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У наредне две године још један рудник бакра и злата у Бору

Zijin отвара „Чукару Пеки“ 2021. године
未来两年内波尔的另一座铜金矿

紫金将在2021年开启 “Čukaru Peki” 矿
Према споразуму о отварању рудника, који је Влада Србије у Сјамену потписала са кинеском компанијом Zijin, експлоатација руде са налазишта „Чукару Пеки“ почеће у наредне две године, а у отварање горње зоне рудника биће уложено 474 милиона долара. - Када то горње налазиште уђе у пуну експлоатацију, годишња производња биће 79.000 тона бакра – изјавио је
потписник споразума у име Владе Србије Александар Антић. – Потписан и споразум о успостављању пријатељских односа
између Бора и Шангханга. - Бор је веома важан за нашу сарадњу, а потписани споразуми су значајни за будући живот оба
града – казао је први човек Zijina, Jinghe Chen
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Нова флотација за нову етапу рударења у Мајданпеку

完成土建工程，为新的选矿厂做好准备

新选矿厂为后期采矿
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Zijin на 44. месту међу 100 најбољих
мултинационалних кинеских компанија

Новости из Zijjina :

紫金在中国100强跨国公司中排名第44

黄金珠宝工业园在厦门开业

У Сјамену отворен
Вредност имовине у
Индустријски парк злата и
иностранству премашила 42
накита
милијарде јуана
紫金新闻：

海外资产超过420亿元

ШАНГХАНГ. – Заједница
кинеских компанија објавила је
недавно листу „Сто најбољих
мултинационалних корпорација
Кине у 2019.“, на којој је Zijin
заузео 44. место, док се по међународном индексу налази на 20.
позицији. Међу „Петстотина
најбољих кинеских компанија у
овој години“ Zijin налази се на
181. месту.
Прошле године укупна вредност имовине Zijina у иностранству достигла је 42,2 милијарде
јуана, а укупан профит прелазио
је две милијарде RMB. Експлоатација злата, бакра и цинка ван

Кине чинила је редом 52,3%,
24,2% и 35,9% укупне експлоатације на нивоу читаве корпорације. Истовремено, иностране резерве злата, бакра и цинка
износиле су редом 65,5%, 78,3%
и 27,7% укупних залиха Zijin
Mining Grupe.

СЈАМЕН. – Више од 30 познатих домаћих и страних брендова, поред осталих „Zijin Gold“,
„Jinsheng Gold Jewelry“ и „Diamond
trading Center“, од 12. августа, када
је у округу Хаинканг званично отворен Индустријски парк злата и
накита, представљаће се убудуће са
једног места.
Парк су заједно основале компаније ,,Zijin Gold Jewelry
Corporation”, ,,Xiamen Haitou Supply
Chain Corporation” и ,,Jinzhou
(Xiamen) Gold Asset Management
Corporation”, а у изградњу индустријског ланца производње златног накита, који подразумева ра-

финирање, обраду и складиштење
злата, инвестирале су око 400 милиона јуана.
Параметри који вреднују златне полуге произведене у оквиру
парка, а производи их ,,Zijin Gold
Refining Project”, знатно су виши
од државног просека и зато су испорука и складиштење ове “робе”
одобрени од стране Шангајске берзе злата. То значи да златне полуге свих врста, које се произведу у
рафинерији индустријског парка,
имају слободан проток на домаћем
и светском тржишту злата посредством Шангајске берзе злата.
Г. Тончев Василић

Основа за ранг-листу „Сто
најбољих
мултинационалних
корпорација Кине“ била је укупна вредност имовине компаније
у иностранству 2018. године, док
се листа „Петстотина најбољих
кинеских компанија“ углавном
утврђује на основу прихода.
Г. Тончев Василић

Агенција за привредне регистре: Zijin привредно друштво са највећим нето добитком у 2018.

Добит од 90 милијарди динара

РТБ Бор, коме су током 2018. припојена три зависна привредна друштва, крајем године преузела је кинеска компанија Zijin, па је изузетно
висок нето добитак последица отписа 90 одсто укупно евидентираног дуга - објаснила је Ружица Стаменковић

工商登记局：2018年紫金公司净利润最高
БЕОГРАД. – Поводом објављивања „Извештаја о 100 нај привредних
друштава“ у Агенцији за привредне регистре су, на конференцији за новинаре
(4. септембра), представљени резултати пословања највећих привредних
друштава у земљи. Како је саопштено,
највеће привредно друштво у 2018. години је ЕПС, са пословним приходом од
263,9 милијарди динара, а најуспешније
НИС.
Највећу нето добит у 2018. години, у категорији привредних друштава
са највећим нето добитком као одразом
страних директних инвестиција, исказало је привредно друштво Zijin у Бору
(бивши РТБ). Добитак Zijina од 90,05
милијарди динара је, како се чуло, знатно
већи од прошлогодишњег (975 милиона
динара) и чини 12,1 одсто укупног нето
добитка свих привредних друштава.

利润高达RSD 90.05亿

-РТБ Бор, коме су током 2018.
припојена три зависна привредна
друштва, крајем те године преузела је
кинеска компанија Zijin, па је изузетно висок нето добитак последица отписа 90 одсто укупно евидентираног
дуга - објаснила је регистратор у АПР-у
Ружица Стаменковић.

Бор 18. децембра прошле године, а фактички почела да управља предузећем од
1. јануара ове године. Остварена добит,
дакле, није последица побољшања пословних резултата РТБ-а Бор, већ чињенице да је држава током 2016. године
отписала 90 одсто његових дуговања и
конвертовала их у своје власништво.

Бор је 2017. године забележио добит од
974,9 милиона динара, док је у прошлој
години, према статистици Агенције за
привредне регистре, добит порсла на 90
милијарди динара.

Листа „Сто нај привредних
друштава у 2018. години“ утврђена је
на основу вредности основних финанКинеска компанија је потписиНакон што је држава отписала сијских података исказаних у редовним
вањем уговора званично преузела РТБ највећи део огромних дуговања, РТБ
годишњим финансијским извештајима
привредних друштава за 2018. годину. Анализирано је, а потом рангирано 103.717 друштава и то са аспекта
успешности пословња (према пословним приходима и нето добитку), финансијских капацитета (према пословној
имовини и капиталу) и губитака (према
нето губитку и укупном губитку).
Г. Тончев Василић
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У наредне две године још један рудник бакра и злата у Бору
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Zijin отвара „Чукару Пеки“ 2021. године
未来两年内波尔的另一座铜金矿

紫金将在2021年开启“Čukaru Peki”矿

Према споразуму о отварању рудника, који је Влада Србије у Сјамену потписала са кинеском компанијом Zijin, експлоатација
руде са налазишта „Чукару Пеки“ почеће у наредне две године, а у отварање горње зоне рудника биће уложено 474 милиона долара. - Када то горње налазиште уђе у пуну експлоатацију, годишња производња биће 79.000 тона бакра – изјавио је потписник
споразума у име Владе Србије Александар Антић. – Потписан и споразум о успостављању пријатељских односа између Бора и
Шангханга. - Бор је веома важан за нашу сарадњу, а потписани споразуми су значајни за будући живот оба града – казао је први
човек Zijina, Jinghe Chen
СЈАМЕН. – У наредне две године, у оквиру пројекта „Тимок“,
кинески Zijin отвориће нови рудник
бакра код Бора, на налазишту „Чукару Пеки“. Споразум о развоју тог
пројекта, чија почетна инвестиција
износи близу пола милијарде долара, потписан је (7. септембра) у кинеском граду Сјамен.

Истог дана у Сјамену је потписан и споразум о успостављању
пријатељских односа између Бора
и Шангханга - града провинције
Фуђијен у којем се налази седиште
Zijinа.
-Бор је веома важан за нашу
сарадњу, а потписани споразуми
су значајни за будући живот оба
града – казао је први човек Zijinа.

Меморандум о разумевању за
развој горње зоне рудника бакра
„Тимок“, са председником Zijin
Mining Групе Jinghe Chenom, потписао је у име Владе Србије министар рударства и енергетике Александар Антић. Након церемоније
потписивања министар Антић казао је да ће компанија Zijin која је
већински власник РТБ-а Бор, почети експлоатацију налазишта „Чукару Пеки“ већ током 2021. године и
да ће у отварање горње зоне „Тимока“ инвестирати 474 милиона долара.
- Када то горње налазиште,
односно зона, уђе у пуну експлоатацију, годишња производња биће
на нивоу 79.000 тона бакра. То је
апсолутно у складу са свим досадашњим плановима које смо са
њима заједно реализовали и управо оно о чему смо разговарали – рекао је Антић новинарима у Сјамену.

Градоначелник Бора Александар Миликић истакао је да је важно да се у циљу заједничке будућности Србије и Кине, као и развоја
индустрије и привреде успостави
сарадња између градова. После
потписивања Писма о намерама за
успостављање пријатељских односа између Бора и Шангханга, Миликић је казао да се много тога променило од доласка Zijinа у Бор и да се
у град инвестира више него раније.

Александар Антић и Jinghe Chen
Притом је нагласио да ће Zijin у Србији производити више од 200.000
тона бакра годишње – 120.000 тона
из сопственог концентрата компаније Serbia Zijin Bor Coper и око
80.000 тона из пројекта „Тимок“.

-Zijin је променио изглед рудника у Бору, који из дана у дан
постаје све савременији. То значи

Председник копмпаније Zijin
Jinghe Chen изразио је задовољство због потписаног меморандума
са Владом Србије, којим „кинески
змај“ наставља сарадњу са Србијом.

да ће се у наредном периоду повећати производња у РТБ-у Бор,
а самим тим и буџет града и БДП
наше земље – изјавио је Миликић.
Потписивању споразума присуствовали су и министар трговине,
туризма и телекомуникација Расим
Љајић, министар заштите животне
средине Горан Триван и председник Националног савета за координацију сарадње са Русијом и Кином
Томислав Николић.
Министри Антић, Љајић и Триван су, пре потписивања споразума,
о новим могућностима за сарадњу
разговарали са званичницима провинције Фуђијен, у којој се налази
рудник Zijin.
Г. Тончев Василић
Фото: Министарство рударства
и енергетике
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Србија почасни гост на Међународном сајму инвестиција и трговине CIFIT 2019. у Сјамену

До веће видљивости на кинеском тржишту и нових улагача
塞尔维亚作为荣誉嘉宾出席2019年厦门国际投资贸易洽谈会

提高在中国市场和新投资者群体中的知名度
Кинеске инвестиције у српску привреду, пре свега у РТБ Бор и смедеревску “Железеру”, доста говоре о пословној клими и амбијенту
у Србији, изјавио министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић и додао да је извоз српске робе у Кину у првој половини ове године порастао за 213 одсто. - Сајам у Сјамену био је прилика да се наша земља представи и као туристичка дестинација
те компаније, али то говори и о пословној
клими и амбијенту у нашој земљи – рекао је
Љајић.
Подсето је да је фабрика гума у Зрењанину
највећа приватна кинеска инвестиција и додао
да је наша делегација у Сјамену разговарала са
представницима компаније „Линглонг“ како би
се убрзао почетак изградње те фабрике.
Подвлачећи да је за Србију важно да унапреди сарадњу са Кином и у области туризма,
Љајић је рекао: - Све земље се боре да привуку
туристе из Кине. Сваке године више од 150
милиона Кинеза путује широм света, а по
броју долазака у Србију кинески туристи су
на првом месту – подсетио је министар трговине, туризма и телекомуникација.
Према речима домаћина, Република Србија
је веома важна карика у оквиру Иницијативе

СЈАМЕН. – Међународни сајам инвестиција и трговине CIFIT у Сјамену одржан (од 8.
до 11. септембра) у провинцији Фуђијен, био
је прилика да се Србија, и то као почасни гост
Кине, представи најмногољуднијој земљи на
свету као инвестициона и туристичка дестинација. Свечаном отварању српског павиљона на
Сајму, где се на око 50.000 квадратних метара
представило 8.000 излагача из 48 земаља, присуствовали су званичници кинеске провинције

увек велики, додао је, али се може смањити привлачењем нових инвестиција и бољим пласманом домаће робе на кинеско тржиште.
-Још увек имамо велики дефицит у трговинској размени са Кином. Није реално
очекивати да постоји баланс због величине
земаља и наших економија, али охрабрује
чињеница да у првој половини ове године
имамо раст извоза у Кину за 213 одсто – оценио је министар.
Љајић је истакао да је трговина једна од
области сарадње са Кином и да је CIFIT одлична прилика да се успоставе директни контакти
привредника, будући да Србија око 50 одсто кинеске робе увози из других земаља. Говорећи,
пак, о привредној сарадњи две земље, министар
је навео да Кина још увек највише инвестира у
инфраструктуру у Србији и да је укупна вредност свих пројеката који се реализују око 7,5
милијарди евра. Такође, додао је, велике су и кинеске инвестиције у српску привреду, пре свега
у РТБ Бор и “Железару” Смедерево.
-Две кинеске компаније су у прва три
извозника у Србији, што је велики успех за

Расим Љајић
Фуђијен и чланови српске делегације на челу са
министром трговине, туризма и телекомуникација Расимом Љајићем.
Сајам је, како је новинарима након церемоније отварања рекао министар Љајић, шанса
да наша земља повећа видљивост на тржишту
Кине и привуче нове улагаче. Дефицит у трговинској размени између Србије и Кине је још

Александар Антић
„Један појас, један пут“, те је отуда све већи број
кинеских компанија и привредника заинтересовано да улаже у Србији.
Српске компаније које су учествовале на
овогодишњем сајму у Сјамену послују у обла-

сти индустрије, пољопривреде, грађевинарства,
али и винарства и виноградарства, као и путарске компаније.
Међународни сајам инвестиција и трговине, који је ове године у источној кинеској провинцији одржан 22. пут, једна је од највећих инвестиционих манифестација на свету.
Г. Тончев Василић
Фото: Министарство рударства и
енергетике
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Актуелно

Из седишта Zijin Mining Grupe у Шангхангу најављене добре вести за Бор и Мајданпек

Нова флотација у Мајданпеку по најмодернијим
технолошким и еколошким стандардима
从上杭紫金矿业集团总部传来关于波尔和马矿的好消息

马矿新选矿厂技术先进且符合高环保要求
Српски министар рударства Александар Антић и извршни директор Zijin Mining Grupe Джорџ Фанг најавили су да ће Бор и
Мајданпек у наредним годинама добити најсавременију технологију прераде руде, али и потпуно нови имиџ – постаће прави зелени рудници. - Један од првих корака које припремамо јесте обнова и проширење производње у Мајданпеку, „Јами“ и „Церову“, као
и унапређење технологије у топионици. Градићемо и потпуно нову фабрику за прераду руде у Мајданпеку, рекао је Фанг. - Zijin намерава да у Источној Србији примени и високе стандарде у очувању животне средине, за које су заинтересовани Јапанци и Немци
Zijin је највећи произвођач злата
у Кини. На другом месту је по производњи бакра, а на трећем по произ-

ШАНГХАН. – Кинеска рударска компанија Zijin, која је већински
власник РТБ-а Бор, нову флотацију
у Мајданпеку изградиће по најсавременијим технолошким и еколошким
стандардима. Ова вест најављена је
из седишта компаније у Шангхангу, 9.
септембра, током посете делегације Србије, на челу са министром рударства и
енергетике Александром Антићем, кинеској провиницији Фуђијен.
Српски министар рударства и извршни директор Zijin Mining Групе
Džordž Fang најавили су да ће копови
у Бору и Мајданпеку, по завршетку откопавања руде, постати зелене оазе јер
је, како се чуло, Zijin спреман да свој
најсавременији систем озелењавања
тла примени и у Србији. Ту техноло-

добију најмодернију технологију прераде руде, али и потпуно нови имиџ – да
постану прави зелени рудници. Ове поруке Антић и Fang послали су са симболичног места – са копова у близини
кинеског града Шангханг, одакле је пре
више деценија почео раст кинеског рударског гиганта.
-Импресионирани смо оним што
смо видели и уверили смо се колико
је Zijin моћна компанија, колико је
развијена и колико подједнако посвећује пажњу томе да буде успешна,
али и друштвено одговорна. Тај ниво
заштите животне средине и стандарди који су постигнути у топионици и
руднику су - импресивни. Zijin, како
су нам објаснили, за свега пет година
успева да исцрпљени коп претвори у
здраво пошумљено земљиште. Када
дођете у топионицу као да сте ушли у
парк, а уђете ли у рудник, као да сте
ушли у место нетакнуте природе. Верујем да ће све то бити „пресликано“
и у Србији – рекао је министар Антић.

тор Zijina Džordž Fang, који је уједно водњи цинка.Тржишна вредност коми председник Надзорног одбора Serbia паније процењује се на 11,7 милијарди
долара. Само прошле године Zijin је на
Zijin Bor Copper.
нивоу компаније произвео 7,7 милиона
Министар Антић очекује да компа- унци злата и више од 680 хиљада тона
нија ове године аплицира за дозволе и бакра. У Кини има 20 рудника и још 14
чим их добију, како је рекао, то ће се ре- у иностранству, а неколико дана раније

Лавовска добродошлица
Министар Александар Антић дочекан је у седишту Zijinа у Шангхану ватрометом и традиционалним
кинеским „плесом лавова“, који се
приређује као добродошлица посебним гостима. – На сваком кораку
Србији се указује велика част. Одушевљен сам пријемом, мада ме је на
почетку, додуше, мало испрепадао
ватромет – нашалио се министар.
ализовати. – Надамо се да ће до краја
године почети активности по тим питањима – истакао је он. Закључио је,
притом, да је српска делегација посетом

потписан је меморандум о отварању још
једног рудника, и то у Србији. Реч је о
руднику „Чукару Пеки“, у који ће, само
у првој фази, Zijin уложити 474 милиона долара. То значи да ће инвестиције

Zijin своје истрошене копове означава плавом бојом и претвара их у зелене површине. Такву слику обећавају и у
Источној Србији. Први рудник отворен
је пре више од четврт века, а данас ова
компанија у свом власништву има 34 у
Кини и још у 11 земаља, међу којима
је и Србија. Цео процес прераде је модернизован, а то је сада најављено и за
руднике у Бору и Мајданпеку.

гију Zijin, иначе, примењује више од 20
-Један од првих корака које пригодина, а од 1992. године компанија је
у екологију и технологије за очување премамо јесте обнова и проширење
природе уложила преко пола милијарде производње у Мајданпеку, „Јами“ и
„Церову“, као и унапређење технодолара.
логије у топионици. Градићемо потМајданпечки и борски рудници би, пуно нову фабрику за прераду руде у
дакле, у наредним годинама требало да Мајданпеку – казао је извршни дирек-

руднику Zijin добила још једну потврду Zijinа у нашој земљи, са планираних 1,4
милијарде долара за „Бор“, премашити
да је реч о моћној компанији, као и да
је одлука Владе Србије да кинеског ги- две милијарде долара.
Г. Тончев Василић
ганта изабере за стратешког партнера за
Фото: Министарство рударства и
„Бор“ била - исправна.
енергетике

Стандарди

Колектив
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Компанија успешно прошла екстерну надзорну проверу функционисања и примене ИМС-а

Без иједне неусаглашености
公司成功通过IMS职能和履职的外部审计

完全符合要求

Како функционише интегрисани систем менаџмента (ИМС) и како се у пракси примењује проверили су овлашћени проверавачи „Биро Веритаса“, који су за два дана спровели екстерну контролу у свим огранцима Компаније. – Сертификат је продужен на
још годину дана, а први пут није било ниједне неусаглашености, што је резултат и добро реализоване интерне провере Сектора
ИМС. – Добро је што је одговорност враћена власницима процеса, односно људима који руководе са нижих нивоа управљања.
То доприноси тимском раду и његовом унапређењу, рекао Владимир Симић
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. врђених неусаглашености, али да ће се
Говорећи у наставку о томе шта
– Тим проверавача овлашћеног серти- један број налаза, који ће бити саставни су и где највећа побољшања у одфикационог тела „Биро Веритас“, на део извештаја, односи за побољшање. носу на прошлу годину, додао је:
- Позитивне промене резултат су
уласка кинеског партнера у ову компанију, али и ревносне примене интегрисаног менаџмент система. Почећу
најпре од реализованих и планираних
инвестиција у наредном периоду које
ће имати ефекта и на пословање, али и
на заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду. Добро је што
је одговорност враћена власницима
процеса, односно људима који руководе са нижих нивоа управљања. То доприноси тимском раду и његовом унапређењу. Оно што је видљиво и голим
оком јесу табле информисања запослених о важности ових сегмената у пословању, безбедносне провере и, из угла
области БЗНР, знатно мањи број повречелу са Владимиром Симићем, спро- Верујем да ћете ви, као одговор на те да на раду. Видљиво је и унапређење у
вео је (19. и 20. септембра) екстерну налазе, дефинисати мере да будете још уређењу простора и локација на којинадзорну контролу у свим огранцима бољи – рекао је Симић.
ма смо били, укључујући и активности
Компаније са циљем да на лицу места
утврди како функционише интегрисани систем менаџмента (ИМС) и како
се он у пракси примењује. Од њихових
налаза и запажања зависило је то да ли
ће Компанији бити продужено важење
сертификата (стандарди ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007) и
наредне године, па су сви на завршном
састанку с нестрпљењем очекивали резултате провере.
-Најважнију ствар треба саопштити одмах, па ћу рећи да су наша
запажања и налази такви да током ове
екстерне провере нема формално ут-

Владимир Симић
око ремедијације земљишта и озелењавања. Процес управљања отпадом унапређен је на већини локација, такође.
Много је позитивних примера које смо
видели, а евидентан је и велики напор да би се до њих дошло. Томе треба
додати и чињеницу да је добро „припремљен терен“ за наш долазак и да је
велики број налаза у оквиру интерне
провере Сектора ИМС - а чујем да су
била 162 - решен и да су спроведене одговарајуће корективне мере – истакао
је Владими Симић.
Задовољни
резултатима,
уз
обећање да ће наредне године све бити
још боље, проверавачима „Биро Веритаса“ су, у име домаћина, захвалили главни инжењер Компаније Jiao Jianming
и директор производње и производних
процеса Јовица Радисављевић.
Г. Тончев Василић

Формулисан „Систем управљања безбедносним мерама у случају инцидената у производњи“

„Четири принципа неодустајања“
制定“波尔铜业生产安全事故管理制度”

“四不放过”原则

Систем је посебно формулисан
ради стандардизовања интерних
поступака израде извештаја,
истраживања, обраде и статистичке
анализе безбедности производње,
а подразумева да се у погледу
повреда на раду и инцидента који
се, евентуално, догоди у процесу
производње, не одустаје од
истраживања инцидента, тражења
одговорности надлежног особља,
спровођења свих корективних мера и
одговарајуће едукације запослених

SERBIA ZIJIN BOR COPPER.–
Почетком септембра Компанија је, по
одобрењу генералног директора Longa
Yi-a, ради стандардизовања управљања
повредама на раду и инцидентима формулисала „Систем управљања безбедносним мерама у случају инцидената у
производњи“.

Систем је посебно формулисан
због унификације интерних поступака
израде извештаја, истраживања, обраде
и статистичке анализе безбедности производње, па је у погледу повреда на раду
и инцидента који се, евентуално, догоди
у процесу производње, заснован на „четири принципа неодсутајања“. То значи
да се приликом истраживања инцидента, као и спречавања и смањења ових
појава у процесу производње, никада
неће одустати од истраживања, тражења
одговорности надлежног особља, спровођења свих корективних мера и одговарајуће едукације запослених.

врсте ризика у производним активностима („замало“, „инцидент“, „лакша
повреда“, „тешка повреда“, „смртни исход на радном месту“, „професионална
болест“). С друге стране, није примењив
на инциденте из тзв. непроизводне безбедности, попут оних у животној средини, незгода на опреми и средствима за
рад, међуљудским инцидентима итд.
„Систем управљања безбедносним
мерама у случају инцидената у производњи“ формулисан је због интерних
поступака извештавања, истраживања,
обраде и статистичке анализе, као и због
извештавања матичне компаније - Zijin
MiningГрупе.

Систем поступања у пријављивању неће бити примењиван и према
министарствима Владе Србије, већ ће у
том случају бити имплементирани релевантни српски закони и прописи, попут
„Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на
Овакав систем намењен је сваком раду и професионалном обољењу“.
сектору и огранку и односи се на разне
Г. Тончев Василић

Колектив
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Кривељски рудари први пут откопали преко два милиона тона јаловине за месец дана

Септембра близу три милиона тона ископина
VK矿工首次在一个月内挖掘了200万多吨的废石

月份挖掘近300万吨

Дејан Митић: Уз помоћ колега из Кине и савестан рад машинске службе, кривељски коп коначно је ушао у планско одржавање
свих целина. Поузданост и расположивост опреме је врло висока, преко 85 одсто, па у сваком тренутку на руди и јаловини имамо
шест багера и око 20 камиона. - Почела експлоатација и источног дела копа, на коти 305, где се дошло до прве руде јер је нов
багер ПЦ 4000 добро и у року обавио посао на јаловини

ма и раоник, па спремни чекамо
најхладније годишње доба – каже
управник.
Уз ове „основне“ рударске послове, кривељски рудари и механизација ангажовани су већ три месеца за радове у „пољу 1“. Почела је
и изградња заштитне бране, а ту је
њихова обавеза транспорт материјала. Октобра ће, сматра Митић, тамо
да се превезе око пола милиона тона
јаловине.
-„Закачила“ нас је и реорганизација огранака Компаније,
па је „Кривељски каменолом“,
који је досад пословао у саставу
ТИР-а, припојен нама, а у изради
је и документција за припајање
примарног дробљења (које је досад било део кривељског копа)
флотацији.

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Добар
тренд раста месечне производње,
успостављен пре три месеца, септембра се, чини се, примакао максимуму који је кривељски коп у кондицији да пружи. Недељу дана пре
истека месеца у свим сегментима
рударске производње било се преко
плана, па је извесно да ће први пут
у историји овог лежишта учинак
бити непуна три милиона тона ископина! Руду експлоатишу са коте
125, упоредо за октобар припремају
нижу етажу 110, а са најниже 35.
убиру „кајмак“. Најбитније је што
је септембра почела експлоатација

Дејан Митић
и источног дела копа, на коти 305,
где се дошло до прве руде. То, како
рече управник овог рудника Дејан
Митић, значи да је нов багер ПЦ
4000 добро и у року обавио посао
на јаловини.

У месечни рапорт управник с
поносом убраја и резултате у области безбедности и здравља на раду.
-У поређењу са септембром ложивост опреме је врло висока, Наглашава да већ дуже време нема
прошле године, коп смо за месец преко 85 одсто, па у сваком тре- ниједне повреде на раду и да су све
дана раскрили 43 одсто више. нутку на руди и јаловини имамо „критичне позиције“, а ту убраја
Можда и не буде округло три, али
гарантујем 2,9 милиона тона ископина. Јаловине ће до краја месеца
бити преко два милиона, а руде
око 800.000 тона. И „на бакру“
ћемо бити у планским оквирима
јер нам је средњи садржај већи од
пројектованог, па уместо 0,288%
износи 0,31 проценат. Рачунамо
да до краја септембра салдо буде
2.400 тона бакра. Успели смо недавно и да за дан дамо 100 тона бакра, па је то показатељ да се може
и дотле, уз загарантованих 100.000
тона ископина дневно – испричао
Нов багер оправдао поверење
нам је, 25. септембра, управник кривељског копа Дејан Митић.
шест багера и око 20 камиона. транспортни систем и примарно
Учинак на јаловини ни при- Помоћном механизацијом, приде, дробљење, доведене у ред. – И нови
ближно не би био толики да рас- а и њена расположивост је сада радници, њих 90-ак, успешно су
положивост транспортног система висока, интензивније припрема- прошли обуку за рад и руковање
није на високом нивоу – преко 70
процената. – У стари борски коп
септембра смо пребацили 700.000
тона, а остатак извезли на планир –
напомиње Митић.
Рекордну производњу, додаје,
не прате већи трошкови јер се и
нормативи држе под лупом. Потрошња је сведена на оно што је и испланирано за тај месец, а труде се
да буде и мања.
-Све држимо под контролом,
а најбитнија „ставка“ је планско
одржавање. Уз помоћ колега из
Кине и савестан рад машинске
службе, кривељски коп коначно је ушао у планско одржавање
свих целина. Поузданост и распо-

мо радилишта за зиму. Свуда су
механизацијом, укључени су у
израђене заштитне берме, а пупроизводњу и њихов допринос је
теви дотерани. Стигао нам је и видљив – закључио је Митић.
нов камион марке MAN, који има
Г. Тончев Василић
део за посипање соли по путеви-

РБМ
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Мониторинг утицаја минирања на безбедност људи и објеката

Мере за контролисано минирање
监测爆破对人员和建筑的影响

把控爆破措施

ни развој површинског копа “Јужни ревир” и активирање “Северног ревира”,
у зонама могућег негативног утицаја
минирања требало је предвидети инсталацију јединственог система њиховог мониторинга.

С обзиром на близину града, а ради ограничавања штетних
Овај пројекат потребно је усаглаи спречавање опасних последица минирања, прати се утицај, сити са Допунском рударском пројекту откопавања руде бакра из лежишта
анализирају мерења и дефинишу услови под којима се оно обавља „Јужни Ревир“ и планираним проши-

РБМ. – С обзиром на близину
града, у последње четири године у Руднику бакра Мајданпек прати се утицај
минирања на површинском копу “Јужни ревир” на људе и објекте у јужном
делу Мајданпека. То се чини у складу
са Пројектом мониторинга, а на бази
анализе утицаја свих фактора, од којих
зависи интезитет сеизмичких потре-

рењем “Северног ревира”. Како ће проширења површинског копа и развоја
рударских радова према северу битно
утицати на заштиту животне средине
и услове живота у граду, сачињен је
Пројекат мониторинга утицаја минирања на површинским коповима “Јужни ревир” и “Северни ревир” на безбедност људи и објеката у Мајданпеку.
Како нам је рекао Дарко Извонар из
тима за Развој и инвестиције РБМ-а,
реч је о документу који до детаља разрађује конкретне услове и параметре
(пречник, нагиб, дубину, све до дужине чепова и специфичне потрошње
експлозива) по зонама контролисаног
минирања и карактеристике и реал-тиме постојећег система мониторинга.
Ради континуираног и реалног сагледавања утицаја минирања на стамбене и
грађевинске објекте, неопходно је да се
надогради и развије постојећи систем
мониторинга који је везан само за површински коп „Јужни Ревир“.

са и ваздушних ударних таласа, као и
опасност од разлетања комада. На основу тога дефинисане су мере које се
спроводе ради ограничавања штетних
и спречавање опасних последица. Како
је због преузимања дела компаније од
- Нови, унапређени систем
стратешког партнера Zijin Мининг
дошло до захтева за повећање произ- мониторинга утицаја сеизмичких
водње који подразумева нови простор- потреса при минирању на овим

коповима треба да обезбеди ефикасну, поуздану и прецизну контролу
утицаја сеизмичких потреса. На основу података о интензитетима вибрација тла и реакцијама објеката,
мониторинг сеизмичког утицаја минирања треба да омогући поуздану
оцену његовог утицаја на објекте у
граду у реалном времену - објашњава Извонар. - Систем мониторинга
треба да омогући утврђивање корелационих односа између параметара
минирања, интензитета сеизмичких
потреса насталих при његовом извођењу, спољних климатских парамета, са једне, и реакција објеката, са
друге стране. На основу тога моћи ће
да се стално унапређује и усавршава технологија минирања, у погледу
економичности, обезбеђења сеизмичке заштите и повећања сигурности. Минирање је увек, у мањој или
већој мери, праћено непожељним
ефектима који могу угрозити људе и
околне објекте. Најзначајнији непожељни ефекти су сеизмички потреси, разлетање комада и ваздушни
ударни таласи, за релативно блиска
растојања. Додаје да Пројекат детаљно дефинише мере чијим спровођењем
се штетни утицаји могу смањити и
избећи нежељене последице, а да ће
инсталирањем унапређеног система
мониторинга бити створени услови за
утврђивање поузданијег закона осциловања.

С. Вукашиновић

Покретна кречњачка дробилица за већу производњу туцаника

Квалитетније рударске саобраћајнице
移动式石灰石破碎机可进行高效破碎

高品质采矿之路

Покретна дробилица "Metso Lokotrack" LT 110, са једном мањом
претходно ангажованом од приватника треба да повећа количине туцаника које су потребне за оправку путева, али и радове
у новој флотацији, филтражи и другим деловима рудника

РБМ. – На Површински коп Рудника бакра Мајданпек стигла је покретна дробилица "Metso Lokotrack"
LT 110, из серије гусеничних постројења намењених раду у каменоломима и рудницима. Према карактеристикама она омогућава производњу
и прераду, практично, свих врста камена и туцаника, уз уштеде трошкова
производње и смањен штетни утицај
на околину, будући да може да ради у
близини откопа и уз контолу комплетног процеса дробљења. Опремљена
је "Caterpillar"- овим дизел-мотором
снаге 224 киловата, односно више од
300 коњских снага.

- Покретна дробилица за
кречњак ће побољшати квалитет
рударских саобраћајница. Располагали смо једном ангажованом од
приватника, па ћемо са овом која је
стигла максимално оспособљавати,
сређивати путеве пре кишног периода и зиме. Јер, тек када на путевима будемо имали слој од два-три
метра кречњака имаћемо стабилније и сигурније саобраћајнице, од
ових на које се баца андезит и које
се са првом озбиљнијом кишом
претворе у катастрофално блатњаве - каже Пеко Минић, технички
руководилац Површинског копа. Путеви су много бољи него што су

били, али су далеко од идеалних и
захтевају стално одржавање. Екипа за путеве има људе задужене за
те послове, али и пуно задатака будући да се радило око ПУС-а и нове
флотације, на "Шашком потоку",
припреми терена за продужење
металног корита до аутобуске станице, а већ је испостављен захтев
да се за рекултивацију земљишта и
озелењавање припреми 375 етажа
према Пеку. Бројни су послови, ми
немамо довољно капацитета за све,
али одрађујемо један по један, па се
као резултат тога може видети да
коп сада сасвим другачији изгледа.
Ова покретна дробилица има
повратне системе који омогућавају
израду много ситнијег кречњака од
оног који је у овој фази радова неопходан. Јер, иде се на насипање, бацање туцаника крупнијег гранулата,
што омогућава да она ради до максималног капацитета. Додуше, за то
би морао да се ангажује и неки већи
ровокопач који ће њу да “храни”, по-

Дробилица омогућава производњу и прераду свих врста
камена и туцаника
што је већег капацитета у односу на
ону која је до сада била ангажована.
Заједно треба да припреме доста туцаника који је, осим за путеве, потребан и у филтражи, за пловеће станице
и на бројним другим местима где се
ради да би се насипавали путеви и
други објекти.
С. Вукашиновић

Колектив
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Добри сепембарски производни резултати на површинском копу

Ископине по плану
露采矿进展顺利

挖掘工作按计划进行

мо брже решавати, ако желимо да
- Поред потребе да све учининаставимо испуњење наших ам- мо како би и наш финални произбицозних планова.
вод, концентрат бакра и племенитих метала, довели до планираног
Када је у питању прерада, опет нивоа, у овом тренутку потребан
су се велики проблеми појавили на нам је много одговорнији однос
рудном дробљењу које није могло према трошковима. Чињеница
да преузме све планом захтеване ко- да без обзира на место настајања
личине руде. - Пошто су напуњени сваки трошак утиче на коначан
складови, остали смо без могућ- пословни резултат обавезује нас
ности да испоручимо предвиђене да се максимално ангажујемо за
За 24 дана септембра уклоњено 2,6 милиона тона укупних количине - објашњава Минић.
рационализацију трошкова - наископина. - У флотацији предвиђени захтеви нису достигЗа 24 дана септембра, током глашава Бранислав Томић, руконути, јер је произведено 1.445 тона бакра у концентрату. којег је посебно на почетку било водилац огранка РБМ. Посебно је

- Инсистира се на одговорнијем односу према трошковима
РБМ. - И током септембра
мајданпечки рудари нису успели
да добрим производним резултатима на површинском копу придодају
још потребније у преради. Упркос
остварењу планираних укупних
ископина, месечни задатак на руди
није остварен, а тако ни зацртана
производња концентрата бакра, сребра и злата.
- И током септембра, користећи повољне временске прилике, на раскривци смо са 107 одсто
плана остварили добар резултат,
као и на укупним ископинама где
је за 24 дана овог месеца уклоњено 2,6 милиона тона - коментари-

ше Пеко Минић, технички руководилац Површинског копа. Истиче
да то није било нимало лако због
учесталих проблема са утоварном и
помоћном механизацијом, бушилицама које због недостатка резервних
делова нису у функцији, али и недостајућим руковаоцима. - Онолико
колико су могућности дозвољавале, сређивачи смо путеве. Имали
смо велике проблеме у организовању превоза запослених до места
рада, али и са недостајућим пнеуматицима, мањком људи који
треба да ангажују и опслуже опрему, који треба да се запосле, али
и стекну потребно искуство за те
послове. Уочене проблеме мора-

Учестали проблеми са утоварном и помоћном
механизацијом на копу
проблема са ВИ секцијом, у Флотацији је прерађено скоро 90 одсто
предвиђене руде. Уз повољан садржај бакра у руди, планирани квалитет и са искоришћењем на корак
до зацртаног, произведено је 1.445
тона бакра у концентрату, 196 тона
мање од циљаног за тај период.

указао да у сваком делу рудника има
простора за деловање у том смислу,
а посебно да се одговорнијим односом према опреми, механизацији и
средствима рада, може утицати на
смањење кварова.
С. Вукашиновић

Нова опрема за мајданпечки рудник стиже и даље

Појачање у помоћној механизацији
马矿新设备即将到货

用于加固的辅助设备

Стигли нови виљушкари, цистерна, солана. - Са минибусима, покретним радионицама и цистернама за гориво, које би требало да
стигну ускоро, опемљеност ће достићи потребну за зацртане задатке

РБМ. - Несмањеним темпом у
Рудник бакра Мајданпек стижу нове
машине, нова “појачања” овог месеца, углавном, у помоћној механизацији. Будући да се последњих година
стално говорило о недостајућој помоћној рударској механизацији, све
оно што је већ у кругу рудника, добро
ће доћи. Јер, септембарски контигент
нове опреме (за прве две декаде) садржи четири нова виљушкара кинеске производње, носивости осам и
12 тона, нову цистерну за поливање
путева „tonly“, са запремином резервоара од 40 кубних метара и снагом
мотора од 280 кw, а затим и камион
солану.
- Цистерна ће сигурно бити од
помоћи у покушајима да се "обори"
прашина која ствара доста проблема како нама у руднику на површинском копу, тако и грађанима,

кос првим стрепњама, углавном,
Нова солана је стандардни камизбог великих габарита, машина се он “Ман” опремљен посипачем соли
показала као изузетно ефикасна. и кашиком за уклањање снега, а нова
Нјеном куповином вишеструко је опрема се очекује и наредних дана. због непосредне близине копа, ра- олакшана монтажа пнеуматика,
дилишта и града. Већ смо имали
две цистерне, али и пуно посла за
њих и проблема у њиховом одржавању. Нова цистерна ће нам много
значити и добро доћи - каже Пеко
Минић, технички руководилац Површинског копа. Објашњава да четири
нова виљушкара, од осам и 12 тона
нису распоређена на директно производне задатке, већ за боље функциоЧетири нова виљушкара
нисање помоћних служби и одржавања. Они су мањи, па се процењује
Наш највећи проблем је превоз радда су такви довољно оперативни,
флексибилни за послове који их оче- повећана је безбедност радника и ника на копу. Очекујемо да стигну
кују. Због пуњених гума биће драго- знатно олакшан рад - истиче Ми- два минибуса, покретне радионице
цени за рад у радионицама, а мање за лош Поповић, технички руководилац и цистерне за гориво, јер све чиме
одржавања опреме на Површинском
кретање по терену.
копу. - Надамо се да ће у наредном од те опреме располажемо је до те
- Недавно је пристигао и периоду бити упослени нови радни- мере израубовано, да се може рећи
виљушкар који је опремљен ма- ци у одржавању опреме, како би се да га и немамо - додаје Минић.
нипулатором за монтажу пнеума- ефикасност одржавања подигла на
тика на тешким возилима. Упр- виши ниво.
С. Вукашиновић

РБМ

Колектив
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У РБМ-у приводе крају увођење интернета, постављање репетитора и видео камера

За бољу комуникацију и квалитетнији надзор

RBM 即将完成互联网，中继器和监控摄像头的安装

便于更好的沟通与监控

Настављена активност започета пре две године на површинском копу,
па ће до зиме интернет бити доступан у свим деловима рудника. - После
копа, предајници и видео камере, као део новог система веза и надзора,
"покривају" и дробљење, филтражу, све рампе и складишта материјала. - Главни предајник на Старици и више мањих у кругу рудника, интернет и 84 видео камере умрежене у јединствени видео систем, уз нове
технологије отварају могућност за успешнији рад и пословање

РБМ. – Још пре две године на површинском копу Рудника бакра Мајданпек
на местима од значаја за кретање тешких
возила, тачније на истоварним местима
транспортног система и дробљења, на
новом сервису, где возила иду на оправку

Површински коп "покривен" са 12 камера
и ка јаловишту, постављено је 12 камера
које су повезане на интернет мрежу којом
је "покривен" комплетан коп. Оне су
омогућиле праћење и надзор тешких возила, а добра искуства била су разлог да
се активност прошири и на друге делове
рудника - дробљење, филтражу, све рампе

и складишта, као и флотацију на којој се
још увек ради.

поредиво боља. Осим тога, то је и једна
од мера којом се подиже безбедност и
обезбеђује већи степен заштите имовине и добара.

Стојановић подсећа да је у минулом
периоду било случајева када су видео
- Кроз овај пројекат најважније је снимци са камера допринели расветљибило унапређење производње. Знајући вању одређених дешавања, тако да све
да такав систем омогућава праћење више постају саставни део пословног амрада, надзор возила, њихове запуњености и кретања, а тако и увид и контролу укупних дешавања на површинском копу, реализација је проширена и
на друге погоне – каже Бранислав Томић, руководилац огранка РБМ-а.
Како се функционисање флоте тешких возила може пратити са више места,
показало се да су другачије и околности
у којима се одвија рад, па се, ако затреба,
брже може интервенисати. Јер, нова мрежа, у комбинацији са развојем технологија, отвара и друге могућности за бољу
комуникацију и квалитетнији надзор.
- У настојању да створимо јединствену централизовану мрежу преко које
би профункционисао видео надзор,
а сви погони добили интернет, прво
постављамо репетиторе за примопредају сигнала, затим, камере за видео
надзор, па повезујемо све канцеларије
интернетом - објашњава Данијел Стојановић из Службе за обраду података који
је реализовао овај посао. - На овај начин
комуникација би требало да буде неу-

Камере за већу безбедност и сигналне
заштите имовине и добара

бијента, па и ослонац у раду и функционисању одређених служби и сектора.
Сама мрежа, уз 12 раније постављених камера за видео надзор на пет локација на површинском копу, проширена је
са 40-ак камера у погону дробљења, фил-

Репетитори за примопредају сигнала
траже, на свим рампама и складиштима
материјала. - Преостало је да се и у погону флотације побринемо да све камере
функционишу, буду умрежене у јединствени и централизовани систем који
би до зиме завршили, а заокружили у
наредној години – наводи Стојановић.
- План је да поставимо укупно 84 видео камере, а што се предајника тиче,
да уз главни који имамо на Старици и
више мањих. Нјихов се број мења са
променама терена у руднику, па би, уз
садашња три, подигли још један у погону флотације. Али, за њега тек треба
да припремимо терен.
Када је реч о надзору, важно је да
може бити дистрибуиран, праћен са мобилног телефона и доступан одговорнима
у сваком тренутку. Камере су тако постављене да једна другу "чува", па нема
страха да би могле да буду украдене. А,
оне ће бити драгоцене и за спречавање
крађа.

С. Вукашиновић

Агилнија Служба безбедности и здравља на раду

Обуке за запослене дају резултате
更快捷的职业安全与健康部服务

员工培训成果丰厚
Кроз сталне едукације за безбедан рад инсистира се да се сви запослени
у сваком тренутку и на сваком месту придржавају прописаних мера. Упркос већем броју запослених, појачаном ангажовању механизације
и повећаном обиму производње, смањен број повреда на раду
РБМ. - У свим производним целинама Рудника бакра Мајданпек последњих
месеци видљива је активност запослених у
Служби безбедности и здравља на раду и
њихово инсистирање да се баш сви запослени придржавају свих прописаних мера
и обавеза у овој области. Говор бројки и
чињеница да је организовано више нових
циклуса едукације за безбедан рад и кретање по руднику, да је потребним информацијама и обавезама око кретања по руднику
обучено више од стотине лица из других
фирми, да је месечно, у просеку, сваки
други запослени био контролисан на присуство алкохола у организму, да је у првој
половини године више од 500 радника обавило систематски лекарски преглед и да је
број повреда на раду смањен, представља
најбољу потврду.
- Стратешким партнерством и
доласком кинеског менаџмента, обим
послова и активност СБЗНР су повећани, јер је безбедности и здрављу на раду
дат већи значај - каже Драгиша Анђелковић из Службе заштите и безбедности
на раду у РБМ-у. Додаје да пуну пажњу

посвећују обуци радника за безбедан рад,
првенствено надзорно-техничког особља,
где се на појединим местима организује и
у два наврата, а сукцесивно иде и едукација других запослених. - То је уродило
плодом о чему речито говоре бројке. До
данашњег дана прошле године имали
смо 23 повреде на раду, а у овој 14. За
шест месеци лане имали смо 16 повреда, а ове године 11. Тада смо имали три
тешке, а сада за девет месеци ниједну.
То показује да се ниво свести запослених подиже, да обука даје ефекте, а оно
што је најважније да је повреда мање и
да нема тешких.
Анђелковић још коментарише да
је ранијих година већи број повреда
објашњаван повећаним обимом посла
и бројем запослених, а да је сада са још
већим бројем радника, са много више
опреме и посла, њихов број мањи. Много
више се инсистира на коришћењу личних
заштитних средстава на сваком радном
месту и све време. Поред оних које надзорно-техничко особље реализује сваког
дана у свом погону, запослени у СБЗНР

континуирано на терену контролишу примену свих мера од стране запослених, а
коришћење личних заштитних средстава, чему се придаје потребан значај, је
само једна од њих. - Запослени то добро
прихватају. Проблеми су сведени на минимум, па се ретко може затећи било ко
без комплетне потребне опреме. Такође,
инсистирамо да потребна заштитна
средства користе и сви други које посао
доведе или се по било ком основу затекну у РБМ-у.
Ипак, највише се коментаришу честе
провере присуства алкохола у организму
запослених, али и признаје да то није без
резултата, у најпотребнијем, превентивном
смислу. - Циљ је да појачамо испитивања
присуства алкохола, па због тога сва-

кога дана у свакој смени организујемо
контроле, а купујемо и нове алкометре
и организујемо обуку радника који би
обављали провере - каже Анђелковић.
Наредних месеци ће за ову службу
бити најбитније да реализује предвиђене
обуке на које закон обавезује, пре свега,
за радна места са повећаним ризиком, где
је рок на годину дана, редовно запослене
упућивати на лекарске прегледе, првенствено оне на радним местима са повећаним ризиком, а затим да и све запослене
упознају са “13 тачака нулте толеранције”
и уруче упуства. Осим тога, прошириће
инспекцију на електропостројења и
трафо-станице.
С.Вукашиновић

Колектив
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Завршени земљани радови, припремљен терен за ново ПМС постројење

Нова флотација за нову етапу рударења
完成土建工程，为新的选矿厂做好准备

新选矿厂为后期采矿

Нова флотација за прераду 11 милиона тона руде годишње
подразумева читав низ објеката и постројења. – С. Мустецић:
Предвиђено је да се комплетан посао заврши до јуна наредне године, како би опрема могла да се угради и пусти у пробни рад до
октобра, а комплетна флотација буде спремна већ у 2021. години

РБМ. - На простору испред флотације, хемијске лабораторије и машинске радионице ПУС-а Рудника бакра
Мајданпек припрема се терен и земљани
радови за градњу нове флотације. Онако како је озваничено приликом септембарске посете министра рударства и
енергетике Александра Антића Кини,
у седишту компаније Zijin у Шангхану
(провинција Фуђијен), изградња потпуно нове флотације за прераду руде по
најсавременијим технолошким и еко-

лошким стандардима у Мајданпеку - део
је планова за проширење производње и
унапређење технологија.
- Вишемесечним припремама
којима је претходило рашчишћавање
терена, неопходним сагледавањима,
мерењима и испитивањима, веома

обимним земљаним радовима, на простору који се припрема за градњу нове
флотације формиран је плато на којем
би требало да никне ново постројење
у складу са пројектном и другом документацијом која се, такође, убрзано
припрема - каже Бранислав Томић,
руководилац огранка РБМ. Додаје да ће
нова флотација омогућити да се наредних година оствари планирано повећање
производње, уз примену најразвијеније
технологије, технолошких и еколошких
решења. - Упоредо се припрема и неопходна инфраструктура која мора
да прати изградњу и функционисање
тако значајног инвестиционог пројекта, односно привредног објекта којим
се отвара нова фаза рударења на овим
просторима.
У овом периоду велики инвестициони пројекат нове флотације се убрзано
припрема кроз све неопходне елаборате
за поједине објекте и постројења који
су саставни део целокупног пројекта.
Са Институтом за рударство и металургију уговорена је израда свих допунских
рударских пројеката, за прераду руде
на "Јужном ревиру", за прераду руде са
"Северног ревира", Допунски рударски
пројекат за повећање прераде руде бакра
у флотацији са шест на 11 милиона тона,
за јаловиште и за одводњавање.

Изградња око 800 дужних метара зида спречиће растур
концентрата, али и пролазак незапослених лица кроз
круг производног погона рудника, а запосленима
омогућити да на бољи начин организују свој рад

РБМ. - Око Филтраже, једне од
важнијих тачака на линији прераде у
Флотацији Рудника бакра Мајданпек,
до 20. октобра, а можда и који дан раније биће завршена ограда. Градња око
800 дужних метара зида висине два метра, који опасава круг овог производног
погона, практично је већ завршена, а
остало је да се капијама и другим преосталим пословима комплетно заврши
и приведе намени. То значи да ће у том
делу земљишног и пословног простора
рудника убудуће бити онемогућен пролазак незапосленим лицима. Борска фирма
„Реко гума“ започела је изградњу зида
око филтраже почетком јула, са роком од
90 дана. У Грађевинској служби РБМ-а
смо сазнали да је било застоја на почетку

због недостатка потребне механизације
за припрему терена, а онда и других, па
се завршетак радова тек очекује.
- На једном делу корито реке учинило је нестабилним терен на којем
је требало подићи ограду, па је интервенција утоваривача била неопходна,
као и насипавање камена и шљунка, а
онда и равнање ваљком.”- наводи Игор
Балановић, пословођа производње у
Филтражи РБМ-а додајући да је најзахтевнији посебан део ограде онај који ће
регулисати прелаз преко пруге. Решење
ће бити пронађено у капијама или рампама, кажу упућени, пошто ће тај део
морати да буде слободан за железничке
композиције које ће пругом пролазити и
током ноћи.

- Градња нове флотације је много
више од једног објекта, јер подразумева низ повезаних постројења, почев од
уградње две дробилице, чељусне на
"Северном ревиру" и кружне, већег

транспортера и сита, као и додавача из
новог бункера за руду. Предвиђено је
да се комплетан посао заврши до јуна
наредне године, како би опрема могла
да се угради и пусти у пробни рад до

Формиран плато на коме ће нићи ново постројење
капацитета на "Јужном", у близини
постојећег дробљења. Такође и ново
примарно дробљење (без секундарних
и терцијарних дробилица), бункере
флотације и огроман млин који ће издробљену руду слати на нове флотационе машине. Постојеће машине остају
у функцији за прераду шест милиона
тона руде, а за додатних пет милиона
тона биће уграђене нове за флотирање.
У плану су два нова згушњивача, за
концентрат у филтражи и за јаловину у флотацији, као и изградња нових

октобра, а комплетна флотација буде
спремна за прераду 11 милиона тона
већ у 2021. години – објашњава Светомир Мустецић, главни инжењер за инвестиције и развој. Додаје да је највећи
део нове опреме већ уговорен. Проблем
би само могао бити чињеница да је рок
испоруке појединих делова знатно дужи
од потребног да би се уклопио у овако
испланирану динамику.

С. Вукашиновић

Погон мајданпечке флотације опасан оградом

Два метра зида око Филтраже
完成马矿选矿厂设备的栅栏建设工作

在压滤厂周围建起两米高围墙
Како је дошло до опредељења да се
подигне ограда, објаснио нам је Дејан
Вагнер, технички руководилац Филтраже. - Када је грађена филтража пре
више од 45 година, учињен је превид.
Направљена је на локацији са израженом ружом ветрова. И, када се ветрови
раздувају, захвате и концентрат бакра
који се незнатним делом растура приликом утовара у железничке вагоне
или га, по прилазном путу, развуку
точкови утоварне машине. У ретким
приликама, ветрови достижу и олујне јачине и тада разносе концентрат.
Тек је доласком Zijinа и сагледавањима кинеског менаџмента, у складу са

новом пословном политиком, овај
проблем коначно стављен на дневни
ред. Захваљујући оваквој огради, када
се створе, моћи ћемо да покупимо наслаге развејаног концентрата у зони
око зида и вратимо их тамо где им је
место.
- Нове околности, од нас захтевају нови приступ обавезама - подвлачи и Бранислав Томић, руководилац
огранка РБМ, тражећи од запослених да
се на најбољи начин организују за ефикасније извршавање свакодневних радних обавеза.
Градња ограде, према уговору, коштала је 14,6 милиона динара.

С. Вукашиновић

РБМ

Колектив
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За већу сигурност флотацијског јаловишта у Мајданпеку

Ојачавају земљану брану “Шaшки поток”
提高马矿选矿厂尾矿库安全性

加固“ Šaški Potok”坝体

Завршени припремни земљани радови, продужавање дренажних цевовода за прихват изворских и атмосферских вода, па
следи насипавање. - Ради се пројекат санације комплетног флотацијског јаловишта и обављају истражна бушења

РБМ. - У Руднику бакра
Мајданпек током септембра започели су активности са циљем да се ојача земљана брана "Шашки поток" и
тако подигне ниво њене сигурности
у еколошком и безбедносном смислу. Намера је да се читав потез флотацијског јаловишта припреми и
осигура за предстојећи временски
период са обилнијим падавинама, а
у припреми је и санација комплетног јаловишта. Полазећи од тога
да земљана брана "Шашки поток"
представља једну од осетљивијих
тачака на флотацијском јаловишту,
на којој је 2014. године дошло до
оштећења, а умало и пробоја, раз-

ободу бране. Оне су дренажне за се и тим радника са јаловишта који
прикупљање атмосферских вода ради на спајању и продужавању цеса обода јаловишта.
вовода.
умљива је намера да се повећа ниво
Послови се за сада одвијају
У току је израда пројекта санањене сигурности и ојача, иако није по плану. Очекује се да се за два
ције
комплетног јаловишта. Увелиу директном контакту са водом која
је одбијена са њених обала.
- После чишћења терена започели смо активности на ојачању стопа ове земљане бране са
циљем да насипањем истим материјалом осигурамо најосетљивије
делове, повећамо степен безбедности, а читав потез припремимо и
за евентуално издизање заштитног бедема - објашњава Дарко
Извонар у тиму за Развој и инвестиције РБМ-а. Наводи да мора да
се санира и продужи и дренажни
систем за прикупљање атмосферске
воде са потеза у непосредној близини бране, а терен припреми за рад
неопходне механизације. Недељу
дана касније Извонар нам је рекао:
- Припремни, земљани радови
су завршени. Сада постављамо
дренажне цеви испод бране, која
треба да прикупи воде активног и
чак и у време суше и током лета
доста јаког извора у непосредној
близини. Постављамо и цеви на

месеца окончају, а и да време буде
наклоњено и без већих падавина, с
обзиром на обимност предстојећих
земљаних радова и захтеван терен
на којем се изводе. Од механизације за сада је ангажован ровокопач
„дуга рука“ и велики “волво” утоваривач. У извођење радова укључио

ко се обавља геолошко испитивање
целог јаловишта “Ваља фундата”,
тако што се на десет локација раде
по две до три бушотине, јер је у припреми и пројекат надвишења бране.
С. Вукашиновић

Монтажа пловеће пумпне станице
тек за два месеца

Пловећа пумпна
станица број 1
би у најбољем
случају могла да
буде завршена 25.
децембра, а број два
ће за пресељење
чекати пролеће

РБМ.- Иако се очекивало да сви
послови око пловеће пумпне станице у Руднику бакра Мајданпек буду
окончани до краја октобра, најновија
сагледавања померају тај рок за крај
децембра, будући да је крајем септембра тек уплаћен аванс за кран. Како је
рок за испоруку крана 60 дана, процењује се да би, ако буде испоручен
и постављен до 1. децембра, послови
око пловеће пумпне станице могли да
се окончају 25. децембра. Ова пумпна станица је постројење од посебног
значаја за снабдевање флотацијске
производње техничком водом. Измештање старе планирано је и одлагано годинама, али је низом послова
обављених у последњих годину дана,
коначно у завршној фази.

Ангажован ровокопач "дуге руке" и велики "волво" утоваривач

Кран стиже у децембру
浮动泵站将在两个月后将完成安装

行车将于12月到货

- АТБ ФОД Бор упоредо ради
три посла, раније започета изградња понтона се приводи крају,
јер је 80 одсто предвиђеног посла обављено, како би кренула
уградња опреме на понтону и на-

кон тога започела изградња зграде
са кранским стазама. Упоредо се
ради канал и полажу каблови за
електрику, припрема изградња две
трафо-станице и комплетирају сви
неопходни послови око снабдевања
електричном енергијом - каже Светомир Мустецић, главни инжењер
за инвестиције и развој. - Цевовод је
Изградња понтона приводи се крају
положен. То је АД Wоод из Дубља
код Свилајнца већ обавио, па
Пловећа пумпна станица број 1
остаје да се само „убодом“ изведе би, ако се све буде одвијало по најповезивање.
новијим сагледавањима, требало да
буде завршена 25. децембра, док ће
станица број два сачекати пролеће
за пресељење. У међувремену ће
радити на старој позицији, пошто је
постојећу пловећу пумпну станицу
немогуће изместити док се не уради други потисни цевовод. За то је
проблематична траса, тачније сам
прелаз преко бране за чије ојачање
је, у међувремену, сачињен пројекат
и чија се реализација такође, очекује.
С. Вукашиновић

Колектив

ТИР
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Одлични производни учинци топионичара у септембру

Преко 10.000 тона анода
9月份冶炼厂生产表现出色

超过一万吨的阳极铜
За 25 дана деветог овогодишњег месеца топионичари дали 8.130 тона анодног,
електролизери 5.815 катодног бакра и "сумпораши" 23.000 тона киселине. – В.
Јаношевић: - Септембар ће бити један од бољих месеци од почетка године у
производном билансу Топионице, ако не и најбољи, с обзиром на то да смо имали мали број непланираних застоја, "држали" високе капацитете и расположивост агрегата. – На залихама око 20.000 тона концентрата бакра. - Електролиза
ових дана "подигла" мобилисани бакар на скоро 7.000 тона, чиме се стекли
услови да се у октобру очекује још већа производња
ТИР. – За 25 дана септембра у Топионици је произведено 8.130 тона анодног бакра
које се већ налазе потопљене у електролитичким ћелијама. Из овог металуршког погона
дневно је "излазило" 325 тона анода, што је
Владимир Јаношевић, помоћник за послове
управљања у ТИР-у, 26. септембра, оценио
као изванредан просек. Топионица је више од
пола месеца радила са два конвертора и уносом шарже од 70 тона на сат, што је више од
пројектованог параметра (55-57 тона на сат).

Владимир Јаношевић
Јаношевић истиче да "су имали добру прераду и "излазност" бакра, па ни добри резултати
нису могли да изостану. Ово је одличан месец
за топионичаре, јер очекују да га заврше са
преко 10.000 тона анода."
- Септембар ће бити један од бољих
месеци од почетка године у производном
билансу Топионице, ако не и најбољи, с
обзиром на то да смо имали врло мали
број непланираних застоја, "држали" ви-

соке капацитете и расположивост агрегата
(није било озбиљнијих кварова). Остало
је још шест дана до краја месеца и не очекујемо изненађења што се тиче продукције.
Намерно смо померили редовне прегледе у
Топионици за следећу седмицу. Преко викенда нећемо да обавимо те редовне застоје
од два-три сата, како не бисмо смањили
максималну производњу у овом месецу.
Тек крајем септембра ћемо да обавимо
обавезне превентивне прегледе агрегата.
Реч је о захватима који се редовно раде.
Веома смо задовољни и тиме што тренутно
имамо довољне количине сировине за рад
(домаћег и увозног концентрата бакра). Залихе "држимо" на 20.000 тона, што је веома
добро за сигуран и несметан рад Топионице. Нећемо скоро доћи у ситуацију, као што
је било ранијих година, да недостаје концентрат и да морамо смањивати капацитете. Више нећемо оскудевати и размишљати
да ли га имамо довољно, па колико год нам
дозвољавају топионички агрегати можемо
да повећавамо производњу. И то је веома
добра прича – нагласио је Јаношевић.

да су у септембар ушли са "испражњеним"
погоном због проблема којих је било у Топионици у августу. Електролиза је ових дана "подигла" мобилисани бакар на преко 6.600 тона,
скоро 7.000 тона, чиме су се стекли сви услови
да се у октобру очекује још већа производња. Крај септембра ћемо дочекати са 7.300 тона
катода, а октобра ће сигурно бити за још
1.000 тона више – каже Јаношевић.

Фабрика сумпорне киселине је "пратила" овако велику производњу у Топионици,
радила стабилно и већ за 20 дана септембра
дала је скоро 23.000 тона, "а до краја месеца
сигурно ће остварити планиране 34.000 хиљаде тона киселине". Овде су веома задовољни
и учинком постројења за третман отпадних
вода које је радило континуално у делу производње у Топионици и Сумпорној.

зе, тако да у септембру није било потребе да
се уопште укључују котлови у старој енергани, како би снабдевали Електролизу паром
за одвијање технолошког процеса. То, практично, значи да у овом периоду нису трошили угаљ, што је знатно смањило производне
трошкове.

У овом периоду из Електролизе је "изашло" 5.815 тона катодног бакра. Јаношевић
подвлачи да се мора имати у виду чињеница

С обзиром на то да је Топионица добро
радила, и Енергана је забележила сасвим солидну производњу електричне енергије. Што
је још боље, обезбедила је довољну количину
топлотне енергије (паре) за погон електроли-

Крајем септембра око 7000 тона катода

- Ниво Борског језера је ових дана
2,20 метара испод тачке прелива, што је
добро јер у летњем периоду никад није био
испод четири метра. Међутим, пошто ТИР
поседује на Бељевинској реци пумпне ста-

нице за допуњавање језера, добили смо сагласност генералног директора компаније
да, када год се створе услови и има довољно
воде у Бељевинској реци, можемо да је пумпамо у језеро. Ових дана нема довољно дотока у реци, да бисмо могли да упумпавамо
воду у језеро. То ћемо радити чим се створе
неопходни услови – истакао је Јаношевић.
Транспорт ТИР-а је недавно добио осам
нових "МАН" камиона и сви су стављени у
функцију. Наш саговорник додаје да су тренутно преузели превоз концентрата из луке
Прахово од железнице, као и све друге послове за потребе РББ-а и ТИР-а. У међувремену
су стигла и три утоваривача, тако да је ТИР,
што се тиче утоварне и превозне механизације, у септембру знатно поправио стање свог
возног парка. - Повећали смо могућност
Транспорта ТИР-а и комплетно га опремили за превоз сировина потребних нама и и
рудницима, како не бисмо користили услуге тзв. трећих лица.
-И у септембру је стављен акценат
на безбедност и заштиту на раду. Обавили
смо неколико контрола, а једна је била од
стране генералног менаџмента компаније.
Том приликом смо видели да се степен безбедности у погонима ТИР-а знатно поправио и подигао на виши ниво. Међутим, то
не значи да и убудуће не треба да радимо
на томе. И даље ћемо сами наставити комплетне контроле, јер безбедност радника је
на првом месту, чак и испред производње.
И сви у ТИР-у то имамо у виду – закључио
је Јаношевић.

Ј. Станојевић

Планиран генерални ремонт једног конвертора у Топионици

Оптимално искоришћење металуршких агрегата
进行检修冶炼厂一台转炉的计划

冶金发电机的最佳利用

Реч је о редовном ремонту, чији је циљ повећање броја операција
и оптимално искоришћење конвертора (тренутно "четворка"
обави 89, а максимално може 160-180). - В. Јаношевић: У току
је израда динамичких планова, набавка опреме и, када се све то
заврши, ТИР ће дефинитивно објавити када ремонт почиње
ТОПИОНИЦА. – Због истроше- је циљ повећање броја операција и
ности озида услед оштећења, очиглед- оптимално искоришћење конвертона је потреба да се у Топионици обави ра (тренутно "четворка" обави 89, а
генерални ремонт једног од два конвер- максимално може 160-180). У току је
тора који сада раде (број три и четири), израда динамичких планова, набава који треба да се заврши за 24 дана. ка одређене опреме и, када се све то
заврши, ТИР ће дефиКако нам је 26. септембра
нитивно објавити када
рекао Владимир Јаношеремонт почиње – казао је
вић, помоћник за послове
Јаношевић.
управљања у ТИР-у, "за
то време мора да се приДушан Петровић,
премимо и пређемо на рад
руководилац машинског
са једним конвертором".
одржавања у Енергани,
- Морамо га припрекоји привремено замењује
мити да у оперативном
колегу на пословима масмислу издржи да ради
шинског одржавања Топуним капацитетом све
пионице и Фабрике сумдок се не заврши захват
порне киселине, детаљно
на овом другом. Реч је о
нам је објаснио које су
Душан Петровић
редовном ремонту, чији

главне активности током овог захвата.
Према динамичком плану, прва четири
дана предвиђена су за хлађење конвертора, копање и демонтажу ватросталног
озида. После тога, радници Службе машинског одржавања треба да демонтирају обложни лим у зони дувница, флексибилна црева, пригушнице, дувнице
и старе дувничке цеви. Након санације
лима и оштећених делова "уста" конвертора, приступило би се монтажи дувничких цеви, дувница и пригушница,
флексибилних црева и обложног лима.
Конвертор би се потом "предао" зидарима да ураде ватростални озид, после
чега би уследило грејање и припрема за
старт. Поред тих кључних послова, ова

служба би санирала и хаубу за хлађење
гасова, заменила дизне, монтирала регулационе клапне и снимила конвертор.
Иначе, Служба машинског одржавања Топионице је у септембру обавила
и редовне послове, као што су: наставак
санације електростатичког филтера, цевовода за технолошки ваздух и газишта
у погону и оспособљавала систем за отпрашивање. У Фабрици сумпорне киселине је средила део гасовода, оштећену
изолацију на контактном реактору и челичне конструкције, и монтирала платформе у области 7300.
Ј. Станојевић

Екологија
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Граде се нова постројења за одсумпоравање и
инсталирају димохватачи

За одрживи развој на
еколошки прихватљив начин
正在建设脱硫设备和环境集烟

为了环保实现可持续发展
SERBIA ZIJIN BOR COPPER.
– Компанија Serbia Zijin Bor Copper
doo сматра да је уживање у чистом
и свежем природном окружењу право које би сваки грађанин требало
да има.
Када је реч о проблемима заштите
животне средине, треба да обратимо пажњу на неспорну чињеницу да је заштита животне средине
систематски и континуирани процес, а да су, на жалост, проблеми
заштите животне средине били игнорисани преко стотину година. На
жалост, пре много година, такође,
пређашња компанија РТБ занемарила је неопходне мере десулфуризације издувних гасова приликом
изградње топионице, тако да сумпор-диоксид није могао ефикасно и
у потпуности да се преради пре ис-

пуштања, а и опрема за топионицу
је веома застарела. Последица свега
тога је немогућност стабилности
процеса производње у дужем временском периоду, тако да су проблеми сасвим неизбежни.
Ово историјско наслеђе не може да
се реши преко ноћи, а ми га никада
нисмо и нећемо га никада игнорисати. У ствари, Zijin је по преузимању
РТБ-а велики значај дао заштити
животне средине, уложио је много
новца и започео велике послове.
Укупна ситуација животне средине
се већ умногоме побољшала.
Поправили смо мерне станице у
Кривељу и Слатини како бисмо
боље пратили квалитет ваздуха.
Купили смо прскалицу за смањење
прашине у ваздуху, “водене топове”
и специјалну опрему за чишћење

уста конвертора, а све то како бисмо
смањили концентрацију сумпор-диоксида у ваздуху. Истовремено са
одржавањем производње, настављамо са прилагођавањем и оптимизацијом режима рада и редовно поправљамо и одржавамо производне
погоне топионице. Покушавамо
да превазиђемо старе и нестабилне ефекте система за производњу,
разматрамо све друге могуће начине, а са циљем да се емисија гасова
смањи на минимум без постројења
за одсумпоравање.
После испитивања, установљено је
да је у топионици од 7. до 9. септембра неколико пута дошло до прекида напајања електричном енергијом
у току производње, што је довело
до веће концентрације издувних гасова. Због тога је Компанија одмах

контактирала Електропривреду Србије, покушавајући да открије узроке и нађе решење за проблем “испада” струје.
Како бисмо додатно смањили емисију гасова и побољшали квалитет ваздуха, поред разних предузетих мера, поставићемо хаубу за
одвод димних гасова, изградити
постројење за одсумпоравање и
извршити техничку надоградњу
топионице како бисмо побољшали ефикасност и стабилност њеног
рада и производног процеса.
Надамо се да ћемо постићи одрживи развој на еколошки прихватљив
начин и, истовремено са стварањем
могућности запошљавања становника Бора, учинити да плаво небо
Бора буде свежије и лепше.

Једно од решења за смањење аерозагађења

"Топ" за стоп емисији гасова
一种减少空气污染的解决方案

雾炮机停止废气排放
Изнад конверторске хале постављен уређај са млазницама који
распршава раствор воде и одређеног процента натријум хидроксида и на тај начин неутралише гасове и спречава њихово даље
ширење у атмосферу. – В. Јаношевић: Трајно решење тог проблема биће оног тренутка када стигну, а у Кини се раде комплетни пројекти система за секундарно и терцијарно одимљавање
ТОПИОНИЦА. – Пре три недеље
изнад конверторске хале на месту
конвертора број три и четири постављен је уређај са млазницама
који распршава раствор воде и
одређеног процента натријум хидроксида. Задатак "топа" за маглу,
како се већ одомаћио његов назив
међу топионичарима, јесте неутрализација гасова и спречавање
њиховог даљег ширења у атмосферу. Душан Петровић, руководилац машинског одржавања у Енергани, који привремено замењује
колегу на пословима машинског
одржавања Топионице и Фабрике сумпорне киселине, рекао нам
је да је у току уградња још једног
"топа" и покренута је процедура
за набавку три нова уређаја који
ће бити постављени код димњака
и области 7100. У циљу смањења
аерозагађења и поправљања еколошке ситуације, Служба машин-

ског одржавања Топионице је сопственим снагама почела и израду
хаубе за квалитетније усисавање
гасова са конвертора.
- Потребно је стрпљење. Када
год се примети повећана концентрација сумпор-диоксида на

мерним станицама у граду и селима, предузимамо све што поседујемо у Топионици – смањујемо
капацитет, "обарамо" конверторе, "топови" раде, покушавамо да гас држимо у што мањој
концентрацији. Ти механизми

које имамо на располагању и
користимо у Топионици дају некад боље, некад горе резултате.
Али, то је само привремено решење, да бисмо смањили тренутну концентрацију SO2. Једна
од могућности је да "оборимо"
капацитет шаржирања, односно уноса сировине у флеш-пећ,
а тиме и количину емисије СО2
према Фабрици сумпорне киселине. Друга је да прекинемо дување конвертора и тако смањимо количину гаса која излази
из погона, а који Сумпорна не
може да прими. Трајно решење
тог проблема биће оног тренутка када стигну, а у Кини се
раде комплетни пројекти система за секундарно и терцијарно
одимљавање – рекао је Владимир
Јаношевић, помоћник за послове
управљања у ТИР-у.
Ј. Станојевић
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Локалне самоуправе

Трећа седница Радне групе за решавање отворених питања са компанијама Zijinа

Мере за смањење аерозагађења
紫金公司举行公开问题工作组第三次会议

讨论减少空气污染的措施

А. Миликић: Добили смо информацију да је завршен пројекат
система за одимљавање који ће бити уграђен у металуршким
погонима компаније Serbia Zijin Bor Copper у првој половини
наредне године, што ће трајно решити проблем аерозагађења у
Бору. - Захтевали смо да се теретни саобраћај измести из града,
а алтернативне саобраћајнице за теретни саобраћај под хитно
ставе у функцију
БОР. – У Сали Скупштине града
одржана је (20. септембра) трећа седница Радне групе за решавање отворених питања везаних за рад и пословање
Serbia Zijin Bor Copper D.O.O. и Zijin
Rakita Exploration D.O.O. Bor, састављене од представника локалне самоуправе,
месних заједница и компанија Zijinа. На
састанку се највише разговарало о решавању проблема аерозагађења у Бору, као
и оних које имају мештани околних села.
Том приликом је поновљено да је у току
израда пројекта за проширење постојеће
топионице и система за одсумпоравање
који би у потпуности требало да реше
проблем аерозагађења у граду бакра.

смо да се теретни саобраћај измести из
града, односно обавестили их да ћемо
забранити пролазак кроз град као што
је и дефинисано правилником о кретању саобраћаја. Такође смо тражили
да се алтернативне саобраћајнице за
теретни саобраћај под хитно ставе у
функцију. Ми ћемо као град помоћи да
се то у најкраћем року уреди тамо где
буде било потребно, а тамо где нема
потребе очекујемо да људи из Zijinа то
ураде. Општи утисак је да се отвара
дијалог и да се разговара о свим отНа састанку је било речи и о про- вореним питањима. Наредна седница
блему проласка тешких теретних вози- ће врло брзо поново бити одржана, да
ла кроз град и околна села. - Захтевали бисмо добили ова два извештаја која
активности за решавање проблема.
Међутим, разговарало се и о изградњи
нових постројења која се очекују у
наредном периоду. Данас смо добили
информацију да је завршен пројекат
система за одимљавање који ће бити
уграђен у металуршким погонима
компаније Serbia Zijin Bor Copper у
првој половини наредне године, што
ће трајно решити проблем аерозагађења у Бору – рекао је Александар
Миликић, градоначелник Бора.

- Представници месних заједница
су отворено постављали сва питања,
интересују нас објашњења и активности које су предузели ради решавања проблема аерозагађења. Представници компаније Serbia Zijin Bor
Copper су данас детаљније говорили
о мерама, почев од прибављања опреме за сакупљање гасова, "обарања"
гасова, преко чишћења конвертора и
свега онога што је предвиђено. Али,
то су краткорочне, односно тренутне

су данас недостајала – истакао је градоначекник Бора.
Наредне две тачке дневног реда
биле су испитивање квалитета вода и
сеизмолошких потреса који настају због
минирања на локалитету Чукару Пеки,
односно у селу Метовница. – Обавестили смо представнике компанија Zijinа
да ће се наредне године, у договору са
Агенцијом за заштиту животне средине (СЕПА), повећати број мерних
станица, поред PM 10 честица, увести
праћење PM 2,5 и микрочестица, као
и то да ћемо почети израду система за
испитивање вода, пре свега, на микропластику, радиоактивност (деловање
метала у водама) и присуство комуналног отпада. Такође и о томе да се
се увести потпуно аутоматски систем
обавештавања и узбуњивања када је
у питању аерозагађење. То ће коштати
град одређена средства, али управо је
то начин да контролишемо загађење у
целини на територији Бора, јер ће се
кроз тај систем мерити директно присуство метала у ваздуху (жива, кадмијум) – нагласио је Миликић.

Ј. Станојевић

Дан општине Мајданпек обележен сумирањем резултата и доделом септембарских признања

Zijin донео оптимизам граду и руднику
马矿市政日主题为总结成果并颁发九月奖励

紫金为这座城市和矿山带来了活力

Испуњена обећања и реализоване или су у току инвестиције у
бројне области и свим месним заједницама. - Септембарске награде Планинарском клубу "Старица", др Небојши Миладиновићу, Лазару Митровићу, Миодрагу Николићу, Секцији за спорт
и рекреацију Удружења инвалида рада Мајданпек, др Борису Петровићу, Срђану Милутиновићу, Женском рударском фудбалском
клубу "Мајданпек” и Сретену Паји Ђорђевићу ( постхумно)
МАЈДАНПЕК. - Свечаном седницом
Скупштине, у присуству бројних гостију
и званица из региона епископа тимочког
господина Илариона, начелника Борског
управног округа Владимира Станковића и
делегација општина Челинац у Републици
Српској и Фокшани у Румунији, представника кинеског менаџмента компаније Serbia
Zijin Bor Copper, у Мајданпеку је обележен
12. септембар, Дан Општине. О оствареним
резултатима говорили су општински челници, а заслужни појединци и колективи награђени су највишим признањем Општине
- Септембарском наградом.
- Данас славимо са много више оптимизма, с обзиром на то да је управљање
рудником преузела једна од водећих светских рударских компанија Zijin која је
постала већински власник. Инвестиције,
нова радна места и одговорно пословање
се већ рефлектују на општину, на наш
буџет и несумњиво је да ће у наредним годинама Zijin бити мотор нашег привредног развоја, не само Мајданпека већ и чи-

таве Србије - истакао је Никола Науновић,
председник СО Мајданпек.

буџет и дала нам могућност да урадимо
оно што смо учинили.

Истакавши да је Дан општине којим
се слави дан ослобођења, победе над фашизмом, истовремено и дан када грађанима општине најодговорнији полажу рачун
за учињено, Драган Поповић, председник
Општине, је истакао: - Доста тога смо постигли захваљујући Zijinу, компанији која
је својим преузимањем рудника пунила

Поповић је навео бројне инвестиције
усмерене на област унапређења примарне
здравствене заштите, образовања, туризма,
објекте комуналне инфраструктуре, спорта и културе. Нагласио је и велику помоћ и
разумевање из самог врха државе и Владе
Републике Србије, истакавши да нису заборављене ни месне заједнице, да се у свакој

реализују одређене инвестиције и тако испуњавају сва предизборна обећања, те да је у
овом периоду уложено 240 милиона динара.
Ове године највише признање Општине Мајданпек додељено је Планинарском
клубу "Старица", др Небојши Миладиновићу, доктору Клиничко-болничког центра
Земун (рођеном Мајданпечанину), Лазару
Митровићу, директору Националног парка
"Ђердап", Миодрагу Николићу, власнику
предузећа "Central H" Дебели Луг, Секцији за
спорт и рекреацију Удружења инвалида рада
Мајданпек, овогодишњем добитнику златне
медаље за спортска дешавања од Министраства за рад и социјална питања, Сретену
Паји Ђорђевићу (постхумно) за постигнуте вишедеценијске резултате у уметничком
раду, др Борису Петровићу, директору
Здравственог центра Кладово, Срђану Милутиновићу, начелнику Полицијске станице
у Мајданпеку и Женском рударском фудбалском клубу "Мајданпек”.

С. Вукашиновић

Пензионери
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Хилмија Фејзовић (ТИР)

Драган Радосављевић (ТИР)

Верица Николић (ТИР)

Памтим само лепе
ствари

Другарство било
на већем нивоу

Могла сам још да
радим

只记住美好的日子 以前的友谊更深厚 我还愿意继续上班
Волео сам да идем на посао, посебно у
другу смену, сретнем се са колегама,
нашалимо се, али се увек радило

ТИР. – "Тазе" пензионер Хилмија Фејзовић не може да схвати како су брзо пролетеле
године. Родом из Тутина (1958), дошао је у Бор
1982. године на оглас због посла. Почео је најпре
у АМД као возач и механичар, али ту се задржао
свега 18 дана. Било је то време, како са осмехом
каже, када си могао да бираш где ћеш да радиш.
Будући да је енергетичар по струци, запослио
се у Топионици, где је као руковалац парног котла провео од првог до последњег дана радног
века. Овде је и дочекао заслужену мировину са
укупним стажом од 46 година, шест месеци и
једним даном (са бенефицијама од три месеца
за годину). Иако су се услови рада и технологија
мењали, и Хилмија као и већина бивших запослених, памти само лепшу страну свог позива.
- Послови, а нарочито услови рада у Топионици су стварно одувек били тешки (гасови, дим, прашина, бука). Одговорност је
велика и мора да се пазиш и будеш обазрив у
сваком тренутку - да ли ће те нешто ударити
у главу или ћеш пасти на степеницама. Дешавале су се разне ствари, људи су пропадали кроз решетке. На моју срећу, нисам имао
озбиљнију повреду. Догађало се да ме пара
понекад опрли, али није било нешто страшно. Ни треће смене ми, уз друштво, нису тешко падале. А били су и добри односи између
колега и шефова и некако сам желео да идем
да радим. Волео сам да идем на посао, посебно у другу смену, сретнем се са колегама, нашалимо се, али се увек радило. Пре је било
више радника, могао си да зарадиш и одрадиш, вишкови плата, ишао си на годишње одморе. У последње време примећујем не само
код нас, него и у другим фирмама, другачији
је амбијент, није као што је некад било – прича Хилмија.
Осим жеље да види некадашње камарате
("ипак су то године проведене заједно, они су
ти као породица, јер пола времена си доле а
пола кући"), пензионерски дани му баш одговарају. Слободан сам, каже, а и здравље служи.
Једина брига му је та што ниједна од три ћерке,
које живе у Новом Пазару, не раде, а завршиле
су шпански, енглески и турски језик на Филолошком факултету у Крагујевцу.
Ј. Станојевић

Знали смо да помогнемо једни другима,
било да су у питању машинци, грађевинци... И мени су колеге прискакале у помоћ када је било густо, а и ја њима

Посао ми није био тако тежак као осталим колегама и женама у погонима. Сада ми је толико тешко што не радим
да могу сваког тренутка да заплачем

ТИР. – Драган Радосављевић, погонски инжењер грађевине, 30 година радио је у Електролизи.
Рођен је у селу Зубетинац, средњу школу завршио је
у Књажевцу, а вишу у Суботици. Прво запослење нашао је у Зајечару и тамо радио две и по године, а онда
је 1981. дошао у Бор са намером да остане неколико
месеци до године највише и да иде даље. Међутим,
у граду бакра је оформио породицу и ту остао. Од
укупно 30 година стажа, последњих седам, када је
почела градња нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, прешао је у ове металуршке погоне, али је
и даље радио скоро све грађевинске послове у Електролизи.
- Мој посао је био грађевинско одржавање
– замене купатила, кровова, патоса, подруми, канали... У Електролизи су подови често морали да
се мењају – рушило се, копало по метар у дубину,
поново насипало и радило зато што је тамо веома
агресивна средина која утиче на њих. Инжењерски посао физички није тежак, али је напоран јер
мора да се нађеш свуда где су присутни киселина и
испарења. Некада сам у служби имао осам столара
и 12 зидара, да бих на крају остао сам као грађевински инжењер. Сви мајстори су отишли у пензију, а њихова радна места нису попуњавана. Те
грађевинске послове су обављала тзв. трећа лица.
Онда сам правио опис послова које је требало да
они обаве. То сам радио у Електролизи, Топионици и Сумпорној. Када сам отишао из Електролизе
није било ниједног радника, а у Сумпорној сам затекао само једног – казује Драган.
Најупечатљивији утисак који памти је из времена када је почела да се реновира стара електролиза.
Скинули су шине које су снабдевале струјом Електролизу и порушили стубове који су потом пали. Драган
је тада остао на послу непрекидно 38 сати и све док
то није санирао са колегама нису отишли кући. Присећа се још интересантних, али и напорних ситуација
- замене шина колосека која стално мора да се ради,
како би се извозио бакар у малим вагонетима. И када
су се мењале шине остајали су све док не заврше посао, па није било спавања и више од два дана.
- Што се послова тиче, било је боље координације. Другарство је било на већем нивоу, знали смо да помогнемо једни другима, било да су у
питању машинци, грађевинци... И мени су колеге прискакале у помоћ када је било густо, а и ја
њима. Умели смо после тога да попијемо кафу, нашалимо се, пустимо музику, мало се опустимо. У
последње време тога нема.
Драган уз осмех обећава да је одлучио да током пензије заборави грађевину ако је икако могуће,
али колико ће у томе успети није сигуран. Ових дана
иде на Борско језеро где има викендицу и планира да
живи тамо. Има и село, како каже, али не види себе
тамо.

Ј. Станојевић

ТИР. – Верица Николић, металуршки техничар, радни век је провела у архиви главног
складишта РТБ-а као референт, и одатле отишла
у пензију. Рођена је 4. септембра 1953. године у
Жагубици. Запослила се априла 1977. у старој
ливници, где је радила као погонски техничар.
- Након две године у старој ливници, из
здравствених разлога (касније се установило да сам имала алергије на испарења) прешла сам у архиву главног складишта РТБ-а.
Ту сам провела 40 година и било ми је много лепо. Посао ми није био тако тежак као
осталим колегама и женама које су радиле у
погонима. Била сам у канцеларији – радили
смо за сва ондашња басенска предузећа (РББ,
ТИР и ФОД). Временом се ФОД издвојио, па
смо потом престали да радимо и за РББ. Остала сам референт за ТИР, тако да сам више од
петнаестак година била сама у канцеларији.
Никад нисам имала никаквих проблема што
се тиче посла, нити са претпостављенима –
нагласила је наша саговорница.
Верица је већ годину дана у заслуженој
пензију, али јој није лако да се навикне на ту
чињеницу. - Сада ми је толико тешко што не
радим да могу сваког тренутка да заплачем.
Још се нисам навикла, не замерите ми, то је
јаче од мене. Осећам да сам могла да радим
још неку годину, поготово овај мој посао –
рекла је Верица сузних очију.
Ј. Станојевић

Колектив
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Писац Мухарем Баздуљ, гост Народне библиотеке у Бору

„Квадратни корен из живота“ са много децимала
作家Muharem Bazdulj在波尔国家图书馆做客

开不尽的“生命平方根”
Писац и приповедач, есејиста и публициста, новинар и преводилац Мухарем Баздуљ разговарао са Боранима о романима „Лутка од марципана“ и „Квадратни корен из живота“. - Каже да је са емоцијама као са рибама, па се не лови свака на исти мамац,
а којом емоцијом „купује“ читаоце и слушаоце откривају његова непосредност, једноставност и дечија душа

Виолета Стојменовић и Мухарем Баздуљ
БОР. – Писац је, новинар и преводилац. Пре
„Квадратног корена из живота“ (2018.) и „Лутке од марципана“ (2016.), којима се представио
борској читалачкој публици у Народној бибилотеци (17. септембра), објавио је још шест романа преведних на пет језика – енглески, немачки,
пољски, бугарски и македонски. Он је Мухарем
Баздуљ и књижевност не сматра „дисциплином“
у којој би требало да се истерује сопствена политичка и идеолошка позиција. – Ако покушаш
да пишеш роман или причу која се слаже са
твојим политичким ставом, по дефиницији
пишеш памфлет, а памфлет није уметничка
форма – каже овај романописац и приповедач,
есејиста и публициста, који редовно пише и за
сарајевски дневни лист „Ослобођење“, београдску „Политику“ и магазин „Недељник“.

У разговору о темама које га инспиришу, библиотекар у улози модератора Виолета
Стојменовић представила га је Боранима као
изванредног познаваоца класичке књижевности,
широког образовања и опсежног знања, али и
дубоке учености и елоквенције. Да његова вештина асоцирања и стилског уобличавања сваку
тему чини занимљивом, како га је Стојменовићева описала, потврдила је и дупке пуна сала
градске библиотеке, а којом је емоцијом овај
књижевни стваралац приволео Боране (каже
да је са емоцијама као са рибама, па се не лови
свака на исти мамац), да га с пажњом слушају,
откриле су његова непосредност, једноставност
и дечија душа.
О своја два последња романа каже да је, док
их је писао, с умишљајем био на страни главних
ликова. – „Лутка од марципана“ је романсирана биографија чешке глумице Лиде Барове
у коју се, у време њене највеће славе, заљубио
министар информисања Трећег Рајха и један
од најозлоглашенијих људи XX века Јозеф
Гебелс. Иако је она са њим била у време док
још није постао злочинац, цео њен живот, а
доживела је дубоку старост, Барова је била на
стубу срама јавности, јер је била љубавница
таквом чудовишту – казао је Баздуљ.
За разлику од овог, који је писан у трећем
лицу, роман „Квадратни корен из живота“ писан
је у првом и бави се, како аутор каже, „нашом“
темом. – То је прича о једном београдском но-

винару од 50 и кусур година, који прави биланс властитог живота, разочарења својих,
али и целе његове генерације. Рецимо да је
на крају извукао квадратни корен из живота,
али није добио „округлу“ цифру, већ ону са
много децимала – рекао је Мухарем Баздуљ.
Са Боранима је поделио и тајну у које доба
дана и колико често пише. Открио им је да, за
разлику од неких младалачких дана, када је радио ноћу, данас пише у јутарњим сатима. – Те
две-три написане странице, а да дан малтене
није ни почео, чине ме задовољним и срећним човеком у остатку дана – испричао је он.
Г. Тончев Василић

У Музеју рударства и металургије отворена изложба акварела Ирене Јовановић

„Сан о пејзажу“ ни на небу, ни на земљи
Irena Jovanović 水彩画展览在采矿冶金博物馆开幕

天上人间般的“梦幻风景”

Пејзажи, који представљају небо и земљу, рађени су врло слободном техником акварела. Битно је да је горе небо, а да је доле земља. Све
остало је уметничка слобода, објаснила је академска уметница из Зајечара концепт 26 изложених дела која ће Борани моћи да погледају у
градском музеју до другог октобра
БОР. – У делима Ирене Јовановић може се
запазити нова форма пејзажног сликарства која се
својим детаљима претвара у орнамент. Пејзаж се
види кроз призму колорита, па њени акварели представљају јединствен поглед на природу, самим тим
и представу саме природе из визуре аутора. Овако је
историчар уметности Драган Николић представио
дела академске уметнице из Зајечара и њену изложбу „Сан о пејзажу“ која
је Боранима на дар, 17.
септембра, отворена у
градском Музеју рударства и металургије.

Ирена Јовановић

- Пејзажи, који
представљају небо и
земљу, рађени су врло
слободном техником
акварела. Битно је
да је горе небо, а да
је доле земља. Све
остало је уметничка
слобода - објаснила је

академска уметница из Зајечара концепт 26 дела изложених оку љубитеља уметности.
-Први пут сам се Боранима представила керамичким скулптурама пре 22 године, а једна од
њих налази се и данас у хотелу „Језеро“ на Борском
језеру. Била сам и учесник ликовне колоније „Бакар“ Бор, а у досадашњој каријери имала сам петанестак самосталних изложби цртежа, акварела и
керамичких скулптура – додала је Ирена Јовановић.
О радовима из „колекције“ „Сна о пејзажу“ каже
да су настали у њеној игри са водом и бојом, да слике

нису фотографски тачне, ни реалистичне, те да су израз њеног „врло слободног схватања пејзажа“.
Иренин „Сан о пејзажу“ могао је у Музеју рударства и металургије у Бору да се погледа до другог
октобра.
Г. Тончев Василић

Прича
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Прича Колектива

Били баба и деда...
的故事：曾有一位爷爷和一位奶奶
жао недаљу у апсани; ваљда је то била
мања штета него да се четири године
по девет месеци (дан)губи у школи. У
новодошлом социјализму баба Јосивка
је правилно схватила одакле ветар
дува, све карте ставила је на школовање најмлађег Душана, да заврши
целу осмолетку. Имала је визију пута:
да ће преко књига и свезака мезимац
најсигурније утекнути сиромаштву.
Убрзо после војске то ће му омогућити
да заврши једногодишње школовање за
болничара и постане човек у белом. На
Церичју, тромеђи три села (Валниша,
Стрелца и Студене), где се одржавао
вашар четвртог јула, довезао је своје
родитеље у „опел олимпији“. Средина
је седме деценије двадесетог века, приватни аутомобили нису чести. Баба
Јосивки замршени мотиви не дозвољавају да се удаљи од аутомобила. У мешавини разлога два се издвајају: срчане
слабости и прилика да се покаже кога
је поносни син довезао. Одатле смо се
упутили у Бор. У проласку кроз Ниш
изненађен сам њеном радозналошћу,
нанадана је за мене. Помиње Ћеле-кулу
„куде су зазидане људске главе“.

Илустрација: Игор Крстић
Није природно да село буде промотер и одушевљени присталица петокрака. Да онај који је цео дан орао
увече дође на зборовање где треба свог
бога, кога никада није видео јер на небу
није боравио, да мења за нову религију чији поглавари, попут Стаљина
или Броза, ходају по земљи. Балдисао,
такав би на конференцији брзо задремао. Вође петокрака према селу су се
односиле са сумњом па су узвратиле
шифрованим геслом КТМТЈТ (како
ти мени, тако ја теби). Био је то почетак затирања српског села. Најпре
огољеном принудом, потом завијеном у
заводљиву обланду погодности градског
безбрижја у односу на паорски живот.
Ти недомишљени потези, често вођени
гневом, у својој бити били су утопијски
и насилни те су смрачили перспективе
националне будућности. Мој деда Петар Радосављевић (1899–1983) поделио је живот на два дела: под краљем
је одрастао, формирао породицу, добио
први наследни ред, а под самозваним
маршалом стекао је унуке и запечатио
мању половину живота. Рад му је био
сва политика: отпочињао је пре раздањивања, у густој тами је и сабирао
алате. Његов отац Михаило обезбедио
му је довољно планинске земље, његово је
било да је негује, да се не запусти. Био је

писмен, завршио је четири разреда основне. Писма која нам је слао била су без
коверте и адресе. Доносили су их земљаци који су на годишњи умор ишли у село.
На пошиљке без поштара свикла нас је
обимна немаштина. Поштанске марке
биле су јевтине, али често неуоквирене
у породичном буџету. Рационализовали
смо и сазнавање садржаја порука, један
је читао наглас. Још у нижим разредима основне квалификовао сам се да, попут каквог конферансијеа, ишчитавам
писма породици. То је било могуће јер су
из дописа излазила само животна питања и проблемчићи, лишени било каквог еротског садржаја. Док сам срицао
речи, отац је шнајдерисао, а мајка се
држала домаћих задатака. Све те пошиљке почињала су са: „Градо, примио
сам твоје писмо и све сам разумео шта
пишеш. Градо, ти пишеш да...“
У браку са Јосивком (1903–1971)
шест пута су доживљавали радост
родитељства: три пута појавом су
их озариле кћерке, након тога толико
пута дика су им били синови. Њих су
описменили кроз школовање, за кћерке
је то било сувишно одрицање – овце јесу
веће од јагањаца, али су немоћне саме да
се чувају. За прву кћер, када је стигла
до школског узраста, деда Пера је одле-
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не изражавам жеље попут размаженог
деришта. У београдској клиници оперисали су му око. Неколико дана касније
брат Мика је у посети. Интересује се:
„Када ће да ти скину завој?“
„Не знам!“
„Како не знаш? Па ваљда је била
визита?“
„Била је. Него ја несм тел да питујем и узнемиравам доктора, он си
знаје посо“ – одговорио је деда Пера из
таме јер је на друго око био слеп.
Претпоследње године живота
бака је последњи пут са дедом посетила своје потомке у Бору. Путовали су
возом, дочекао сам их на станици. Изашли су из вагона из кога их нисам очекивао, поред врата је стајало: „1. класа“!
На узпоздравно питање како сте путовали, одговорила је: „Ће ти причам кад
дојдемо код Браниславку дома.“

Реферисала је одмах након смештаја. „Из Стрелц смо пошли сас аутобус до Ниш. Там Петр станул у ред да
„Това“ би волела да види. То је вре- вади карте за воз, а ја до њег. Кад он
ме када је прогон „великосрпског нацио- рече 'две до Бор', ја додадо: 'Прву класу'.
нализма“ у нижим степенима преноса.
До Писма Јосипа Броза (1972) још увек
Това сам решила још док смо у
су се посећивала места из национал- Стрелц били. Да и мије видимо како
не историје. Данас у порти Ћеле-куле се господа возе. Картете су за половин
нема ђачких екскурзија. Света места поскупе, али нећ да останемо гладни.
су неке друге дестинације: где је позна- Како реко 'прву класу' жената ме само
ти гитариста први пут шмркање за- погледа, видим да се чуди. Петр како
менио шприцом и где је побркао мерне да ме и неје чул, не продума. Ја па вијединице те се кобно предозирао. Док
дим спремил крупну пару за карте, не
смо пролазили поред места умирења
требе да се додава, само ће помалк кустрадалника са Чегра, возач не смањује
брзину: „Оно нема кво ни да се види“. сур да му врне. Возат поставили рано,
Баба Јосивка је помирено примила не- ми улезосмо. Местата поширока, мека,
миновност која се спроводи, али не и да црвен сомот или некако такво, арно
прихвати образложење да „нема кво да убаво. Напраено за шес путника. Задремасмо. Тргну ни отварање на врата.
се види“.
Кондуктер, без добр дн, ич да поорати,
Пита: „Па што су се тд збрали окну: 'Карте на преглед!' Картете код
онолко љуђе?“
мен, ал се мислим какве карте, бре, па
Ужурбаном возачу појачање при- има још два саата до полазк, ни локотиска на папучицу гаса био је једини мотивуту нису закачили. Неје човекат
могући одговор.
пошл да гледа карте, возат празн, него
У тим колима био сам подста- нас види стари и њурави планинци па
нар који је оћутао изјашњавање. Деда си мисли не мож овија да имају карте
Пера ми се придружио у неговорењу. за прву класу. Затова ни тражи карте.
Шегртовање сам обавио ревносно, али Када му и дадо, само и погледа и врну ми
ми је оно прогонилац већ пола века. и. И тд одтиде без реч: какв ли је това
За то време, уместо одговора како је чивутин?“
ваљало поступити, само су се гомилаБаба Јосивка и деда Пера завршила нова питања. Нарочито откад је
баба Јосивка, неколико година касније, ли су живот тамо где су га и започели –
отишла из живота. До тада, као да у Лужници, у Стрелцу. Од потомака на
ми је умањивала запитаност гласним истом гробљу су само двојица синова са
размишљањем: „Не можа мајћа на своје животним сапутницама. Сви остали,
дете да се наљути. Какво год да је, њој- и мртви, и кандидати за то пасивно
но си је. Причају љуђе, бил некакв син стање, су у расејању: у Бору, Зајечару,
разбеснел се, узел штап, па јурнул мајћу Слатини, Темерину...
да си бије. Она беж пред њега, још у снагу
Мудри Матија Бећковић учи нас
била, прескочи ограду од трње, па стада
на
одмор
не идемо на море већ тамо
не и обрне се: 'Сине, овде има трње, пази
да се не убцкаш' па тд пај почне да бега.“ где на зиду виси наша слика. Не могу да
га послушам: тамо где на зиду виси моја
И деда Пера ми је оставио поруке слика нема ко да ми отвори врата.
(ословљавао ме је са „Благо“) за будућа
понашања. Чврстину у непогоди и да
Јован Г. Сојаиновић
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Мозаик

Борска полиција одржала женама Zijinа едукативни тренинг о породичном насиљу

"Пријави насиље"

波尔警察局为紫金公司女员工开展有关家庭暴
力的培训

“发生家庭暴力应立刻报警”
Циљна група пројекта су запослене, као и жене у руралним срединама, пошто је анализом безбедносних догађаја у области насиља
у породици примећено да су оне најугроженија група (преко 90
одсто жртава овог вида насиља су жене). – М. Миљковић: Једини пут да се реши насиље које се дешава у вашој или некој другој породици је да пријавите полицији или Центру за социјални
рад, здравственој установи, школи. – Љ. Бај: Насиље у породици
се пријављује лично, могу доћи и рођаци, пријатељи, комшшије,
чак и случајни пролазници који чују да се нешто дешава
SERBIA ZIJIN BOR COPPER – Припадници Полицијске управе у Бору
одржали су (24. септембра) за шездесетак жена запослених у Serbia Zijin Bor
Copper едукативни тренинг о породичном насиљу. Наиме, "Пријави насиље"
је пројекат ПУ у Бору за 2019. годину, а

Љиљана Бај
његово спровођење је одобрио Кабинет
министра унутрашњих послова и засад
стижу само похвале из МУП-а на његов
рачун. Циљна група пројекта су запосле-

не, као и жене у руралним срединама, пошто је анализом безбедносних догађаја у
области насиља у породици примећено
да су оне најугроженија група (преко 90
одсто жртава овог вида насиља су жене).
Насиље у пориодици кроз кривични закон Републике Србије постоји још од
2002. године (члан 118 А - званично као
кривично дело). Битније промене набоље десиле су се 2017, када је на снагу ступио Закон о спречавању насиља
у породици (предвиђа различите мере
које полиција може да одреди у сарадњи
са тужилаштвом и судовима). Насиље
у попродици је кривичнмо дело које је
распрострањено у свим породицама без
обзира на материјални статус, друштвени положај , степен образовања...
- Насиље не треба трпети. Сама жртва мора да буде свесна да ни на који
начин не може бити кривац, односно
покретач било какве врсте насиља

Марко Миљковић: "Насиље не треба трпети."
шта год да је урадила. Једини пут да се
реши насиље које се дешава у вашој
или некој другој породици је да пријавите полицији или Центру за социјални рад. И у вашој фирми, ако знате да
нека колегиница има проблема у кући,
можете доћи у ПУ и изнесете проблем
(постоје анонимне пријаве). Морате
пружити подршку на послу једна другој. Нећете јој помоћи тако што ћете
прикривати и ћутати о том проблему,
о њему треба разговарати да би се решио. Проблем који се не реши на време постаје све већи – рекао је Марко
Миљковић из ПУ Бор.
Потом је Љиљана Бај, надлежни полицијски службеник по питању пријава за
породично насиље у ПУ Бор, објаснила
како практично изгледа када се деси насиље, како се поступа и како полиција
пружа помоћ жртви насиља. - До 2015.
године било је много случајева где су

у породичном насиљу страдале жене,
због чега су држава и институције дошле на идеју да се институције које
раде по тим пријавама обавежу, да би
се жртве сложиле да пријављују таква
кривична дела. Године 2017. донешен
је тај закон којим је полицији дато
велико овлашћење да заштити жртву
док не одлучи шта даље. То је спрецифично кривично дело, где углавном
нема сведока и где су једини сведоци,
нажалост, деца као пасивне жртве. Насиље у породици се пријављује лично,
могу доћи и рођаци, пријатељи, комшшије, чак и случјни пролазници који
чују да се нешто дешава. Такође могу
пријавити Центру за социјални рад,
здравственој установи када се жртва
јави због повреда, као и школи.

Ј. Станојевић

X међународна изложба „Уметност у минијатури – МајданАрт 2010. – 2019.”

Јубиларна поставка у “руднику уметности”
“微缩艺术 - Majdanart 2010 - 2019”
第十届国际展览

“艺术矿山”周年纪念展
Од 2010. до 2018. године на овој манифестацији 4.175 радова излагало
је 2.480 уметника из 51 државе. - Дошло је време за неке друге путеве
у раду - рекао је на отварању завршне изложбе Зоран Митровић, идејни творац и оснивач “МајданАрта”
МАЈДАНПЕК. - Почетком септембра у
мајданпечком хотелу “Golden Inn” отворена је (трајаће до 5.октобра) X међународна изложба „Уметност у минијатури
– МајданАрт 2010. – 2019.” којом је обележен јубилеј ове престижне манифестације и најављен њен завршетак. Изложба
настала и одржавана као део амбициозног пројекта - Интернационални симпозијум златарства “МајданАрт” - који је
2001. године, са сарадницима и пријатељима, покренуо Зоран Митровић, уз
подршку професора са Академије примењених уметности у Београду, оџивела
је свој век у граду под Старицом. Лепу
завршницу добила је кроз јубиларну поставку којом су представљени радови
468 уметника из 46 земаља који су излагали у периоду од 2010. до 2018. године.
Јубилеј највеће, најквалитетније манифестације визуелне уметности у источ-

ној Србији, 10 година “Уметности у
минијатури”, прилика је да се подсети
како је “МајданАрт”, у преводу рудник уметности, изнедрио своје мезимче. - „МајданАрт” је током 19 година
трајања изазвао велику пажњу и интересовање младих уметника из Србије
и света који су желели да учествују у
креативним радионицама и другим
садржајима - изјавио је на отварању
изложбе Зоран Митровић. Објаснио је
да је изложба “Уметност у минијатури”
настала како би се смањио притисак
уметника који нису дизајнери накита, а
који су били заинтересовани за учешће.
Додао је да се овом изложбом поглавље
минијатура затвара, јер је дошло време
за неке друге путеве у раду.
Од 2010. до 2018. године на изложби
„Уметност уминијатури МајданАрт“
4.175 радова излагало је 2.480 уметни-

ка из 51 државе, 584 из иностранства и
1.896 из Србије. На конкурсима за излагање учествовало је 3.050 уметника
са 5.086 уметничких радова. - „МајданАрт" је био више од уметничког
пројекта, колоније… Стварали смо
историју, јер не само што су у њему
учествовали млади уметници и студенти из читавог света, већ је покренута огромна енергија и дат подстицај
да из Мајданпека стаса неколико сјај-

них младих уметника - рекао је академски вајар, проф. Светозар Мирков.
- Брзо су пролетеле године, али су донеле и пуно добрих резултата. Срећа
је, ако се надовеже на већ постигнуто
- поручила је мр Лепосава Милошевић
Сибиновић, академски вајар и сликар,
вишегодишња сарадница “МајданАрта”: - Срећно и хвала најлепше што
сте нас окупљали све ове године и
што смо се заједно радовали.
У оквиру овогодишње манифестације
организована је позоришна представа у
Дечијој установи, перформанс у Градском парку, а затим целодневни програм
за учеснике - пријем у Галерији Хотела
”Golden Inn”, обилазак цркве Св. Петра
и Павла, коктел "Рајкова проја Малај",
обилазак Рајкове пећине, а онда и добро
осмишљена свечаност отварања изложбе.
С. Вукашиновић
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Колектив

За запослене и чланове њихових породица
погоднији услови плаћања ауто-школе

Отворен пекиншки џин
世界上最大的机场在北京开幕

После пет година градње,
у Кини ради највећи аеродром на свету. Кинески
председник Xi Jinping
свечано је отворио 25.
септембра ово инфраструктурно чудо – нови,
други Међународни аеродром у Пекингу. Нову ваздушну луку названу "Пекинг Дасинг Аеродром"
дизајнирала је покојна архитектица ирачког порекла Zana Hadid. Пројекат
вредан 450 милијарди јуаФото: Tanjug - AP
на, односно 63 милијарде
долара проглашен је "новим моћним извором националног развоја" који ће подстаћи раст у условима
највећег економског успоравања у више деценија до којег је довео америчко-кинески трговински рат – преносу Ројтерс.
Аеродром има оригиналан и атрактиван терминал у облику морске звезде.
Простире се на 700.000 квадратних метара. Са четири писте и 268 паркинг
места за авионе, целокупан аеродром покрива површину од око 47 квадратних километара. Предвиђа се да ће до 2021. године примити око 45 милиона
путника и чак 72 милиона до 2025. Већ постоје и планови за проширење,
по којима ће до 2040. годишње моћи да прими 100 милиона путника. Иако
највећа ваздухопловна лука на свету, пројектован је тако да ниједан путник
неће морати да хода више од осам минута да би стигао до било којих врата. Налази се на 45 километара од центра Пекинга, али захваљујући вези
са брзом железницом са експресним возовима, путницима од аеродрома до
центра града неће бити потребно више од 20 минута.

Пет одсто јефтиније,
а на 12 рата
驾校为员工及其家属提供优惠的学费支付方式

学费便宜5％，可分12期付款

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Под слоганом „Сигурна и безбедна вожња почињу одавде“ Компанија је, у преговорима са шест борских
и једном ауто-школом из Мајданпека, за запослене и чланове њихових
породица обезбедила обуку пет процената јефтинију од редовне цене,
која ће, приде, моћи да се измири у 12 рата.

Извор: РТС

IZ STAROG ALBUMA

Ово је средином септембра утаначено на састанку са власницима
ауто-школа, пошто кандидати –будући возачи, почињу да уче на полигону, односно земљишту које је дато Компанији на коришћење. У замену

У селима више становника

位于居民较多的村庄

Крајем педесетих и шездесетих година 20. века за борску општину је било карактеристично да је у селима живело више становништа него у Бору. Кретање према граду,
како наводи борски публициста Мирослав Радуловић у књизи "Бор у 500 слика (19472009)", још није било узело маха и може се рећи да су то биле златне године сеоских
насеља. Тако је на крају 1961. године, према најновијем попису, у граду бакра живело
18.496, а у општини 43.448 становника. Касније се тај однос променио, а стопа наталитета је из године у годину бивала све лошија. Од свих 13 насеља у општини, укључујући
и Бор, једино је Брестовац имао позитивну стопу наталитета.
"Колектив" је известио да је 27. јануара 1956. године одржана седница Народног
одбора општине на којој је стављен ван снаге Генерални урбанистички план. Образложење је било занимљиво: "Није се знало да ће се сумпор из дима користити у производњи, па је била предвиђена изградња града од Другог према Четвртом километру.
Пошто сумпор сада неће бити проблем, Бор ће да се убудуће гради у висину". Тако је
почела градња солитера, а прва вишеспратница је тзв. железничка зграда, изграђена
уз северни зид стадиона ФК Бора. Убрзо затим (у марту те године) самодопринос за
сакупљање средстава за изградњу објеката друштвеног стандарда уведен је и у свим
селима општине.
Ј. С.

за бесплатно коришћење овог дела земљишта Компанија је у „wин-wин“
договору, омогућила запосленима нижу цену и боље услове плаћања
школе вожње.
Г.Т.В.

