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龙翼：矿工们是波尔铜业的骄傲，对他们极为尊重
Верујем да ће компанија Serbia Zijin Bor Copper, са сјајном перспективом у оквиру пројекта „Један појас, један пут“, који управо успешно
напредује, сигурно постати потпуно нови модел тесне сарадње између Србије и Кине и узор челично јаког пријатељства између наша два
народа, рекао је на свечаности поводом Дана рудара Србије генерални директор Компаније. - Повећаћемо динамику ремонтовања, према
утврђеном плану појачаћемо послове на одржавању опреме, уз загарантован квалитет одржавања и стопу искоришћености. Истовремено,
повећаћемо количину раскривке, ископина и количину прерађене руде и започети улагања у руднике “Велики Кривељ”, “Јаму” и “Ново
Церово”, казао је Long Yi. – Џорџ Фанг: Имамо величанствену историју и верујем да ћемо, уз подршку свих вас, заједно изградити и сјајну
будућност. - Ове године производња катодног бакра биће 85 хиљада тона, односно 26 одсто више него прошле. Зато велико хвала кинеским
пријатељима и партнерима за огромну посвећеност, труд и рад, поручио министар Антић. – Шистекову награду добили Саша Перишић,
Небојша Стојановић, Арсо Кљајевић и Бојан Максимовић
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – И
ове године централна шестоавгустовска
свечаност поводом Дана рудара Србије
одржана је у Бору. Програм обележавања
био је подређен и посвећен очувању
традиције стогодишњег рударења, а у
знак сећања на првог директора Борског рудника, инжењера Фрању Шистека, чије име носи најпрестижније
признање за допринос развоју некада
РТБ-а Бор, данас Serbia Zijin Bor
Copper. Тако је награда „Инжењер
Шистек“, као највеће признање које се
додељује најзаслужнијим појединцима
и институцијама за истакнуте заслуге
за развој компаније и посебно залагање
на послу, установљена још далеке 1968.
године, уручена и овога пута, јер је нова
компанија са задовољством наставила
традицију. Плејади од 366 „Шистековаца“ придружила су се ове године још
четворица – Саша Перишић, Небојша
Стојановић, Арсо Кљајевић и Бојан
А пре славља - састанак
Максимовић. Свечаности која је уприличена у клубу “Zijin” у Брестовачкој нерални директор Long Yi честитао труду. Од 18. децембра 2018. године
Бањи присуствовали су, поред оста- је рударима Бора и Мајданпека њихов прошло је већ осам месеци од нашег
лих, министар рударства и енергезаједничког улагања и заједничког
пословања.
Преузимањем
дела
Компаније јасно смо показали одлучност да ћемо тесно сарађивати, нисмо
се делили на српске и кинеске раднике, већ смо заједно радили као радници борске индустрије бакра. Стварност је показала да смо, радећи вредно
као припадници борске индустрије
бакра, у првој половини 2019. године
постигли завидне резултате. Резултати нашег рада су заједнички плодови нашег заједничког труда. Овом
приликом, желим да се најискреније
и са дубоким поштовањем посебно
захвалим свим рударима – казао је у
уводној речи Long Yi.
Компанија Serbia Zijin Bor Copper
први
је
инвестициони
пројекат
Корпорације “Zijin” на Балкану. И кинеска и српска Влада, као и најодговорнији
руководиоци из седишта Корпорације,
од самог почетка непрекидно показују
колико велики значај придају овом
тике Александар Антић, старији из- празник - Шести август и том прили- пројекту, а томе у прилог говори и
вршни потпредседник „Zijin Mininga“, ком казао:
чињеница да су Бор и Мајданпек про-Борска индустрија бакра има шлог месеца посетили високи званичуједно и председник Надзорног одбора
Компаније Serbia Zijin Bor Copper Џорџ историју дугу преко сто година, ис- ници кинеске Владе и представници
Фанг, високи представници министар- кусила је бројне успоне и падове и Корпорације индустрије бакра “Zijin”.
става рударства и привреде, као и зва- није било нимало лако да се одржи
-Наши цењени гости обишли су
ничници Канцеларије Владе Србије за до данас. Зато, најпре, велико хвала све производне погоне и потврдили
вашим прецима, рударима, они су да је напредак у нашем послу очисарадњу са Кином.
Поручујући да се Компанија ослања вечити понос борске индустрије бакра. гледан. Похвалили су посвећеност,
на тесну сарадњу колега из два разли- Вечна им слава и хвала! Истовремено, стручност и огроман труд српских
чита културолошка света и сада и у желим да се захвалим Влади Репу- радника. Верујем да ће Serbia Zijin
будућности, те да постепено ради на блике Србије на помоћи и подршци, Bor Copper, са сјајном перспективом
проширењу њене велике породице, ге- као и свим запосленима на уложеном

у оквиру пројекта “Један појас - један
пут”, који управо успешно напредује,
сигурно постати потпуно нови модел
тесне сарадње између Србије и Кине
и узор челично јаког пријатељства
између наша два народа. Компанија се
ослања, и у будућности ће се ослањати
на тесну сарадњу колега из два различита културолошка света. Истовремено, постепено ради и на проширењу
наше велике породице омогућавајући
пријем младих колега из Србије, који
ће заједно са нама вредно радити
и борити се. Од почетка године запослили смо 280 нових радника из
Србије, у будућности ће бити још
радних места на којима ће нам бити
потребан подмладак – рекао је домаћин
на шестоавгустовској свечаности.

Чека нас још много посла
-У другој половини године – додао
је - чека нас много посла. Што се
тиче производње, повећаћемо динамику ремонтовања, према утврђеном
плану појачаћемо послове на
одржавању опреме, уз загарантован квалитет одржавања и стопу
искоришћености. Истовремено, рационалним коришћењем новокупљене
опреме: багера, рударских камиона,
бушалица и осталог повећаћемо количину раскривке, ископина и количину прерађене руде. Прошле недеље
на површински коп “Велики Кривељ”
стигао нам је нови “komatsu” багер
ПЦ4000, који ће утицати на капацитет производње. У другој половини
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Заједничка фотографија са добитницима награде „Инжењер Шистек”

године Компанија ће започети радове
на реконструкцији, проширењу и
изградњи пројеката у Мајданпеку и
топионици. У исто време, започећемо
и улагања у руднике “Велики
Кривељ”, “Јаму” и “Ново Церово”.
Истовремено
са
постепеним
повећавањем производње, Компанија
појачава и бригу о безбедности и заштити животне средине учесталим
инспекцијама и сталним контролама,
како би на време открила и отклона
опасности по безбедност и животну
средину. Убрзано се ради и на изради
пројеката опреме за смањење процента
сумпора у отпадним гасовима топионичких постројења. - Очекујемо да ће
израда пројеката бити завршена овог
месеца, а изградња ће бити убрзана у
процесу технолошке трансформације
и проширења топионице, како бисмо
испунили стандардом предвиђене
Џорџ Фанг
вредности отпадних гасова. Свесрдно
улажући
напоре,
сачували
плаветПоздрављајући присутне рударским
сарађујемо са представницима власти
на свим нивоима, као и са локалним нило и чистоту борског неба – пору- поздравом “Срећно!” и то на српском
језику, генерални директор Serbia Zijin
заједницама, како бисмо сви заједно, чио је Long Yi.

Медији

Bor Copper још једном се захвалио
Влади Републике Србије за подршку,
помоћ и поверење, али и, како се изразио, браћи и сестрама из Србије, посебно из Бора и Мајданпека. - Хвала
бројним рударима који су улажући
велику снагу и труд, заједно са нама,
прихватили тешко бреме одговорности како бисмо сви заједно остварили унапређење и процват борске
индустрије бакра – истакао је Long.

Имамо величанствену историју,
а заједно ћемо изградити и
сјајну будућност
Централну
рударску
прославу, први пут у организацији и под
покровитељством
кинеско-српске
компаније, увеличао је, дошавши чак
из далеке острвске државе у Океанији
- Папуа Нова Гвинеја, старији извршни потпредседник Компаније “Zijin
Mining”, уједно и председник Надзорног одбора Serbia Zijin Bor Copper Џорџ
Фанг. Њему је, како је сам казао, припала част и да уручи прву овогодишњу
награду “Инжењер Шистек” Саши
Перишићу, руководиоцу Сектора за
безбедност и здравље на раду.
-Ово је специјалан дан по много
чему – казао је Фанг. – Најпре, реч је
о нашој првој прослави и првом Дану
рудара у Serbia Zijin Bor Copper. Разумемо историју рударства у Бору дугу
цео један век и зато је ово посебан дан
и за нас. Славимо, не само 100 година
рударења, већ и додељујемо “Шистекову награду”. Почаствовани смо што
свечаности присуствује министар рударства и енергетике Александар
Антић и представници других министарстава у Влади Републике Србије,
као и што је са нама данас градоначелник Бора Александар Миликић.
Користим прилику да изразим велико
задовољство због тога и кажем пред
свима колико ценимо колеге рударе

Дан рудара
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и све присутне, заједно са њиховим
породицама. Имамо величанствену
историју и верујем да ћемо, уз подршку свих вас, заједно изградити и
сјајну будућност – казао је Džordž Fang.
Истичући да се као инжењер прераде, односно флотер и рудар, на терену
сусреће са многим људима и да га то
чини срећним, Фанг је казао и да са
задовољством уручује прву “Шистекову
награду” коју је назвао специјалном. –
Специјална је јер је везана за безбедност, здравље на раду и заштиту животне средине, а тај сегмент Zijin
Mining Grupa сматра највишим приоритетом у пословању. Добитник “Шистекове награде”, руководилац Сектора за безбедност и здравље на раду
Саша Перишћ и његов тим дали су
велики допринос у овој области и поносни смо на њих. Због тога сам још
више убеђен да ћемо заједничким
радом, трудом и залагањем успети да
изградимо бољу будућност и да ћемо
сви заједно уживати у њој. Уверен сам
да ћемо постићи успех и да ћемо се догодине на истом овом месту састати
да га заједно прославимо – рекао је
старији извршни потпредседник “Zijin
Mininga” и председник Надзорног
одбора Serbia Zijin Bor Copper.
“Шистекову награду” су на свечаности добили још и Арсо Кљајевић, коме
је признање уручио главни рударски
инжењер у РББ-у Jiao Jinming, потом
Небојша Стојановић из мајданпечког
рудника бакра, који је награду примио
од генералног директора Компаније
Long Yi-a и Бојан Максимовић из
ТИР-а, коме је признање предао министар рударства и енергетике Александар Антић.

Очекивања основана, а избор
кинеског партенра прави
Пожелевши рударима из целе
Србије да свој посао обављају безбедно,
успешно и да се свакога дана враћају
кући живи и здрави, министар Антић је
казао:

- Сви заједно, почев од нас у министарству, преко рударских компанија
до представника синдиката, морамо
да радимо на томе да се квалитет и
услови рада, безбедност и стандард

свих оних који учествују у процесу
рударске производње сваке године
побољшава. А, Влада Србије, уз
велику подршку председника Александра Вучића, чини велике напоре

да рударство у Србији буде боље и
квалитетније. Да га учини једном
од најуспешнијих привредних грана
и да може да да снажнији допринос укупном индустријском развоју
и расту наше економије и БДП-а. У
протеклом периоду смо, сматрам, у
томе били успешни јер је до пре само
неколико година у бруто домаћем
производу земље рударство учествовало са тек један проценат, а
сада је два одсто. Ова 2019. година
је значајна за нас јер показатељи
говоре да бележимо добре резултате
и раст производње у свим кључним
рударским гранама. Подсетићу да је
производња угља повећана четири
одсто и да су само рудари “Колубаре” ове године ископали милион
тона угља више него у истом периоду лане. “Зијин” остварује значајан
раст, такође, а и остале рударске компаније имају добре резултате. У Србији у рударству ради 22
и по хиљаде људи, имамо 220 експлоатационих и чак 140 истражних поља, од којих је “Чукару Пеки”,
односно пројекат “Тимок” један од
најзначајнијих. Верујем да ће он,
у синергији са борским пројектом,
учинити производњу бакра на овим
просторима значајном у светским
размерама. Кинески пријатељи раде
на развоју тог пројекта, па се надам
да ћемо реализацију свих оних планова које смо слушали од Канађана
везаних за почетак експлоатације
бакра, имати већ 2021. најкасније
2022. године – рекао је министар
Антић.

Бакра више за четвртину
Присећајући се својих речи од пре
тачно годину дана, министар рударства је додао: - Тада смо на овом истом
месту говорили о томе да смо ушли у
процес избора стратешког партнерства и изнели низ очекивања о томе
да компанија која преузме РТБ Бор
остане на висини задатка. Годину дана

Свечаности су присуствовали бројни пословни пријатељи и партнери компаније, као и представници друштвено-политичког живота Тимочке Крајине
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касније, у име Владе Србије и њене
Радне групе, могу да оценим да су сва
наша очекивања била утемељена и
да је избор био прави. Рекли смо да
се морају сачувати свих пет хиљада
радних места, а данас имамо 5.100 запослених. Казали смо да ћемо имати
снажне инвестиције и, ево, оне се
остварују. Да ће производња катодног бакра расти, а она ће ове године
бити 85 хиљада тона, односно 26 одсто
више него прошле. Због тога велико
хвала кинеским пријатељима и партнерима за огромну посвећеност,
труд и рад, а посебно хвала великом
пријатељу Србије Џорџу Фангу који
је доласком у Бор показао колико је
“Zijinu” важна сарадња са Србијом
и колико је значајна њихова активност у Бору. Велико хвала директору
Longu и његовом тиму, није им лако
јер их сви притискамо да остваре што
боље резултате – закључио је Александар Антић.
Част да се у име награђених
колега у наставку официјелног дела
свечаности обрати, припала је Саши
Перишићу. Он се захвалио свима који
су овогодишње “Шистековце” препознали као вредне и достојне највишег

компанијског признања. – Награда
носи име човека који је симбол
рударства у Бору и Србији, и без
кога не би било ни историје овог
краја. Она јесте појединачна, али
у суштини иза ње увек стоји група
људи и колега-сарадника – казао је
Перишић.
Свечаности поводом Дана рудара
Србије присуствовали су, поред високих званичника у министарствима рударства, привреде и Канцеларије Владе
Србије за сарадњу са Кином, бројни пословни партнери и пријатељи компаније,
као и представници друштвено-политичког живота Тимочке Крајине.
Вечерњи део програма био је
намењен грађанима Бора и суседних
градова. Њима је компанија поклонила концерт поп групе “Хари Мата
Хари” под отвореним небом, у Амфитеатру код Дома културе, а обележавање
Шестог августа је и ове године, након
концерта Харија Варешановића, било
завршено спектакуларним ватрометом.
У Мајданпеку је Дан рудара прослављен
истог дана, а у вечерњим сатима на
градском тргу организован је концерт
„Звезда Гранда“.
Горица Тончев Василић

Фанг и Антић

Поводом Шестог августа

Сатови најбољим рударима
塞尔维亚矿工节

公司向最优秀员工赠送手表

Награђена и четворица радника
Serbia Zijin Bor Copper: Драган
Крпетић, Владимир Карабашевић,
Бојан Стиклић и Славољуб Динић
„Рудник”. – Поводом 6. августа, Дана
рудара Србије, Савез самосталних синдиката Србије (СССС), у сарадњи са Савезом самосталних синдиката металаца
Србије (СССМ), организовао је свечаност у Руднику олова и цинка површинског копа „Брезак” на Руднику. СССС

традиционално на овај дан награђује
најбоље рударе ручним сатовима и дипломама које им је том приликом уручио
Љубисав Орбовић, председник ССССа. Међу овогодишњим добитницима
признања су и четворица радника Serbia
Zijin Bor Copper: Драган Крпетић,

возач тешких возила, (Површински
коп „Велики Кривељ”), Владимир
Карабашевић, шахт-мајстор, (Јама),
Бојан Стиклић, возач тешких возила,
(Површински коп РБМ-а) и Славољуб
Динић, пословођа одржавања багера,
(Површински коп РБМ-а).

Љубисав Орбовић је најпре честитао
рударима њихов празник, установљен у
знак сећања на 6. август 1903, када је у
Сењском руднику почео велики штрајк.
- Присећамо се дана када су сењски
рудари, у знак солидарности са својим
отпуштеним колегама, протествовали
и захтевали њихово враћање на посао,
али и већа права, већу заштиту и безбедан рад. Тада су доказали снагу солидарности која нам је и данас потребна, нарочито вама, рударима, јер
када сиђете у јаму имате само једни
друге.
Рударе и присутне госте упознао је са активностима и захтевима
Савеза у преговорима о минималној
цени рада, али истовремено са захтевом да се плате у Србији повећају за
све запослене. – Борба за веће плате
и бољи стандард, заштиту, безбедан рад и већа права свих запослених у нашој земљи једини је начин
да зауставимо одлазак младих људи
из Србије. Стога је наш задатак да
се боримо за отварање квалитетних и добро плаћених радних места,
чиме ће млади људи добити шансу
да раде, живе и формирају породице овде, у својој земљи, шансу
да својим знањем и енергијом, коју
само млади имају, помогну да се
развија и постане економски снажна
земља задовољних грађана – поручио
је Орбовић.
Ј. Станојевић

Шистековци
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Арсо Кљајевић, главни инжењер за подземну експлоатацију у Руднику бакра Бор

„Или јеси, или ниси – рудар“
Рекао сам себи: „Арсо, нема ти друге, него чизме на ноге, шлем на главу, пројекте и књиге
под мишку и напред“. Овако је Кљајевић, после само шест месеци рада у Јами, 1988. године храбрио самог себе да се лати првог одговорног и озбиљног посла иако, по сопственом
признању, у то доба није ни познавао све јамске ходнике и путеве. Данас он води пројекат од,
можда, највеће важности за Serbia Zijin Bor Copper – проширење кривељског флотацијског
јаловишта на „нулто поље“
РББ. – Награди „Инжењер Шистек“ која му је,
како сам каже, стигла у сутон професионалне каријере,
Арсо Кљајевић искрено се обрадовао. Доживљава је
као потврду за тежак и одговоран посао који обавља
преко 30 година. – „Шистек“ је у ствари „печат“
на тој потврди. Јер, сваки документ без печата је
неважећи – каже пола у шали, пола у збиљи главни рударски инжењер за подземну експлоатацију у Руднику
бакра Бор који данас води пројекат од, можда, највеће
важности за Serbia Zijin Bor Copper – проширење
кривељског флотацијског јаловишта на „нулто поље“.
Животни пут је овог кршног Црногорца из
Пљеваља, преко Никшића где је завршио средњу Рударско-техничку школу и Београда где је дипломирао
на Рударско-геолошком факултету, у Бор довео сасвим
случајно, као многе из његове генерације. Сећа се Арсо
врло добро и датума када је дошао у град бакра и злата.
-Радни стаж у струци почео сам у руднику мрког
угља „Боговина“. Али, тамо нисам видео светло
„на крају тунела“, па сам тражио себи бољи посао,
у руднику са извеснијом будућношћу. Чуо сам за
борску Јаму, која је у то доба била у специфичној
ситуацији. Од ње се очекивало много, пошто је
површински коп „Бор“ био пред затварањем, па је
она требало да преузме примат у производњи. То
се и десило убрзо, а ја сам прву шихту, зарађену у
Јами, уписао 19. јула 1988. године. Те исте године,
30. децембра, именован сам за техничког директора
ОУР-а. Дакле, после непуних шест месеци рада у
Јами прихватио сам велику одговорност (у руднику
је у то доба радило 1.262 радника) а да, поштено,
нисам био савладао ни све подземне путеве у Јами.
Али, рекао сам себи: „Арсо, нема ти друге, него
чизме на ноге, шлем на главу, пројекте и књиге под
мишку и напред. Или јеси, или ниси“. Е, онај печат

Arso Kljajevic——波尔铜业地下采矿总工程师

“将自己看作一名矿工”

с почетка приче је доказ да јесам – каже Кљајевић.
Рударство је Арсина велика љубав. Сматра га сложеним и тешким послом с једне, али и лепим позивом с друге стране. – Рударство је као хирургија,
мора сваки потез до танчина да се испланира. Од

истраживања, преко анализа, стратегија, комбинаторика, квалитетног пројектовања, па до прве тоне
руде. Јер, да би се дошло до неких параметара који
воде до позитивног резултата у овој привредној
грани, потребно је много анализа, калкулација,
рачунања трошкова, али и „нос“ за прави тренутак.
Мислим да ме је тај део рударства одувек и привлачио највише, та потврда рудних резерви и начин
како до њих доћи и економично их експлоатисати.
Тиме доприносиш и локалној средини, и држави, и

рударству у целини. Бар ја то тако доживљавам –
прича Кљајевић.
Тврде, и у праву су, да је рударство опасан посао,
а Арсо се, како каже, највише боји несташице. – Кад
је криза, код нас се то одрази директно и врло брзо.
Ако ниси уложио на време, смањиће се капацитет
производње и расположивост опреме, смањиће се
стандард. Рударство захтева да уложиш данас, да
би ти се вратило сутра. Одлагање, што је дуже, то
веће последице и недаће доноси. Дешавало се у ових
30 година да понекад нисмо имали довољно пара
ни за ХТЗ опрему, па смо на терен ишли у избушеним чизмама. Али, „прегазили“ смо то време, као
и хиперинфлацију, бомбардовање. Данас се „пише“
нова историја у којој поглавље о рударству заузима значајан простор. Зато не могу да се сложим
с тим да рудари једу „хлеб са седам кора“. То изазива неку горчину, а наш хлеб је сладак. Прође он
многе ваге и млинове, али се на крају у сласт поједе.
У професионалној каријери, коју ће за коју годину
закључити, најдражи му је догађај из 2003. године када
је на коти -235 отворен 19. хоризонт у Јами. Најтеже
моменте доживео је као члан јамске чете за спасавање,
када су се у рудницима дешавале повреде и несреће.
Срећом, каже, није их било много.
Због таквог става и толике љубави према животном
позиву, Арсо Кљајевић истиче да би својим унуцима
сутра без икакве дилеме препоручио да се баве рударством. - Ко ову грану не познаје довољно, своди је
само на причу о производњи. Међутим, постоје институти, факултети али и много других места, која
захтевају креативност и знање у овој струци. Па,
ако им наука буде опредељење, од срца ћу подржати
и помоћи им да постану врсни рударски инжењери
– закључује он.
Г. Тончев Василић

Бојан Максимовић, руководилац електроодржавања Топионице и Фабрике сумпорне киселине

Струја – добар слуга, зао господар
冶炼厂与制酸厂电气负责人Bojan Maksimović

电是忠实的朋友，却是残酷的主人
ТИР. – Плејади од досадашњих 366 добитника
награде „Инжењер Шистек”, као највећег признања
које се додељује најзаслужнијим појединцима
и институцијама за истакнуте заслуге за развој
компаније и посебно залагање на послу, ове године
придружио се и Бојан Максимовић, руководилац
електроодржавања Топионице и Фабрике сумпорне
киселине. Рођен је 14. јула 1973. године у Зајечару,
а одрастао у Бору. Електронски факултет у Нишу
(смер индустријска енергетика) уписао је 1992., а
дипломирао 1999. Запослио се 2000. у Топионици и
ту провео цео свој досадашњи радни век (18 година).
Почео је као приправник у Служби електроодржавања,
а онда отишао на одслужење војног рока. По повратку
септембра 2001, након положеног приправничког
испита, постављен је за заменика руководиоца
електроодржавања Топионице (2002), потом за
руководиоца (2003), а од 2017. године руководиоца
електроодржавања Топионице и Сумпорне.
Бојан нам врло детаљно и стручно објашњава који
су задаци ове службе: преко трафо-станица напајање
свих објеката електричном енергијом које треба бити
континуално. Свакодневно се прегледа опрема, у
трафо-станицама високонапонски прекидачи, где се
штелују контакти и механички склопови.
- Наша одговорност је велика - за исправност
уређаја у функционалном стању, да би погон могао
да ради. Потребно је стално праћење нове опреме
и обучавање за рад са њом. Међутим, приликом
изградње нове топионице и фабрике сумпорне
киселине први пут смо се сусрели са опремом коју

Наша одговорност је велика - за исправност уређаја у функционалном стању. - Потребно
стално праћење нове опреме и обучавање за рад са њом. - 2015. године добио захвалницу за
допринос изградњи и пуштању у рад нове топионице и фабрике сумпорне киселине
нисмо имали раније. Успели смо да пребродимо ту
ситуацију тако што смо користили документацију
на енглеском коју су нам оставили. Примера ради,
за релејну заштиту произвођач АББ је дао упутство
на 900 и нешто страна - четири месеца сам га читао

по шест сати дневно. За другу компоненту која је
уграђена у касете упутство је било на 500 страна.
Није било нимало лако ни једноставно. Помогло
нам је и то што смо имали познанства по фирмама у

Србији које се тиме баве, па смо их звали и питали
за помоћ – сећа се Бојан.
Током изградње НТ, да би се ослободио простор за
смештај нове опреме, у три трафо-станице морало је да
се измешта напајања опреме на другу локацију. Било
је доста проблема, јер је то требало обавити уз што
мање искључења у раду погона. - Пред само пуштање
нове топионице био сам додељен Outotecu да, по
документацији, проверимо све везе у касетама и
до свих локалних ормарића, и то методом коју су
они прописали (тзв. тачка до тачке). Са конектора
до сваког контакта морали смо да проверимо да
ли је веза тачно на свом месту. То смо радили око
три месеца. Након тога почело је укључење трафостанице, стављање под напон моторно-контролних
центара и тестирање опреме. 2015. године добио
сам и захвалницу за допринос изградњи и пуштању
у рад нове топионице и фабрике сумпорне киселине.
Служба електроодржавања има 40 људи – по једног
инжењера у Топионици и Фабрици сумпорне киселине,
док су остали КВ и радници са средњом стручном
спремом. Иако званично ради само у првој смени, они
су 24 сата оперативно дежурни. Једном приликом када
је требало да се угради дробилица, Бојан је провео
52 сата без прекида на послу заједно са колегама. На
питање да ли је било ризичних и опасних ситуација
Бојан је одговарио негативно, „јер радимо по општим
правилима безбедности руковања”. Ипак, опреза
никада није на одмет, јер и струја зна да буде добар
слуга, а зао господар.
Ј. Станојевић
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Шистековци

Саша Перишић, руководилац Сектора за БЗНР, ЗОП и одбрану

Безбедност радника – одговорност и
обавеза свих запослених 员工的安全，大家的责任
工作健康与安全、消防、保护部门负责人Saša Perišić

Најважнији радни задаци после обезбеђења континуитета производње јесу остварење
планова и циљева у БЗНР и ЗЖС. - Драго ми је што сам дао импулс поновном оживљавању
Јаме. - Ово је појединачна награда, али иза ње увек стоји група људи, сарадника, колега
који заједно раде на неким тешким задацима

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Част да прими
прву овогодишњу награду „Инжењер Шистек”, и то
из руку Џорџа Фанга, старијег извршног потпредседника компаније „Zijin Mining”, уједно и председника
Надзорног одбора Serbia Zijin Bor Copper, припала је
дипломираном инжењеру рударства Саши Перишићу,
руководиоцу Сектора за безбедност и здравље на раду,
заштиту од пожара и одбрану. Господин Фанг је том
приликом истакао да са задовољством уручује прву
„Шистекову награду” коју је назвао специјалном, „јер
је везана за безбедност, здравље на раду и заштиту
животне средине, а тај сегмент „Zijin Mining Grupa”
сматра највишим приоритетом у пословању.” Додао је
да су Саша Перишић и његов тим дали велики допринос у овој области и да су веома поносни на њих.
Саша је рођен деветог октобра 1964. године у Соколцу (БиХ), где је завршио основну и средњу школу.
Дипломирао је на Техничком факултету у Бору (рударски одсек, смер експлоатација лежишта минералних сировина). У РТБ-у се запослио 1998, и то
у Јами, где је прво био руководилац производње, па
технички руководилац (десет година). Следећа етапа
у његовој радној биографији је Површински коп
„Велики Кривељ” на коме је обављао дужност руководиоца минирања и техничког руководиоца (20072010). Од 2011. до 2013. био је на месту помоћника
директора РББ-а за подземну експлоатацију, а од 2013.
помоћника генералног директора РТБ-а Бор за БЗНР,
екологију и стандарде. Од тридесетогодишњег радног
стажа (са бенефицијама на јами), наш саговорник се са
носталгијом, али и великим поносом присећа управо
тих својих почетака на јами.
- Јама је била у врло тешком стању, а цена бакра
у том периоду износила је 1.345 долара по тони. Фокусирали смо се на припремне радове, тако да смо
у једном моменту имали „подухваћених” скоро
милион тона руде. Онда је Јама постепено „жив-

нула”, кренула је и цена бакра на горе. У том периоду
смо завршили комплетну откопну документацију
за реализацију пројекта експлоатација рудног тела
„Т1” и „Т2”. То је период на који сам најпоноснији,
јер сам, заједно са колегама, дао активан допринос да се јама, као погон који нема никакву песрспективу, издигне из губиташког периода, не буде

скрајнута и затворена, чак и привремено и дао
импулс њеном поновном оживљавању – рекао је
Перишић.
- Област БЗНР је врло захтеван посао, тражи
познавање правне регулативе, сталну едукацију
и инсистирање код наших радника који, нажалост, нису навикли на потпуну примену тих
закона и прописа. Код нас је све то много теже и
компликованије, људи имају комотан, флексибилан став према тим стварима и то доводи до

ситуација када се лако повређују, мада има и злоупотреба. Ипак, успели смо да број повреда на раду
од почетка године до сада смањимо за 40 одсто у
односу на исти период лани. Ништа то не би могло
да се уради да не постоји тим људи, сарадника,
екипа која ради на заједничком задатку. Принцип
компаније јесте производња, али безбедна и „Zijin
Mining” ту има врло високе стандарде који су имплементирани у свим њеним погонима. Код нас то
није случај, али не сумњам да ће временом тај стандард достићи и у Бору. Компанија је овде уложила
значајна финансијска средства, ништа не препушта случају, па неће ни овај сегмент. Најважнији
радни задаци после обезбеђења континуитета
производње јесу остварење планова и циљева у
БЗНР и ЗЖС. То су усвојени компанијски принципи који представљају свакодневну активност.
Нема никакве разлике, од генералног директора до
последњег запосленог, када су у питању одговореност и обавезе у реализацији планова и циљева у
овим областима – истакао је Перишић.
Наш саговорник је и веома друштвено-политички
ангажован, палилац, члан чете за спасавање (био и
старешина), интерни проверавач за ИСО стандарде...
После Повеље „Капетан Миша Анастасијевић”, стигла
је и „Шистекова награда”.
-То је највећа награда у нашој компанији и
нашој струци. Мени је врло значајна и представља
круну мог досадашњег ангажовања прво у РТБ-у, а
сада у Serbia Zijin Bor Copper. Ово је појединачна
награда, али иза ње увек стоји група људи,
сарадника, колега који заједно раде на неким
тешким задацима. Признање добија један, али
суштински је колективно, јер ту појединац сам не
може ништа. Драго ми је што су ме препознали као
неког ко је дао тај ванредни допринос нечему што
је добро урађено, побољшано. Међутим, не би била
грешка да је било ко из те екипе био на мом месту.
Ј. Станојевић

Небојша Стојановић, заменик руководиоца огранка РБМ за одржавање опреме

Уме да покрене, мотивише и мобилише
RBM 的设备维修负责人、副经理Nebojša Stojanović

动员的能力

РБМ. - Предлог да се највеће компанијско признање
“Инжењер Шистек” ове године додели Небојши
Стојановићу, заменику руководиоца огранка РБМ за
одржавање опреме, у Мајданпеку никога није изненадио. Било је само оних који су се питали зар ту награду већ није добио. Јер, неподељено је мишљење да
је стручним, одговорним и преданим радом заслужио.
- Награда “Инжењер Шистек” је жеља
сваког студента рударства, јер се доживљава као
признање да сте успешни у послу који сте изабрали, којим се бавите. Не у било ком послу, већ
рударском, најтежем - дели са читаоцима “Колектива” своје утиске Небојша Стојановић. – И, дефинитивно, награда је нешто што прија. Како сам на
време схватио да неке ствари у животу дођу пре, а
неке касније, али и да увек и за све постоји добар
разлог, признајем, обрадовало ме је ово признање.
За све што сам урадио, што сада чиним и што ћу
убудуће.
Рођен је у Бору. Будући да су му деда, отац и мајка
радни век провели у мајданпечком Руднику бакра,
разумљиво је његово опредељење да на Техничком
факултету у Бору, упише, студира и заврши Одсек машинство у рударству. У РБМ-у ради од новембра 1992.
године. Почео је као инжењер конструктор, наставио
као руководилац машинске радионице ПУС-а, потом
руководилац конструкционог бироа, систем инжењер
ЕРЦ-а, па руководилац одржавања камиона и помоћне
механизације на Новом сервису. Обављао је дужност
заменика директора за електромашинско одржавање,

Радни век почео као инжењер конструктор, а наставио као руководилац машинске радионице ПУС-а. - Одличан организатор, поуздан сарадник у сваком тиму
заменика директора РБМ-а, потом помоћника дирек- да покрене, мотивише и мобилише. На сваком од потора за развој и инвестиције, а до награде “Инжењер слова које је обављао доказао се у бројним приликама,
свакодневном раду и правим професионалним изазовима. Ужива поверење претпостављених који се уздају
у његово стручно мишљење, искуство и добру вољу,
али и подређених, навиклих да му се увек могу обратити, јер је неко ко ће их саслушати и помоћи.
- Сви на посао долазимо да бисмо радили и, наравно, зарадили. Увек има потребе да радимо боље,
јер је то начин да компанија успешније послује,
а ми боље зарађујемо. Привилеговани смо када
радимо посао који волимо, успешнији, бржи, бољи
на сваком задатку када око себе окупимо добре сараднике и колеге, срећнији када успех и радост, па и
тешкоће можемо да поделимо. Не смемо другачије, а
ни да заборавимо да нам је рударски „хлеб са девет
кора” заједнички, да смо више него други упућени
једни на друге и потребни за успех у ономе што
радимо - порука је овогодишњег лауреата Небојше
Стојановића који искреној преданости дугује успех у
свему што ради било да је у питању посао, породица,
хоби, музика или скијање.
Шистек” стигао са позиције заменика руководиоца
Због таквог рада и постигнутих резултата, преогранка РБМ за одржавање опреме.
стижно признање стиже у праве руке. Небојша наглаПредлажући га за награду, колеге су истакле да шава да успех може да захвали својим најближима,
је Небојша врстан стручњак који воли свој посао. породици у којој има ослонац и разумевање, сарадниДобро познаје Рудник бакра у Мајданпеку и људе у цима у чију подршку и сарадњу може да се узда и коњему. Слови за човека који зна, уме и хоће да пронађе лективу који мотивише и подржава рад. Не истиче, али
решење за сваки технички проблем. Одличан је орга- има нешто и у чињеници да је реч о човеку који баш
низатор, поуздан сарадник у сваком тиму, неко ко уме воли свој посао.
С. Вукашиновић

БЗНР
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Општа провера безбедности на раду и заштите животне средине у Компанији

„Потенцијална опасност једнака је незгоди”
公司职业安全与环境保护大检查

“潜在危险将酿成事故”
Формирана радна група за контролу, на
чијем челу је Long Yi, генерални директор
Сербиа Zijin Bor Copper DOO Bor. - Контрола
ће се обавити од првог до 30. септембра.
- Потребно проверити све процесе
производње, све запослене и у свако доба,
израдити евиденцију провере, уочити и
благовремено елиминисати све опасности

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Како би се безбедност и здравље на раду
и заштита животне средине подигли на
виши ниво, након испитивања одлучено
је да у трећем тромесечју ове године у
целој Компанији треба спровести општу
проверу безбедности и заштите на раду,
као и акцију уклањања потенцијалних
опасности. Формирана је и радна група
за контролу, на чијем челу је Long Yi,
генерални директор Serbia Zijin Bor
Copper DOO Bor. Ову групу чине одговорна лица из свих огранака и сектора,
Сектор за безбедност и здравље на раду,
Сектор за заштиту животне средине и
екологију, надлежних сектора свих огра-

нака, као и остали кинески запослени.
Контрола ће се обавити од првог до 30.
септембра.
Када је реч о акцији уклањања скривених опасности, ваља озбиљно схватити идеју „Потенцијална опасност
једнака је незгоди” и применити је
на небезбедно понашање запослених,
стање опреме и друге робе, као и на недостатке у управљању и организацији.
Стога је потребно проверити све процесе производње, све запослене и у свако
доба, израдити евиденцију провере,
уочити и благовремено елиминисати све
опасности. Сваки погон понаособ треба
да проверава отклањање потенцијалних

опасности, направи преглед њиховог
овогодишњег стања и списак проблема
које је неопходно санирати, и осигура
уклањање опасности. Компанијски тим
за проверу ће објединити резултате провере за трећи квартал и организовати
контролу за сваки погон. Погони, који
нису поступили по захтевима или нису
уклонили уочену потенцијалну опасност, биће подвргнути критици приликом оцењивања.
У оквиру провере система безбедности и заштите животне средине, сваки
погон треба испитати да ли се примењују
сви правилници у вези са БЗНР и ЗЖС,
као нпр. правило „Граничне линије”,
правила контроле БЗНР и ЗЖС и друга.
Такође је неопходно испитати да ли су
нови запослени свих огранака обучени
за рад и како је њихов рад оцењен; код
сваког сарадника Компаније, односно
„трећег лица” ситуацију са становишта
БЗНР и ЗЖС и начин управљања свих
огранака свакодневним активностима
у вези са заштитом животне средине и
архивирања интерне документације и
проверити да ли је сваки погон у потпуности упознат са основним стандардима система ЗЖС, као и самим процесом обуке.
Управљање безбедношћу на раду и
заштитом животне средине испитаће се
на терену и у погонима – косине на површинским коповима и јаловиштима, као и
стање заштите од геолошке катастрохе;
у Јами: ходници, зидови, вентилациони
и системи за одводњавање, напајање
електричном енергијом, транспорт руде,
јаловишта, стање управљања и исправности електромашинске опреме; безбедност агрегата који раде на високим

температурама и притисцима, као и херметички затворених резервоара и цистерни. Ту је још и испитивање начина
управљања и поступања са свим опасним хемијским материјама, стања заштитних ограда и штитника око опреме,
безбедности свих инфраструктурних
радова на терену, начина управљања отпадним опасним материјама, емисије
загађујући материја у свим огранцима, свакодневног управљања на
јаловиштима, исправности противпо-

жарних апарата и материјала, рада лица
из обезбеђења на терену, као и провера
напретка радова на санацији који се
тичу заштите животне средине у свакој
јединици.
Оцењује се да је провера која се овог
пута спроводи од изузетног значаја. По
њеном завршетку, биће одржан састанак
о постигнутим резултатима. Компанија
ће послати обавештење о свим уоченим
проблемима и сваки огранак ће, строго
се придржавајући захтева, обавити
санацију, а Сектор за БЗНР и Сектор
за ЗЖС и екологију пратиће њену
реализацију.
Ј. Станојевић

Мајданпечки рудари брину о безбедности, здрављу и екологији

„Водена завеса” на рударској магистрали
马矿员工对安全健康、健康与生态的关注

矿山喷淋除尘设备投入使用
РБМ. - На главној рударској магистрали, најпрометнијој саобраћајници
у Руднику бакра Мајданпек, која од
Оперативе води ка Фази 1, од првог
дана августа функционише систем за
отпрашивање. Запослени у Производним услугама РБМ-а побринули су се
за све припремне послове, делове и елементе система, а група за одводњавање
са Површинског копа за монтажу, па
поглед на коп не заклања облак прашине, већ чини лепшим водена завеса
створена низом прскалица које стварају
мале водопаде.
- Слика је лепа, али је много
важније да водена завеса штити од
прашине, како саму саобраћајницу,
чиме се побољшавају услови рада и
подиже ниво безбедности и здравља
на раду, тако и најближе делове града
и животне средине - каже Бранислав
Томић, извршни заменик руководиоца
огранка РБМ.

Све елементе система, који је у овој
фази ослоњен на 800 метара цевовода,
припремили су запослени у Производним услугама, истиче Неђељко Чавић,
управник ПУС-а. Наводи да су монтирали постоље, преуредили резервоар за
снабдевање побринули се за друге потребне делове: - План је да се систем
за отпрашивање прошири и на другу
страну главне рударске магистрале,
те тако обезбеди кружни ток воде у
проширеном систему. Предуслов за
то је да се, најпре, уз метално корито
Малог Пека уреди и друга страна
обале а онда измести, подигне резевни
цевовод за препумпавање, па тек онда
прошири и систем за отпрашивање.
Група за одводњавање са површинског копа је у веома кратком року уз све
друге послове успела да монтира прву
линију система: - Дуж цевовода, на
свака 24 метра, постављена је по једна
прскалица профила пола цола са до-

На главној саобраћајници на површинском копу од почетка
августа функционише линија за отпрашивање, од Оперативе до
Фазе 1. - Постављен цевовод (800 метара), а на свака 24 метра
прскалице које влаже пут и не дозвољавају да се подигне прашина
метом прскања 12 до 15 метара, што
за сада веома добро функционише,
мада ће прави ефекат бити постигнут
планираним проширењем система наводи Слободан Мишић, пословођа
одводњавања на површинском копу.
- Овакво отпрашивање предста
вља одлично решење за наше рударске саобраћајнице, посебно нај
прометније и оне на трајним трасама

према нашим постројењима - додаје
Горан Репеџић, главни пословођа
производње на површинском копу.
Уверен је да тек постављена линија
за отпрашивање и водена завеса на
рударској магистрали од Оперативе до
Фазе 1, неће бити једина, јер први резултати функционисања тек постављене
линије отпрашивања охрабрују.
С. Вукашиновић

РББ
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Рекордно раскривање „Великог Кривеља“

Августа 40 одсто јаловине више него лане
VK矿剥离量打破纪录

8月尾矿量比去年多40％
На јаловини, дакле, раде багери К4,
К1 и К2, а у септембру ће им се, када
завршимо радове на брани, придружити мали багер „волво“ и пет „tonly“
камиона због припреме новог захвата
у југоисточном делу копа. Руду дајемо
са запада, односно са коте 65, а од септембра ћемо и са коте 50, где је бољи
садржај. Откопавамо је паралелно
и на коти 140, одакле ћемо прећи на
етажу 125. Багери ОК 1 и 2 биће носиоци посла у том делу, а помоћи ће им и
багер ПЦ3000. Сигурности ради биће
им близу и склањаће раскривку изнад
водосабирника – истиче управник.
У „Великом Кривељу“ настоје да
сваки сегмент рударске производње
доведу до оптимума, мисле на трошкове
и потрошњу норматива држе у планским оквирима, али не заборављају ни
на послове који нису у директној вези
са бакром.
- Пошто смо августа добили и један
мањи хидраулични багер са окренутом кашиком (300 ДЛ „волво“)
и још два „tonly“ камиона, имали
смо чиме и да коначно „почистимо
око куће“. Урадили смо паркинг код
управне зграде копа, почистили нагомилани материјал око транспортног

Дејан Митић: Захваљујући
већој расположивости
транспортног система и
рударске механизације,
нарочито нове, у последња
три месеца бележимо
рекордну производњу. У
просеку дајемо око 70
хиљада тона раскривке
дневно, односно близу
два милиона тона месечно.
– Већи резултати, већа
и брига о безбедности
радника, па 120 дана није
било ниједне повреде на
раду

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Рудари
кривељског копа августа су се, судећи по
резултатима, додатно знојили да стигну
до рекордних два и по милиона тона ископина. У најтоплијем месецу и на температури која се малтене није спуштала

кривке, а управник Дејан Митић каже
да ће до краја августа стићи до 1,7 милиона тона, али и да ће на бакру бити
преко плана пошто су већ дали 2.192
тоне бакра у концентрату.
-У последња три месеца бележимо
рекордну производњу и на руди, односно бакру, али и на јаловини. Највећи
помак учињен је у раскривању лежишта, јер смо, рецимо, јуна „на
јаловини“ били бољи 22 одсто, а јула
и августа чак 40% у односу на исте
месеце прошле године. Захваљујући
већој расположивости транспортног
система и рударске механизације, нарочито нове, сада у просеку дајемо око
70 хиљада тона раскривке дневно, односно близу два милиона тона месечно.
Уз то, захваљујући добром средњем
садржају (августовски је 0,32%) и „на
бакру“ увек будемо преко плана, иако
некад количина откопане руде буде
мања од зацртане за тај месец. Расположивост опреме је због квалитетног
Дејан Митић
и планског одржавања између 80 и 90
одсто, па у сваком тренутку на точкоиспод 30 степени Целзијуса, успели су
вима имамо 20 исправних камиона –
да за 28 дана дају милион и по тона раскаже Митић.

Гужва код транспортног система за јаловину

План на бакру, додаје, остварен је
три дана пре истека месеца јер су до
Велике Госпојине, упркос застојима на
рудном дробљењу и транспортном систему, дате 2.192 тоне бакра у концентрату (задатак је до тада био 2.180 тона).
-Резултатима на јаловини у великој
мери допринео је нови велики багер

система и проширили главне транспортне путеве. Такође, санирали смо
око управне зграде и радионице комплетну водоводну мрежу и дали све од
себе да побољшамо безбедност на раду.
Заштитили смо ротирајуће елементе
на дробљењу, поставили ограде, поправили газишта и мердевине свуда

Равнање терена за паркинг код управне зграде

Нови велики багер раскрива југоисточни део копа

ПЦ4000, који на 320. коти раскрива
југоисточни део копа и тамо припрема
терен за прву етажу руде. Багер К2 померили смо на вишу етажу, па се он
налази на коти 530 и раскрива североисток копа. „Двојка“ ће у наредном
периоду бити и носилац производње
јер њоме тај део лежишта припремамо за експлоатацију следеће године.

где је требало. Резултат тих „споредних“ послова је 120 дана без иједне
повреде на раду – с поносом наглашава
Митић.
На кривељском копу је од августа
запослено 87 нових радника, а ускоро
ће бити и додатног пријема, најавио је
управник.
Г. Тончев Василић

РБМ
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Обуздали реку кроз површински коп РБМ-а

Мали Пек поново у кориту
Река се више не
препумпава, тече
коритом које је метално
у дужини од 585
метара. - Препумпавање
подразумевало велике
трошкове електричне
енергије, ангажовање
људи и опреме
РБМ. - Мали Пек је од 29. јула
поново у кориту и на деоници испод
Андезитског прста на површинском
копу Рудника бакра Мајданпек, са које
је у претходних 16 месеци препумпаван
у дужини од неколико стотина метара.
Ћудљива река комода се у великом металном кориту спремном да њене воде
прими и када бујицама запрети обалама,
а изливањем површинском копу РБМ-а.
У последње време много је напора и
пара уложено у обуздавање реке, што
би наредних дана требало да резултира мањим праћењем њеног тока и
стабилнијим условима за производњу на
површинском копу, уз драстично мање
трошкове по том основу.
- За све нас ово је сјајна вест. То ће
нас поштедити до данас свакодневних
обавеза и брига око реке, а донети стабилност у погледу сигурности наше
најпрометније и најважније рударске саобраћајнице -са олакшањем и
нескривеним задовољством прокомен-

тарисао је овај догађај Горан Репеџић,
главни половођа производње на површинском копу.
Запослени у Руднику бакра у
Мајданпеку још памте 2. април прошле
године, када је јак пљусак око три сата
после поноћи захватио Мајданпек и
донео проблеме са Малим Пеком који су
тек ових дана успешно разрешени. Напукла је хоризонтала транспортног пута
од Оперативе до Фазе 1, на деоници од
100 метара која је истовремено била заштитни бедем за реку. У међувремену,
река је кроз велики део површинског
копа (910 метара) препумпавана снажним пумпама кроз четири цевовода. То
је, уз високе трошкове опреме, електричне енергије и ангажованих радника
функционисало када је водостај реке био
у границама нормалног. Када је он измицао уобичајеном, Мали Пек је знао
да запрети рударским саобраћајницама
и у питање доведе транспорт руде и
јаловине на површинском копу, Дефи-

RBM露采坑的河流被控制住了

Mali Pek 河又到河床

нитивно решење дошло је реализацијом
идеје потекле од представника кинеског
менаџмента да се реци на спорној деоници обезбеди метално корито. Иако је
на старту тај задатак од скептика називан немогућом мисијом, показало се да
је довео до решења у релативно кратком
року.
- У прве две фазе урадили смо
велики посао - 585 метара металног корита пречника 5,7 и дубине
2,85 метара. Уградили смо 250 тона
материјала, челичног лима и профила, а радом “у својој режији”
компанији уштедели велика средства – рекао је о највећем икад урађеном
послу у погону ПУС-а РБМ-а управник
Неђељко Чавић.
- Месецима су људи даноноћно били
ангажовани на препумпавању реке додаје Слободан Мишић, пословођа
одводњавања на површинском копу.
Истиче да то није било нимало лако, посебно док нису набављене велике муљне
пумпе, јер је свако мало запуњене корпе
требало чистити. - Препумпавање је
завршено, али део постројења остаје
као резерва за случај потребе евентуалне интервенције на металном
кориту.
Око уређења корита Малог Пека

кроз површински коп биће још посла,
пошто ће уз метално корито бити издигнут насип по којем ће водити резервни
цевовод.
- Завршили смо најважнији део
посла, будући да је, од 940 метара водотока Малог Пека кроз површински коп, метално корито завршено
за 585 метара. У првој фази ставили
смо под контролу 366 метара клизиштем најугроженијег дела, испод Андезитског прста и магистралног пута
према Кучеву. У другој фази метално
корито је продужено до иза Фазе 1,
одакле Мали Пек наставља својим
током и старим коритом – објаснио
је Бранислав Томић, извршни заменик руководиоца огранка РБМ. Додаје
да, иако је материјал набављен, још не
може да прецизира када би израда металног корита могла да буде настављена
кроз површински коп према граду, јер
за то треба створити техничке услове
и разрешити имовинско-правне односе.
- Најважније је да је река укроћена,
да се даље клизање тла контролише
и постиже стабилност саобраћајница,
са циљем да се даље планирано
откопавање настави без већих проблема и уз појачану безбедност.
С. Вукашиновић

На површинском копу уз моћне дампере крстари и 20 „tonly“ камиона

Повећавају ефикасност рада
20 辆卡车也抵达了马矿露天采矿

提高工作效率-

РБМ. - На површинском копу
РБМ-а, уз моћне рударске крстарице,
какви су „белазови” дампери носивости
220 тона, све чешће се може видети неки
од 20 тек пристиглих нових камиона
„tonly“ знатно мање носивости, али веће
флексибилности, због које се ствара
утисак да их свуда има.
- Имамо 20 “tonly” камиона и сви
су упослени – каже Горан Репеџић,
главни пословођа производње у РБМ-у.
Додаје да је управо због тих возила у
плану запошљавање још 13 возача како
би се на њихово ангажовање могло да
рачуна у свакој смени. - За сада они
нису директно укључени у процес
производње, већ више у инвестиционим радовима. По неколико њих ангажовано је на радилиштима у ПУС-у,
припреми терена, извозу материјала

са локације која се припрема за нову
флотацију, затим за утовар и извоз
лошег материјала, јаловине са дна
копа “Јужни ревир” по 150-ој етажи,
на „Северном ревиру” у припреми
терена и изради платоа за дробилачно
постројење, али и рашчишћавању
терена по источној страни, припремама за израду неких постројења
попут бетоњерки и осталог потребног
за нову флотацију, као и за насипавање
свих транспортних путева, туцаником
и кречњаком, за санирање путева на
копу.
Иако су у поређењу са дамперима
вишеструко мањи, њихов учинак се,
како време одмиче. осетно повећава.
Осим тога, побољшава се и квалитет
рада возача који су та нова возила задужили, што, наравно, повећава степен

одговорности око њиховог одржавања и
исправности.
- Полако се стабилизује њихов рад
- каже Братислав Благојевић, наводећи
да је првих дана било тешкоћа. - Сада
када је прва количина филтера и
других неопходних резервних делова
већ стигла, прилике се поправљају,
подиже се њихова расположивост а
биће и боље с обзиром да је најављено
скоро пристизање контејнера са тим

резевним деловима. Осим тога, заступници “tonlyja” су ту и пружају
драгоцену помоћ у обуци како возача,
тако и запослених на њиховом
одржавању.
Као резултат поменутог побољшања
истиче се да је дневни учинак на
појединим “tonly” камионима дуплиран
у односу на почетак рада и да већ прелази 3.000 тона дневно.
С. Вукашиновић

Допремљена и три нова утоваривача

Чекају руковаоце да крену
马矿新到三台全新装载机

等待操作员到岗
РБМ.- Крајем августа у Рудник
бакра Мајданпек допремљена су и три
нова утоваривача кинеске производње
„lonking” LG 855. Нове машине чекају
руковаоце, кажу на Површинском копу
РБМ-а, и објашњавају да ће бити ангажоване за сређивање рударских
саобраћајница, али да за сада чекају руковаоце. Међу ових дана новопримљеним

радницима највећи број чине руковаоци,
па се очекује да и ове утоварне машине у
најскорије време буду у функцији.
Утоваривач „lonking” LG 855 је
укупне тежине 16,6 тона, носивости
5.000 килограма, са кашиком запремине
три кубна метра и висином истовара од
3.000 метара. Развија брзину до 36 километара.
С. Вукашиновић

РБМ
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Августовска производња у РБМ-у наставља тренд раста

На копу - опет рекордно
8月份马矿产量继续保持上升趋势

将密切关注马矿产量

План укупних
ископина премашен
за два одсто. – У
флотацији за 26
дана произведено
1.376 тона бакра
у концентрату,
са пратећим
количинама злата
и сребра. – Велика
пажња припремама
за несметан и
квалитетан рад
наредних месеци
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
током августа настављен је тренд
раста, посебно када је у питању коповска производња у којој се од априла
остварују рекордни месечни резултати
у овом веку. По томе није изузетак ни
августовска, где је, иако захтеван, план
укупних ископина за 26 дана премашен
за два одсто. Производња на Површинском копу РБМ-а није лишена тешкоћа
које се у ходу решавају, тако да се, ипак,
одвија у складу са плановима, посебно
када је реч о раскривци. Активна радилишта су “Исток 1”, “Чока Мускал” и
“Плато 375”.
- Када је реч о утоварној механиза
цији, велики проблем представљају
кашике. Резервних нема, а багер ПЦ
4 је због тога изван строја. Резултати
су неповољнији на руди, која и даље
стиже само са “Истока 1”, а ту проблем представљају чести кварови на
рудном дробљењу због дотрајалости
опреме. Отворени склад није од
велике помоћи, како због ограничених могућности, а онда и зато што
се појавио проблем са недостајућом
механизацијом и руковаоцима да те
залихе укључе у наставак производње,

у руди и искоришћењу, не долази до
очекиваних количина концентрата. И
поред тога, за 26 дана августа произведено је 1.376 тона бакра у концентрату,
са пратећим количинама племенитих
метала.

односно прераде руде. Стално је присутан и проблем помоћне механизације,
а упркос сталном ангажовању, велике
обавезе нас очекују на поправци и
побољшању квалитета рударских
саобраћајница - каже Пеко Минић,
технички
руководилац
Површинског копа. Притом подсећа на вишедневни застој на Фази 1 за јаловину, због
замене тракастог транспортера што, наравно, умањује укупан резултат. - Поред
тога, изражен проблем недовољног
броја возача и руковалаца рударском
механизацијом полако се разрешава
пријемом нових радника који се, уз
обуке које се организују уз рад, све
више оспособљавају за самостални
рад и пун допринос производњи.
Због пристизања новог контигента помоћне рударске опреме и камиона “tonly”, током августа су примљени
нови радници. Реч је о руковаоцима рударском механизацијом, а ускоро ће и
недостајући број возача тешких возила.
На другој страни, у преради током августа резултати нису најбољи. Испоручена
количина руде је за око 10,5 одсто мања
од планиране, али се упркос повољном
(већем од планираног), садржају бакра

руковалаца помоћном механизацијом
даје могућност да квалитетно припремимо саобраћајнице, поправимо
их и оспособимо за несметан и безбедан рад, како би убрзали саобраћај, а
истовремено, смањили трошкове. То

Проблем недовољног броја возила и руковалаца рударском механизацијом
решава се пријемом нових радника

Упоредо са производњом која је
најважнији задатак свих запослених
у огранку РБМ, бројне активности се
одвијају у припремним радовима за даљи
рад. -Производња на површинском
копу је последњих месеци веома добра,
на плану и изнад њега. Раскривање је
убрзано, просечни садржај метала у
руди је побољшан, али све то не сме
да завара - каже Бранислав Томић, руководилац огранка РБМ. - Пред нама су
бројне обавезе - да се што боље припремимо и организујемо за рад наредних месеци и у неповољнијим временским приликама. Повећан број

отвара могућности да се производња
на површинском копу одржи на високом нивоу, омогући да се флотацији
испоручују потребне количине руде и
на најефикаснији начин прераде, односно дође до планиране производње,
уз подразумевајућу расположивост на
свим виталним тачкама линије прераде.
Смањење трошкова је, такође, стал
на обавеза од посебног значаја за све
запослене и на сваком радном месту наглашавају челни људи огранка.
С. Вукашиновић

У мајданпечком руднику интензивирају инвестиционе активности

Буђење „Северног ревира”
继续加大对马矿的投资力度

启动“北坑”的恢复工作
РБМ. - Крајем новембра 2015.
године, премештањем тешке рударске механизације са Централног рудног
тела „Северног ревира, Рудник бакра
Мајданпек је тежиште своје активности преместио на експлоатационо поље
“Јужни ревир”. Сада, скоро четири
године касније, под окриљем Serbia
ZiJin Bor Copper, РБМ припрема терен
за инвестиционе активности на површинском копу „Северни ревир”.
- Припрема се плато за грађевинске
радове неопходне за израду новог
дробиличног постројења на Север
ном ревиру – објашњава Горан Ре
пеџић, главни пословођа производње
на Површинском копу. - Уз помоћ
ровокопача 210 и два - три “tonly”
камиона, ради се већ неколико дана,
уклања одређена количина јаловине,
припрема се плато, а материјал
користи за израду косог пута према
старим одлагалиштима јаловине на
„Северном ревиру”.
То је, међутим, само један од првих
потеза на површинском копу на којем

су експлоатациони радови привремено
заустављени пре четири године. У
плану је израда пројекта за одводњавање
„Северног ревира”, а проверава се
исправност конструкције Транспортног
система 2. Реч је о систему који 20-ак
година није у функцији, а са којег се
својевремено руда одвозила до отвореног
склада и дробљења, а раскривка на
јаловиште Мали Ујевац.
- Испитивања ће показати да ли
је и у којој мери потребно ојачати
конструкцију транспортног система
будући да тако дуго није у функцији
- потврђује Светомир Мустецић, заменик руководиоца огранка РБМ-а за
електромашинство. Објашњава да ће
траке морати да се замене, као и ролне и
бубњеви, али и оспособе други делови
самог постројења. - За све то биће
довољно времена, јер би Транспортни систем 2 требало да се оспособи
до краја 2020. године, односно до завршетка нове флотације.
„Северни ревир” је мајданпечком
рударству дао много. Отворен је осам-

Припрема се плато за грађевинске радове неопходне за израду
новог дробиличног постројења. - Проверава се исправност
конструкције Транспортног система 2.
десетих година прошлог века, а само
од 2008. године дао је 60 милиона
тона ископина, од чега је 21,5 милиона тона руда са солидним садржајем
метала. Према подацима службе припреме површинског копа, за непуних
осам година остварена је производња
56 хиљада тона бакра у концентрату,
7.848 килограма злата и 40 тона сребра.
Када је заустављена експлоатација

наговештено је да би могао поново
да се активира када се реши проблем раскривања, односно одвожења
јаловине, за коју тада није било услова
пошто Фаза 2 није функционисала.
Мокра и тешка раскривка озбиљно је
урушавала путеве и угрожавала системе за одводњавање запуњавајући
водосабирнике.
С. Вукашиновић

РБМ
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После више од три деценије замењена трака 2505 на Транспортном систему Фаза 1

За сигурнији превоз јаловине
运行三十余年后，运输系统第1阶段2505号皮带现已更换

更安全地运输废石
Замена траке на ТС-у од Б до Ц станице је
захтеван посао, јер је у питању широка,
тешка и врло стрма трака дужине 278
метара. - Захваљујући претходним
припремама, застој због замене трајао
само три дана
РБМ. - На Транспортном систему
Фаза 1 у Руднику бакра Мајданпек у
трећој декади августа испланирана је
замена транспортне траке 2505, а због
ње и тродневни застој у функционисању
овог изузетно важног постројења
за превоз јаловине. У питању је
најзахтевнији посао на ТС-у, јер је реч о
широкој, тешкој траци која дужином од
278 метара по косини спаја Б са Ц станицом и која три деценије није замењена.
Читав посао припремили су и обавили запослени у одржавању (електро, машинском и вулканизери), каже
Синиша Филиповић, руководилац
транспортног система. - Замена је била
неопходна због дотрајалости траке,
која је први и једини пут замењена
далеке 1998. године. Од тада она је у

прво време радила, па дуго стајала, на
отвореном, изложена временским (не)
приликама, а онда пре нешто више од
пет година оспобљена и поново била у
функцији, да би се у последње време
већ почеле да кидају сајле унутар ње,
показујући да је време за замену.
- Припремили смо разводне кутије
за потребе теренског рада вулканизера и бравара - рекао нам је Зоран
Поповић, пословођа електродржавања
који у овом послу учествује са својом
трочланом екипом. - Ради се на захтевном терену, врло стрмом, а међу извршиоцима је већина оних којима је
ово први тако озбиљан, тежак и одговоран посао. Но, не сумњам да ће се
већ снаћи и квалитетно обавити све
предвиђене задатке.

Жељко Спорић, пословођа машинског одржавања, истиче да је растојање
између бубњева 287 метара, а да су вулканизери спремили 560 метара траке: Ово, од станице Б до Ц станице је
најважнији део транспортног система
за јаловину, најстрмији, а самим тим
и најоптерећенији због косине, односно великог нагиба. Приликом
прве замене траке десила се хаварија,
пукла је сајла за навлачење, па је
уместо планираних 15 замена трајала
25 дана.
При замени највише је посла за вулканизере, каже Спорић објашњавајући
да је посао његове екипе физички захтеван јер треба да се ставе ложне - направе које придржавају траку, да када се
расече не крене низбрдо, а да најтеже
само навлачење траке. Овај застој је,
иначе, искоришћен и за друге послове
попут замене бубња. Пошто је врло
тесна трака, па је бубањ тешко извући,
искоришћена је прилика да се замена
обави овом приликом.
- Ово је један од највећих послова у руднику када је реч о замени
трака. Испланирано је да се уради
за само три дана иако је број запослених на одржавању вишеструко
мањи него у време када је за замену
било више времена и то не само код

вулканизера, већ и другим деловима
одржавања на ТС-у - каже Властимир
Манојловић, пословођа вулканизера
на Транспортном систему. - У претходних 15-ак дана обавили смо све припреме, па нам је сада преостало да
урадимо два састава на лицу места
и завршни. А, требало је траку која
је доста широка, тешка, окренути по
пет, шест пута, што се све одрађује

ручно, уз помоћ доста тешких алата,
па ољуштити и спојити по 118 сајли поделио је са нама детаље Манојловић.
Додаје да су у вулканизерској екипи за
овај посао, уз тројицу стално ангажованих у одржавању, још тројица вулканизера ПУС-а и један рудар.
С. Вукашиновић.

Вулканизерница опет ради
Након вишемечне паузе у мајданпечком руднику

马矿寄售仓库停售数月

将再次启用
РБМ. - Након месец дана прегалачког рада свих у ланцу, радника Производних услуга и елекричара из других
погона, Вулканизерница ПУС-а у РБМ-у
започела је рад на новој локацији, а
пошто је срушена стара због припремних радова на изградњи нове Флотације
(крајем априла ове године). Преостало је
да се обаве завршни радови на згради,
уређењу прилаза, изградњи пескарнице, оспособљавању крана и изради
просторија за раднике.
- Како је од априла израда гуменотехничке робе, највише за потребе
флотације, преусмерена код „трећих
лица”, није требало дуго времена да
се види колико је значила вулканизерница за несметан рад и производњу у
РБМ-у - појашњава Неђељко Чавић,
управник ПУС-а.
Подсетимо, вулканизерница је
годишње прерађивала око 60 тона сирове
гумене смеше у готове гумене производе израђене у калупима или ручним
облагањем металних делова, највише
за флотацију. Вредност тих радова је
око 120 хиљада евра годишње. Како је
због рушења постојеће Вулканизернице
израда делова у калупима усмерена код

„трећих лица”, одмах се појавио проблем квалитета израде тих делова, што
условљава чешће застоје флотације, поготово муљних пумпи. Превазилажење
проблема сагледано је у оспособљавању
вулканизернице на новој локацији са
старом опремом. Изабрано је да место
буде зграда “нове флотације”, изграђена
90-их година, на којој су радови прекинути због санкција. Тај простор је требало преуредити за вулканизерницу на
месту где је било планирано да буду
флотацијске машине.
- Без помоћи са стране пронашао сам решење да постојећу
конструкцију
од
флотацијских
машина уклонимо, очистимо простор и сместимо опрему за вулканизерницу, двоваљак, аутоклав пресе,
радне столове и друго. Преостало нам
је да сместимо котао и компресор који
су основни извор енергије потребне за
рад опреме и вулканизирање - пара
и компримовани ваздух - појашњава
Неђељко Чавић. - Једино одрживо
решење је било изградња нове зграде
за те намене на простору испред улаза.
Како смо дошли до пројекта постојеће
зграде за потребе компресорске ста-

За само неколико месеци током којих су вулканизерски
радови поверени „трећим лицима”, осетило се колико значи
сопствена вулканизерница. - Нова је са старом опремом, уз
велико ангажовање запослених у ПУС-у, прорадила у до скора
напуштеној згради некадашње “нове флотације”
нице у оквиру изградње филтер-пресе,
преуредио сам га, повећао димензије,
а потом смо сопственим снагама изградили зграду, где смо под истим
кровом сместили котао и компресор.
Тиме није био заокружен пројекат
изградње нове Вулканизернице, јер је
остало да се ураде комплетно нове, електро, водоводна, ваздушна и пароводна
инсталација.
Потпуно нову електро инсталацију,
од напајања до развода, урадила је група
електричара састављена из свих погона,

уз стручни надзор инжењера Ратка
Благојевића и координацију са Ивицом
Јакшом, главним електроинжењером у
РБМ-у. Та екипа наставља даље уградњу
електроинсталација до свих погона и
служби у до скора напуштеној згради
“нове флотације”. Грађевинске радове,
водоводну, ваздушну и пароводну
инсталацију за вулканизерницу, урадили су радници ПУС-а. Из нове вулканизернице први производи су већ стигли
у погоне РБМ-а.
С. Вукашиновић

РБМ

Понедељак, 2. септембар 2019. Број 2309, страна 13
Интензивира се пресељење пловеће пумпне станице у средњу увалу флотацијског језера

Рок - крај октобра
马矿浮动泵站将移入浮选尾矿库中部

将于十月底完工

Пресељење постројења значајно за сигурно водоснабдевање
и рад флотације за дужи временски период, независно од
временских прилика. - Обављено поринуће понтона. - Следе
завршни радови, цевовод, електрорадови и енергетика
РБМ. - Пресељењем пловеће
пумпне станице - постројења од посебног значаја за снабдевање флотацијске
производње техничком водом у Руднику
бакра Мајданпек током августа учињено
је неколико важних корака који читав
посао, годинама пролонгиран, приводе крају. Њено измештање у средњу
увалу флотацијског језера - пројекат је
који обезбеђује сигурно водоснабдевање
и рад флотације за дужи временски
период, независно од временских прилика, као најновији рок има крај октобра. Раније се говорило да је реч о
инвестицији вредној око 1,3 милиона
евра која је делом реализована.

Поринуће понтона у флотацијско
језеро, односно његових укрупњених
делова, направљених у АТБ ФОД Бор,
са платоа за који су се побринули запослени у РБМ-у обављено је 2. августа.
- Завршен је велики посао, габаритно, димензионо, гломазан и масиван, тиме што су велики у два дела
укрупњени делови понтона, тежине
око 40 тона, успешно поринути у воду,
да би онда и трећи комад био убачен,
а на води започето склапање у једну
целину - каже Светомир Мустецић.
Наглашава да делови крупнији од поменутих нису могли да буду убачени, јер су и ови спуштени уз помоћ

и ангажовање три дизалице. - Сада
могу да се финиширају радови, да се
након спајања иде на палубне лимове,
постављање цевне инсталације, а
затим надградњу кућице. Чекаћемо
испоруку крана, али смо близу тога
да имамо комплетно завршену причу,
при чему добар део радова обављамо
у сопственој режији.
Надградња понтона поверена је
АТБ ФОД Бор. Обавеза РБМ-а је припрема платоа, пумпи и прикључака у
сопственој режији, а то подразумева
сервис пумпи, мотора, вентила, а тако
и механичких засуна, па ће комплетну
монтажу обавити ФОД укључујући
испоруку нове кућице, иако је прва
варијанта подразумевала пресељење
старе. Од тога се одустало и ушло у
надградњу нове, са циљем да се комплетан посао заврши пре краја октобра. Када су у питању електрорадови,
завршено је пројектовање енергетике,
па се сада ради пројекат за аутоматику.
Највећи део опреме је већ набављен,
креће ископ канала, постављање каблова..
- Наша обавеза је да обезбедимо
приступни пут за две трафо станице,

пошто су огромних димензија - истиче
Мустецић. Додаје да се за сада све одвија
и мало испред планиране динамике, а да
су у ФОД-у уложили напор и поринуће
понтона обавили три дана раније.
Остаје и да се прикључи цевовод,
али како ће се то одвијати зависи од
нивоа воде и потреба, а онда и велики
посао - да се инсталира други цевовод, вероватно, наредне године. Ту се
касни из више разлога, јер је неопходно
ојачање пешчане бране Превој Шашка
која је, према елаборату, врло нестабилна.
- Пројекат је урађен. Предвиђена
је наградња и да се у више корака измести вода, направи дренажа, прикупе воде које прелазе из језера и атмосферске воде које долазе са падавинама, како не би угрозиле брану,
а након тога ојача каскадни део објашњава Мустецић.
Први цевовод је измештен преко
бране, а сва је прилика да ће други
морати испод бране, што је разлог због
којег још не почињу радови на новом
цевоводу. Други проблем је земљана
брана Шашки поток, коју, такође, треба
да ојачати.
С. Вукашиновић

У Филтражи чисте реку Велики Пек

Више воде за сушни период
马矿压滤车间采取措施治理小Pek河

保障旱季河水充足
Водозахват Великог Пека - почетна и важна тачка за функционисање
пумпне станице „Дебели луг” која у сушном периоду може да обезбеди додатне количине техничке воде за флотацијску производњу
РБМ. - У настојању да се у овом
сушном периоду обезбеди довољно
техничке воде за процес производње
у флотацији РБМ-а, запослени у Филтражи су покушали да чишћењем водозахвата за пумпну станицу „Дебели луг”
побољшају водоснабдевање и умање
проблем који је наметнула суша. Ова
пумпна станица имала је својевремено
велики значај за снабдевање процеса

у флотацији. Након 10 година, током
којих због мале производње и великих
трошкова није радила, а користила се
повратна вода из флотацијског језера,
крајем 2015. године ова пумпна станица је поново активирана са циљем да
обезбеди техничку воду за заптивање
муљних пумпи у флотацији и хлађење
редуктора на млиновима са шипкама.
система водоснабдевања флотације
- На овој дугачкој линији сложеног водозахват реке Велики Пек у селу
Дебели луг, где постоји и брана са
које се вода усмерава према пумпној
станици, представља не само почетну, већ и важну тачку због које је
чишћење нешто што је и раније требало предузети. Како су се створили
услови, а добили смо и неопходну
помоћ у механизацији, приступили
смо послу намерни да оспособимо додатни систем за водоснабдевање у
сушном периоду какав се најављује
за наставак лета - каже Дејан Вагнер,
технички руководилац Филтраже.
Систем функционисања пумпне станице „Дебели луг” подразумева да се
вода бетонским цевоводом дугим читав
километер доводи у таложнике испред
пумпне станице. Из ње раније је уз
помоћ моћних пумпи вода стизала до

округлих резервоара запремине хиљаду
кубика изнад флотације, заправо изнад
кречане.
- Чишћењем водозахвата и сада
се посао не завршава, јер би за
укључивање пумпне станице „Дебели
луг” морали да проверимо све, од бетонских цеви до таложника, пумпе, а
затим и потисни цевовод, шахту, вентиле, до округлих базена одакле вода
иде за заптивање муљних пумпи и
хлађење редуктора - објашњава Вагнер.
Функционисање пумпне станице
„Дебели луг” у оквиру система за
водоснабдевање техничком водом
од великог је значаја за флотацијску
производњу, а чишћење водозахвата и
остале споменуте активности треба да
обезбеде планирану погонску спремност
флотације у сушном периоду.
С. Вукашиновић

ТИР
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Одржавање агрегата је приоритет
За 26 дана топионичари дали 5.750 тона анодног, електролизери
4.608 тона катодног бакра и „сумпораши” 20.768 тона киселине.
– В. Јаношевић: Топионица треба да ради по пројекту јер тада
даје најбоље резултате. – Створени предуслови да у преостала
четири месеца извуку максимум из Топионице у производњи
анодног, а самим тим и катодног бакра

ТИР. – За 26 дана осмог
овогодишњег месеца Топионица је произвела 5.750 тона анодног бакра (221
тону на дан). Одмах на почетку разговора Владимир Јаношевић, помоћник
за послове управљања у ТИР-у, ово је
оценио (27. августа) као изузетно ниско
остварење, имајући на уму невоље са
којима су се металурзи суочавали прошлог месеца. У Топионици је било великих проблема у одржавању агрегата
– „пробој” котла, отежан рад конвертора,
велики број дувница који није функционисао, због чега нису могли да топе тзв.
хладне материјале. Ове тешкоће пратиле
су топионичаре скоро целог месеца и тек
током последње седмице успели су да
стабилизују агрегате, флеш-пећ и оспособе један конвертор. Фабрика сумпорне
киселине је одрадила свој део посла, али
је делила судбину производње у Топионици. Сразмерно оваквој преради, продуковано је 20.768 тона монохидрата.
- Покушавали смо да повећамо
производњу и параметре, и то
уклапањем са два конвертора.

Притом, нисмо створили добре услове
за рад, па је дошло до великих проблема – отказивала је опрема, њено
одржавање је било лоше... Оба конвертора била су скоро „на издисају”.
И то је основни разлог овако слабе
производње. Агрегати су три седмице (док трећи конвертор није
оспособљен) радили са 50 одсто капацитета, при чему су имали само 30 исправних дувница (од 50 расположвих).
С обзиром на овакву ситуацију, донели
смо одлуку да један „пошаљемо” у
ремонт и наставимо да радимо са
„инвалид” конвертором докле год не
завршимо трећи. Чим се то десило,
пустили смо га у рад (са 50 дувница)
и резултати су одмах били видљиви.
Последње седмице у августу имали
смо први пут добре резултате у Топионици, малтене пројектоване. За шест
дана прерадили смо око 8.000 тона
шарже. Али, резултати су се показали
тек када смо укључили у производњу
један потпуно оперативно спреман
конвертор - рекао је Јаношевић.

冶炼厂8月的生产量不及计划

维护炼钢炉是一个优先事项
Топионица, како је подвукао, треба
да ради по пројекту јер тада даје најбоље
резултате - мање се кваре агрегати и
пружа најбоље учинке у погледу хладног материјала. - Због њеног лошег
рада гомилали смо хладне материјале.
Кад конвертори нису оперативно
исправни, не могу да топе хладне
материјале, него их и стварају. Додатни разлог смањене производње у
августу јесте и повећано аерозагађење
због кога смо морали да „обарамо”
капацитете и прилагођавамо се
ситуацији. Овакав рад је изискивао
принудно заустављање конвертора,
како не бисмо изазвали накнадно
аерозагађење у граду.
Наш саговорник додаје да су проблеме у раду опреме максимално искористили да обаве поједине захвате
у Топионици, тзв. мини-ремонте. По-

Владимир Јаношевић

себно застој због пробоја котла, који
је трајао 43 сата, искоришћен је да се
остали, пратећи агрегати у овом погону,
као што је припрема, сушење, чишћење
котла, електростатичког филтера, као и
у Сумпорној превентивно припреме за
рад у септембру.
Електролиза је за 26 дана августа

дала 4.608 тона катодног бакра (од почетка године 51.503 тоне). Лош рад топионичких агрегата условио је да се у
Електролизи смањи количина мобилисаног бакра (на почетку је било око
6.000 тона, да би током месеца „пала”
на 4.700 тона). Практично, из Електролизе су „извукли” 1.300 тона мобилисаног бакра, а да нису имали да
убаце „свеже” аноде. Крајем месеца,
како рече наш саговорник, ушло се у
добру зону. Тих дана у раду је било 626
електролитичких ћелија, а мобилисани
бакар је „подигнут” на 5.000 тона, са
тенденцијом даљег раста и надом да ће
се вратити на почетних 6.000 тона који
им дају за право да очекују добре септембарске резултате. Јаношевић је изразио очекивања да ће у преосталих
четири-пет дана до краја августа покушати да надокнаде ту количину и у
првој декади септембра додатно мобилишу бакар, како би могли да остваре
планирану септембарску производњу
од 8.000 тона катода.
- Предстоји покушај да у преостала четири месеца до краја године
поправимов ситуацију, стабилизујемо
агрегате и максимално повећамо
продукцију катода, како бисмо надокнадили овај подбачај. За то имамо
услове што се тиче сировина за рад
Топионице – ових дана у бедингу
има припремљено близу 24.000 тона
шарже, што никада нисмо имали.
Надам се да су сви ови проблеми
остали иза нас, да смо створили предуслове и да правилним одржавањем
и превенцијом „држимо” топионичке агрегате у исправном стању.
То нам у ТИР-у улива оптимизам да
у преостала четири месеца можемо
да извучемо максимум из Топионице у производњи анодног, а самим
тим и катодног бакра – закључио је
Јаношевић.
Ј. Станојевић

Трибина о безбедности постројења Serbia Zijin Bor Copper (Огранак ТИР)

План заштите од удеса

塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司（TIR分公司）举办安全会议

提出事故预防计划

БОР. – У сали Градске управе Бора
одржана је (27. августа) трибина о
извештају о безбедности постројења
Serbia Zijin Bor Copper (Огранак ТИР),
на којој су учествовали представници Министарства заштите животне
средине ВРС, републичке еколошке
инспекције, Градске управе Бора, оператера, израђивача документа (фирма
„ЕКО ВОК” из Београда) и јавности
(грађани и НВО).
- У складу са прописима из области
заштите од великог хемијског удеса,
оператери који обављају активност
у којима су присутне или могу бити
присутне опасне материје у количинама које су једнаке или веће од прописаних, имају обавезу израде докумената и достављања Министарству
ЗЖС на сагласност, и то за комплексе

који имају ниже количине – политику превенције удеса, а за оне који
имају веће количине - извештај о безбедности и план заштите од удеса, што
је оператер Serbia Zijin Bor Copper и
учинио. Предвиђена је и обавеза оператера да обезбеди да извештај о безбедности и списак опасних материја
буду доступни јавности. Законом је,
такође, прописана обавеза надлежног
органа да обезбеди јавни увид у ова
документа и организује презентацију
и јавну расправу о извештају о безбедности (Министарство ЗЖС је, у
сарадњи са Градском управом Бора,
тако и поступило). Током увида,
који је трајао 20 дана (завршио се
23. августа), у Министарству ЗЖС
није било заинтересованих органа и
организација јавности, а из Градске

Оператер сачинио ова документа и доставио их Министарству ЗЖС
на сагласност. – Д. Миљковић: Израда извештаја о безбедности и
план заштите од удеса је наша законска обавеза, с обзиром на то да
се у нашем комплексу налази велика количина опасних хемикалија
управе Бора достављене су нам примедбе „Друштва младих истраживача”
Бор – казала је Сузана Милутиновић
из Министарства ЗЖС.
- Израда извештаја о безбедности и план заштите од удеса је наша
законска обавеза, с обзиром на то
да се у нашем комплексу налази

велика количина хемикалија које
спадају у севесо (опасне хемикалије
дефинисане по Seveso директиви
ЕУ и законској регулативи Републике Србије) – истакла је Душанка
Миљковић, руководилац заштите животне средине у ТИР-у.
Ј. Станојевић
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Туризам

Тежиште на конгресном и
спортском туризму
Успешна летња сезона хотела „Језеро”

Jezero酒店迎来夏季接待旺季

主要接待国会和体育旅游人员
Уређена хотелска плажа, купљене нове лежаљке, сунцобрани,
постављени балдахини, а почело и уређење фудбалског
травнатог терена. - Смештајни капацитети у јулу и августу
попуњени углавном индивидуалним гостима, а било и много
резервација посредством букинга. – В. Вучковић: Трудимо се да
се што више пробијемо на тржиште Румуније и Бугарске
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Институт за
економију и право из Београда (ИЕП)
већ шесту годину заредом организовао
је, од 21. до 24. августа у хотелу „Језеро”
на Борском језеру, два упоредна научностручна скупа - „Припреме за почетак
школске 2019-2020. године” и „Јавна
набавка и контрола друштвених средстава”, који су окупили преко 120 учесника. Како нам је рекао Перо Кнежевић,
генерални директор ИЕП-а, чињеница
да су семинару присуствовали врховни
државни ревизор Србије, директорка
Управе за јавне набавке Србије, инспектор за буџетска средства и председник
републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки, речито
говори да ИЕП организује веома стручне
научне скупове. Са друге стране, то
што већ четврти пут ове године бораве

у хотелу „Језеро”, доказује њихово
задовољство као организатора високим
квалитетом понуде и услуга овог објекта.
После женске кадетске рукометне
репрезентације Србије која се пре месец
и по дана овде припремала за Европско првенство, ових дана гости хотела
су чланови Џудо клуб „Јоцић” из Београда. – Желимо да унапредимо неке
садржаје за које сматрамо да су сада
популарни. Будући да је било много
интересовања спортских екипа, намеравамо да се фокусирамо на Спортски савез Србије и организовање припрема, да промовишемо те садржаје,
како би се више користили. Имамо
нови тим за продају и маркетинг који
ће да се бави промоцијом хотела у
тим круговима, да бисмо привукли
што више гостију из света спорта,

јер хотел има капацитете да прими и
Иначе, смештајни капацитети у јулу
пружи услуге потребне клубовима и и августу су били попуњени, углавном
репрезентацијама у погледу смештаја, индивидуалним гостима. Било је и много
резервација посредством букинга, па су
овде веома задовољни овогодишњом
летњом сезоном. - Уредили смо хотелску плажу, купили нове лежаљке, сунцобране, поставили балдахине. Недавно је почело и уређење фудбалског
травнатог терена. Полако почињу
припреме за јесењи период. У септембру и октобру нас очекују семинари и
конференције, а спремамо аранжмане
за индивидуалне туристе током јесени.
Настојаћемо да дамо (објавићемо на
сајту хотела) неке повољније викендпонуде за наше раднике, нарочито за
људе из Мајданпека који нису често
користили услуге хотела. Такође
се припремамо и за новосадски
Међународни сајам туризма у новемВиолета Вучковић
бру, где сваке године представљамо
хране, терена. Више се бавимо и усме- богату понуду хотела. Ово тим пре што
рили смо се на рекламу, како би се за се трудимо да се што више пробијемо
нас још даље чуло – нагласила је Ви- на тржиште Румуније и Бугарске – поолета Вучковић, управница хотела ручила је Вучковићева.
Ј. Станојевић
„Језеро”.

„Дани Брестовачке Бање 2019” окупили велики број учесника и посетилаца

Овде се одлучивало о развоју српске државе
„2019 Brestovac温泉疗养院节”吸引了大量游客

人们曾在这里决议了塞尔维亚的国家发展方向
БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Мани
фестација „Дани Брестовачке Бање 2019”
организована је (17. августа) у прелепом
амбијенту једног од најлепших бањских
лечилишта у Србији. Овогодишњу
манифестацију отворио је помоћник
градоначелника Бора Никола Марић
који је нагласио да ће град и убудуће неговати културу и традицију овог краја.
– Брестовачка Бања носи епитет
краљевске, јер су у њу радо долазиле

династије Обреновић и Карађорђевић
и овде доносили најважније одлуке за
развој српске државе.
Велику пажњу гостију по традицији
изазвао је историјски игроказ „Дола- Ове године забележен рекордан број излагача – више од 50 (из
зак кнеза Александра Карађорђевића источне, јужне Србије, Београда и Војводине). – Такмичење у
у Брестовачку Бању” (у улози кнеза припремању традиционалних јела „Златне руке”
био је глумац Лепомир Ивковић). У
такмичењу припремања старих јела
„Златне руке” учествовало је десетак борав” из Лазнице код Жагубице, друго ложбе: стална изложбена поставка „Бреекипа. Титулу победника понео је „Неза- место припало је ЗУ „Пчиња” из Бора, стовачка бања у доба кнеза Милоша” у
а треће „Шарбановачком котлићу” из Конаку и Оџаклији („Кухиња кнеза
Шарбановца. На многобројним штан- Милоша из 19. века,”), у Хамаму и дворцу
довима приказани су сувенири, ру- кнеза Александра Карађорђевића. У бокотворине и производи старих заната. гатом културно-уметничком програму,
Победник у категорији сувенира су уз КУД „Бор” и КУД „Ђидо” из Бре„Маријанине уникатне луткице” из Бора. стовца, публику је одушевио наступ поДруго место заузела је Маја Митић из лазника етно-радионице Центра за кулБора, а треће УМС Бор. У категорији туру, вокалних солиста и инструментарукотворина и предмета старих заната листа града Бора, али и чланова Уметпрво место освојио је ПГ „Перовић” из ничког центра „Талија” из Београда, АнВражогрнца, друго „Жакица и Дакица” самбла за народни песни и игри „Орце
из Луке, а треће Радионица за израду Николов” из Скопља (Република Сесапуна „Саки сапун” из Књажевца.
верна Македонија) и Академије за умет- Изузетно смо задовољни бројем ност и културу Каира (Египат). Круна
учесника и посетилаца. Ове године програма био је концерт групе „Сања
забележен је рекордан број изла- Илић и Балканика”. У вечерњим сатима
гача – више од 50 (из источне, јужне упаљена је и преображењска ватра на
Србије, Београда и Војводине), као и ушћу Брестовачке реке и Пујице.
Организатори манифестације су ТО
атмосфером која овде влада – истакла
је Маја Бакоч, директор Туристичке Бор, Центар за културу, Музеј РиМ и
„Брестовачка бања – Српска круна”, а
организације „Бор”.
И борски Музеј рударства и покровитељи Министарство трговине,
металургије укључио се у ову туризма, и телекомуникације и град Бор.
манифестацију поставкама четири изЈ. Станојевић

Пензионери
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Најбоље године оставили у компанији
Свечани испраћај пензионера Serbia Zijin Bor Copper

塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司为退休人员举办了告别仪式

退休人员将最好年华留给了公司
БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – У клубу
Serbia Zijin Bor Copper у Брестовачкој
Бањи и ове године уприличен је
(седмог августа) свечани испраћај
радника компаније који су између два
празника рудара отишли у пензију. У
протеклој години радни век завршило
је укупно 125 запослених, од којих 42
из Рудника бакра Бор, 25 из Рудника
бакра Мајданпек, 55 из Топионице и
рафинације бакра и троје из Матичног
предузећа. Захваљујући овој и претходним генерацијама рудара, флотера, топионичара, електролизера, сумпораша
и других запослених у комбинату бакра,
некадашњи РТБ Бор, сада Serbia Zijin
Bor Copper носилац је развоја привреде

Небојша Богдановић (РББ)

Тежак је живот рудара
矿工的生活很苦

целе источне Србије.
- Драге колеге, сада пензионери,
припала ми је изузетна част да вам,
у име Serbia Zijin Bor Copper и синдиката, захвалим што сте најбоље
године оставили у овој компанији,
како би у њој могли да раде и будући
нараштаји. Желим вам, такође, да
пензију коју сте поштено зарадили
у тешким условима дуго и у здрављу
примате – истакао је Јадран Поповић,
председник
Синдиката
металаца
Србије.
И овог пута за пензионере Serbia
Zijin Bor Copper, уз редовну отпремнину, обезбеђена је и новчана награда
у износу од 20.000 динара.
Ј. С.

Милан Илић (РББ)

Наставио породичну
традицију

继承家业传统

Један од најтежих послова у борској јами је бити електричар, јер
онај ко то ради мора да тегли као коњ, а да размишља као геније. Најпре мора да сачува животе својих камарата-рудара, а онда, наравно, и свој

Откад је дошао кинески власник технологија је узнапредовала,
стигли су нови камиони, машине, траке. - Стање много боље и у
одржавању машина, посебно се поправила безбедност на раду

РББ. – Небојша Богдановић је у заслужену пензију отишао као погонски електричар у Јами, где је, рачунајући бенефиције,
радио 45 година и девет месеци. Помало
љутито каже да су до 1997. електричари
имали четири месеца бенефицираног радног
стажа за годину дана, да би после смањили на
три, „мада идемо свуда по јами где и ђаволи
не иду”. Наводи тачан датум (24. септембар
1980), када је почео да ради у борској јами прво у електрослужби као електроничар (до
1995), „а након тога су радили све - и електронику и енергетику, јер није било радника који
није ишао у јаму”. Сећа се да су услови били
много бољи тих 80-их година минулог века,
па су у јаму силазили у еспадрилама и платненим патикама, док су сада чизме до
колена, а вода испод појаса. - Терен је каменит, па чизме пуцају, а чизма, ипак,
главу чува, јер доле је „плава” вода (са бакар-сулфатом), киселина, у ствари.
Када ти капне на одело, оно касније обавезно иструли на том месту.
Небојша памти и три благо речено непријатна догађаја – током једног од њих
пред његовим очима експлодирале су кутије са електропостројењима (уређајима),
пошто је дошло до кратког (међуфазног) споја на линијама, пуцања осигурача и
страховите експлозије.
- Било је много непредвидивих ситуација. Један од најтежих послова у
борској јами је бити електричар, јер онај ко то ради мора да тегли као коњ, а
да размишља као геније. Најпре мора да сачува животе својих камарата-рудара, а онда, наравно, и свој. Од укупно осам операција колико сам имао до
сада, половина је последица лоших услова рада - препонску килу сам добио од
дизања терета, одстранили су ми жуч која је страдала због гасова и испарења
„плаве” воде, сломио сам два и два ребра су ми напрсла, што је оставило трајне
последице. На крају сам остао са једним оком, пошто ми је због дизања тешких
каблова пукла ретина и ткиво полако одумире. Кичма пропала, попустили
живци и здравље. Једне године сам изгубио четири-пет пријатеља у руднику,
људи са којима сте радили, јели, купали се заједно. Тежак је живот рудара –
Небојша са сетом евоцира успомене.
Али памти Небојша и лепе тренутаке, добро дружење, мада тврди да је данас
мало другачије. - Млади настављају нашим стопама, прихватили су то дружење,
јер без дружења нема ни рада. У нашим рудницима хлеб има не седам него 17
кора, али треба се борити за бољи живот. Србија је предивна земља, најлепша
на свету и не треба да одлазе из ње. Младима поручујем да раде, чувају своје
главе и буду скромни, јер платом у руднику, колика год била, никад неће бити
задовољни.
Пензионерске дане Небојша проводи у Великом Кривељу, где је рођен (1961) и
живи целог свог века. Каже да је раније радио упоредо и у јами и у селу, али да је
сада смањио сеоске послове бар за 60 одсто.
Ј. Станојевић

РББ. – Милан Илић, КВ руковалац
рударском механизацијом, трећа је
генерација у Илића који наставља
породичну традицију рударења - покојни
деда Боривоје, стриц, отац и сада Милан
који је доживео да оде у пензију. Мада
срећан и поносан због тога, остаје му жал
што и његов син није кренуо њиховим
стопама.
Милан је рођен 1967. године у Нишу.
Пошто се отац запослио у Јами, Милан
је као трогодишњи дечак дошао у Бор.
Дилеме у избору занимања није било 5. маја 1985. запослио се у Јами. Почео
је да ради у одржавању материјала за
подградњу јаме (некад се звала дрвара).
По повратку са одслужења војног рока,
постао је КВ копач на навозишту/извозишту јаме, извозно окно на Брезонику. Године 1990. премештен је на ново окно
СТИД и тамо је радио као ВКВ руковалац дробионичарског и извозног постројења
у јами и споља („више смо у јами, а када је неопходно излазимо на површину и
радимо где треба”) све до одласка у пензију. У својој радној књижици убележио је
стаж (са шест месеци бенефиције) од 45 година и два месеца.
- Не кажу узалуд да је рударски „хлеб са седам кора” и није га било лако
зарадити. Када сам почео да радим били су много бољи услови, 90-их година
су се све више погоршавали - машине су застареле, проветравање слабо. Дешавале су ми се ризичне ситуације. Имао сам повреду приликом једног захвата – руда је била влажна, блатњава и, како је горе била заглава а ми смо
је дували одоздо, на интервентни отвор је изашао течни муљ и повредио ме.
Тако све до претходних четири-пет година. Откад је дошао кинески власник
технологија је узнапредовала, стигли су нови камиони, машине, траке. Стање
је много боље и у одржавању машина, посебно се поправила безбедност – пребира Милан по сећању.
Када је реч о другарству некада и сада, то су по Милану два различита појма.
– Некада је било много боље, а било је и више радника. Раније смо се стално
и више дружили. До 2000. године се знало - један гине за другог. У последње
време то више није то. Сада је све мање радника, чак је присутно и цинкарење
код шефа, што је најгоре. Месец дана како нисам доле и већ ми недостаје одлазак на посао, колеге, другарство. Али, налазимо се и виђамо ван јаме, дружимо, ма то ти је као друга породица.
Милан пензионерске дане преко лета проводи у кампу на Борском језеру, где
заиста ужива и одмара. Места досади нема, јер је технички секретар у ЖЈРК „Бор
РТБ” и стално је активан у клубу, па сада има више времена да се посвети томе.
Ј. Станојевић
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Пензионери

Да здравље послужи и пензија траје
Уприличен пријем за 25 пензионера РБМ-а

У кући у којој су провели радни век увек су добродошли. – Б.
Томић: С обзиром на планове које компанија има, за будућност
РБМ-а не треба да бринемо. Већ је инвестирала велика средства
баш у РБМ, обезбедила нову рударску опрему и првих месеци
запослила више од 150 младих радника

РБМ. - За групу од 25 пензионера, који су тај статус стекли између
два празника рудара, у Руднику бакра
Мајданпек организован је (7. августа)
пријем на којем су им представници
менаџмента пожелели добро здравље и

да пензија потраје, те поручили да ће
им врата компаније и убудуће бити отворена и да ће увек бити добродошли.
Бранислав
Томић,
руководилац
огранка РБМ, и Небојша Стојановић,
заменик руководиоца огранка РБМ за

Радован Живановић (РБМ)

Из рудника у
„рудник”природе
从矿山到绿山

RBM分公司为25名退休职工举办了庆典

祝大家健康长寿
електромашинство, у срдачном разговору са дојучерашњим сарадницима и
пријатељима поделили су информације
од значаја за даљи развој рудника и перспективи отвореној са стратешким партнером, те првим резултатима постигнутим за непуних осам месеци рада
Serbia Zijin Bor Copper.
- С обзиром на планове које
компанија има, за будућност РБМ-а
не треба да бринемо. Већ је инвестирала велика средства баш у РБМ,
обезбедила је велики контигент нове
рударске опреме и првих месеци запослила више од 150 младих радника. Гради се нова флотација, јер је
план да се производња повећа и подигне ниво прераде на 12 милиона
тона руде годишње - рекао је Томић.
Нагласио је да ће од тако замишљеног

динамичног развоја користи имати
град, општина, држава и становници
који ће у руднику и убудуће моћи да се
запошљавају, раде и зарађују.
Пензионери су аплаузом поздравили излагање представнице кинеског менаџмента Jing Xue Wendy која
је изразила поштовање и захвалност
људима који су године рада и резултате
уградили у темеље ове компаније.
У име ове генерације пензионера захвалио је Миомир Марић, искрено дирнут не само пригодним
речима и лепим жељама званичника
дојучерашњег колектива, већ плановима и могућностима да РБМ-у врате
некадашњи значај, улогу и место на
рударској мапи света.
С. Вукашиновић

Бранко Брајовић (РБМ)

Бројне обавезе за
пензионерске дане

退休日子的充满计划

Поред одлуке да свом здрављу да прилику да се поправи, Бранко планира дружење са пријатељима, обилазак родбине, да се посвети унучеПензији се радује јер има више времена за своје унуке, а и друга ту, више времена проводи на пецању на Дунаву у Доњем Милановцу,
интересовања и хобије, хаику поезију, фотографију, шетње у природи али да и даље буде у Мајданпеку
и још боље упознавање њеног блага
РБМ. - Кроз Рудник бакра Мајданпек
прошло је много људи остављајући
мањи или већи траг, дајући допринос
резултатима на свом радном месту, али
и предузећу, односно компанији. Један
од оних којима рад, резултати и однос
са људима неће дозволити да оде у заборав је, свакако, Радован Живановић,
машински инжењер. Где год радио, у
флотацији, комерцијали, на обрачуну
ПДВ-а и инвестиција, памти се по квалитетном стручном раду, одговорности, поузданости, тачности.
Од како је пре 40 година војвођанску
равницу заменио Мајданпеком, ушушканим под скуте Старице, свакодневицу је
везао за Рудник бакра Мајданпек. Дошао
је у време када су мајданпечки рудари постизали фантастичне резултате, када се град брзином светлости развијао у “прави
мали швајцарски”, а многи су га називали и новим Елдорадом.
- Тих времена, са много људи које је вредело познавати и пуно позитивне
енергије, можда због младости, некако се најрадије сећам - искрен је Радован,
признајући да се ни оних која су уследила не одриче. - Било је и тешких тренутака које је немогуће заборавити, али је све некако брзо прошло.
Оно што је прошлом времену дало посебан смисао је породица, а Радован, уз
супругу и сина, има и ћерку која са породицом живи у Новом Саду.
У заслужену пензију је мало ко кренуо са тако бројним плановима за нову
животну етапу: - Радујем се томе што ћу, пре свега, имати више времена за
своје унуке, а онда и друга интересовања и хобије, фотографију, хаику поезију,
шетње у природи и још боље упознавање блага које скрива.
Међу онима који слове за добре познаваоце овог краја, његових врлети, напуштених стаза, густих шума и ливада, мало је оних који се могу мерити са Радованом. Сјајне фотографије које дели са својим пријатељима на фејсбуку, а због
својих интересовања, има са свих континената, никога не остављају равнодушним,
било да открива необичне облаке над Мајданпеком, посебне сенке и боје површинског копа Северни ревир, лептире и инсекте које никада тако добро нисмо видели,
цветове које нисмо примећивали, биљке и међу њима лековито биље за које нисмо
ни знали да успева у нашем окружењу или печурке које познаје као мало ко у овој
средини.
На сусрете са Радованом Живановићем у Мајданпеку и даље можемо рачунати.
За топле, срдачне разговоре повода и разлога ће увек бити.
С. Вукашиновић

РБМ. - За рођеним братом који је 1980.
године из родне Метохије дошао да у Руднику бакра Мајданпек ради као возач тешких
возила, после неколико година у град под Старицом стигао је и Бранко Брајовић, тада студент историје којег су до дипломе, као и сада,
делила само четири испита. Дошао и остао да
и сам баш ту проведе читав радни век и са
43 године стажа и још којим месецом преко,
у мајданпечком руднику стигне до заслужене
пензије. Из здравствених разлога одустао је
од тога да одради још 10 месеци до пензије
без умањења, проценивши да после срчаних
проблема, два инфаркта, уграђених стентова, мора више да брине о свом здрављу.
- У Руднику бакра Мајданпек почео сам да радим 12. априла 1985, првих
14 година као руковалац на транспортном систему, потом као пултиста, а у
последњих 20 као сменски пословођа на дробљењу руде - прича о свом раду
овај машински техничар, о чијем односу према послу говори Првомајска награда
на Површинском копу 1988. године, али и изузетно поверење и речи хвале, респект свих претпостављених, садашњих и бивших руководилаца. - Е, сада је доста,
рекао сам себи када ми се последњи од неколико пута за само пар месеци, догодило да паднем на послу. Тада ме је након сат и по времена пронашао инжењер
Миљан Стојановић. Раније се догађало да паднем и у снегу останем да лежим,
јер ми се пулс смањио, буквално преполовио. Одлучио сам да свом здрављу
дам прилику да се поправи.
Попут својих колега пензионера, из богатог радног века сећа се само лепих
ствари. Било је, каже и ризичних, али би радије да заборави, када су се обрушавали бункери, ситара, одглављивали блокови, када је на транспортном систему блок
улетео на дробилицу, срећом, не повредивши никог…Лепших ствари било је више.
Посебно у младости, а Бранко је у Мајданпеку формирао породицу, добио троје
деце, стан. - Никада нисам желео да напустим РБМ и Мајданпек. Дошао сам
из Метохије, једну кућу тамо изгубио, осетио шта значи породица у расејању.
Одавде нисам помишљао да одем, ни када су времена била тешка. Ту сам од
своје 22. године, овде је мој први и други дом. Деца су кренула својим путем,
један син ради у Аустрији, ћерка је удата у Кладову, а други син запослен у
РБМ-у. Ради као сменски пословођа на дробљењу, па је веза са рудником и
Зијином и даље јака - прича овај млади пензионер који се за нову животну етапу
већ припремио. - Сада су ми најпотребнији мир и тишина. Осим веће бриге о
здрављу, дружићу се са пријатељима, обилазити родбину, посветићу се унучету, више времена проводити на пецању на Дунаву у Доњем Милановцу, али
ћу и даље бити у Мајданпеку - граду који волим и којем желим лепше дане, са
много више младих људи, успешних и квалитетних.
С.Вукашиновић

Прича
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Прича
Колекшива

Порочни васпитач благе нарави
和蔼可亲的老师

Илустрација: Игор Крстић

Када смо пошли у први разред основне (1954), били смо прекобројни
разред у борској школи „Вук Караџић“
те нам је настава држана у
просторијама Музичке школе, док се
не заврши изградња зграде истурених
одељења, на почетку насеља „Север“.
Ту смо се први пут срели с клавиром,
поједини дечаци су за време одмора
одмах самоуко свирали. Из скромности не одговарам на питање да ли сам
и сам припадао тој малобројној групи
одважних.
Подстанарски статус потрајаће
годину дана, толико је неимарима било потребно да нову зграду
предају директору Влади на употребу.
Просветитељска
чета
била је малобројна: две учитељице,
два учитеља. У тој конкуренцији
девојчице из одељења брзо су нашу
учитељицу Олгу Вулић изабрале за
„принцезу“. Такмаци су, објективно,
заостајали. Учитељица Јованка била
је ниска растом и старија од Олге
више од деценије; учитељ Мали Марко
укрућеног држања и претерано тих да
би имао харизму. Уметничка душа.
Учитељ Велики Марко био је висок
као Гари Купер, деценијама удаљен од
почетка радног века, вероватно преокупиран осмишљавањем активности када буде у пензији, престрог да

би нам се милио. Једини од учитеља
(и учитељица) није тукао ђаке. Та
одгојна мера чинила му се мекушном и
тиме неделотворном. Када је у другом
разреду, на један дан, замењивао нашу
учитељицу тестирао нам је читање:
редак је дошао да своје умеће са словима и речима представи и Станко
Г. Чим је почео да развлачи самогласнике како би добио на времену
да утврди који глас иде уз суседно
слово, Велики Марко је показао да му
стрпљење није јача страна, загрмео је:
„Шта?! Ти певаш!? Дођи овамо!“
Без нежности, почео је да му чупа
уво а затим, ваљда симетрије ради, и
друго. Тиме је доприносио еластичности ушне шкољке па би сигурно ученици његовог одељења победили да је
било каквог такмичења у величини
ушију или осетљивости на тон. Мислили смо да је завршено ово насиље у
просвети када угледасмо наставак.
Ухватио је надрљалог Станка за образ
и почео да уврће, што је најгоре, у супротном смеру од кретања казаљке на
сату. Потом га је, потпуно запоставивши други образ, послао на место.
Постигнуће ове огледне наставе: целог
тог поподнева до дубоко у ноћ вежбао
сам читање.
На почетку трећег разреда, Манча,
чији је отац био милиционер са изра-

женим афинитетима за инспекторске послове, пренео нам је сазнање да
ће убудуће часове фискултуре, уместо
учитељице, држати наставник фискултуре који је дошао из Пирота.
Нагласио је да је у питању фудбалер.
Нестрпљење нас дечака да упознамо
„дасицу“ потрајало је до првог наредног
часа фискултуре. У учионицу је ушао
младић тек захваћен трећом деценијом
живота, онижег раста, бујне косе, од–
лучних покрета, готово да је стајао
мирно док смо слушали учитељицу:
„Децо,
упознајте
Слободана
Тодоровића, вашег новог наставника
фискултуре.“
Примили смо га благонаклоно –
рачунали смо научиће нас да играмо
фудбал. Налазио сам и личне разлоге
за симпатије: супруга службеника
Дирекције није дозвољавала својој
кћерки да се игра са Јовом Пироћенцем.
За ту расну сеграгацију добио сам
сатисфакцију – сада ће младић приспео из града који река Нишава дели
на Пазар и Тијабару држати наставу
и њеној љубимици.
Поред фискултуре, нашег омиљеног
предмета, било је и других разлога да
се сачува успомена на популарног Учу.
Он једини није посезао за батином
као васпитним средством а имао је
услова: био је јачи од нас а, уз то, то
је био уобичајен начин васпитања,
готово препоручљив.
Могао му је неко замерити да је
болећив и тиме некомплетан васпитач. Када би на утакмици „Металца“
начинио какав успешан потез, заједно
с Томитом (Возом) покушавали смо да,
аплаудирањем, пробудимо трибине.
Неколико пута нам је пошло за руком
– Бане је био фудбалер с резултатима.
Специјализовао је нама дотад непознату врсту дриблинга: у дуелу са
беком који га чува замахнуо би снажно
ногом према лопти, искористио тренутак када се овај заштитнички
тргне да лопту муњевито склони у
страну и да се у бег. Беку је остајало
да га погледом испрати у нади да ће
његови саиграчи на локалитетима
према голу имати више успеха са хитроногим Учом.
У браку Бане није осетио чари
родитељства, али је нетачно рећи да
није имао деце. Односом према бројним
генерацијама ученика, он их је обликовао васпитањем, усвајао и освајао.
Радио је за њих, и душу своју, у бројним
екипама, педантно исецао и складиштио чланке из новина у којима су
представљени наступи његових пулена.
Држао се начела да „човек хоће да је од
свакога бољи, само да је од свог детета
гори“ те је своје пороке држао далеко
од школских учионица, дворишта и
спортских терена. Стасавао је у времену преовлађујућег мишљења да „онај
који не пије и не пуши и није мушкарац“,
те је задовољавао ове критеријуме и
преко норматива. Сијамске навике
дружења са колегама трајале су и

након наступа код матичара и изговореног судбоносног „да“. Уз пиће и
пушење, склоност да се „баци карта“
просто се наметала. Уместо описа те
страсти, читам и преписујем речиту
разгледницу, писану Гајевом латиницом, коју су му послали (1965) другари
из Карлових Вари:
„Е, па здраво дечко, много нам
фалиш, имамо одличне услове за
чипкање. Округло сточе итд. Круна
чип. Много топлих поздрава из Чехословачке шаљу ти Љубиша ‘фул’, Столе
‘два пара’, Тома ‘трилинг’, Тика ‘три
пута блеф’ и Вуковић ‘кибицер’.“
Учина обзирност према људима као
да није била омеђена. Једном приликом
столовао је с другарима до иза поноћи.
Довезли су га испред стана где је инсистирао да сврате „на кафу“. Пробудио
је љубу да допринесе гостопримству, а
када су се другари после само два сата
нанадано сетили да имају куће, хтео је
да крене с њима да их испрати. Наум
је изазвао енергичну интервенцију супруге у оквиру које је ноћобдијама саоп–
штено да је са испраћајима завршено.
Наредни пут, исто. Само је била
пешачка тројка. Испомагали су се
загрљени јер су шест ногу стабилније
за кретање него две. Некако су дошли
до његовог стана, растанак им није
дозвољевао „док се не освеже“. У неко
време освежени су приметили да се
тама ноћи повлачи, устали су са
стола, Уча се успротивио: „Таман
посла у таквом стању да идете
пешице, закаснићете на посао, ја ћу да
вас одвезем!“
Безидејност никада није карактеристала наставника Тодоровића.
Када се једне снеговите ноћи понапио
вина у Брестовачкој Бањи, инсистирао је код пријатеља Буде на ризичној
идеји – да иду „фићом“ у лов на „зајке“.
На питање чиме, одоговоро је: „Фаровима! Заслепимо их и онда ухватимо“:
Пробали су путем до летовалишта „Младост“, без успеха. У
испомоћ су позвали и другара Мому
који је имао пушку што је само додатно преплашило зечеве те су схватили да је та ноћ ризична за њихове
изласке. До споменика на Црном врху
нису виђени у јавности.
Уча је помагао сиромашним ученицима, онима без породице или слабим
са оценама да преко спорта нађу
себе и стигну до самопоуздања. Изостала је награда у виду дугог живота.
Последњих деценија сатирући малери
с болестима малаксавали су организам: чир на дванаестопалачном,
опрерација жучи и ангина пекторис
припремили су тело за трогодишњи
живот са шлогом и сазнање да Учина
будућност не вреди јер је све лепо било
у прошлости. Оданост дувану ни
тада га није напуштала, Слободан
Бане Тодоровић Уча (1936–2007) обратио би се својој животној сапут–
ници: „Јоцо, само једно димче“.
Јован Г. Стојадиновић

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор • Издавач: Serbia Zijin Bor Copper doo Bor • Генерални директор: Long Yi • Руководилац Службе
за односе са јавношћу и главни и одговорни уредник: Горица Тончев Василић • Новинар уредник: Јасмина Станојевић • Технички уредник:
Силвија Вукашиновић • Компјутерска обрада: Александар Живуловић • Адреса Редакције: Ул. Ђорђа Вајферта 29, Бор Телефони: (030) 458485 и (030) 458-486 E-mail: kolektiv@zijinbor.rs Web-site: www.kolektiv.co.rs Текући рачун: 160-106949-08 • Штампа: Штампарија “Grafomedtrade” Бор • Тираж: 1.500 примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.)

Понедељак, 2. септембар 2019. Број 2309, страна 19

Сећање

Огласи

Сећање

Милинко Живковић

Милинко Т. Живковић

Заувек остаје болна празнина, туга и незаборав.
Поносни смо што смо те имали.

Млад си отишао у вечност, али не и у
заборав. У мом срцу и мислима бићете сви
из породице и фамилије док сам жива.

25. 9. 2018 - 25. 9. 2019.

Твој син Миљан и супруга Љиљана

25. 9. 2018 - 25. 9. 2019.

Стрина Рада
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На Сабору игре у Слатини наступио рекордан број учесника

новости
ПРИПРЕМА: Јасмина Станојевић

Злато обара дугорочне рекорде

Чува се и поштује култура и традиција
Slatina村舞蹈文化节参与者突破历史记录

保护并尊重传统习俗及文化

黄金产量打破了长久以来的记录
Фото: Sputnik

Руске златне и девизне резерве надмашиће
резерве
Саудијске
Арабије. Тако ће Москва
„прескочити” Ријад на
међународној
ранглисти, а испред ње ће и
даље бити Швајцарска
(3), Јапан (2) и Кина (1).
Процену су дали аналитичари
Блумберга
који су закључили да су
руске међународне резерве порасле за 45 одсто у последње четири године, док је, према подацима
које је објавила Централна банка Русије, та бројка износила отприлике 520
милијарди долара крајем јула.
У притеклих неколико година Русија је константно нагомилавала злато,
чиме је постала највећи светски купац племенитог „жутог” метала у првој
четвртини 2019. године, истовремено драстично смањујући своје власништво
над америчким државним хартијама од вредности. Злато обара дугорочне рекорде, пошто је цена за једну унцу (30 грама) порасла са 1.280 долара почетком јуна на 1.530 долара почетком августа. Стога није ни чудо што су само у
првој недељи августа девизне резерве Банке Русије порасле за 10,2 милијарде
на 527,1 милијарду долара.
Очекује се да ће цена тог племенитог метала и даље расти услед све веће
забринутости инвеститора због надолазеће глобалне кризе или тзв. зида забринутости који укључује трговинске ратове, „брегзит”, политичку кризу у
Венецуели, протесте у Хонгконгу... Са „зидом забринутости” на видику инвеститори не желе да ризикују, што им не оставља друге могућности него да
новац пребаце са залиха на злато. То ће подстаћи потражњу за тим племенитим металом и проузроковати скок његове цене. Аналитичари швајцарске
банке „Julijus Ber” верују да ће у наредна три месеца злато поскупети на 1.575
долара за унцу.
Извор: Sputnik

Сви борски „базени”
波尔市所有的“湖”

СЛАТИНА. – На овогодишњем Сабору игре у Слатини, који се традиционално одржава сваке године на Велику Госпојину (храмовна слава и сеоска заветина), наступилло је око 150 учесника из Босилеграда, Оснића, Јабуковца, Халова,
Кривеља и Бора. Једна од старијих манифестација на територији града Бора окупила је, судећи по речима заменика председника МЗ Слатина Војкана Павловића,
рекордан број гостију, али и посетилаца.

Гости из Босилеграда нису крили задовољство гостопримством Слатињана, али
и пријемом код публике која је великим аплаузом наградила наступ фолклориста
центра за културу ове општине.

Манифестација је била такмичарског
Вода је за Бор у области производње и области комуналних потреба од
почетка развоја града представљала велике проблеме и обавезе. Већ 1903. карактера, а за најбољег вокалног солигодине, када је дата прва концесија за експлоатацију руде, како наводи борски сту, инструменталисту, здравичара, фолпублициста Мирослав Радуловић у књизи „Тај дивни Бор”, утврђено је да се клор, најлепшу девојку и укупног победистовремено дају на коришћење воде Борске, Кривељске и Брестовачке реке. ника Сабора обезбеђене су пригодне награде.
„Бор није град на реци, а још мање град на „две реке”, али је Бор град на три У оквиру пратећег програма, дан раније одпотока: Борски, Колонијски (поред пијаце и Козарске улице) и Други (Савићев ржана је изложба пчеларских произовда
опреме и домаће радиности, а 29. августа и
поток – код бивше кафане Аеродром).
Поред пумпи и изградње акумулација (мањих размера на Кривељској традиционална „Оларијада“.
Компаније Serbia Zijin Bor Copper и
и Борској реци), резервоари за акумулацију индустријске воде, популарно
названи „базени” су били основни снабдевачи водом. Базени су се почели „Ракита“ финансијски су помогле Сабор игре
градити уз саме погоне (1906. године), паралелно са изградњом топионице, у Слатини јер су препознале значај очувања
а касније су грађени и на новим локацијама. Познати су базени: Болнички традиционалних домаћих вредности, као
базени и др. Борски потоци и превасходно базени су били борска купалишта.” што су култура и уметност. Покровитељ
На снимку из старог албума – некадашњи базен на месту Железничке манифестације која више од две и по деценије
промовише народно стваралаштво, игру и
станице у Бору.
Ј. С. песму био је град Бор. Г. Тончев Василић

