组织塞方管理人员开展环境秩序管理基本标准培训

与工作环境相关的环保法规

Еколошка правила за уређен радни простор

За већу безбедност у производним погонима Компаније

加强公司生产车间安全

维修护栏

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – 
Почетком јула организована је обука за 
српски део менаџмента свих огранака 
компаније ради информисања о „Ос-
новним стандардима заштите животне 
средине Serbia Zijin Bor Copper DOO 
Bor (пробна имплементација)”. Наиме, 
у циљу јачања управљања заштитом 
животне средине, стварања стандар-
дно чистог, уређеног, високоефикас-
ног и здравог радног окружења, али 

и побољшања корпоративног угледа, 
компанија је дефинисала, а Сектор ЗЖС 
и екологије припремио и објавио овај 
документ који је у пробној примени од 
12. јуна. 

- Предавање је намењено српским 
руководиоцима огранака и управ-
ницима, како би се упознали са 
садржајем документа и, уз помоћ 
служби екологије, организовали 
обуке до крајњих извршилаца по-

слова у погонима. Ово тим пре што 
су, посматрано кроз читаву структуру 
и систематизацију радних места, од-
говорна лица свих огранака и сек-
тора најодговорнији за управљање 
заштитом животне средине тако 
што брину не само за подстицање 
спровођења радова на заштити ЖС, 
већ и за њихову реализацију у разли-
читим производним погонима, радио-
ницама, тимовима и радним местима 
– казала је Мирјана Марић, руководи-
лац Сектора заштите животне средине и 
екологије, која је (трећег јула) била пре-
давач на обуци полазника из РББ-а.

Наша саговорница подсећа да су 
у овом документу формулисана пра-
вила која за циљ имају промовисање 

унапређења заштите животне средине у 
компанији, јачање еколошке свести за-
послених и унапређење њихове профе-
сионалности, креирање лепог и чистог 
радног окружења (озелењивања радног 
простора, као и свих прилазних путева 
и стаза) и успостављање доброг имиџа 
компаније у области екологије. Ови 
стандарди треба да помогну и допри-
несу бољем уређењу и ефикаснијем 
управљању радном средином и односе 
се на подручја у надлежности Serbia 
Zijin Bor Copper, укључујући админи-
стративну управу (канцеларијски про-
стор), производне погоне рударских, 
флотацијских и топионичких процеса, 
али и целокупно њихово окружење.

Ј. Станојевић

РБМ. - У оквиру промовисања 
унапређења заштите животне средине, 
јачања еколошке свести запослених и 
унапређења, не само професионалности 
већ и креирања чисте и уређене радне 
средине, у Руднику бакра Мајданпек 
током јула реализована је едукација за 
све запослене. Њен циљ је у овој фази, 
поред осталог и усаглашавање захтева 
компаније са стандардима Републике 
Србије, пошто се у процедури многе 
ствари разликују. Разлике су највеће 
на површинском копу и јаловишту, 
али је последњих месеци постала све 
видљивија активност усмерена да се по-
зитивно и у мери у којој је могуће, одго-
вори обема странама.

- Запослене спроводимо кроз про-
цедуру 18 „Спровођење мера заштите 
животне средине“. Реч је о активно-
сти везаној за одржавање хигијене и 
уређење радне средине. Запосленима 
скрећемо пажњу на правила која 
је и раније требало примењивати. 
Додуше, неке смо мање или више ре-
ализовали, а ово је увод у процедуру 
којом је предвиђено да одређеним по-
словима запослени дају и лични до-
принос. Осим одржавања хигијене и 
уређења непосредног радног простора 
ту је и обавеза да се у погонима пра-
вилно разврстава и складишти отпад 
и слично - каже Сандра Барбуловић, 
инжењер за заштиту животне средине 

и један од едукатора. Признаје да за 
жељене резултате треба порадити на 
стварању услова, али је битно да се од 
нечега крене. - Све што не може да се 
усклади са нашим стандардима и за-
конима неће бити захтевано, рецимо, 
везано за извођење грађевинских по-
слова. Примењиваће се само оно што 
је у складу са прописима за одређену 
област.

Едукацијом су били обухваћени за-
послени у дирекцији, а потом је кренула 
и по погонима. - Суштина је да је не-
опходно да сарађујемо, да заједнички 
радимо на уређењу радног окружења, 
али тако допринесемо подизању без-
бедности и квалитета услова рада - 
додаје Александра Антић, референт за 
екологију.

С. Вукашиновић

М. Марић: Одговорна лица свих огранака и сектора 
најодговорнији за управљање ЗЖС тако што брину не само за 
подстицање радова у овој области, већ и за њихову реализацију

Већи значај екологији

Сви запослени пролазе кроз процедуру 18 „Спровођење 
мера заштите животне средине“. – Циљ је јачање 
еколошке свести и унапређење професионалности и 
креирање чисте и уређене радне средине

Поправка заштитних ограда
Сви руководиоци треба да 
организују инспекцију ограда, 
евидентирају проблеме, утврде 
и спроводе планове побољшања. 

- Сектори, огранци и рудници ће 
саставити детаљан план за ограде 
које недостају на радним местима

马矿开展环保培训

充分重视生态环境
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ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. – У Флотацији „Велики Кривељ” 
обављен је свеобухватни дводневни 
ремонт током кога су изведени веома 
битни захвати. Комплетан погон стао је 
9, а поново покренут 11. јула (дробљење, 
хала млевења и флотирања и тзв. водени 
застој). Јер, само када се заустави цео 
погон и сва вода (пумпе са јаловишта и 
из реке), како нам је објаснио Грацијан 
Страиновић, управник Флотације 
„Велики Кривељ”, могу да се замене 
вентили. У делу дробљења промењене 
су две транспортне траке, као и лежајеви, 
санирана су два редуктора и прегледани 
остали. Тај посао је, по речима нашег 
саговорника, веома важан да би се ста-
билизовао рад дробљења, пошто су се 
претходно често дешавали хаваријски 
застоји после којих су следиле обавезне 
санације. Стога овде очекују да ће након 
ремонта бар на позицијама где је рађено, 
а то је редуктор на траци 2810 и 2220, 
решити те проблеме за дужи временски 
период. Било је и пратећих активности 
(санација сипке).

- Веома озбиљан подухват је 
замена транспортне траке 2910 
између дробљења и флотације. 
Последњи пут је то учињено 2008. 
(радни век јој је десет година), тако 
да је дошло време да је мењамо. Када 
је реч о флотацији, већ дужи период 
се провлаче одређени проблеми - 
зупчаници су доста дотрајали, по-

готово на млиновима са шипкама, 
а појавиле су се и пукотине на 
темељима. Кренули смо да санирамо 
једну по једну секцију, тако што је 
на млину са шипкама прве секције 
(позиција 3810) замењен погонски 
зупчаник, а обновљени су и темељи. 
Надам се да ћемо после овога имати 
много мирнији и стабилнији рад 
ове млинске секције. Поред тога, на 
истој линији на млину са куглама 
средили смо извозно звоно. У мају 
је био хаваријски застој када је оно 
испало, па је привремено санирано 
а сада је трајно решено. Такође, ус-
мерили смо јаловину испод флота-
ционих машина, јер је до сада ишла 
неконтролисано зато што су се ти 
канали одавно урушили. Надам се 
да ћемо у наредном периоду имати 
чистији погон и у том делу испод 
флотационих машина, пошто ћемо 
сву јаловину усмерити у канале, а не 
да се разлива на све стране – рекао је 
Страиновић. 

Осим тога, у хали млевења и 
флотирања обложено је излазно чело 
на млиновима 3810 и 3090, као и улазно 
чело на млину 3930. Избаждарене су 
ваге, јер то може да се ради само када су 
овакви застоји. Наш саговорник додаје 
да се ваге баждаре стално по процедури 
како то електроничари стандардно раде. 
У оваквим приликама, када нека секција 
дуже стоји, симулира се процес – пушта 

се трака, пуни се велика посуда испод 
ње и камионом одвози на вагу, што је 
најпрецизнији начин да се наштелује 
вага (ради се једном годишње). Током 
овог застоја избаждарене су ваге на све 

три линије, проверено је да ли су ис-
правне и колико су прецизне. 

- После овог ремонта очекујемо 
много стабилнији систем дробљења 
који нам је посебно у претходна два 
месеца задавао велику главобољу, 
јер није било континуитета у раду 
због ситних кварова, а у флотацији 
сигурнији рад прве секције. На све 
три раде се ситни захвати, али на 
првој се мења зупчаник и ојачава 
темељ, што је веома озбиљан подухват. 
Надам се да ће цео тај погонски склоп 
и редуктор да ради мирније, са мање 
вибрација, и да ћемо имати већу 
сигурност. Оно што нам је задавало 

велики проблем у прошлости је 
то што нема стабилности - стално 
имамо неке испаде, застоје, што је 
веома штетно за процес производње. 
Поготово флотацијска концентрација 
захтева континуиран и стабилан рад. 
У процесу флотирања параметри 
мора да буду стабилни, јер се ту одвија 
сложен физичко-хемијски процес 
(раздвајање минерала бакра од 
јаловине). Мора да се подесе густине, 
пх вредност, доза реагенаса, тако да су 
капацитети веома важни. Ако стално 

„испада” једна секција, мења се 
капацитет, густина, параметри и све 
то утиче на коначан производ нашег 
погона – истакао је управник кривељске 
флотације. 

У ремонту су учествовали радници 
Флотације „Велики Кривељ” (рудари и 
машинци), али је било много њих и из 
других погона, будући да је било доста 
посла. Примера ради, првог дана застоја 
било је 30 бравара и десет варилаца 
из осталих производних целина. 
Страиновић оцењује да је ремонтом 
укупно било обухваћвено 250 људи у 
две смене. Од тзв. трећих лица једино 
је био ангажован Wolong ATB FOD чији 
су радници наменски направили цев од 
12 мм (уместо стандардне од четири мм), 
којом се допрема ваздух ниског притиска 
у флотационе машине, и поставили је на 
предвиђено место.

Ј. Станојевић

Новим багером брже до квалитетне руде са кривељског копа

Свеобухватни дводневни ремонт агрегата у кривељској флотацији

Офанзива „Југоисток“
РББ

全新挖掘机保障了VK露采坑中矿石的快速供应

VK选矿厂全面检修三天

保障安全生产

КОП КРИВЕЉ. – Поред девет 
„белаз“ дампера, једног „тонли“ ками-
она, по једног утоваривача и ровокопача, 
као и помоћне механизације, кривељски 
рудари крајем јула добили су и моћне 

„коматсу“ машине - багер ПЦ 4000 и 
булдозер 375. На нови багер, који треба 
да почне да ради од августа, озбиљно 
рачунају и кажу да ће он бити „кичма“ 
производње у наредном периоду.

-Нови „коматсу“ багер ће до 
краја јула склопити наши људи из 
електро и машинског одржавања, а 
са њима је на терену и представник 

фирме испоручиоца који води посао 
и контролише да све иде по проце-
дурама. Први задатак нове машине 
биће раскривање југоисточног дела 
копа, односно уклањање јаловине 
испод самог „центра“ или „види-
ковца“. Ту обављамо припремне 
радове за отварање етаже 320, па 
проширујемо захват јер нам је не-
опходан за развој југоистока. „Ва-
трено крштење“ ће, дакле, нови 
багер имати на том месту, а касније 
ћемо га преселити на позицију 
где сада, у југоисточном делу 

копа, али на коти 335, ради багер 
К2. „Двојка“ ће тада отићи у нови 
кречњачки захват, где имамо 
нову „кришку“ коју ће она полако 

„јести“, а новајлија ће остати у 
југоисточном делу јер, почев од 
коте 305, очекујемо знатне коли-
чине квалитетне руде. Зато нам је 
на том месту потребна висококапа-
цитативна и поуздана машина, која 
неће често стајати због одржавања 
– каже руководилац минирања Пред-
раг Голубовић, који мења управника 
кривељског копа Дејана Митића. 

Нови багер, као шести по реду, 
појачава „апетите“ за електричном 
енергијом, па је због тога у плану 
реконструкција постојеће трафо-ста-
нице од осам мегавата. – Идеја је да 
се инсталирају две линије – једна 
од осам, а друга од четири мега-
вата, како би се подмириле енер-
гетске потребе свих багера – додаје 
Голубовић. 

Производни тренд кривељских 
рудара је добар, каже у наставку наш 
саговорник. Сада се са две локације от-
копава квалитетна руда, па се ређе при-
бегава прављењу „композита“, односно 
мешању боље и лошије руде. И садржај 

је повољнији у односу на ранији период, 
па плански месечни задатак „на руди“ 
није недостижан.

-Сада смо малтене на сто проце-
ната остварења плана и „на јаловини“ 
јер смо за 23 јулска дана дали 1,253 
милиона тона. План за цео месец је 
1,7 милиона, па рачунам да је реално 
да у наредних недељу дана достиг-
немо бар 1,6 милиона тона раскривке. 
Додамо ли томе још и 730.000 тона 
руде, укупне месечне ископине ће јула 
премашити 2,3 милиона тона. План 
је и да до краја месеца произведемо 
2.340 тона бакра у руди – наводи Пред-
раг Голубовић.

Све је лакше када има ко да ради 
и са чиме. Примљени су и нови рад-
ници - возачи тешких камиона, рукова-
оци помоћном механизацијом, електри-
чари, бравари. Са новим људима је, како 
Голубовић тврди, лакше организовати 
посао. – Неки се још увек обучавају, 
а неки дежурају на месту где скла-
памо нови багер. Поучени искуством 
из претходних година, формирали смо 
четири екипе од по два човека које 
даноноћно пазе да нам скупи делови 
не нестану.

Г. Тончев Василић

На млину са шипкама прве секције замењен погонски зупчаник. - У 
делу дробљења промењене две транспортне траке. – Г. Страиновић: 
После ремонта очекујемо много стабилнији систем дробљења. – У 
ремонту учествовало укупно 250 људи из кривељске флотације и 
других погона

Први задатак нове машине биће 
раскривање југоисточног дела 
копа, односно уклањање 
јаловине испод самог „центра“ 
или „видиковца“. Почев од 
коте 305, одатле очекујемо 
знатне количине 
квалитетне руде, па смо 
озбиљни у рачуници да 
ће та позиција бити 

„кичма“ производње 
у наредном 
периоду, каже 
Предраг 
Голубовић

Сигурнији рад прве секције

向东南方向继续开展开采工作
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Створени услови за успешну јулску производњу у мајданпечком руднику

Мајданпечки рудари раскривају југ „Јужног ревира”

马矿南坑南侧将启动剥离工程

已为马矿7月份的成功生产创造条件

开采Čoka Muskal矿体

剥离量超越计划并打破纪录

Отварају рудно тело „Чока Мускал”

РБМ. - Запослени у Руднику бакра 
у Мајданпеку успели су током јула 
да досегну, а у неким сегментима и 
прескоче високо подигнуту лествицу 
планских задатака, показујући да, када 
за добар рад постоје услови, резултати 
не изостају. То је посебно било видљиво 
на површинском копу, где је план 
укупних ископина, иако са три милиона 
тона зацртан значајно изнад рекордног 
јунског учинка, остварен у потпуности. 
Јер, дневни план укупних ископина 
је у последњој декади јула значајно 
премашивао захтеване вредности и тако 
допринео остварењу месечног.

- Обистинила су се наша 
предвиђања да ће се у другој половини 
године стећи услови за знатно бољи рад 
и резултате - истиче Бранислав Томић, 
извршни заменик руководиоца огранка 
Мајданпек. Подвлачи да су управо то 
прилике у којима запослени упоредо 

треба да добију битку за побољшање 
радно-технолошке дисциплине, а и са 
несмањеним значајем дају допринос 
контроли, обуздавању, па и смањењу 
трошкова. - Остварени резултати 
потврђују значај опремљености 
производње рударском опремом и 
механизацијом, због чега њеном 
одржавању, чувању и рационалном 
коришћењу на сваком месту, свако од 
запослених треба да допринесе.

На површинском копу активност се 
одвијала на Истоку 1, „Чока Мускалу” 
и Платоу 375, а руда стизала само са 
Истока 1 и то са просечним нешто 
сиромашнијим садржајем, од 93,6 одсто 
планираног. - Имали смо резултат на 
нивоу плана. Невелики заостатак на 
руди, од око 5,6 одсто стигао је као 
последица смањених капацитета 
у погону дробљење. Због тога смо 
активирали отворени склад, али без 
багера он није могао да се довољно 
шири, а ми да остваримо план. 
Притом, садржај је на почетку месеца 
био испод планираног, а онда се 
донекле побољшао - каже Пеко Минић, 
технички руководилац Површинског 
копа. Напомиње да су од значаја за 
постигнуте резултате на јаловини 
тешкоће у функционисању Фазе 1 
транспортног система, потреба замена 
трака, па и са помоћном механизацијом 
и испадањем ровокопача, односно, 
булдозера из производње. - Иако су 
машине доста добро функционисале, 
долазило је до цурења уља које је 
решавано, радило се и на побољшању 

квалитета рударских саобраћајница. 
Оне ће, међутим, потребан квалитет 
достићи тек када будемо успели да их 
наспемо дебелим слојем кречњака.

На површинском копу РБМ-а 
је током јула радило и више од 
сто новопримљених радника. 
Претпостављени кажу да су се 
возачи или бар већина од њих боље 
уклопили него руковаоци рударском 
механизацијом, али и то полако долази 
на своје. Добру околност представља 
спремност кинеских стручњака да 
додатно обуче руковаоце.

За запослене у Флотацији РБМ-а 
јул је, како каже Жељко Михајловић, 
технички руководилац производње, 
био нешто тежи месец не само због 
застоја на шестој секцији услед 
репарације излазног чела и рукавца 
млина са куглама. На дробљењу су 

учестали проблеми са тракама, у 
ситари, а у филтражи се уходавање 
филтер-пресе одвијало у знаку честих 
кварова. - За 24 дана произведене 
су 1.373 тоне бакра у концентрату 
(са одређеним количинама сребра 
и злата), у захтеваном квалитету 
и са одличним искоришћењем. То 
месечну производњу приближава 
планским захтевима и продукцији 
скоро две хиљаде тона црвеног метала 
у концентрату.

У Флотацији су, уз редован рад и 
производњу, били ангажовани и на 
задацима који су по значају сврстани 
у приоритетне (измештање пловеће 
пумпне станице у оквиру које се 
очекује да нови понтон буде спреман за 
поринуће 6. августа).

С. Вукашиновић

РБМ. - Почетком друге половине 
календарске године у Руднику бакра 
Мајданпек интензивирана је актив-
ност на раскривању рудног тела „Чока 
Мускал“ које, заправо, представља 
јужни део лежишта „Јужни ревир“ – 
Мајданпек, чиме се површински коп 
на Јужном ревиру шири са Истока 1 на 
којем је последњих месеци тежиште ру-
дарских активности.

- Рад на „Чока Мускалу” смо за-
почели раније, али је крајем јуна се-
лидбом „ОК” багера, са коте 375 из 
Фазе 1 на етажу 560 „Чока Мускала”, 
раскривање постало динамичније. 
Тај багер је сада већ на коти 545 
западног дела овог рудног тела, 
по источној страни на коти 570-
560 ради ровокопач „волво 2”, уз 
ангажовање бушилица „epiroc” 2 
и 4 - каже Горан Репеџић, главни 
пословођа производње на површин-
ском копу. - У јулу би са „Чока Му-
скала” требало да уклонимо 700 
хиљада тона раскривке и у првој по-
ловини месеца смо имали остварење 
по плану, с тим што су 3-4 возила 

„белаз” била ангажована уз „ОК” 
багер, док су уз ровокопач „волво” 
два камиона „tonly”. Како се на 
источној страни откопава квалите-
тан материјал, кречњак, те се коли-

чине користе за насипавање путева 
на Јужном ревиру. 

Подсетимо да је “Чока Мускал” 

јужни део лежишта „Јужни ревир“ – 
Мајданпек. Истраж ним бушењима 1995. 
године у периферним делови ма повр-

шинског копа „Јужног ревира” у правцу 
Флотације рудника, кроз 13 вертикалних 
истражних бушотина укупног обима 

бушења 2149,6 метара, издво јено је 
више орудњених интервала у сулфидној 
зони. Дебљина орудњених интервала по 

поје ди ним бушотинама знатно је вари-
рала и кретала се од два до 151 метра. 
Како стоји у „Елаборату о резервама ле-
жишта бакра Јужни ревир – Мајданпек”, 
из 2011.године, истражним бушотинама 
рађеним у 1995. непосредно са повр-
шине терена набушена је оксидна зона 
са повишеним садржајем бакра, злата и 
сребра, дебљине до 40 метара, а и 1996. 
дошло се до сличних сазнања. У произ-
водним плановима за ову годину, према 
подацима из службе припреме Повр-
шинског копа РБМ-а, са „Чока Мускала” 
би требало скинути више од седам мили-
она тона укупних ископина, од чега 411 
хиљада тона рудепросечног садржаја од 
0,334%.

- Друга половина године је период 
у којем ће морати да се ради знатно 
више и одговорније, будући да нас, 
уз велике планске обавезе, очекује 
и покушај да надокнадимо бар део 
подбачаја из првог полугођа. То, на-
равно, неће бити нимало лако, али 
традиционално повољније временске 
прилике и знатно боља опремљеност 
производње би у томе могли да буду 
добри савезници, баш као и чињеница 
да ће се уз Исток 1 радити и на „Чока 
Мускалу”- каже Бранислав Томић, 
помоћник за послове управљања у 
РБМ-у

Дневни учинак у другој половини јула често премашивао 100 хиљада 
тона. - За 24 дана произведено 1.373 тоне бакра у концентрату, у 
захтеваном квалитету и са одличним искоришћењем, па је, и поред 
нижег садржаја, коначан јулски резултат на корак до планираног

Полугодишњи учинци 
бољи од лањских

Остварена производња у Руднику 
бакра у Мајданпеку у првој полови-
ни ове године није блистава, будући 
да је осетно испод планиране, али је 
великим делом изнад остварене у ис-
том периоду претходне године. Брже 
се одвијало раскривање, јер је „поди-
гнуто” више од 10 милиона тона иско-
пина. Откопано је више руде, али ни 
знатно боље искоришћење није могло 
да анулира то што је просечан садржај 
за више од четвртине заостајао за пла-
нираним. 

Раскривање преко плана и рекордно

Крајем јуна пребацивањем „ОК” багера почело раскривање 
„Чока Мускала” по етажи 560. – Са овог рудног тела ове године 
треба уклонити седам милиона тона ископина, од чега 411 
хиљада тона руде

С. Вукашиновић
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РБМ. - Несмањеним темпом у 
Рудник бакра Мајданпек и даље стиже 
рударска опрема и помоћна механизација 
потребна за реализацију амбициозних 
производних задатака. Почетком јула 
стигао је велики утоваривач точкаш 
„волво” L220H, а током месеца преса 
за пнеуматике, па и велики утоваривач 
манипулатор, виљушкар са хватаљкама 

за монтажу и демонтажу пнеуматика. 
И рударској „флоти” најављено је ново 
појачање - још 12 тешких возила „tonly“.

Утоваривач је обрадовао запо-
слене на површинском копу Рудника 
бакра. Јер, реч је о моћној машини 
из нове Х-серије. Он је ефикаснији, 
продуктивнији и “интелигентнији” од 
претходног модела из Г-серије. Његова 

економичност је већа до 15 одсто због 
снажног мотора, друге генерације 
OptiShift технологије и нове, суве 
П-кочнице. Да би продуктивност 
била већа до 10 одсто, овај модел уто-
варивача има нов мењач, квачило и 
промењен пренос.

- У питању је моћна машина, са ка-
шиком запремине пет кубних метара, 
D13E дизел мотором снаге 279 кило-
вата и укупном тежином од 35,5 тона - 
објашњава карактеристике првог јулског 
“појачања” Братислав Благојевић. 
Додаје да ће добро послужити потре-
бама производње на површинском копу, 

за проширење путева на радилиштима, 
подизање банкина, померање каблова 
и друге послове. Оно што карактерише 
ову машину је и лако сервисирање. Јер, 
кабина може да се нагне под углом од 30 
или 7 степени, а поклопац мотора се ак-
тивира електричним путем. Поред тога, 
провера кочница се обавља помоћу ин-
дикатора њиховог хабања на точковима. 

- Добро ће нам доћи и преса за 
демонтажу и монтажу пнеуматика 
коју годинама нисмо имали - каже 
Благојевић. Додаје да су без ње били 
принуђени да импровизују помоћу 
виљушкара и других машина које су 
практично коришћене ненаменски, а 
у великој мери радили и ручно. - Тако 
ће сви пнеуматици на површинском 
копу, без обзира на димензије, моћи 
брже да се монтирају и демонтирају.

Гумарима ће посао бити олакшан 
јер је крајем месеца стигао и велики 
манипулатор, утоваривач, виљушкар 
са хватаљкама за монтажу и демон-

тажу. Одржавање опреме, уз помоћ по-
менутих машина и још неких алата, 
одвијаће се лакше, а рад ће бити бржи 
и ефикаснији. И „флота” тешких возила 
постаје снажнија, јер је, од 17 колико 
је у јулу требало да стигне, 12 камиона 

“tonly”за одредиште добио површински 
коп РБМ-а.

У Рудник бакра Мајданпек и даље стижу нове рударске машине

Велики утоваривач за бројне послове на копу

РБМ

马矿的新设备到厂

露采坑急需大型铲车
Утоваривач точкаш „волво” L220H са кашиком запремине пет куб-
них метара, дизел- мотором снаге 279 киловата и укупном тежи-
ном од 35,5 тона. – Јулска “појачања” - преса за демонтажу и мон-
тажу пнеуматика, велики манипулатор, утоваривач, виљушкар са 
хватаљкама, као и још 12 тешких возила “tonly”

清理马矿选矿厂管道

确保稳定供水

За стабилно водоснабдевање

би требало да буде испоштован, јер је 
највећи део захтевног посла, упркос про-
блемима, обављен. Поред пресељења 
пловеће пумпне станице, чишћење це-
вовода од наслага материјала таложе-
ног током деценија коришћења, од по-
себног је значаја за РБМ због стабил-
ног снабдевања флотацијске прераде 
техничком водом. Посао за који су ан-
гажовани стручњаци “Енвиросерва” из 
Београда је потрајао дуже него што се 
очекивало, пре свега, зато што су на-
слаге материјала биле много веће, од 
претпостављених. Већ на самом старту 
показало се да је депонованим камен-
цем захваћено чак и до 50 одсто преч-
ника цеви.

- Испоставило се да је закрчење из-
узетно велико, посебно у доњем делу 
цевовода где скоро да није било сло-
бодног отвора - објашњава Светомир 
Мустецић, главни инжењер за развој 
и инвестиције. Додаје да се ова актив-

ност одвијала у знаку сталних прекида 
до којих је долазило понекад зато што у 
РБМ-у нису реализовали свој део оба-
веза у погледу припремних радова, а 
често и што су стручњаци “Енвиросерва” 
позивани интервентно да чисте цевовод 
на другим локацијама. 

За чишћење цевовода пловеће 
пумпне станице припремљени су реви-
зиони отвори, цевовод је био откопан 
на тим местима, прилаз направљен, али 
се рачунало да су нагомилане наслаге 
у цевима мање од оних које су се на-
кнадно откривале. Из “Енвиросерва” су 
оградили простор на којем су складиш-
тили омекшиваче, дали инструкције шта 
треба да се уради и како постави због 
испирања цевовода и усмеравања према 
флотацијском језеру. Као кућа са серти-
фикатом за екологију, учинили су све да 
посао обаве уз поштовање еколошких 
стандарда. 

С. Вукашиновић

Деценије коришћења цевовода, без чишћења, закрчиле цеви . - По-
сле више померања рокова, “Енвиросерв” из Београда се обавезао 
да до краја јула заврши чишћење цевовода од наслага материјала

РБМ. – Из “Енвиросерва” Београд 
обећали су Руднику бакра Мајданпек 
да ће чишћење цевовода бити окончани 

до 27. јула. После више пролонгирања 
рокова (било је планирано да се још 
током пролећа приведе крају), најновији 

С. Вукашиновић

У мајданпечкој Флотацији очишћен цевовод

Утоваривач је ефикаснији, продуктивнији и „интелигентнији” 
од претходног модела из Г-серије

Утоваривач ће добро послужити за проширење путева на радилиштима, 
подизање банкина, померање каблова…

И „флота” тешких возила постаје снажнија за још 12 камиона „tonly”

Каменцем била захваћена чак половина пречника цеви



Четвртак, 1. август 2019. Број 2308, страна 8

Коначно почела да ради и мајданпечка филтер-преса

Две трећине реке уведено у метално корито

马矿的压滤机终于开机了

历经磨难

РБМ. - После више пролонгирања у Филтражи 
Рудника бакра Мајданпек пуштена је у рад нова фил-
тер-преса. Претходно, обављено је пробно тестирање 
у присуству сервисера „Метсо Минералс“. Са њима 
и представницима извођача радова, сачињен је запис-
ник о примопредаји. Иако су почетак рада и уходавање 
обележили чести и различити кварови, требало би да 
се, како време одмиче, поступак устали, а проблема 
буде све мање.

- У фази пројектовања начињен је пропуст у 
димензионисању тракастог транспортера Т21, 
који прихвата сув концентрат из филтер-пресе и 
даље га транспортује до Т22, што је резултовало 
реконструкцијом пресипа са филтер-пресе на 
траку Т21 у два наврата и било главни разлог за 
продужетак монтажних радова – објашњава Дејан 
Вагнер, технички руководилац Филтраже. Додаје да 
су чести кварови изазвани квалитетом материјала и 
делова (чепови на филтерским плочама, прикључак 

у хидрауличном систему, електромагнетни вентил за 
воду, осигурачи на систему за равномерно кретање 
цеви за спирну воду, хабање и цепање филтер-платна 
након недопустиво кратког времена употребе и 
заглављивање доњег поклопца шута), да је компресор 
за опслуживање пресе компримованим ваздухом под-
димензионисан, а сензори за детекцију положаја вен-
тила на пратећој опреми преосетљиви на вибрације, па 
се активирају лажни аларми: - Остварени садржаји 
влаге у сувом концентрату кретали су се у распону 
од око 7,5 до 9,5 процената, али је евидентно да се, 
за постојећи ниво производње, може остварити 
садржај влаге између седам и осам одсто. 

Вагнер још наводи да је досадашњи пробни рад 
пресе био кратак и са пуно прекида због чега није 
могла да се обави квалитетна обука за руковање 
довољног броја радника. Свега неколико запосле-
них Филтраже је савладало основно потребно знање 
за руковање пресом, које преносе другим радницима, 

али то иде врло споро, па је присуство представника 
“Метса” и даље пожељно. Поред тога, остаје да се по 
захтеву овдашњих стручњака, како на то подсећа Све-
томир Мустецић, главни инжењер за инвестиције и 
развој, омогући да се, уместо 24 сата уназад, три дана 
региструју информације, те тако добије могућност да 
се и након викенда сазнају сви детаљи који су пратили 
ову тачку прераде. Очекује се да из „Метсо Минералса“ 
стигне и сертификат. 

С. Вукашиновић

 РБМ. - Запослени у Руднику бакра Мајданпек 
завршили су и другу фазу израде металног корита 
за реку Мали Пек кроз површински коп. Ово је део 
уређења корита реке која у време високог водостаја 
и посебно на деоници угроженој клизиштем 
представља претњу нормалном одвијању 
рударске активности, важним саобраћајницама 
и постројењима. Оно што је многима изгледало 
као невероватно решење и веома тешко за 
извођење - велико метално корито за Мали Пек 
на површинском копу РБМ-а се приводи крају. 
Половином јула завршена је и друга деоница 
металног корита, од рудничке бензинске станице 
до испод Транспортног система, а одмах започела 
и градња бране. Практично, од 940 метара водотока 
Малог Пека кроз површински коп, метално корито 
је завршено за 585 метара, а тек ће бити одлучено 
како ће се уредити део корита реке од Аутобуске 
станице.

Подсетимо да је у првој фази 366 метара 
потенцијално клизиштем најугроженијег дела 
корита реке Мали Пек на површинском копу, испод 
Андезитског прста и магистралног пута ка Кучеву, 
стављено под контролу и у велико метално корито 
створено састављањем профила пречника око 5,7 
метара. У јулу посао је настављен на тешком, неравном 
и каменитом терену под водом коју је, најпре, требало 
исушити, а потом се изборити са тврдом стенском 
масом кроз коју је требало омогућити пут кориту.

- Морам признати да није било нимало лако, 
али смо успели и до 15. јула завршили смо и 
други део металног корита који реку безбедно и 
без угрожавања рударских објеката и постројења 
одводи до места испод Фазе 1, односно Транспортног 
система одакле Мали Пек сам налази пут и 
формира корито – вели Неђељко Чавић, управник 
ПУС-а РБМ-а и не без поноса на нови радни подвиг. - 
У ових 585 метара корита запослени у Производним 

услугама РБМ-а уградили су 250 тона материјала, 
челичног лима и профила, и на тај начин компанији 
уштедели око 180 хиљада евра, будући да би, да је 
ангажован извођач радова са стране, то коштало 
0,7 евра по килограму.

Након завршених радова на кориту, који су уз људе 
захтевали и ангажовање бројне механизације, јер је 

пре постављања профила њих, а и површину корита 
требало припремити, започео је још један ништа мање 
важан део. Ради се прихват воде у метално корито 
код Фазе 1, али још важније и брана од армираног 
бетона на месту испред којег је до сада постојала 
само импровизована. Од армираног бетона ради се, 
практично, улаз одакле се воде уводе у метално корито. 
Планирано је да тај део посла грађевинци РБМ-а обаве 
за само неколико дана. 

С. Вукашиновић

Старт уз много мука

Почетак рада и уходавање филтер-пресе обележили различити кварови који су решавани у 
ходу. - И поред тога, евидентно да се за постојећи ниво производње може остварити садржај 
влаге између седам и осам одсто

 Метално корито продужено до иза Транс-
портног система. - У 585 метара корита, 
састављеног од профила пречника око 5,7 
метара, уграђено 250 тона материјала, че-
личних лимова и профила. - Ради се брана 
од армираног бетона са које се река уводи у 
метално корито

РБМ

Граде и бетонску брану за Мали Пек
Mali Pek河闸门混凝土启动基建工作

河铁皮沟引水工程已完成三分之二

Запослени у ПУС-у РБМ-а својим ангажовањем уштедели компанији око 180 хиљада евра

За руковање пресе неопходна квалитетна обука 
довољног броја радника
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Флотери наставили пресељење пловеће пумпне станице

Монтажа новог понтона

新船泵正在组装
选矿工程师继续完成浮动泵站的搬迁工作

计划于2021年完成新选矿厂的建设工作
在马矿为新建PMS工厂清理场地

Нова флотација у 2021. години
У мајданпечком руднику рашчишћавају терен за ново ПМС постројење

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
увелико се припрема градња нова 
флотације. На простору у непосредној 
близини постојеће, уз хемијску 
лабораторију и машинску радионицу 
ПУС-а, а са којег су нестале вулканизер-
ница, мале радионице, централни мага-
цин, припрема се терен, раде истражна 
бушења и стварају услови за велико гра-
дилиште на којем ће бити подигнута 
нова флотација. Она ће бити ослоњена 
на више других постројења од стратеш-
ког значаја, чије се подизање и градња 
припремају у оквиру стварања услова за 
повећање производње базирано на пре-
ради 11 милиона тона руде годишње.

- Очекује се уградња две дроби-
лице, од којих ће једна, чељусна бити 

на Северном ревиру, а друга кружна, 
већег капацитета на Јужном ревиру, 
у непосредној близини садашњег 
дробљења. Имаћемо ново примарно 
дробљење, а неће бити секундарних 
и терцијарних дробилица, јер ће при-
марно издробљена руда од 300 ми-
лиметра максимално ићи директно 
у нове бункере, а одатле у огромни 
млин који ће све то да дроби, па онда 
на нове флотационе машине. Наше 
раније уграђене машине ће остати у 
функцији за прераду шест милиона 
тона руде, док ће за остатак (додатних 
пет милиона тона руде) бити уграђене 
нове машине кинеске производње 
од 250 кубних метара – наводи Све-
томир Мустецић, главни инжењер за 

инвестиције и развој. Додаје да је већ уго-
ворено око 90 одсто нове опреме. - Поред 
тога, биће два нова згушњивача, један 
за концентрат у филтражи и други за 
јаловину на месту згушњивача број 
три у садашњој флотацији. Подраз-
умева се изградња нових транспор-
тера, набавка сита, додавача… Рок 
за тај огроман посао је да се заврши 
до јуна, што се тиче земљаних и 
грађевинских радова, да се опрема 
угради и пусти у пробни рад до окто-
бра, а да цела флотација буде спремна 
за производњу 11 милиона тона у 2021. 
години.

Са Институтом за рударство и 
металургију уговорена је израда свих 
допунских рударских пројеката, за пре-
раду руде на Јужном ревиру, на Се-
верном ревиру, допунски рударски 
пројекат за повећање прераде руде 
бакра у флотацији са шест на 11 мили-
она тона, за јаловиште и за одводњавање. 

Поред бројних послова везаних за 
рашчишћавање и припрему терена 
на којем треба да се подигну нови 
објекти, обављају се и други припремни. 
Са ЕМС-ом се договара стварање 
услова за стабилно снабдевање нових 
постројења електричном енергијом, а 
иста пажња усмерена је и на друге об-
ласти и услуге од значаја за покретање 
и функционисање планираних нових 
објеката и постројења, сазнали смо од 
Бранислава Томића, извршног заме-
ника руководиоца огранка Мајданпек. 

- Ми смо пред новом етапом развоја 
рударења на овим просторима. Нови 
објекти и постројења у оквиру нове 
флотације представљају стварање 
услова за драстично повећање, прак-
тично, дуплирање производње. То ће 
бити од велике користи за све, од по-
слодавца и запослених до локалне 
заједнице. 

РБМ. - Укрупњавањем делова новог 
понтона, интензивирањем електро и 
других преосталих радова на измештања 
пловеће пумпне станице, настављен је 

велики и дуго одлаган посао. Јер, много 
пре доласка стратешког партнера у 
Флотацији Рудника бакра Мајданпек о 
измештању пловеће пумпне станице у 

тзв. Средњу увалу говорило се као за-
датку од приоритетног значаја за дуго-
рочно снабдевање процеса прераде тех-
ничком водом.

- Када је реч о машинским радо-
вима, треба рећи да је плато за мон-
тажу понтона припремљен. Из ATB 
FOD-а Бор, у којем је завршена израда 
делова, од друге декаде јула, почела је 
испорука, па се укрупњавање понтона 
приводи крају, након чега ће моћи да 
се порине у воде флотацијског језера 
- рекао је Светомир Мустецић, главни 
инжењер за инвестиције и развој. - Па-
ралелно са тим, почели су електрора-
дови. Део опреме је обезбеђен, за део 
је набавка у току, а извођење електро 
пројекта је у току, пошто су угово-
рени пројектовање, испорука и мон-
тажа опреме.

Када је реч о надградњи на пон-
тону, потписан је уговор, па би и тај део 
ускоро требало да се реализује. Рок за 
завршетак радова је крај октобра, али 
озбиљан проблем и разлог успоравања 
могла би да буду финансијска средства. 
Јер, чињеница је да је део набављених 
делова предвиђен за пресељење и нову 
пумпну станицу, у међувремену, утро-
шен за функционисање постојеће 

пловеће пумпне станице. Поједини 
делови, попут вентила, пумпи, мотора, 
сервисирани су и припремљени, али је 
у последњих годину дана, највећи део 
те опреме уграђен на старом понтону, 
за функционисање старе пумпне ста-
нице. Тек треба да се изабере испору-
чилац за нови кран на новом понтону, 
а остаје да се након његовог пуштања 
у рад, после пресељења старог на нову 
позицију, пројектује и угради други це-
вовод, дужине 1.940 метара, те тако 
систем водоснабдевања буде ослоњен 
на две пловеће пумпне станице и два 
цевовода. 

Пловећа пумпна станица је 
постројење које има изузетан значај за 
снабдевање флотацијске производње 
техничком водом. Ранији прорачуни 
указивали су да се измештањем станице 
обезбеђује сигурно водоснабдевање и 
рад флотације РБМ-а за 10 до15 година, 
током којих не би требало да зависи од 
временских прилика. Најновијим радо-
вима пресељење се приближава крају, 
а у РБМ-у ће се потрудити да у мери у 
којој тај посао зависи од њих рок буде 
испоштован. 

С. Вукашиновић

Нови погон за припрему минералних сировина годишње ће 
прерађивати 11 милиона тона руде. - Грађевински и земљани радо-
ви треба да буду завршени у јуну наредне године

Након пуштања у рад новог понтона, после пресељења старог на 
нову позицију, остаје да се пројектује и угради други цевовод, ду-
жине 1.940 метара, а систем водоснабдевања буде ослоњен на две 
пумпне станице и два цевовода, што ће много значити за његову 
стабилност, али и одговорити потребама повећане прераде

С. Вукашиновић

Б. Томић: Нови објекти и постројења представљају стварање 
услова за дуплирање производње

Рок за завршетак радова крај октобра
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Видно напредује изградња „нултог поља“ 

До краја августа у функцији и 
VK 0号尾矿库建设工程接近尾声

全新尾矿库将于8月底投入运营

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. – Како ствари стоје око изградње 

„нултог поља“, оно ће флотацијском 
јаловином из кривељског погона за 
ПМС почети да се пуни - од септембра! 
То је и рок да се пројекат проширења 
флотацијског јаловишта „Велики 
Кривељ“ заврши и биће „таман“, јер 
места за одлагање у „пољима 1 и 2“ има 

још за месец дана рударења. 
„Нулто поље“ налази се уз „поља 1 и 

2“, изградња комплетне инфраструктуре 
потребне да оно проради премашује две 
милијарде динара, а њиме треба да се 
обезбеди сигурност експлоатације и 
одлагања флотацијске јаловине бар у на-
редних 10 до 12 година. 

Са руководиоцем свих радова Арсом 

Кљајевићем, 17. јула, потрошили смо 
готово цело преподне само у разгледању 
свих позиција где се послови обављају. 
Ради се ударнички, врви на све стране 
од механизације и то се види упркос 
разуђеном терену. Наш „водич“ ипак зна 
са којих „тачака“ је добро да се радна ат-
мосфера фотографише. На једној страни 
гради се цевовод повратне воде са пон-
тонима, релејним, пумпним и трафо-ста-
ницама, са друге бетонски канали и це-
воводи са каскадама, вентилима и оста-

лом опремом. Посла „преко главе“ имају 
и „струјаши“.

-Код бивше релејне трафо-станице 
прикључена је нова која нам је ис-
поручена 2. јула. Она је повезана и 
стављена под напон, а стари трафо је 

отпремљен на ремонт после 30 година 
(тада је и уграђен). Инсталирањем 
нове трафо-станице „умртвљен“ је 
део високонапонског далековода који 
је повезивао релејну пумпну станицу 
и тамошњу трафо-станицу, уграђену 
пре две и по године. У функцији су 
само стубови од трафо-станице у 
кривељској флотацији до ове нове и 
они ће послужити за напајање нове 
релејне пумпне станице. До ње, од 
нове пловеће пумпне станице, долази 
цевовод фи 500 и одатле се, са два це-
вовода фи 700, спаја са постојећим 
цевоводом. У току су грађевински и 
монтажерски радови, али ће све то 
бити завршено на време – прича нам 
Кљајевић са места где се нови цевовод 
повратне воде „убада“, односно спаја 
са старим који је из „поља 1“ ишао ка 
кривељској флотацији. 

Мало даље видимо да сигурним 
темпом одмиче изградња иницијалне 
бране и припрема терена за заштитну 

На једној страни гради се цевовод повратне воде са понтонима, 
релејним, пумпним и трафо-станицама, са друге бетонски канали 
и цевоводи са каскадама, вентилима и осталом опремом. - Сигур-
ним темпом одмиче и изградња иницијалне бране, али и припре-
ма терена за заштитну брану. – Изградња „нултог поља“ и санација 
колектора Кривељске реке раде се у исто време. Колеге из Кине су 
савршено уклопиле радове и дословце „једним ударцем убиле две 
муве“ – каже Арсо Кљајевић

Иницијална брана изграђена је од преко 400 хиљада кубика 
јаловине са кривељског копа и висока је 315 метара

Арсо Кљајевић

Нова релејна трафо-станица
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флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“

За санацију колектора Кривељске реке заинтересовано седам компанија

ново поље за депоновање јаловине

Најбољи понуђач поправља 
деоницу дугачку 2.026 метара

共有7家公司竞标Krivelj河涵管恢复工程

中标者将修理2.026米长涵管

брану. Све послове добрим делом 
обављају извођачи радова, а ми смо, 
вели наш саговорник, ту као логистика 
и испомоћ ако негде запне.

-Требало је да иницијална брана 
буде висока 320 метара, али је са 
пројектантом постигнут договор да 
буде пет метара нижа. Она за неко-
лико дана треба да буде завршена, а 

после долазе на ред хидроциклони 
и цевоводи. За њену изградњу кори-
стили смо материјал са кривељског 
копа, па је направљена од преко 400 
хиљада кубика јаловине која је до-
везена на „лице места“. У даљини 
се види „шкарпирање“, односно 
склањање старе коповске раскривке 
јер ускоро почиње и изградња за-

штитне бране. Између те две бране 
припрема се и терен за дренажни сис-
тем како би вода могла да се враћа 

у „нулто поље“ – објашњава Арсо 
Кљајевић.

Поента је да се у том „међупростору“ 
флотацијска јаловина допремљена це-
воводима одваја – с једне стране песак, 
а са друге муљ. На питање откуда то 
мало воде коју видимо, наш саговорник 
каже да је она пуштена због формирања 
нове пловеће пумпне станице, одно-
сно понтона који ће бити повезан са це-
воводом. – Престали смо да „упуш-
тамо“ воду због послова око заштите 
бране 1. Иако није било предвиђено 
да се она додатно обложи каменим 
материјалом, зарад њене стабилно-
сти, то ћемо ипак урадити. 

За живот „нултог поља“ је, поред 
побројаних радова, потребно урадити 
и колекторе Кривељске реке Сарака 
потока и Борске реке. Њихова укупна 
дужина је преко три километра и, пошто 
је предвиђено да се два мања колек-
тора – Борске реке и Сарака потока – 
уливају у колектор Кривељске реке, а он 
у постојећи, у јеку је и његова санација. 

-Колеге из Кине су савршено укло-

пиле радове и дословце „једним 
ударцем убиле две муве“. Изградња 

„нултог поља“ и санација колектора 
Кривељске реке раде се у исто време, 
а довољно смо код првог одмакли да 
можемо воду из колектора да пустимо 
у „нулто поље“ и тако „ослободимо“ 
простор за његову санацију – резимира 
Арсо Кљајевић. 

ОШТРЕЉ. – Санација колектора 
Кривељске реке ће почети одавде и све 
воде које улазе у њега, а то су, поред 
Кривељске још Борска река и Сарака 
поток, биће пуштене у „нулто поље“. 
Онда ће овде бити суво и радови ће 

моћи несметано да се изводе - каже 
нам руководилац Службе за управљање 
пројектима Саша Виденовић док 
стојимо на улазу у колектор Кривељске 
реке, са оштрељске стране. 

Serbia Zijin Bor Copper распи-
сала је јавни позив за санацију колек-
тора Кривељске реке испод тамошњег 
флотацијског јаловишта почетком 
јула. Седам компанија се јавило на 
оглас, доставило идентификациону 
и референтну листу, као и потврду о 
техничкој и кадровској расположиво-
сти за овај немали посао, а потом су 
од 8. до 12. јула имали прилику и да 
разгледају терен, односно да на лицу 
места сагледају обим посла за који су 
конкурисали. Да треба доста тога да 
се уради, говори и пројектантска вред-
ност посла процењена на 418 милиона 
динара. Одлука коме ће посао бити по-
верен још увек није донета. - Постојећи 
колектор Кривељске реке претрпео 

је знатна оштећења која угрожавају 
његову стабилност и функционалност, 
па су тендерском документацијом 
обухваћени сви радови који гарантују 
да неће нигде „попустити“ наред-
них осам година. Посао је подељен 
у две фазе, по степену приоритета – 
објашњава Виденовић. 

Колектор Кривељске реке, од исто-
именог површинског копа до излаза у 
Оштрељу, дугачак је око 5,2 километра, 
а треба да се санира 2.026 метара. У тих 
пет километара и 200 метара је и тунел 
дугачак 1.571 метар.

-Тунел, по препоруци пројектаната, 
не радимо, јер је он у „здравом“ делу 
и није претрпео никакве деформације. 
Техничким рударским пројектом 
обухваћена је само санација колек-
тора, јер он има пуно оштећених де-
оница иако је минулих година не-
колико пута саниран. Захтев кине-
ског менаџмента је да се сада заврше 

ојачања зидова ременатама и да се 
бетонира под целом дужином колек-
тора. Постојећи бетонски под је видно 
пропао, па ће се поновити слој бетона, 
а на осталим критичним местима, где 
су раније стављане ременате, сада ће 
и оне бити обложене бетоном – каже 
Саша Виденовић. Подсећа и да се од ко-
лектора Кривељске реке, који са туне-
лом има 3.597 метара, наставља нови, 
који је радила „Слога“. 

-Нови колектор је дугачак скоро 
1,6 километара, нигде немамо прекид 
и свих пет километара и 200 метара 
је повезано. Нама остаје задатак да 
за осам година, колика је гаранција 
радова у старом колектору Кривељске 
реке, направимо и преко шест кило-
метара новог тунела – од села Кривељ 
до излаза овде у Оштрељу – закључује 
руководилац Службе за управљање 
пројектима у Компанији.

 Г. Тончев Василић 

Колектор Кривељске реке претрпео је знатна оштећења која 
угрожавају његову стабилност и функционалност, па су тендерском 
документацијом обухваћени сви радови који гарантују да неће ни-
где „попустити“ наредних осам година. Посао је подељен у две фазе, 
по степену приоритета, каже Саша Виденовић

Г. Тончев Василић

Саша Виденовић

Гради се цевовод повратне воде

Шкарпирање
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ТИР. – Топионица је била 
заустављена четвртог јула (у осам сати 
ујутру), како би се обавиле неопходне 
интервенције на опреми и агрегатима. 

Током овог планираног, дванаесточасов-
ног застоја, како нам је рекао Драган 
Николић, заменик руководиоца огранка 
ТИР за електромашинско одржавање, 
„санирана су сва горућа, проблематична 
места везана за екологију (електрофил-
тер, гасовод и скрубер 7100)”. У Топио-
ници су најпре замењене вреће на бек-
филтеру 210, односно парном сушачу. 

Једна од значајнијих активности било 
је чишћење котла од великих наслага 
прашине. Саниран је електростатички 
филтер који је у претходном периоду 
претрпео велика оштећења, као и гасо-
вод између котла и филтера, и репариран 
је компензатор испред скрубера 7200. На 
скруберу 7100, који је био најризичније 
место у протеклом периоду, промењен 
је прелазни комад – спул и компенза-
тор на улазу у скрубер. У Фабрици сум-
порне киселине интервенисало се на 
још једном „критичном месту” – опран 
је ротор главне („Сименсове”) дуваљке 
и саниране клапне на контактном котлу.

Зоран Васковић, руководилац ма-
шинског одржавања Топионице и Фа-
брике сумпорне киселине, додаје да 
се интервенисало на свим одељењима, 
почев од припреме, где су прегледане 
све траке и, што је најважније, ком-
плетна трака 8 за транспорт концентрата 
замењена је новом. Такође су проверени 
парни сушач и трака 10, замењено је 330 
врећа на бек-филтеру и санирани пнеу-
макс за транспорт суве шарже и кон-
центрата ка флеш-пећи, агитатор испод 
ЛИW бункера за шаржу, свод флеш-пећи, 
миниран је аптејк и очишћен је део котла. 

Проверени су и санирани редлер испод 
котла, заварен је прегибни вод између 
котла и електрофилтера, као и сам елек-
тростатички филтер. Сређени су плашт 
у зони три и четири ЕСФ-а, оба редлера 
испод ЕСФ-а, замењен је спул и компен-
затор на улазу у скрубер 7100, опран је 
скрубер и саниране су цеви од ФРП-а 
и вентили за ваздух, оспособљени 
мерни инструменти и исконтролисана 
пумпа на скруберу 7100. У Сумпорној 
је опран хладњак за хлађење киселине у 
згради јаке киселине 7300, ротор главне 
дуваљке и саниране клапне код контак-
тног котла. Осим овога, детаљно су пре-
гледани сушни, финални и међуфинални 
торањ и опрани мокри електростатички 
филтери. 

- После застоја очекује се драстично 
побољшање свих производних и еко-
лошких параметара, јер је овај мини 
ремонт урађен управо због повећања 
ових показатеља. Санирањем опреме 

и агрегата добили смо поузданији рад 
и сигурнију производњу – нагласио је 
Николић.

Већину радова обавили су људи из 
Топионице, уз свесрдну помоћ радника 
РББ-а. Једино је на скруберу 7100 био ан-
гажован Wolong FOD из Бора. Васковић 
истиче да су припремни радови почели 
два дана пре застоја, како би се што 
квалитетније обавили сви послови за 
време застоја, који је завршен за само 
12 сати. У Топионици и Сумпорној су 
се, заједно са Службом за БЗНР ТИР-а, 
брижлљиво и темељно припремили и 
што се тиче безбедности, како би све 
протекло без проблема. Људи који су 
радили на специфичним местима упоз-
нати су како мора да се понашају и на 
шта посебно да обрате пажњу. На кри-
тичним местима постављене су скеле и 
допунске даске и ојачана газишта. 

Ј. Станојевић

Металургија

Планирани застој Топионице и Сумпорне искоришћен за неопходне интервенције на опреми

Друмска „флота” Транспорта ТИР-а добила појачање

冶炼厂与制酸厂计划进行停机检修

TIR运输部的支援车队已到

稳定运行，提高生产

八台全新MAN牌卡车

ТРАНСПОРТ ТИР-А. - Друмска 
„флота” Транспорта ТИР-а добила је 
појачање – у круг Serbia Zijin Bor Copper 
15. јула „упловило” је осам нових ками-
она кипера марке „MAN”. Возила су но-
сивости 26 тона, са дигиталним тахо-
графима и еколошким стандардом Еуро 
5. Претходна велика улагања у овом 
погону десила су се крајем октобра 
2013, када су купљена два „волво” FMX 
камиона. Иван Недељковић, управ-
ник Транспорта ТИР-а, са нескриве-
ним задовољством наглашава да је ово 
велики помак, не само за погон него и за 
целу компанију, јер су добили осам ка-
миона изузетних техничких карактери-
стика. Објашњава да се у инвестицију 
„ушло” тако што су анализирали два 
„волво” камиона, који су непрекидним 
радом у три смене за пет и по година 
прешли преко 300.000 километара, 
остварили 24.000 мотосати рада и пре-
везли укупно милион 150 хиљада тона 
терета, чиме су доказали апсолутну ис-
плативост. Захваљујући финансијским 

прорачунима економских параме-
тара дошло се до закључка да су они, 
рачунајући њихову вредност при купо-
вини (сваки по 106.000 евра), за то време 

„зарадили” седам нових камиона. 
- Од 2013. године у погону није 

било већих инвестиција, тако да је 
ова била преко потребна како би се 
одржао интерни транспорт. Плани-
рамо да новопристиглим камионима, 
који су истих техничких каракте-
ристика као и два „волвоа”, преуз-
мемо већи део превоза материјала 
за потребе Топионице - свих концен-
трата из Рудника „Велики Кривељ”, 
чак и да у већој мери учествујемо 
у превозу ове сировине из Прахова. 
Преузећемо и велики део терета које 
до сада нисмо били у могућности да 
превозимо – кварца из „Југокаолина” 
(Доња Бела Река), креча из Заграђа за 
потребе флотација и других погона, 
угља, шљаке... Растеретићемо се 
плаћања услуга тзв. трећих лица. 
Имамо почетни показатељ – ками-

они су плаћани по 104.000 евра сваки 
и очекујемо да преузимањем пре-
воза на различитим релацијама до-
кажемо њихову исплативост у на-
редном периоду. Сигурно ћемо по-
вратити уложена средства, што нам 
је и циљ, јер планирамо да камиони 
раде у три смене. Мора да изразим 
велику захвалност новом власнику 
што је имао разумевање и обезбедио 
ову инвестицију – рекао је Недељковић. 

Наш саговорник, као највећи про-
блем, истиче недостатак радне снаге, 
односно (не)довољног броја возача 
који морају имати возачке дозволе Ц и 
Е категорије и бити искусни у раду са 
тешким теретним возилима. Иначе, у 
одељењу друмског саобраћаја Транс-
порта ТИР-а тренутно је упослено 49 
возача/руковалаца (по шесторица возача 
у шпедицији међуградског саобраћаја и 
путничкој гаражи, осам руковалаца уто-
варивачима, десет РКМ транспорте-
рима, два дизалицом и 17 расположи-
вих возача за нове камионе). 

- Пошто у скорије време није било 
пријема радника, тај проблем сада 

решавамо премештањем возача са 
других послова, али и из осталих 
погона ТИР-а. Ради попуне посада 
нових возила и испуњавања свих за-
конских обавеза, били смо принуђени 
да половину људи из путничке гараже 

„пребацимо” на камионе и плус ове за 
међуградски саобраћај. Међутим, то 
је мали број, па је потребан пријем 
нових возача у радни однос. Имао сам 
на располагању осам возача да рас-
поредим на осам нових камиона плус 
два „волвоа” – то су десет. За то је по-
требно идеално шездесет људи, да би 
се поштовали сви законски интерни и 
екстерни прописи (нпр. саобраћајни 
закон о радном времену возача) – по-
ручио је управник Транспорта ТИР-а. 

Истог дана када су стигле „новајлије” 
људи из „MAN”-а су одржали обуку за 
тридесетак наших возача (коришћење 
дигиталних тахографа, конзола, инстру-
мената и упознавање са прописима). 
Док се посада не попуни премештањем 
возача, нови камиони ће радити у две, а 
план је да раде у три смене. 

Ј. Станојевић

Возила су носивости 26 тона, са дигиталним тахографима и еко-
лошким стандардом Еуро 5. – И. Недељковић: Планирамо да но-
вопристиглим камионима преузмемо већи део превоза материјала 
за потребе Топионице - свих концентрата, као и терет који до сада 
нисмо били у могућности да возимо. – Вредност сваког камиона 
по 104.000 евра

Осам нових „MAN” камиона

Поузданији рад и већа производња

Д. Николић: Санирана сва горућа, проблематична места везана за 
екологију (електрофилтер, гасовод и скрубер). - Већину радова оба-
вили људи из Топионице, уз свесрдну помоћ радника РББ-а. – Пред-
узете темељне припреме и мере за безбедан рад

Драган Николић
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Топионичари у јулу ремонтовали агрегате

冶炼工程师于7月对发电机进行了检修

计划的停车检修对产量造成了影响

Производне учинке „окрњили” 
планирани застоји

ТОПИОНИЦА. – Топионичари 
су у јулу планирали да прераде 40.260 
тона сувог концентрата бакра (23.130 
тона домаћег и 17.122 тоне увозног). На 
основу те прераде требало је продуко-
вати 2.814 тона концентрата шљаке која 
би „ушла” у 43.000 тона шарже. За 24 
дана, како нам је 25. јула рекао Сла-
виша Стефановић, технички руково-
дилац Топионице, прерадили су укупно 
30.550 тона концентрата бакра (ме-
сечни план остварен са 97%), од чега 
8.679 тона домаћег (48 одсто плани-
ране количине) и 21.871 тону увозног 

(165 процената). Било је предвиђено да 
у домаћем концентрату буде 4.573 тоне 

„црвеног” метала и 4.065 тона у увозном. 
Међутим, због мање бакра од очекива-
ног, у домаћој сировини га је било 1.862 
тоне (планирано 3.513 тона), а у увозној 
5.303 тоне (3.147 тона). Овде су зацр-
тали да претопе, такође, и 1.747 тона 
ретура, односно 1.352 тоне за 24 дана, 
али су стигли до 938 тона, као и, од пла-
нираних 1.938 тона месечно (1.500 тона 
за 24 дана) до 443 тоне скрапа. 

За 24 дана седмог овогодишњег 
месеца продуковано је 6.749 тона анод-
ног бакра уместо циљаних 9.317 тона 
(72 одсто плана). Топионичари су у јулу, 
иначе, требали да досегну до 12.035 

тона анода. На залихама је тих дана 
било 16.324 тоне концентрата бакра 
(7.356 тона домаћег и 8.968 тона увоз-
ног) који је чекао прераду. Од шест 
врста ове сировине покушавали су и, по 
речима нашег саговорника, успевали да 
направе идеалну мешавину чији садржај 
метала одговара флеш-пећи (око 23% 
бакра, 28%-29% сумпора, што је нешто 
мање од потребног, и 26%-27% гвожђа). 
Таква шаржа је недовољна за аутогено 
топљење, па су били принуђени да 
укључују и горионике и повремено ко-
ристе мазут, како би надоместили недо-
статак енергије ФСФ-а. 

- До 24. јула радили смо са два кон-
вертора у циљу повећаног претапања 
хладног материјала који нам и даље 
представља велики проблем и због 
чињенице да је у њему лагерована 
знатна количина бакра, што „обара” 
предвиђено искоришћење метала. Да 
не би дошло до евентуалне хаварије, 
плански смо га зауставили и „ушли” 
у његов делимични ремонт, с обзи-
ром на то да је већ почео да показује 
одређене слабости (затварање дув-
ница, танак озид на дувницама). Тре-
нутно га хладимо и рачунамо да га у 
наредних двадесетак дана поново „пу-

стимо” у процес производње бакра. У 
одељењу анодне рафинације од пре 
пет дана ремонтује се анодна пећ број 
три, будући да је направила довољан 
број операција и више није могла да се 
користи, јер је испод „уста” почела да 
цури шљака. Овде поново ради стара 
ливна машина на којој се тежина 
анода одређује „одокативно”, па може 
доћи до проблема у уједначености 
њихове тежине. Досад смо обавили 
три ливења старом машином и анод-
ном пећи број један, али срећом из-
ливен је висок проценат квалитет-
них анода, тако да је уобичајена ко-
личина шкарт анода која, иначе, 
прати ливење и на новој машини. 
Пошто су се преклопили ремонти 
анодне пећи три и конвертора четири, 
а то раде исте екипе људи из служби 
одржавања, даћемо предност кон-

вертору, па ћемо одустати од плани-
раног ремонта пећи због неопходног 
поштовања динамике ремонта кон-
вертора. У преосталих неколико дана 
јула радићемо са једним конвертором, 
смањеним уносом у флеш-пећ (са мак-
сималних 70 тона на 55 тона шарже на 
сат) и надамо се да ћемо, када је реч о 
производњи, без проблема месец при-

вести крају – нагласио је Стефановић. 
Набрајајући још проблема који су 

пратили производни процес, наш саго-
ворник истиче да је понекад евиденти-
ран и нешто виши ниво растопа у флеш-
пећи, што је отежавало затварање испу-
ста бакренца и шљаке. У неколико на-
врата дошло је до преливања лонаца на 
отворима број пет и шест, што није из-
азивало веће хаварије, али је из тог раз-
лога било краћих застоја у коришћењу 
те платформе. Топионичарима је и даље 
приоритет уштеда норматива, једино 
бележе повећање потрошње горива 
(мазута) у одељењу анодне рафинације 
пошто ложе две пећи, као и кварца у 
шаржи, што превасходно зависи од 
његове количине у концентратима. 
Мањих невоља било је и у потрошњи 
воде, па је тих дана саниран пробој на 
мрежи за пијаћу воду. 

- У неколико наврата имали смо и 
проблеме у екологији, када су аутомат-
ске мерне станице за контролу квали-
тета ваздуха (АМСКВ) забележиле по-
вишену концентрацију сумпор-диок-
сида у ваздуху. По сазнању или дојави 
Службе за екологију да било која ста-
ница региструје прекорачење SO2 
гаса, у погону се реаговало уобичајено 
– почев од окретања конвертора, 
преко прекидања уливања растопа у 
конвертор до редуковања уноса сиро-
вина у флеш-пећ. То је давало резул-
тате, јер је „обарана” концентрација 
SO2 – рекао је Стефановић 

Као и у осталим деловима компаније, 
и овде се безбедности и здрављу на 
раду придаје изузетно велика пажња, 
чак се ставља на прво место. Служба 
БЗНР је свакодневно на терену, где 
обилази погоне и опомиње раднике 
да морају користити лична заштитна 
средства. Евидентирају уочене недо-
статке у колективној заштити од по-
вреда, достављају извештај управнику 
на увид, а појединим службама налажу 
да интервенишу. Највише проблема има 
са заштитним оградама на платформама 
агрегата, па је повећана будност и број 
извршилаца који санирају уочене недо-
статке. 

Ј. Станојевић

За 24 дана седмог месеца продуковано 6.749 тона анодног бакра 
уместо циљаних 9.317 тона (72 одсто плана). – С. Стефановић: 
По сазнању да било која мерна станица региструје прекорачење 
сумпор-диоксида, у погону се реаговало уобичајено – почев од 
окретања конвертора, преко прекидања уливања растопа у њега 
до редуковања уноса сировина у флеш-пећ, и на тај начин „обара-
на” концентрација SO2

Славиша Стефановић

Смањен унос у флеш-пећ са максималних 70 тона на 55 тона шарже на сат

Ради само један конвертор, јер је крајем јула „четворка” ушла у ремонт
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РБМ. - У року од само 10 дана, најпре 23. јуна 
на траци 6А, а онда 3. јула и на траци 6Б, које пара-
лелно воде од примарног до секундарног дробљења, 
дошло је до оштећења. За погон дробљења руде Руд-
ника бакра у Мајданпеку то је представљало озбиљан 
проблем, посебно када се има у виду да је трака 6А, 
дужине 260 метара, постављена само четири дана пре 
хаварије, а трака 6Б почетком године. Сазнајемо да је 
сигурно упао метални предмет на који магнети нису 
реаговали или га нису препознали, те је тако оштећена 
трака. Метални предмет није пронађен, трака није 
оштећена целом дужином, али је на њој остао траг. 

Већ се догађало да се трака оштети, и не само у 
овом погону. Да је са материјалом који стиже са повр-
шинског копа могао да стигне и метални предмет, 
такође, је могуће. Нико не оспорава да се ради и про-
изводи више него раније, а са дотрајалом опремом. 
Међутим, да се после само четири дана или непуних 
шест месеци од постављања, оштете две, по позицији, 
паралелне траке и то у размаку од само 10 дана, свима 
је тешко да поверују да се догодило случајно. Пого-
тово када се зна да су се те траке раније замењивале 
на три, четири године. Јер, све и да је сплет околно-
сти био такав, питање је да ли је појачана будност, 
пажња и посвећеност послу запослених бар нешто 
од тога могла да спречи? Од значаја је сигурно то да 
производња не стоји.

- Траку 6А санирали смо убацивши парче 

од сачуваних „здравих“, неоштећених делова 
траке 2506, на којој се пре три године догодила 
хаварија. Успели смо да је оспособимо за рад и 
она је укључена у производњу - каже Мишо Рацић, 
пословођа Одржавања транспортних трака у погону 
Дробљења. Наводи да на исти начин покушавају да 
нађу решење и за траку 6Б. Вулканизере очекују и 
бројни редовни послови, па тако и планска замена 
других трака, попут 35А, 17 и 23. Јер, тракасти транс-
портери у РБМ-у имају велики значај, представљају 
важну и скупу карику на линији производње, па би 
било добро, и у интересу како запослених тако и 
компаније, да се овакве ситуације не понављају.

- Оштећења на тракама су се и раније дешавала, 
а траке 6А и 6Б никада нисмо мењали због хабања 
већ као по правилу хаваријски. Додуше, у упо-
треби су биле знатно дуже - каже Саша Стиклић, 
технички руководилац погона дробљења. Додаје да 
су ради смањења хаварије већих размера тражили 
уградњу камера и детектора за цепање трака. Јер, 
погон је стар, па се сличне ситуације не могу пот-
пуно елиминисати, али се поменитим мерама могу 
избећи веће штете. 

С. Вукашиновић

У погону секундарног дробљења руде десила се крађа

Погон дробљења мучи муку са тракама

Нестао лежај тежак 170 килограма

За десет дана оштећене две траке 

中碎车间发生盗窃事件

170公斤轴承被盗

10天内连续故障两次
破碎车间的皮带输送机发生故障

РБМ. - Из погона секундарног дробљења руде Руд-
ника бакра Мајданпек последњих дана јуна волшебно 
је нестао вредан и, 170 килограма тежак, клизни лежај 
са дробилице 14А која је била у ремонту, а да нико 
од запослених не зна ни када ни како. Зна се само да 
то није могло да се изведе без ангажовања крана, да 
би га без механизације четири, пет лица тешко поме-

рила, као и да без помоћи неког од непосредно запо-
слених и упућених у стање у погону нико са стране 
то не би могао извести. Кабинет за надзор и ревизију, 
у сарадњи са Сектором за људске ресурсе компаније 
и представницима кинеско - српског менаџмента 
огранка, обишли су погон дробљења, одржали неко-
лико састанака и у разговору са људима из „Inex plusa“, 
који се по уговору старају о безбедности имовине и 
лица, руководиоцима и запосленима који су учество-
вали у ремонту дробилице, руковаоцима и другима 
који су радили у време крађе, покушали да дођу до 
информација шта се, заправо, догодило. 

Проценили су да је било неодговорног понашања 
руководилаца овог погона, неприхватљивог са позиције 
послодавца, као и неинформисања непосредних сарад-
ника о дешавањима и проблемима у организационој 
целини, да се не поштују наредбе извршног заменика 
руководиоца Огранка РБМ прослеђених нижим руко-
водиоцима, да је било пропуста у спровођењу налога 
о вођењу евиденције рада и извршења задатака, као и 
да погонски руководиоци нису доставили извештај ни 
предлог мера које се морају предузети после крађе, те 
да и, поред забране, приручни магацин постоји у овом 
погону.

- Закључили смо да је потребно покренути по-
ступак за утврђивање одговорности одређених ру-
ководилаца огранка РБМ и запослених који су 
учествовали у ремонту дробилице 14А на секун-
дарном дробљењу због несавесног или немар-
ног извршавања радних обавеза, непоштовања 
радне дисциплине услед непријављивања или не-
благовременог пријављивања штете послодавцу, 
остављања машина и опреме без надзора и намер-
ног или крајњом непажњом проузроковања штете 
и покренути поступак за накнаду штете послодавцу 
– каже Марина Вељковић, заменик руководиоца каби-
нета за надзор и ревизију. Истакла је да је упућен апел 
запосленима да се овакав догађај више не понови, а да 
компанију Serbia Zijin Bor Copper прихвате као другу 
кућу, одговорно се понашају и чувају имовину, како би 
се стало на пут злонамернима. 

Како ће на ово реаговати запослени, остаје да се 
види. Просто је невероватно да су сви најревносније 
извршавали своје задатке, редовно обилазили погон и 
постројења, да баш ништа нису видели, ни чули. Не 
мали број запослених изјаснио се да не зна ни како 
изгледа, ни да ли је украдени лежај мали или велики 
део, а да чак многи нису чули да се догодила крађа. 
Можда ће се однос и интересовање према дешавањима 
у радној средини променити када ћар појединца или 
појединаца надокнаде солидарно. А, лежај кошта 11 
хиљада евра.

С. Вукашиновић

До оштећења на тракама 6А и 6Б, које од 
примарног воде ка секундарном дробљењу, 
дошло је после само четири дана, односно 
непуних шест месеци од постављања. – Тра-
ка 6А санирана убацивањем неоштећеног 
дела, сачуваним са пре три године хавари-
сане траке. - На исти начин оспособљавају 
и траку 6Б

Мајданпек

М. Вељковић: Потребно покренути посту-
пак за утврђивање одговорности одређених 
руководилаца огранка РБМ и запосле-
них који су учествовали у ремонту дроби-
лице 14А због несавесног или немарног 
извршавања радних обавеза, непоштовања 
радне дисциплине услед непријављивања 
или неблаговременог пријављивања ште-
те послодавцу, остављања машина и опре-
ме без надзора и намерног или крајњом 
непажњом проузроковања штете и покре-
нути поступак за накнаду штете послодав-
цу

Ради смањења хаварија захтева се уградња 
детектора за цепање трака

Са дробилице 14А нестао лежај вредан 11 хиљада евра
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БОР. – Чланови Градског већа 
Бора су на 31. седници (четвртог јула) 
усвојили предлог одлуке о формирању 
радне групе за решавање отворених 
питања, која могу имати последице по 
грађане Бора, а у вези рада и пословања 
компанија Serbia Zijin Bor Copper DOO 
Bor и Zijin Rakita Exploration DOO 
Bor. Радну групу ће чинити представ-
ници локалне самоуправе, кинеских 
компанија и шест месних заједница које 
су најугроженије рударењем. Председ-
ник овог тела је градоначелник Бора 
Александар Миликић, његов заменик 
Никола Марић, а чланови Љиљана 
Лекић, Драгана Николић и Љиљана 
Марковић Луковић. У њеном раду 
равноправно ће учествовати председ-
ници савета месних заједница Кривељ, 
Оштрељ, Слатина, Бучје, Брестовац и 
Метовница. 

- На састанку са представницима 
савета месних заједница ових шест 
села на чијим територијама се дирек-
тно обавља рударска делатност или су 
потенцијалне територије на којима ће 
се рударити у наредном периоду до-
говорили смо оснивање радне групе 
која ће се бавити дневним питањима 

у односима између ових месних 
заједница, града Бора и кинеских 
компанија. Сада је донета одлука о 
њеном формирању - а најмање једном 
месечно имаћемо састанке и дирек-
тно разговарати о свим отвореним 
питањима, али исто тако и са пред-
ставницима Zijina. Водиће рачуна о 
свему што се дешава на територији 
града Бора, између осталог, о 
аерозагађењу, комуналном уређењу, 
утицају рударења на територији поме-
нутих МЗ. Ово треба да буде конструк-

тивна радна група која ће потпуно ди-
ректно и брзо решавати та питања. 
Отворених питања увек има, али 
су она решива када постоји дијалог. 
Морам напоменути да имамо заиста 
добар дијалог са Zijinom, али исто 
тако и са нашим месним заједницама 

за чије интересе се као град боримо. 
Не треба избећи и рећи да је наш ин-
терес развој града, пре свега, али и 
рударење и развој Zijina. Такође, ин-
терес је да се локално становништво 
потпуно укључи у сарадњу и односе са 
Zijinom – истакао је Миликић. 

Задатак радне групе је да, у року од 
осам дана, анализира и размотри сва от-
ворена питања из области заштите жи-
вотне средине, али и осталу пробле-
матику, као и да са њима упозна пред-
ставнике Serbia Zijin Bor Copper и Zijin 
Rakita Exploration Bor, како би се на обо-
страно задовољство изнедрила најбоља 
решења и почело њихово решавање 
према динамици коју предложе кинеске 
компаније. Радна група је дужна да овај 
задатак обавља континуирано, као и да 
на свака три месеца о својим активно-
стима информише Градско веће Бора.

Ј. Станојевић 

Бор
Град Бор формирао Радну групу за решавање отворених питања са Zijinom

为解决紫金遗留问题成立工作小组

波尔市成立负责与紫金对接的工作小组

与合伙伴共同管理

通过沟通找出最佳解决方案

БОР. – У сали градске скуп-
штине одржан је (12. јула) први, кон-
ститутивни састанак Радне групе за 
решавање отворених питања везаних 
за рад и пословање компанија Serbia 
Zijin Bor Copper DOO Bor и Zijin Rakita 
exploration DOO Bor. Том приликом је 
истакнуто, како се наводи у саопштењу 
Службе за протокол и информисање 
града Бора, да је овакав начин сарадње 
од вишеструког значаја, како за Боране 

и представнике града, тако и за кине-
ску компанију. Основни циљ ове радне 
групе јесте да установи сва питања и 
проблеме са којима се суочавају станов-
ници града и месних заједница угроже-
них рударским активностима, као и да се, 
у сарадњи са Зијином, пронађу решења 
за њих. Градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић истакао је да је задатак 
града да брине и о компанији, али и о 
интересима грађана, као и да је неопхо-

дан заједнички, партнерски рад на свим 
питањима која се јављају.

- Данас формирамо радну групу о 
чему смо донели решење на прошлој 
седници Градског већа Бора. Ту су 
представници савета МЗ-а, локалне 
самоуправе (област екологије) и ки-
неске компаније. Задатак је да се 
упознамо са циљевима и потребама 
рада групе, а и да формулишемо 
прва питања на која ћемо у наред-
них месец дана почети активно да 
решавамо. Ова група је предвиђена 
да ради управо по том принципу – 
дневна питања, проблеми и изазови 
који се појављују да буду изнети пред 
радну групу и да се решавају, како не 
би дошло до њиховог нагомилавања, 
али исто тако и до неразумевања 
између наших суграђана, представ-

ника савета МЗ-а, града Бора и 
Zijina. Треба да радимо заједно и сви 
овде будемо партнери у, пре свега, 
„подизању” рударства, али исто тако 
и у развијању града и села, као и у 
очувању наше животне средине – на-
гласио је Миликић. 

Састанку су, осим редовних чла-
нова групе, присуствовали и председ-
ници савета месних заједница Кривељ, 
Брестовац, Метовница, Слатина, Бучје 
и Оштрељ, као и представници обе ки-
неске компаније. Како се могло чути, 
председници савета МЗ-а исказали су 
потребу за чешћим састанцима пред-
ставника Зијина са грађанима у овим 
месним заједницама које су под дирек-
тним утицајем рударења.

Ј. Станојевић

У састав групе улазе представници локалне самоуправе, компанија 
Serbia Zijin Bor Copper и Zijin Rakita Exploration Bor и шест мес-
них заједница (Кривељ, Оштрељ, Слатина, Бучје, Брестовац и 
Метовница). – Група ће водити рачуна о свим питањима која се 
дешавају на територији града и могу имати последице по грађане 
Бора, између осталог, о аерозагађењу, комуналном уређењу, утицају 
рударења на територији поменутих МЗ. – А. Миликић: Имамо за-
иста добар дијалог са Zijinom, али исто тако и са нашим месним 
заједницама за чије интересе се као град боримо

Дијалогом до најбољих решења

Партнери у заједничком послу

А. Миликић: Треба да радимо заједно и сви овде будемо партнери у, 
пре свега, „подизању” рударства, али исто тако и у развијању гра-
да и села, као и у очувању наше животне средине. - Председници 
савета месних заједница исказали потребу за чешћим састанцима 
представника Зијина са грађанима у овим МЗ које су под дирек-
тним утицајем рударења
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У хотелу „Језеро” припремала се женска кадетска рукометна репрезентација Србије

Чиста петица за услове и садржаје
队员们对训练场所和酒店设施十分满意

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У подебелу 
књигу гостију хотела „Језеро” на Бор-
ском језеру уписала се и женска кадет-
ска рукометна репрезентација Србије 
која се тамо, од 28. јуна до петог јула, 
припремала за Европско првенство 
Друге дивизије (од трећег до 11. ав-
густа у Грузији). Деветнаест девојака, 
Живојина Максића, тренера нацио-
налне сениорске репрезентације и ко-
ординатора младих селекција, Ђуру 
Тојагића, помоћног тренера, и Уроша 
Пантовића, физиотерапета, рано 
ујутру док сунце још није упекло за-
текли смо како вежбају на фудбал-

ском терену, а потом су се преселили 
у теретану. У стручном штабу су још 
и Марко Крстић, тренер кадетске 
репрезентације, који је био одсутан због 
повреде, и Љубомир Обрадовић, селек-
тор. Ово је, иначе, прва фаза завршних 
припрема, друга је у Зрењанину, трећа 
у Пироту, а предтакмичарска почетком 
августа организоваће се у Пироту и Бе-
ограду. Максић нам рече да њему није, 
али се репрезентација први пут обрела у 
овом бисеру туристичке понуде источне 
Србије. Пун је речи хвале за амбијент, 
особље које им је увек при руци и услове 
у спортском комплексу хотела који су 
феноменални. 

- Пошто је ово прва фаза припрема, 
која је уједно и најтежа, много радимо 
на вежби, развоју снаге и способности 
издржљивости. Девојке су изузетно 
вредне, ангажоване и веома се труде. 
Увек па и сада, имамо велики мотив 
и амбицију да покушамо да будемо 
најбољи на том првенству. Тим пре 
што је девојкама прво такмичење. 
Веома смо задовољни садржајем 
хотела „Језеро”, поготово спортски 
комплекс има изузетно добре услове за 
развој спортског туризма. Желимо им 
да у наредном периоду буду домаћини 
што више спортских клубова и нацио-
налних селекција – нагласио је Максић.

Милица Пап, капитен, је, иначе, 
годину и по дана у женској кадетској 
рукометној репрезентацији Србије. 
Седамнаестогодишња Милица, која 

игра за РК „Београд”, пуна је пози-
тивних утисака што се тиче смештаја 
и истиче „да је ово најквалитетнији и 
са најбољим условима где је досад са 
екипом била”. - Ово сада су најбитнији 
и најнапорнији тренинзи зато што се 
припремамо за најважније такмичење 
у нашој сезони, односно и у каријери 
јер смо прошле године биле пионирке. 
Кадетска рукометна репрезентација 
је имала једну утакмицу против 
Мађарске, где нисмо славно прошле, 
пошто смо се тек окупиле. Мој највећи 
лични успех је што сам пре две године 
била најбољи играч за своје годиште 
на државном првенству, а са клубом 
смо освојили прво место за сва го-
дишта у лиги млађих категорија. Ове 
године смо прешли у Супер Б лигу као 
најмлађа екипа.

Шеснаестогодишња Алексан-
дра Крстић (игра за „Медицинар” из 
Шапца), такође, истиче да су услови за 
тренирање одлични. - Јесте напорно, 
али свесне смо да морамо проћи 
кроз то, јер се припремамо за Ев-

ропско првенство које нам је веома 
битно. Пре две недеље мој клуб је 
освојио државно првенство Србије за 
кадеткиње, на коме сам била прогла-

шена за најкориснијег играча.
Тамара Коцић (РК „Космај” из 

Раље), са својих 15 лета, свакако је 

међу најмлађим репрезентативкама. И 
она је дала чисту петицу за услове у 
којима тренирају. - Имамо теретану, 
стадион, салу, природа и окружење 
су изванредни, што ми се овде можда 
и највише свиђа. Тренинзи су доста 

„јаки”, али сарађујемо са најбољим 
тренерима. Репрезентација се још 
није такмичила, а сада идемо на Ев-
ропско првенство и показаћемо се у 
најбољем светлу. 

Катарина Митровић (РК „Во-
ждовац” из Београда), са најдужим – 
двогодишњим стажом у репрезентацији, 
пресрећна је, „јер окупљање 
репрезентације није мала ствар”. - 
Услови на Борском језеру су фено-
менални, особље у хотелу је дивно и 
сви нам максимално помажу. Играле 
смо неке турнире, али ово је прво 
веће такмичење и сви смо због тога 
пресрећни и презадовољни. Не при-
хватам ништа мање од првог места!

Хотел „Језеро”, иначе, има такву 
репутацију из претходног периода да 
су овде на припремама били фудба-
лери ФК „Црвена Звезда”, ватерполо и 
кошаркашка репрезентација Србије... 
Виолета Вучковић, управница хотела, 
наводи да је дошло до мањег преокрета 
у пословању и другачије концепције. - 
Желимо да унапредимо неке садржаје 
за које сматрамо да су сада популарни, 

јер смо истраживали и схватили да су 
се потребе и захтеви тржишта про-
менили. У складу са новим трендо-

вима у туризму, хоћемо да нагласимо 
Spa и Welness које хотел има и да уна-
предимо тај део. Такође смо имали 
и много интересовања спортских 
екипа, па намеравамо да се фокуси-
рамо и на те садржаје и да их промо-
вишемо, како би се више користили. 
Зато имамо нови тим за продају и мар-
кетинг који ће да се бави промоцијом 
хотела и свих његових садржаја у 
тим круговима, да бисмо привукли 
што више гостију из света спорта, 

јер хотел има капацитете да може да 
прими и пружи услуге потребне спор-
тистима и репрезентацијама у по-
гледу смештаја, хране коју за њих 
спремамо, терена. Више се бавимо и 
усмерили смо се на маркетинг и ре-
кламу, али и на побољшање квали-
тета осталих саџаја. 

Наша саговорница додаје да се 
наставља тенденција раста интересовања 
гостију за боравак у хотелу „Језеро”. 
Сезона семинара и конференција се 
завршила крајем јуна, а потом почела 
летња са индивидуалним туристима 
која је показала већу заинтересованост 
туриста него лане. И ове године овде ће 
бити смештени корисници ваучера Репу-
блике Србије за летовање у земљи (већ је 
подељено свих 120.000). 

Ј. Станојевић 

塞尔维亚女手球青年队在Jezero酒店进行赛前训练

Ж. Максић: Веома смо задовољни понудом хотела „Језеро”, 
поготово спортски комплекс има изузетно добре услове за развој 
спортског туризма. – В. Вучковић: Имамо нови тим за продају 
и маркетинг који ће се бавити промоцијом хотела у спортским 
круговима. - Spa и Welness садржаји хотела у првом плану

Живојин Максић

У теретани - вежбе за развој снаге и издржљивости

Милица Пап

Тамара Коцић

Александра Крстић

Катарина Митровић
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Радионица кинеске калиграфије за борске основце у Народној библиотеци

У граду под Старицом одржан први Међународни фестивал изворног народног стваралаштва 

„Мајданфест“ – лепота и раскош традиције
Starica山脚下的城市-马伊丹佩克已举办第一届国际原创民间艺术节

“Majdanfest” – 展现原始美好与奢华

为学习中文创造环境在国家图书馆为波尔小学生举办中国书法教学班

Лакше учење и кинеског језика

 БОР. – У борској Народној библио-
теци од 8. до 11. јула одржана је радио-
ница кинеске калиграфије за борске ос-
новце нижих разреда. Калиграфија, од-
носно краснопис је вештина која развија 
моторичке способности код деце, пружа 

им могућност да користећи когни-
тивне способности лакше науче кине-
ски језик и тако боље упознају културу 
овог народа. Радионицу је водио синолог 
Александар Саша Богдановић, Бора-
нин који од 2013. године живи и ради у 
Шангају (Кини). Његова сарадња са бор-

ском библиотеком датира од 2016, када 
је одржао веома посећено предавање о 
историји и култури ове далекоисточне 
азијске земље, а потом и петодневну 
радионицу, која је била веома интере-
сантна деци, а садржала је калиграфију, 
кинески шах и културу испијања чаја. 
Како је доживео Кину представио је 
борској публици у јулу 2017. године из-
ложбом фотографија и предавањем о 
зену. По завршетку овогодишње чет-
вородневне радионице отворена је (11. 
јула) изложба радова њених учесника 
(20). Ана Савић заслужила је прву на-
граду, Тара Станковић другу, Ката-
рина Живановић трећу и Вукашин 
Стојадиновић четврту. 

- Веома сам задовољан како сте 
радили, сви сте веома напредо-
вали и волео бих да свако од вас на-
стави на кинеском – на један или 
на други начин. Моја жеља је била 
да научим децу више о кинеском 
језику кроз неку вештину него да 
их учим конкретно језик, јер кине-
ска калиграфија је вештина писања 
четкицом и нешто што деца могу 
да савладају. Учење калиграфије је 
везано за моторику рада, а деца ко-
ристе и когнитивне способности. 
Много је лакше тако учити кинески 
језик него сувопарно, као што савла-
давамо разне друге из европске поро-

дице језика. Желео сам и тада и сада 
да нашем народу приближим шта је у 
ствари Кина. Олакшавајућа околност 
сада је све ово што се дешава са руд-
ником, па ће се кинески језик више 
учити. Поента је била да деца науче 
да постоји нешто другачије у односу 
на оно што константно учимо и да 
постоје неки другачији видици – рекао 
је Богдановић.

Весна Тешовић, директорица На-
родне библиотеке Бор, најпре је захва-

лила суграђанину Александру Саши 
Богдановићу што „има осећање одго-
ворности да заједници из које је пони-
као врати нешто од оних прекрасних 
особина и знања које је изградио у себи 
током свог одрастања.” - Сва деца су 
зрачила задовољством. Такође ми је 

драго што су била у пратњи својих 
родитеља и да је свима вама било 
веома драго што присуствујете овоме. 
То ваше задовољство је нама у Библи-
отеци „ветар у леђа” да наставимо ра-
дионице које могу на најразличитије 
начине да прошире ваша знања, као 
што је и ово новостечено из кине-
ске калиграфије - нешто драгоцено 
што ћете носити у себи и моћи да ко-
ристите у данима пред вама. Ово је 
бескрајно леп пример како неко, ко 

стицајем прилика или сопственом 
духовном снагом, вредноћом и ква-
литетима своје личности постане 
грађанин света, у себи баштини лепо, 
топло осећање одговорности према 
завичају. 

Ј. Станојевић

МАЈДАНПЕК. - Половином јула 
Мајданпек је добио нову међународну 
манифестацију изворног народног ства-
ралаштва – “Мајданфест”, а љубитељи 
фолклора нову прилику за уживање. 
Дводневни фестивал лепог имена 
окупио је за почетак 20 културно - умет-
ничких друштава из општина Бор, 
Кучево и Мајданпек, као и Видина у 
Бугарској.

У свечаном дефилеу градским ули-
цама, којим су почеле обе фестивалске 
вечери у граду под Старицом, раскош, 
лепоту и богатство традиције приказала 

је младост окупљена у културно-умет-
ничким друштвима овог поднебља. 

Организатори, КУД „Велимир 
Маркићевић“ и Центар за културу 
Мајданпек кажу да им је жеља била да 
на једном месту окупе ансамбле који 
негују исту традицију, али уз сву разли-
читост обичаја везаних за игру, песму, 
ношњу. 

У оквиру ове манифестације одржан 
је мини сајам народних рукотворина, на-
ционалних јела и домаћих производа.

Покровитељ “Мајданфеста” је Оп-
штина Мајданпек.

Дводневни фестивал окупио 20 културно-уметничких друштава 
из општина Мајданпек, Бор, Кучево и Мајданпек, као и Видина у 
Бугарској

Од 20 полазника, као најбољи награђени Ана Савић, Тара 
Станковић, Катарина Живановић и Вукашин Стојадиновић. – А. 
Богдановић: Много је лакше тако учити кинески језик него су-
вопарно, као што савладавамо разне друге из европске породице 
језика. – В. Тешовић: Ово је бескрајно леп пример како неко, ко 
стицајем прилика или сопственом духовном снагом, вредноћом и 
квалитетима своје личности постане грађанин света, у себи баш-
тини лепо, топло осећање одговорности да заједници из које је по-
никао врати нешто од оних прекрасних особина и знања које је из-
градио у себи током свог одрастања

С. Вукашиновић

Александар Богдановић Борски школарци проширују видике и знања
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Интересантан је случај: за про-
фесора Радомира Лукића (1914–1999) 
чули су чак и они који се дубоко замисле 
када их питате у ком граду се налази 
београдск Правни факултет. Постао 
је легенда за живота. Такво стање 
дуготрајно је не без разлога, још мање 
да је незаслужено.

У једном дану седамдесетих година 
двадесетог века оборио је све студенте 
који су полагали испит код њега, и то 
на само једном кратком питању. Гла-
сило је: „Шта су врата?“ Први од сту-
дената је одговорио отвор у зиду, на-
редни је покушавао да их опише и тако 
редом. Ниједан од испитаника није на-
пустио салу, радозналост и логика да 
би такав упит могао и у нередном 
испитном року да их спопадне, зад–
ржали су их до краја испита. Чекали 
су да строги професор да одгонетку на 
питање које им је пореметило планове 
и очекивања. 

Брзо је разбистрио догађања: 
„Колеге и колегинице, гледано са ваше 
стране, можда би се могло закључити 
да је ваш професор данас био хиро-
вит. Таква оцена била би површна 
и погрешна. Видите, много пута био 
сам у друштву са професорима других 
факултета и неретко слушао како 
је право за учење напамет, да па-
раграфи не траже логику, чак и да 
најбољи матуранти професионалну 
будућност траже на другим фа-
култетима. Не знам колико сам се 
успешно супротстављао тој заблуди, 
али никада нисам прећутао своје 
неслагање. Сматрао сам да је онај ко је 
изрекао такву непромишљеност тре-
бало да пази да ли је прилика за рас-
праву. Готово да сам те тренутке 
злоупотребљавао да ми полемичар-
ска страст не би закржљала. Зато 
сам данас овако поступио, да вас под–
стакнем да, као будући правници тако 
и размишљате. Ви нисте зидари да 
бисте врата одређивали као отвор у 
зиду. Нисте ни столари да би вас ин-
тересовали плотови, футери, шарке 
и браве. Ви сте будући правници те, 
молим вас, запамтите – за правника, 
врата су једино законито средство за 
улазак и излазак из просторије.“

Овакво, атипично понашање за 
универзитетског професора, било 
је карактеристично за професора 
Лукића, чија су предавања често пра-
тили и студенти са других факул-
тета, па су само ранораниоци нала-
зили места за седење. У популарној 
„петици“, амфитеатру Правног фа-
култета (који данас носи његово име), 
на предавања професора Лукића сти-
зало је и осамсто слушалаца. Пажњу и 
мир могао је да обезбеди само изузетан 
предавач, сугестиван кроз занимљива 
предавања, духовит, увек спреман да 
се с мером нашали на свој и туђ рачун. 
Било је то време одакле су у слив ду-
ховног богатства народа потицали 
његови примери, досетке и анегдоте. 
Ненаметљиво је надахњивао младе 

људе на освајање различитих знања. 
Живот му је почео у поморавском 

селу Милошевац код Велике Плане 
у „времену смрти“. Имао је само три 
месеца када је у деветнаестој години 
његов отац преминуо од пегавог 
тифуса у Битољу. Претходно је био 
мобилисан у оквиру последње одбране 
регрута. Био је то само увод у велико 
страдање ближњих. Мајка Зорка раз-
болела се од, у то време неизлечиве, 
туберкулозе. Руковођени племенитим 
мотивом – да заштите унука од бо-
лести – Радомиров деда и баба по оцу, 
вратили су поболелу снајку њеним 
родитељима а сами преузели бригу о 
најмлађем члану породице. Ражало-
вана мајка поживеће тек до трећег 
рођендана свог јединца. 

Ни том сахраном несреће 
нису завршиле са породицом Луке 
Антонијевића. Након што је остао 
без сина и снахе, домаћин ће сахра-
нити и супругу. Од деветоро мушких 
Антонијевића, крај Првог светског 
рата дочекала су двојица: деда Лука и 
унук Радомир. Деда ће унуку заменити 
родитељску брижност, а унук деди 
дати полет када је скрхан тражио 
сврху даљег живота. Приликом уписа 
унука у школу деда Лука га је пријавио 
као Лукића – „да се зна чији је“.

Учитељ је брзо препознао учени-
кове предиспозиције, након основне 
школе предлагао је да Радомир настави 
образовање у гимназији у Пожаревцу. 
Радомир је уписан са закашњењем, те 
су у разреду сва места сем „магареће 
клупе“ била запоседнута.

Професор о томе: „Моји градски 
другови су ми се од прве подсмевали, 
правили су шале на мој рачун: брзо 
сам постао играчка с којом се нису баш 
најдругарскије поигравали. То, при-
родно, ствара у младом бићу одређене 
отпоре: гони га да учењем натера дру-
гаре на поштовање његове личности, 
да се изравна с њима, да их превазиђе. 
У мени се родио отпор према граду 
уопште“.

Гимназију је завршио са одличним 
оценама. Једино је из владања имао 
„четворку“. Радозналост га је терала 
да му појмови буду разјашњени до 
атома. Из тих разлога произилазила 
су многа питања. Нека од њих била 
су и претешка и непријатна про-
фесорима, посебно онима који након 
дипломирања гомилају само године 
стажа, а не и лично знање. Или, можда, 
никада у научним областима нису ни 
копали дубље но што је потребно за 
прелазну оцену.

Свршени гимназијалац Лукић 
уписао је Правни факултет у престо-
ници, али је, из материјалних разлога, 
већи део времена проводио у селу, а до-
лазио само на испите. То му није сме-
тало, био је изузетан студент са про-
сечном оценом „десет“. Потом је, као 
стипендиста Београдског универзи-
тета, упућен на трогодишње научно 
усавршавање у Париз. Докторирао 

је на Сорбони, докторат је бранио 
обучен у српску народну ношњу, а на по-
четку излагања обратио се питањем 
комисији:

„Да ли да образлажем на францу-
ском или енглеском језику?“

По повратку у земљу почиње уни-
верзитетску каријеру: 1940. изабран 
је за доцента на Правном факултету, 
деценију касније постаје ванредни, а 
1956. редовни професор. Није се исти-
цао у оспоравању Брозовог режима, 
здрава сељачка памет говорила је да 
следи диктат ситуације да би остао 
на месту на коме је. Узгред, била му је 
блиска и политика социјалне правде 
коју је нова власт декларативно про-
поведала док је грабила дедињску имо-
вину. Члан Партије никада није био. 
Имао је јасан отклон према сервил-
ности, дешавало се да се на седни-
цама факултета јавно извини што ће 
морати пре краја да изађе „јер свеш-
теник долази у кућу да свети водицу 
за славу“.

Без нападног пркошења власти 
више пута је прелазио границе њене 
толеранције, увек по налогу савести. 
Децембра 1958. у Лондону је преми-
нуо председник избегличке владе, умни 
професор Слободан Јовановић, прет–
ходно ангажован и од француских зва-
ничника за писање устава те земље. 
Код нас је после рата осуђен у одсу-

ству (ваљда зато што није хтео да 
стави петокраку на чело јер других 
разлога није било) на двадесет година 
робије и трајно лишавање права на 
објављивање његових дела. У дану када 
је вест стигла у Београд, професор 
Лукић држао је предавање у „шестици“ 
у вечерњим сатима. Одједном, не-
стало је струје, сала је остала у мраку, 
при чему су остали делови факул-
тета и даље били осветљени! Профе-
сор Лукић је извадио свећу из џепа, за-
палио је и ћутке остајао минут поред 
ње. Онда је рекао да ће струја доћи и 
наставио предавање. Ушао је домар и 
потврдио да је „осигурач у питању“. 

Србија му се одужила потпуним 
немаром. Последње године живота 
провео је у оскудици: „Немам пара 
ни за новине. Гледам телевизију, све 
канале, и видим да се свађају као бабе. 
Млека нема као да су све краве поцр-
кале, лидер једне сељачке странке 
офарбао косу и бркове, изиграва ма-
некена (...), не видим да неко тражи 
излаз. Из постеље ми је утисак јачи 
и болнији, јер сам немоћан да стојим у 
редовима. Зато се бојим да је овај наш 
тунел дуг“.

Није ни професор у свему био успе-
шан пророк. По свему судећи, тунел у 
коме смо се нашли је једносмеран, уз 
ризик да има само улаз.

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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У Нишу је 21. јула преминуо Радос-
лав Терзић, некадашњи председник Скуп-
штине општине Бор, директор Јавног 
предузећа „Штампа, радио и филм” и ак-
тивни друштвено-политички радник. Рођен 
је 1947. године у Цветковцу код Лазаревца. 
Завршио је Учитељску школу на Убу, а 
потом је дипломирао на Филолошком фа-
култету у Београду (југословенска и свет-
ска књижевност). 

У Бор је дошао 1973. године. Од 1978. 
до 1980. био је главни и одговорни уредник 
листа „Колектив”, уредник „Борских ново-
сти”, а од 1980. директор ЈП ШРИФ, са паузом од 1982. до 1986. када је био 
председник Општинског комитета СК, и од 1986. до 1990. када је био председ-
ник СО Бор. За његово име везују се почеци, развој и успон Телевизије Бор. 
Тада су адаптиране просторије у Дому културе, купљена неопходна опрема за 
дописништво РТС-а у Бору, а потом и основана ТВ Бор 1993. године.

Радослав Терзић био је и председник Општинског одбора Социјалистичке 
партије Србије у Бору. Био је један од оснивача и покретача „Борских сусрета 
балканских књижевника”. Добитник је бројних признања - Октобарске награде 
Града Београда као један од најбољих студената Филолошког факултета и Ок-
тобарске награде Бора.

Радослав Терзић сахрањен је 23. јула на Новом гробљу у Бору.

Мозаик

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

Крста Иванов

РАДОСЛАВ ТЕРЗИЋ
(1947 – 2019)

In memoriam

ВОДОРАВНО: 1. Истражни поступак, 7. Гориво у млазним авионима, 14. Ос-
новни производ компаније SERBIA ZIJIN BOR, 15. Рударски празник који 
је установљен у знак сећања на 6. август 1903. године, почетак штрајка у 
Сењском руднику, 17. Речни рибар, 18. Двосекли бодеж, 19. Пернате животиње, 
живад, 20. Део реченице, 21. Јеловник, 22. Град у Француској, 23. Према, 24. Слика 
свеца, 26. Почетни чин вишег официра, 28. Кошаркашки савез (скр.), 30. Житељ 
Естоније, Естонац, 31. Основа, темељ, 32. Ултра кратки таласи (скр.), 35. Бивши Ге-
нерални секретар УН, Ситу, 37. Притока Саве у Словенији, 38. Пулс, 39. Наш град 
бакра, 41. Преноћиште (тур.), 42. Оружана пратња (фр.), 43. Део спортског тима.

УСПРАВНО: 1. Десна притока Западне Мораве, 2. Велика дворана (мн.), 3. 
Текстилни радник (мн.), 4. Наша глумица, Ева, 5. Део хектара, 6. Град у Турској, 7. 
Боја за косу, 8. Симбол ербијума, 9. Новчана јединица у Индији, 10. Горња мушка 
одећа, 11. Копрена, вео, 12. Држава на Блиском истоку, 13. Узданица, 16. Францу-
ски ауто, тип Ситроена, 18. Грофовија у Енглеској, 21. Град у Херцеговини, 22. Име 
писца Лазаревића, 25. Стара јапанска вештина борбе с мачем, 26. Име нашег глумца 
Николића, 27. Развалина, рушевина, 28. Кумова жена (мн.), 29. Телесна фигура, 31. 
Змијски цар, удав (мн.), 33. Шкотска фамилија, 34. Украсно дугме на ношњи, 36. 
Име америчког музичара Тарнера, 37. Бања у Белгији, 38. Наш град бакра, 40. 
Нулта тачка (скр.), 41. Килобајт (скр.).

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2306 – ВОДОРАВНО: крајина, кукурек, репуша, 
љубичица, Марн, слик, лидер, али, слог, сил, ро, лопов, ријал, БО, рин, Муса, аар, 
алаун, март, Осло, ђурђевак, Ерстед, окретај, Сметана.

1 2 3 4 5 6

■
7 8 9 10 11 12 13

14 ■ 15 16

17

■
18

■
19

20

■
21

■
22

■
23

■ ■
24 25

■
26 27

■ ■
28 29

■
30

■
31

■
32 33 34

35 36

■
37

■
38

39 40 ■ 41

42 ■ 43

Почела реконструкција и уређење саобраћајнице Мајданпек – Кучево

Асфалтираће 21 километар пута
已启动Majdanpek – Kucevo路段改造修复工程

为21公里路段铺设沥青

МАЈДАНПЕК. – У првој по-
ловини јула почели су припремни 
радови на реконструкцији, санацији и 
уређењу пута Мајданпек – Кучево. За 
Мајданпечане, али и привреду ове оп-
штине најважнија саобраћајница ће 
током лета старо, истрошено и недо-

пустиво запуштено издање заменити 
новим, примереним функцији и потре-
бама ове средине, и то дужине 21 ки-
лометар.

- Договорено је да 10 километара 
овог пута пута уради „Штрабаг”, док 
су преосталих 11 километара пове-

рени Предузећу за путеве Пожаре-
вац. Они раде истовремено, тако да 
је реално очекивати да посао заврше 
релативно брзо. Припремни радови 
се обављају темељно, пошто од њих 
зависи квалитет будуће саобраћајнице 

- каже Драган Поповић, председник 
Општине Мајданпек. Наводи да нема 
места журби и нестрпљењу. - Ако смо 
тако дуго чекали санацију овог пута, 
морамо имати стрпљења да се сада 
баш сви предвиђени послови одраде 
како струка налаже.

Посла на припреми предвиђене де-
онице за асфалтирање је много. Позна-
ваоци прилика су сагласни да је овакво 
уређење поменуте саобраћајнице било 
неопходно и много раније, као и да 
одржавање није било најквалитетније. 
Деценијама коришћен без озбиљније 
реконструкције, пут је на многим ме-
стима поприлично нераван, па се гло-
далицом сада равна у оквиру при-

према за пресвлачење асфалтом. На 
појединим местима ова саобраћајница 
је, кажу, изгубила носивост због чега, 
пре асфалтирања има још више при-
премног посла, па и насипања туцани-
ком, равнања и других неопходних ак-
тивности. Сада се уређују пропусти, 
чисти и продубљује путни јарак, чија је 
запуштеност у великој мери утицала на 
пропадање пута. Интензивно се ради, па 
се већ овог лета очекује завршетак ком-
плетне предвиђене деонице, а тако и 
реконструкције овог пута, коју су прили-
ком прошлогодишње посете Мајданпеку 
обећали људи из врха државе.

На путевима у општини Мајданпек 
се и ове године доста ради. Уређује се 
саобраћајница која повезује село Мироч 
са Ђердапском магистралом и Брзом Па-
ланком, а асфалтирано је и 3,6 киломе-
тара пута ка Припору и селу Влаоле.

С. Вукашиновић

Припремни радови већ почели. – Упоредо ће радити „Штрабаг” 
(10 км) и Предузеће за путеве Пожаревац (11 км), па се већ овог 
лета очекује завршетак комплетне предвиђене деонице
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У историјским изворима и земљописним картама Бор се као насеље први 
пут помиње 1718. године. У једној аустријској географској карти поменут је 
као Боринс. У истој карти Кривељ је записан као Кривит, а Лука као Луцаи – 
наводи борски публициста Мирослав Радуловић у „Бор у 500 слика”. Према 
књизи „Споменици Тимочке епархије 1834-1934”, Бор је „пре 150 година” 
(значи 1784), имао свега пет кућа смештених на месту званом Селиште – ис-
точно од Борског потока, на северној страни Борског брда. Становници ових 
кућа доселили су се из разних крајева. Најпре се доселила породица Петка 
Дулкана из Оснице – хомољске. Дулкан је добио дозволу за досељење од 
турског аге, чије је седиште било у Слатини. Заузимањем Дулкана ускоро се 
досељавају још четири породице: Раје Дамњановића из Ердеља, Јанковића и 
Барбуловића из Валакоња и Пауникића чије је порекло непознато. Каснији 
насељеници сишли су на обалу Борске реке, а на брду је остала једино кућа 
Мирошевића.

Први становници Бора бавили су се виноградарством, сточарством и 
земљорадњом. На околним брдима било је 40 пивница за складирање вина. 
Оне су 1892. растурене и пренете у село. У „Коншкрибиционом Протоколу 
Начелства Окружја Црноречког 1844. године” пише да је Бор тада био у са-
ставу „Среза вражогрнског”, имао је 58 домова са 330 становника, и био једно 
од најмањих насеља. 

ПРИПРЕМА: Јасмина Станојевић

новости

Национални дан науке, 10. јул, 
установљен је поводом дана рођења 
једног од највећих умова и научника 
свих времена Николе Тесле. Дирек-
тор Теслиног научног центра при 
лабораторији „Варденклиф” на Лонг 
Ајленду Марк Алеси позвао је тим 
поводом Београд да се уључи у развој 
једине преостале лабораторије највећег 
проналазача модерног доба и да по-
стане део наставка Теслиног наслеђа, 
пише Б92. Према његовим речима, 
мисија Теслиног научног центра је да 
широм света подиже свест о значају Теслиног дела и о његовом огромном 
доприносу човечанству, имајући у виду да многи и даље нису свесни значаја 
његове посвећености науци. „Сваког дана људи широм света имају ко-

ристи од његових открића и изума: 
струја, вај-фај, роботика, радио, 
даљинско управљање, брзиномер 
и још много тога, али нису свесни 
да је тај напредак променио њихове 
животе” – рекао је Алеси.

Тесла је „Варденклиф”, засновану 
на најреволуционарнијим идејама, и 
постројење за бежичну комуникацију 
преко Атлантског океана и бежични 

пренос енергије почео да гради 1901. године. Напуштен је 1917. и касније је 
продат да плати Теслине дугове, рекао је Алеси, и додао да је група америч-
ких наставника, у потрази за простором за школски научни музеј, пронашла 
лабораторију 1995. и удахнула јој живот. „Тесла научни центар фокусиран 
је на прибављање средстава, дозвола, одобрења и подршке за реновирање 
лабораторије, као и на развој глобалног научног центра који је иновати-
ван као и сам Тесла...”

ИЗВОР: Спутник, Б92 

Без Тесле свет какав знамо не би постојао

Zijin ревносно спроводи политику система управљања заштитом животне средине

Ј. С.

Бор село - претеча града

Постепено до зелених рудника
紫金将严格执行环境管理体系政策

没有特斯拉，就没有现在的世界

波尔村 – 波尔市的前身

矿山逐渐变得绿意盎然

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. - Свесна да је стратешким партнерством са 
РТБ-ом Бор на себе преузела и бреме историјског еколошког наслеђа компаније са 
једновековном традицијом у рударењу, те да је многе од тих проблема тешко, можда 
чак и немогуће, решити у кратком временском року, нова компанија са новим руко-
водством напорно ради на побољшању заштите животне средине и видно напредује 
у томе на свим „фронтовима“.

На главним рударским површинама засађено 20.800 стабала багрема и 1.500 
топола а, дуж пута ка „Јами“ и слободним површинама рудника, озелењена је 
травом површина од 10 хиљада квадратних метара. Поред тога, око администра-
тивних објеката, погона флотације и топионице засађено је 3.000 струкова цвећа. 
Падине депоније отпада и бране јаловишта биће озелењене и рекултивисане након 
њихове стабилизације. 

До инсталирања великих пројеката, који ће из корена променити изглед жи-
вотне средине у Бору и околини, спроводе се мере које, руку на срце, некада нису 
довољне. Ипак, Serbia Zijin Bor Copper предузима све кораке у правцу потпуног 
решења проблема, а труд је њено највеће оружје.

Г. Тончев Василић


