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Изградња заштитне бране у завршној фази
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„Нулто поље“ флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“ 
у функцији од новембра

Арсо Кљајевић: Сви објекти и постројења који се граде по пројекту проширења флотацијског јаловишта “Велики 
Кривељ” на “нулто поље” биће завршени до краја октобра. – Колектори Кривељске реке и Сарака потока 
завршени, иницијална брана и дренажни систем урађени, остало да се заврши изградња заштитне бране и 
уграде трафо-станице 35/6 и 6/0,4 kV. – У „нулто поље“ увелико се упумпавају воде Борске реке и Сарака потока

VK选矿厂“零号”尾矿库将于11月投入使用

保 护 坝 进 入 最 后 的 建 设 阶 段
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –  Kако 
би се унапредило стање безбедности и 
здравља на раду (БЗНР) и заштите жи-
вотне средине (ЗЖС) у Serbia Zijin Bor 
Copper ДОО Бор, генерални директор 
Long Yi организовао је (другог октобра) 
конференцију о овим областима. Тема 
разговора била је "Идентификација скри-
вених ризика, њихова класификација, 
јасна подела одговорности и уклањање 
скривених ризика по ставкама". Састан-
ку су присуствовали представници ки-
неског менаџмента Kомпаније (изврш-
ни заменик генералног директора Jian 
Ximing, заменик генералног директора 
за безбедност на раду и заштиту животне 
средине Qiu Weijun и директор за финан-
сије Zeng Yugui), сектора за безбедност 
производње и за екологију, служби за 

БЗНР, ЗЖС и екологију из свих огранака, 
производних јединица Kомпаније (По-
вршински коп "Велики Kривељ", Јама, 
"Kречана" Заграђе), РБМ-а, ТИР-а, док 
је домаћин конференције био главни ин-
жењер Jiao Jianming.  

Long Yi је најпре рекао "да Kомпа-
нија организује посебан састанак о БЗНР 
и ЗЖС, ради поновног наглашавања зна-
чаја безбедности у току производње, 
здравља запослених, очувања радне и 
животне средине, и зато је замолио све 
раднике да се на озбиљан начин и свим 
срцем посвете овом и те како значајном 
задатку за све." 

- У сваком тренутку морамо има-
ти на уму "црвену линију" безбедности 
на раду, драгоцености живота и вред-
ности животне средине. Од почетка 

године доста смо радили на пољу без-
бедности и инспекцијие, што се уклапа 
у политику и начин рада читаве Kом-
паније. У комбинацији са концептом 
Zijinа, увели смо систем управљања и 
спровођења провера БЗНР и ЗЖС на 
свим нивоима. Веома смо напредовали, 
целокупна БЗНР и ЗЖС наше Kомпа-
није постаје све боља, али још смо да-
леко од крајњег циља. Потребно је да 
направимо један велики корак, како 
бисмо постигли наше домете у овим 
областима, тако да нам предстоји још 
много посла који треба обавити – казао 
је Лонг Yи. 

Генерални директор је потом иста-
као неке од захтева  за послове безбедно-
сти на раду и заштите животне средине. 

Први је јединствено размишљање - треба 
настојати да се постигне "нулти ниво по-
вреда, професионалних болести, акци-
дената животне средине", ради стварања 
безбедног и здравог радног окружења за 
запослене и смањивања утицаја рударења 
на животну средину. Други је идентифи-
кација скривених ризика по БЗНР и ЗЖС 
у разним подручјима, разврставање у ка-
тегорије, јасан план уклањања и форму-
лисање начина за њихово отклањање. У 
области животне средине и екологије тре-
ба анализирати факторе, као што су вода, 
гас, бука, отпад, озелењавање, пошумља-
вање... Трећи је класификација скриве-
них ризика (листа треба да обухвати на-
зив, природу, подручје, тренутно стање, 
циљ, потребна финансијска средства, 
термин-план). Четврти је јасна подела 

одговорности по нивоима и подручјима. 
У Kомпанији је, углавном, усредсређена 
на велике безбедносне ризике и ЗЖС до 
нивоа фабрике, а огранци и погони сами 
треба да обрате пажњу на оне у својим 
радионицама и радним јединицама, уз 
постављање одговорног лица за њихово 
уклањање. Одговорност треба да досе-
же до сваког запосленог појединачно на 
њиховим радним местима. Пети захтев је 
уклањање скривених ризика

- Ризици по БЗНР и ЗЖС нису ста-
тични, већ се систем непрекидно мења 
пратећи процесе производње и живот-
ну средину. Модернизација Сектора 
БЗНР прати напредак производње, при 
чему је и његов рад подложан сталним 
проверама. Одговорне особе сваког 
огранка треба да придају велику важ-
ност откривању скривених ризика у 
БЗНР и ЗЖС, како би се у различтим 
подручјима направили оперативни 
планови за њихово уклањање. Руко-
водиоци сектора за безбедност произ-
водње, као и за ЗЖС средине морају 
ојачати комуникацију и сарађивати 
са колегама из осталих сектора и орга-
низационих јединица. Посао у БЗНР и 
ЗЖС је стално будан и увек је на нашем 
путу. Само уколико се у овај задатак 
укључе сви наши запослени и постиг-
ну резултате, сви аспекти Kомпаније 
наставиће да се побољшавају. Оства-

рићемо наше безбедносне и еколошке 
циљеве, свеукупно окружење нашег 
живота и рада ће се побољшати и сви 
ћемо то осетити.  Тада ће и небо изнад 
Бора бити плавље, реке још чистије, а 
окружење лепше – закључио је Long Yi.

Qiu Weijun је похвалио учесни-
ке састанка да су "сви веома посвећени 
проблему безбедности, као и да ће убу-
дуће чешће организовати овакве зајед-
ничке састанке." - Приближава се зима 
и морамо размишљати о безбедности 
наше производње. Према статистич-
ким подацима Kомпаније из претход-
них година, последњи квартал пред-
ставља период великих инцидената 
(чести падови због клизања и незгоде 
са електричном енергијом због лоших 
инсталација). Kод нас је уобичајена 
ситуација да имамо доста старе опреме 
и грејних тела  на струју, па озбиљно 
треба прићи решавању проблема скри-
вених ризика од пожара употребом 
електричне енергије и ватре. Морамо 
појачати  детаљне контроле и тамо где 
има или где сумњамо да може доћи до 
проблема. Сваки пут када је дошло 
до неке незгоде, било да су људи или 
имовина у питању, и када смо детаљ-
но анализирали узроке, закључили смо 
да је добром превентивом могла да се 
спречи. У наредном периоду биће донет 
чврст план контроле људи одговорних 
за то, који ће морати да се поштује. 
Kомпанија има преко 5.000 запосле-
них, а у области безбедности директно 
ради око 70 људи. Према концепту 
управљања БЗНР и ЗЖС Zijinа, мора-
мо појачати и унапредити овај систем, 
стално едуковати надзорно-техничко 
особље (НТО) и успоставити обуку и за 
тзв. трећа лица која раде за нашу Kом-
панију. Осим тога, морамо се стриктно 
придржавати и захтева из система про-
писаних на нивоу целе корпорације. 

Заменик генералног директора за 
безбедност на раду и заштиту животне 
средине потом је нагласио важност чиње-
нице да у ове процесе буду укључени сви 
запослени појединачно. - Носилац ове 
дужности јесте Сектор за безбедност 
производње, али сва задужења морају 
бити распоређена по свим огранцима, 
секторима, радним јединицама, по-
себно у производњи. То од нас захтева 
највиши ниво корпорације, а и наше 
Kомпаније да и последњи запослени 
у ланцу мора бити укључен у тај си-

"Без незгода, повреда, материјалних   или кварова опреме"
Конференција о безбедности на раду и заштити        животне средине Serbia Zijin Bor Copper

职业安全与环保专题会议 

“无安全事故、人员伤亡、财产损失和故障”

Разговорало се о идентификацији скривених ризика, њиховој класификацији, јасној поде-
ли одговорности и њиховом уклањању. -  Само уколико се у овај задатак укључе сви наши 
запослени и постигну резултате, сви аспекти Компаније наставиће непрекидно да се по-
бољшавају. Остварићемо наше безбедносне и еколошке циљеве, свеукупно окружење на-
шег живота и рада ће се побољшати и сви ћемо то осетити. Тада ће и небо изнад Бора бити 
плавље, реке још чистије, а окружење лепше – закључио је генерални директор Long Yi 

Jiao Jianming  и Long Yi

Мирјана Марић и Zhong Junghua
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стем. Морамо прецизно знати ко је за 
шта одговоран и прихвата одговор-
ност у случају инцидента. Безбедност 
производње и здравља запослених је 
императив, да би се почео било какав 
други посао. Треба снажно подсти-
цати уклањање великих скривених 
ризика, јер је основа БЗНР и ЗЖС у 
Kомпанији веома слаба, па дугороч-
но постојање неких од проблема може 
довести до деструктивних последица. 
Из тих разлога неопходно је да се свом 
снагом подстиче свеукупни напредак у 
елиминацији главних скривених ризи-
ка на јаловиштима, косинама копова, 
дробљењу, брани, велике прашине, 
киселих отпадних вода, резервоарима 
нафте, електричној опреми... 

Потом су представници ових сек-
тора у Дирекцији, као и из производних 
јединица Kомпаније изнели оцену са-
дашњег стања и планове за наредни 
период. Саша Перишић, руководилац 
Сектора за безбедност производње Serbia 
Zijin Bor Copper ДОО Бор, известио је о 
деветомесечним учинцима и активности-
ма овог сектора. 

- Од јануара до септембра ове го-
дине у Kомпанији су се десиле 72 нез-
годе, што је мање него у истом перио-
ду лане. Ако узмемо у обзир просек, у 
односу на број запослених и временски 
период, тај број се може сматрати ма-
лим. Међутим, још увек има доста про-
блема који чекају да буду решени - на 
терену има много неисправне и одбаче-
не опреме и делова. Још један пример 
је и јаловиште. Ободи наших копова, 
такође, нису сасвим сигурни. Све ово 
спада у надлежност Сектора за безбед-
ност производње. У ово мора да се уло-
жи много напора, средстава и времена 
да бисмо све отклонили. Овај модел 

рада у оквиру безбедности се највише 
ослања на људски фактор. Пошто има 
оних на руководећим местима који 
нису ставили БЗНР у центар своје 
бриге, на томе морамо радити у наред-
ном периоду – рекао је Guo Yunqing из 
Сектора за безбедност производње Serbia 
Zijin Bor Copper ДОО Бор.

Мирјана Марић, руководилац 
Сектора за заштиту животне средине и 
екологију Serbia Zijin Bor Copper ДОО 
Бор, представила је деветомесечне ре-
зултате рада, док је о будућим циљеви-
ма говорио Zhong Junhua. – Историја 
борске индустрије бакра је дуга преко 
100 година и било је немогуће избећи 
њен утицај на животну средину. Није 
се улагало много у ову област, јер није 
била приоритетна. Осим тога, положај 
топионице у односу на стамбени део 
града је близу. То су све објективни 
проблеми који постоје, па је основа за 
наш рад веома крхка. Од преузимања 
дела власништва РТБ-а Бор Zijin се 
нашао у ситуацији директног пробле-
ма и са становништвом и са органима 
управљања, што је велики притисак 
за нашу Kомпанију. Откад смо овде 
наш план је да привремено решавамо 
шта се привремено може решити, а 

да истовремено правимо онај који би 
донео трајно решење. За то смо узели 
модел од компаније Zijin. Најважније 
је да осигурамо безбедност производње 
и заштитимо здравље запослених и 
животну средину. Један од наших ос-
новних задатака је проблем отпадних 
вода у Бору и Мајданпеку и већ имамо 
екипе које раде пројекте. У Топионици 
тим наших стручњака решава емисију 
гасова. На озелењавању "повређених" 
простора већ радимо. 

Драгиша Анђелковић из Служ-
бе за БЗНР РБМ-а најпре је истакао да 
су "све активности ове службе ишле 
у правцу смањивања броја повреда на 
раду и инцидената, као и да се свуда 
види помак, као и у целој Kомпанији." 
- У поређењу са прошлом, ове годи-
не није била ниједна тешка повреда 
запослених нити велика хаварија на 
опреми. Побољшање се огледа и у ула-
гању у безбедност и лична заштитна 
средства. Тренутно рекултивишемо  
"Kалуђерицу" и коту 375. Обављена 
је провера свих флотацијских брана, 
успостављен систем отпрашивања на 
коти 350 (главни транспортни пут са 
"Истока" ка "Фази 1" и Дробљењу, у 
циљу заштите грађана Мајданпека од 
прашине. Остаје проблем отпраши-
вања у погону дробљења, али, уз помоћ 
кинеских колега, надам се да ће бити 
решен до краја године. Служба БЗНР 
је организовала додатне обуке за НТО 
јер постоје појединци који нису схва-
тили значај БЗНР и ЗЖС. Додатни 
проблем ствара нерешено питање от-
падног муља, гума и  опасног отпада у 
погонима. Принуђени смо да га скла-
диштимо на различита места која нису 
прикладна за то. Пошто нас очекује из-
градња нове флотације и дробиличних 
постројења, где ће бити велики број 
извођача радова, наша служба биће на 
озбиљном тесту (троје запослених).

Заменик руководиоца огранка РББ 
Видоје Адамовић говорио је о стању 
ових области у Руднику "Велики Kривељ" 
којим, истовремено, руководи. - Најбит-
није за Површински коп "Велики Kри-
вељ" у овом периоду јесте припрема 
за предстојећу зиму.  Предузете су све 
мере у рударском и машинском делу - 
побољшање услова на транспортним 
путевима за тешка возила, расчишћа-
вање висећих комада на заштитним 
равнима, да не би угрозили рад на 
нижим етажама. У делу одводњавања 
набављамо пумпне агрегате и осталу 
опрему неопходну за безбедан и сигу-
ран рад на доњој етажи. У току је на-
бавка соли за посипање путева. У елек-
тромашинском одржавању прегледају 
се све линије за напајање електричном 
енергијом опреме на копу. Ових дана 
интензивно се раде и процедуре стар-
товања све опреме на копу. Започета 
је израда газишта, прилаза, ограда 
– мада је урађено много, настављамо 
даље. И у кривељској флотацији је 
доста постигнуто - остаје простор око 
ротирајућих делова, израда приступа, 
замена газних лимова и ограда, погото-
во у постројењу за креч. Што се тиче 
јаловишта, брану 1 смо ојачали каме-
ним материјалом. Појачали смо обуку 
у погонима, посебно за НТО. За све 
уочене недостатке одредили смо одго-
ворна лица и дали рокове које морамо 
испоштовати.

Негован Аксић, руководилац Јаме, 
изнео је оцену стања у овом погону и 
Флотацији Бор. - У претходном перио-
ду уочени су потенцијални ризици, па 
су дређена лица одговорна за њихово 
отклањање у руднику Јама. Од почет-
ка године обављене су три опште про-

вере  безбедности,  заштите животне 
средине и противпожарне заштите. 
Велики број потенцијалних опасности 
је отклоњен - замена великог коша на 
Сервисном окну и санација централ-
ног рудног окна испод примарне дро-
билице на 17. хоризонту. Посебно се 
води рачуна о уређењу животне и рад-
не средине. Замењена су два мала коша 
за превоз радника на Сервисном и Из-
возном окну, уграђен је велики број 
заштитних ограда, газишта, сређују 
се дворишта у оба погона. За Јаму је 
врло значајно да се свакодневно чисте 
предталожници и водосабирници, како 
би рад пумпи био сигуран. Потребно је 
наставити обуку и радника и НТО-а. 
Број повреда на раду ове године доста 
је смањен у односу на прошлу (за више 
од 50 одсто).

- Kомпанија је купила заштит-
на средства у вредности 22 милиона 

динара и то је довело до мањег броја 
повреда  (30 ове у односу на 60 прошле 
године). У ТИР-у тренутно постоје два 
ризика за здравље радника - први је 
рушење старе фабрике сумпорне кисе-
лине, а други је конверторска хала која 
је главни извор повремене емисије сум-
пор-диоксида. Недостају секундарни и 
терцијарни димохватачи, као и систем 
за прикупљање фугитивних гасова. 
Раде се развојни програми за нови кон-
вертор и нове анодне пећи који треба 
да реше овај проблем у наредном пе-
риоду. Запослени морају максимално 
смањити емисију и уложићемо сва 
технолошка и стручна знања у то. У 
децембру предстоји застој Топионице 
од неколико дана, када ћемо већи део 
ових проблема сигурно решити. И у на-
редном периоду организоваћемо едука-
цију и тестирање запослених у области 
БЗНР и ЗЖС – рекао је Бобан Тодоро-
вић, руководилац Центра за контролу и 
координацију производње у ТИР-у.   

Милан Јовановић, управник "Kре-
чане" Заграђе, најпре је истакао да се у 
овом погону од почетка године догодила 
само једна повреда на раду. - Детаљно 
чистимо цео погон. Одређена су и де-
лимично уређена места за одлагање 
отпада - одвезли смо преко 600.000 тона 
материјала који је био складиштен 
претходних 15 година, и то сопственом 
механизацијом. Уведена су правила 
ношења и коришћења ХТЗ опреме и 
контроле од стране руководилаца и 
Службе БЗНР. Строго се спроводе "13 
правила нулте толеранције", а повећа-

"Без незгода, повреда, материјалних   или кварова опреме"
Конференција о безбедности на раду и заштити        животне средине Serbia Zijin Bor Copper

на је провера присутности алкохола 
код запослених. Kако би се смањио ри-
зик од додатног рушења криве пећи у 
наредном периоду, она ће бити накнад-
но осигурана. Kречна пећ није и неће 
бити пуштена у рад због застарелости 
технологије и опреме, јер се не може 
гарантовати сигурност од хаварије и 
смањења концентрације угљен-монок-
сида. Поново је актуелизован проблем 
снабдевања пијаћом и индустријском 
водом који није решен од оснивања 
фабрике. Основни проблем у ЗЖС је 
застарелост опреме. Потребно је наста-
вити пооштрену контролу поштовања 
правила Службе БЗНР и поставити ви-
део-надзор на свим кључним местима, 
како би се повећала безбедност и спре-
чило отуђивање имовине. 

Градислава Бусић, руководилац 
кривељског каменолома, потенцирала 
је "да се 20 година ништа није улагало, 
чак се ради камионом који је јединстве-
ни примерак у свету". - Набављена је 
заштитна опрема, а почеће и обука 
радника. Заједно са машинском служ-
бом биће отклоњени проблеми у пого-
ну дробљења, па ће се експлоатација 
камена на копу обављати по пројекту. 
Највећи проблем је велика количина 
прашине која угрожава куће у близини 
каменолома. 

Славиша Буђелан из Службе за 
контролу квалитета најпре је казао да ова 
конференција представља "надоградњу 
интегрисаног система менаџмента 
(ИМС-а) у пракси и пример посвећености 
руководства Kомпаније функционисању 
стандарда." - Постојећа документација 
ИМС-а се састоји од 32 процедуре и 

седам заједничких упутстава који опи-
сују све процесе у Kомпанији. Она је 
усаглашена са законским обавезама 
Kомпаније, а усаглашава се и са но-
вим захтевима  кинеског менаџмента. 
"Покривене" су области БЗНР и ЗЖС 
са по четири процедуре, плус две зајед-
ничке за оба сектора. Једном годишње 
имамо незаобилазну интерну проверу 
система, а обављају је наши обучени 
проверавачи (преко 30). Овогодишња 
је спроведена крајем маја и почетком 
јуна и била је врло детаљна. Пронађе-
не су 162 неусаглашености, од којих 
је до надзорне провере у септембру 
већина отклоњена. Неопходно је даље 
усклађивање система за постојећу до-
кументацију ца циљем даљег напретка 
и преласка на нови стандард из обла-
сти БЗНР (ИСО 45001).

Ј. Станојевић

Милан Јовановић

Негован Аксић

Градислава Бусић
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER -За девет месеци ове 
године укупан број повреда на раду у Serbia Zijin Bor 
Copper мањи је за 48 одсто него у истом периоду про-
шле (предњачи РББ, где је забележено смањење од 56 
процената). Како је истакао Саша Перишић, руково-
дилац Сектора за безбедност производње, Компанија 
је своју опредељеност да БЗНР стави у приоритете 
пословања показала кроз три пута већа средства 
уложена у безбедност у односу на лане. Оријентаци-
они планови за наредну годину су, такође, три пута 
већи. У оквиру својих активности и настојања да 
имплементира систем БЗНР, у претходном периоду 
написано је, евидентирано и издато око 500 налога 
за отклањање техничких недостатака који утичу на 
безбедност на раду и здравље запослених. 

Обављене су све кварталне инспекције, уста-
новљене обавезе месечних инспекција и све су урађе-
не (око 30 одсто недостатака је отклоњено) што овде 
оцењују да није задовољавајуће, али је значајно боље 
него у истом периоду минуле године). Написано је 
преко 60 иницијатива за покретање дисциплинских 
поступака против запослених који нису поштовали 
мере БЗНР. Урађено је нешто мање од 36.000 кон-

SERBIA ZIJIN BOR COPPER – До инста-
лирања великих пројеката, који ће из корена 
променити изглед животне средине у Бору и 
околини, Serbia Zijin Bor Copper спроводи мере 
и предузима кораке у правцу одрживог развоја 
на еколошки прихватљив начин. Са циљем да 
ублажи све негативне утицаје на животну среди-
ну и, у крајњем исходу, потпуно их елиминише, 
Компанија ревносно ради у у области екологије 
и њене заштите.

-За девет месеци ове године у заштиту 
радне и животне средине уложено је више од 
70 милиона динара. Правилним одлагањем 
опасног отпада, отпремљено је, уз ангажо-
вање трећих лица,  220 тона опасног и осам 
хиљада тона металног отпада, што је при-
ближно целокупној количини за претходну 
годину. Збринуто је и отпадно моторно, ма-
шинско и трансформаторско уље. Примењи-
ване су, такође, мере стабилизације прашине 
на коповима, одлагачу коповске јаловине и 
терцијалном дробљењу. Када је реч о третма-

трола присуства алкохола у даху запослених. Интен-
зивно се сарађивало са Домом здравља и Болницом 
у спречавању злоупотреба боловања и, сходно томе, 
број изгубљених дана по основу повреда на раду у 
овогодишњем деветомесечју мањи је у односу на 
лањски за 13,3 одсто. У истом периоду и за исти про-
ценат смањен је и укупан број боловања. С обзиром 
на 5,6 одсто више запослених у Компанији него 2018, 
тај резултат сматрају још  респектабилнијим.  

- Ово је кратак приказ параметара који 
доказују да садашње стање система БЗНР у Ком-
панији у значајној мери показује напредак. Међу-
тим, у нашем сектору немамо никакву дилему да 
резултати нису довољни. С обзиром на кадровску 
структуру у Компанији и врло богато радно ис-
куство наџорно-техничког особља (НТО) и ру-
ководилаца, као и њихову бројност, сматрамо да 
морају бити знатно бољи. Компанија има тај по-
тенцијал, али још увек не постоји потребан ниво 
свести када је у питању безбедност и здравље на 
раду, као ни ниво идентификације са Компанијом, 
тако да тај, по нашем мишљењу врло гломазан 
апарат - НТО - мора да прихвати своју обавезу по-

ну отпадних вода, оне из “Великог Кривеља”, 
“Јаме” и “Новог Церова” сада се препумпа-
вају у јаловишта ради даље рециклаже, али 
и смањења негативног утицаја на квалитет 
воде у Борској реци. Препумпавају се и от-
падне воде из Електролизе, које сада рецир-
кулишу унутар процеса, па се на тај начин 
смањују количине које се испуштају – каже 
Мирјана Марић, руководилац Сектора за за-
штиту животне средине.

Обуке за запослене на ове, али и теме као 
што су евиденција управљања отпадом и основ-
ни еколошки стандарди су редовне, додаје Ма-
рићева. Наглашава и да на основу детектованих 
проблема њен сектор има дефинисане планове и 
циљеве.

-Проблеми постоје и свесни смо да мо-
рамо да уложимо додатни напор да их откло-
нимо. У “Церову” имамо проблем са водоса-
бирником у близини реке Ваља Маре, који 
је саниран али су потребне пумпа и пратећа 
инсталација како бисмо воду препумпали у 

штовања свих норми безбедности у свакодневном 
раду. Из тог разлога смо почетком године органи-
зовали додатне обуке за НТО у целој Компанији, 
и издали налог за израду плана обуке од седмог 
октобра до краја године. За све запослене са по-
себним нагласком на НТО. У циљу побољшања 
система БЗНР и формирања документације, уве-
дена је обавеза свим руководиоцима о дневним, 
недељним, двонедељним и месечним инспекција-
ма ради праћења реализације послова у овој обла-
сти – рекао је Перишић. 

Издато је и Обавештење број 39, са акцентом 
на четири правила неодустајања када су у питању 
инциденти на раду у Компанији (неодустајања од 
анализе инцидента, утврђивања одговорности поје-
динаца у сваком инциденту, предузимања мера да се 
услови побољшају и реализације свих неопходних 
додатних обука за избегавање инцидента). Тренутно 
се контролише примена мера за заштиту од пожара у 
Компанији и сагледавају највећи ризици који у овом 
тренутку представљају опасност по БЗНР. У наред-
ном периоду планирано је и опремање просторија и 

еколошко језеро и припремили се за зимски 
период. На кривељском копу се уређује лока-
ција за привремено одлагање отпада, али тре-
ба још много труда да се она доведе у стање 
какво прописују закон и стандарди. Тамо мо-
рамо да направимо таложнике и водосабир-
нике јер се у јесен и зими материјал спире ка 
реци. Таложник је потребан и на дробљењу 
– каже она.

У “Јами”, по њеним речима, интерна 
контрола стандарда имала је замерку што нема 
сабирника за заливну воду која се ствара услед 
прања резервних делова, па је он потребан ради 
њене филтрације. Сервисно окно, пак, има про-
блем адекватног објекта за смештај отпада јер 

актуелни није довољно заштићен од спољашњег 
утицаја.

-У Топионици и Сумпорној и даље има-
мо прекорачења емисије сумпор-диоксида и 
ПМ 10 честица, па ћемо поставити хаубу за 
одвод димних гасова, изградити постројење 
за одсумпоравање и извршити техничку на-
доградњу топионице како бисмо побољшали 
ефикасност и стабилност њеног рада и произ-

простора за едукацију свих запослених Компаније у 
овој области. 

- Zijin има врло високе стандарде када је у 
питању безбедност и здравље на раду. У Сектору 
нисмо имали проблема да то схватимо и прихва-
тимо и нисмо имали неспоразума и неразумевања 
са  делом кинеског менаџмента. Систем БЗНР 
РТБ-а Бор у ранијем периоду је формално-прав-
но био уобличен кроз документацију, али је фак-
тички био врло јалов, односно индиферентан. 
Захваљујући заједничким активностима, по-
стигнути су резултати који показују побољшање 
стања – најпре тренд опадања броја повреда на 
раду, као основног показатеља функционисања 
система. Не сумњам у спремност свих да тај си-
стем заједничким снагама уградимо, али морамо 
уложити додатни напор да то пренесемо на колеге 
који заједно са нама руководе и управљају по-
словним функцијама, као и обавезу прихватања 
одговорности за дешавања и све у процесе у Ком-
панији, па и оне који дефинишу БЗНР – закључио 
је Перишич.

Ј. Станојевић

водног процеса – подвлачи руководилац Секто-
ра за заштиту животне средине.

Мајданпек, по њеним речима, има слич-
не проблеме у рударству: прашину у погону 
дробљења, али и велике залихе отпада и неу-
ређене привремене локације за одлагање.

-Циљеви су јасни, па морамо да смањи-
мо емисију гасова и прашкастих материја, 
предамо све генерисане количине отпада 
овлашећним оператерима, смањимо утро-
шак воде и омогућимо рециркулацију оне 
техничке, редукујемо потрошњу опасних хе-
микалија – реагенаса и едукујемо запослене 
о значају екологије и примени мера зашти-
те. Планови су велики и срећни смо што је 
Компанија оријентисана у смеру побољшања 
радне и животне средине. Један од сегмената 
тих планова је и израда нацрта о збрињавању 
отпада и усклађивање са повећањем произ-
водње и набавком нове опреме за “Церово”, 
на пример. На копу “Велики Кривељ” у току 
је израда привременог сервиса и таложника 
у складу са законском регулативом, а за То-
пионицу се израђује акциони план смањења 
емисије гасова и прашкастих материја. Тај 
план предвиђа додатна улагања и њиме ће 
бити прецизирани динамика и реализација 
инвестирања у металуршка постројења. На-
стојаћемо да урадимо привремена складишта 
отпада и да га класификујемо и разврстамо. 
Почели смо и озелењавање и оплемењивање 
девастираних површина – каже Мирјана Ма-
рић.

На главним рударским површинама за-
сађено је 20.800 стабала багрема и хиљаду и по 
топола а, дуж пута ка Јами и слободним површи-
нама рудника, озелењена је травом површина од 
10 хиљада квадратних метара. Падине депоније 
рударског отпада и бране флотацијских јало-
вишта биће озелењене и рекултивисане након 
њихове стабилизације. Г. Тончев Василић

Преполовљен број повреда на раду
Деветомесечни извештај Сектора за БЗНР

За девет месеци ове године број повреда у Компанији мањи за 48 одсто него у 
истом периоду прошле (предњачи РББ, где је забележено смањење од 56 про-
цената). – Уложено и три пута више средстава у безбедност него у лањском 
деветомесечју. – С. Перишић: Не сумњам у спремност свих да тај систем зајед-
ничким снагама уградимо, али морамо уложити додатни напор да то пренесе-
мо на колеге који заједно са нама руководе и управљају пословним функција-
ма, као и обавезу прихватања одговорности за дешавања и све у процесе у 
Компанији, па и оне који дефинишу БЗНР

前九个月安全生产部报告

因工受伤人数减半

Системско решење еколошког наслеђа
У заштиту радне и животне средине досад уложено преко 70 милиона динара

至今环保投资超过7000万第纳尔

生态遗留问题的系统解决方案

Мирјана Марић: Морамо да смањимо емисију гасова и прашкастих материја, предамо све 
генерисане количине отпада овлашећним оператерима, смањимо утрошак воде и омо-
гућимо рециркулацију оне техничке, редукујемо потрошњу опасних хемикалија – реагена-
са, едукујемо запослене о значају екологије и примени мера заштите. Планови су велики и 
срећни смо што је Компанија оријентисана у смеру побољшања радне и животне средине

Саша Перишић и Guo Yunqing

"Гробље " старих гума код мајданпечког ПУС-а

Мирјана Марић
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在 防 火 上 投 资 了 2 0 0 万 第 纳 尔

修复老旧设备

SERBIA ZIJIN BOR COPPER  – Да ли 
су струја и гас у производним погонима, 
складиштима,  радионицама, канцеларија-
ма и осталим радним просторијама довољ-
но безбедни и постоји ли свуда адекватна 
противпожарна опрема, у каквом су стању 
струјне инсталације и агрегати који кори-
сте гас и да ли постоје адекватни услови за 
превентиву заштите од пожара, само је део 
специјалног надзора који је у првој дека-
ди октобра спровео Сектор за безбедност 
производње (БЗНР и ЗОП). Прегледане су 
све производне и непроизводне просторије 
у Kомпанији, као и места где бораве кине-
ске колеге, проверени степен организације 
заштите од пожара у запаљивим подручји-
ма и збрињавање опреме која је склона 
изазивању пожара, а над мерама заштите 
од пожара за све активности у Јами спро-
ведена је свеобухватна контрола. У оквиру 
надлежности свих сектора, нарочито у об-
ласти производње, проверено је и да ли је 
извршена заштита од шумског пожара. 

У оквиру ове акције, коју су у задатак 
добили од менаџмента Zijin Мининг Групе 
и Сектора за прекоокеанске операције, над-
лежни у Сектору безбедности и здравља на 
раду прегледали  су 2.838 противпожарних 
апарата и 96 хидраната. – Сектор БЗНР 
није запоставио ни остале послове, па 
је паралелно са овом акцијом редовно 
организовао обуке за запослене из обла-
сти безедности, а насумично и без најаве 
провераван је и дах на алкохол. За месец 
дана издата су и 53 налога за отклањање 
разних недостатака, реализовано је 
1.275 обука и спроведено  4.150 контрола 
алкохола у даху. Све колеге уложиле су 
велики труд и показале одговоран при-
ступ овој области, а највећа потврда је 
чињеница да се у последњих месец дана 
ни у једном огранку није догодила нијед-
на повреда на раду – истакао је руководи-
лац Сектора за безбедност и здравље на 
раду, заштиту од пожара и одбрану Саша 
Перишић.

Г. Тончев Василић

Kонтрола као превентива 
заштите од пожара

Ради ефикаснијег управљања заштитом од 
пожара и уклањања потенцијалних опасности:

У оквиру специјалног надзора, који је у првој декади октобра спровео Сектор 
за безбедност производње (БЗНР и ЗОП), прегледане су све производне и не-
производне просторије у Kомпанији, као и места где бораве кинеске колеге

高效防火、消除隐患

预 防 火 灾

РБМ. - Служба за безбедност и здравље на 
раду (СБЗНР) у Руднику бакра Мајданпек 
за све запослене припремила је мале бро-
шуре са “13 тачака нулте толеранције”. 
На брошури, која је уз потпис достављена 
сваком раднику, побројена су правила и 
уз свако исцртан знак који упозорава да је 
реч о онима за чије “кршење” послодавац 
нема толеранције и за које раднику може 
да откаже уговор о раду - каже Драгиша 
Анђелковић из СБЗНР у РБМ-у. Додаје да 
је Служба имала задатак и обавезу да сваког 
запосленог још једном упознају са могућим 
последицама за непридржавање, односно 
непоштовање  “правила нулте толеранције”. 

Послодавац, наиме, неће толериса-
ти употребу алкохола и опијата, а потом се 
наводе и забране физичких напада и обра-
чуна, блокирања и постављања контролних 
уређаја, забране приступа деловима обеле-
женим упозоравајућим знаком опасности, 
боравка у ограниченим просторима, из-
вођења радова са отвореним пламеном или 
изворима топлоте, рада на висини, кретања 
испод висећих терета, до забране пушења 
и употребе отвореног пламена у запаљивој 
области.

Реакције запослених који су и кроз 
обавезну едукацију већ добро упознали 
поменуту материју, углавном, су са одобра-
вањем прихватили ово упозорење. - Већина 
радника је имала одређена предзнања у 
овој области, а сада су најстрожа правила 
само апострофирана и листом наведена 
као „црвена линија“ која се не сме прећи. 
Нема негодовања од стране радника, јер 
је њихова дужност и обавеза да се придр-

РБМ. -  Током ове године у противпожарну 
превентиву у Руднику бакра Мајданпек уло-
жено је два милиона динара за скоро 1.300 
појединачних елемената, односно, ставки 
важних за функционисање ове области од 
изузетног значаја у Служби безбедности и 
здравља на раду. Списак набављене опреме, 
заштитних средстава и услуга је подужи, 
као и потреба њиховог обнављања, па не из-
ненађује да се на њему нашло готово све, од 
апарата, испитивања исправности, до серви-

жавају прописа. То су захтеви послодав-
ца, али у циљу пуне безбедности на раду 
самог и сваког од запослених. Јер, осим 
бриге о сопственој, мора бити заједничка 
и брига о безбедности других лица која 
бораве или раде у непосредној близини и 
која се не сме довести у питање - наглашава 
Анђелковић.

Поменутих правила ће морати да се 
придржавају посетиоци и сви други које 
обавезе доведу у круг рудника. Обавеза 
послодавца је да свако лице које се нађе 
у кругу рудника буде упознато, информиса-
но о правилима, обавезама и дужностима 
које су неопходне за безбедно кретање и рад 
у руднику. Међу њима је и 13 тачака нулте 
толеранције, а ко их прекрши доводи себе у 
ситуацију да одмах буде удаљен из круга руд-
ника.Примену ових, као и других мера без-
бедности, контролисаће запослени у СБЗР, 
а непосредни руководиоци, сви у низу руко-
вођења, имају обавезу да посао организују 
тако да рад буде безбедан и да о евентуалним 
ризицима и опасностима упознају сваког 
радника. Поводом тога се одржавају састан-
ци пре почетка и на крају рада на којима се 
непосредно извршиоци упознају са свим ме-
рама, недостацима и неправилностима.

Резултат ових активности треба да буде 
смањење и елиминисање свих нежељених 
последица по безбедност и здравље на раду 
упркос захтевности самог посла у руднику. 
Циљ Kомпаније је, пре свега, безбедан рад 
и производња, а то значи да се максимална 
производња остварује уз масималну безбед-
ност и без иједне повреде на раду. 

 С. Вукашиновић

"Црвена линија" која се не прелази

Обновљена дотрајала опрема

Мајданпечким радницима дате брошуре

У противпожарну превентиву ове године уложена два милиона динара

Непоштовањем било које од  ових мера радници ризикују отказ уговора 
о раду. - Захтеви послодавца су обавеза и тзв. трећих лица које природа 
посла и обавезе доведу у круг рудника 

向马矿员工发放“ 13条零容忍制度”手册

不可越过的“红线 ”

сирања свих важних карика система заштите 
од пожара.

 - Најважније је да је испоштована за-
конска регулатива у испуњењу свих закон-
ских услова, сервисирању свих стабилних 
система за гашење пожара, на возилима, 
дробљењу, багерима, бушилицама и свим 
местима на којима је то неопходно, као и 
куповина нових противпожарних апарата 
- објашњава Игор Младеновић, руководилац 
Службе заштите од пожара и послова плани-

рања припрема за одбрану, где је Zijin прогла-
шен субјектом од важности па има обавезне 
активности по том основу.

Kроз превентиву, средства су, међутим, 
уложена и у едукацију. Област противпожарне 
заштите једна је од оних у којима је превенти-
ва драгоцена и много пожељнија од санације 
нежељених последица будући да је ватра “оду-
век била добар слуга, али зао господар”. - Два 
запослена полагала су стручни испит пред 
комисијом МУП-а, што је била и законска 
обавеза лица које приступа Служби зашти-
те од пожара, али значајније је да редовне 
едукације организујемо и за запослене, а 
посебно новоипримљене раднике које треба 
увести у сложени систем заштите од пожара 
који треба да познаје свако од запослених - 
додаје још Младеновић. - Сви новопримље-

ни, а било их је 195, успешно су савладали ту 
обуку. Поред тога, у складу са законом који 
регулише ову област, сваке треће године ор-
ганизујемо проверу знања запослених, а до 
сада је она организована за 391 запосленог.

У наредном период Служба планира да 
настави истим интензитетом проверу знања 
запослених, али и замену старих и дотрајалих 
ПП апарата, на којима је немогуће обавити 
ХПВ, а и јефтиније је набавити поузданије и 
ефикасније апарате него тестирати старе који 
су још увек употребљиви. Још истичу да би у 
раду били ефикаснији да није сталних тешкоћа 
у организацији превоза до свих места до којих 
треба стићи у једном великом и разуђеном си-
стему какав је рудник у Мајданпеку.

С. Вукашиновић

Посебну обуку из области заштите од пожара успешно прошло 
195 новопримљених радника
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. -  Од 14. 
до 25. октобра сваки запослени у Serbia 
Zijin Bor Copper, у просеку, засадио је 
по две саднице црног бора. Посађено 
је укупно десет хиљада садница црног 

Екологија

РБМ. - Дајући свој допринос концепту 
заштите животне средине, који под сло-
ганом„Бистре воде и зелене планине су 
наше злато и сребро“, реализује компа-
нија Serbia Zijin Bor Copper, у огранку 
Рудник бакра Мајданпек су, у настојању 
да озелене и улепшају животну средину, 
учинили нови напор и више површина 
девастираних рударском активношћу по-
кушали да претворе у мале оазе, у пер-
спективи, зелена острва. Поступајући по 
обавештењу (процедури број 45), а како 
би убрзали темпо обнављања вегетације 
и на више потеза започели подизање зе-

лених рудника, те тако јавности пред-
ставили свој приступ заштити животне 
средине и створили добру основу да се 
уз повећану одговорност људи према жи-
вотној средини, већ почетком јесени реа-
лизовали су предвиђену акцију озелења-
вања и пошумљавања. 

Реализујући захтеве главне групе 
за ову акцију и подгрупе у Сектору за 
заштиту животне средине и екологију, 
у РБМ-у су половином октобра, а након 
опсежних претходних припрема, испуни-
ли захтев да, у просеку, сваки запослени 
засади две саднице. Тако је просторе који 

су до недавно и оку били тешки, а након 
завршене рударске активности оплеме-
нили уношењем укупно 2.564 саднице 
црног бора. 

- Ништа није препуштено случају 
- каже Јагодинка Богдановић из Службе 
за заштиту животне средине и екологију 
у РБМ-у. - Благовремено су означена 
подручја за ову акцију озелењавања, 
Андезитски прст -Праурија изнад ма-
гистралног пута, затим део Андезит-
ског прста код РГП-а, на платоима 
преко пута ПУС-а, а мањи број прео-
сталих садница црног бора је засађено 
и у близини барака у том делу руднич-
ког круга. До тако одређених локација 
предвиђених за садњу допремљени су 
саднице, потребан алат, па и цистерна 
са водом неопходном због дугог сушног 
периода и карактеристика изабраног 

Црни бор за лепшу радну околину
Рекултивација деградираних површина у мајданпечком руднику

На више локација засађено 2.564 саднице црног бора. – Озелења-
вање и пошумљавање се настављају кроз рекултивацију етаже 375  
и припремом сличних активности на „Kалуђерици“

Радници РББ-а посадили 4.400, ТИР-а 3.045 и РБМ-а 2.555 садница црног 
бора. - Реализација концепта заштите животне средине Kомпаније, под 
слоганом, "Бистре воде и зелене долине су наше злато и сребро"

马矿退化区域的复垦

种植的黑松树将提供优
美的作业环境

РБМ. - Kао резултат раније започете ак-
тивности, ових дана из круга Рудника 
бакра Мајданпек овлашћеном операте-
ру “Еко секунд” Београд предата је прва 
количина отпадне контаминиране амба-
лаже. Били су ту акумулатори, никл-кад-
мијумске батерије, трафои, трансформа-
тор, трафо-уље и електронски отпад, а 
припремала се и друга испорука уз назна-
ку да ће убудуће такве акције бити редов-
не (два пута годишње). Почетком године, 
по доласку кинеског стратешког партнера, 
акцијама уређења радног простора и руд-
ничког круга у РБМ-у указан је потребан 
значај. Такав приступ развоју радне дис-
циплине, са циљем да се квалитет стално 
унапређује кроз организацију и стандар-
дизацију у приступу обавезама, донео је 
видљиве промене.

- Kако сличних акција није било 
дуже време, нагомилало се доста тог 
отпада. У том периоду одлаган је на 
више страна, па га је требало покупи-

Прве количине предате оператеру 
清除马矿的危险废物

首批危险废物已转交给专业危废处置公司 

У мајданпечком руднику уклањају опасан отпад

ти и сортирати. То је наслеђе из прет-
ходних година, баласт којег се полако 
решавамо, а да истовремено стварамо 
услове да убудуће управљање отпадом 
буде правилно, а његово одлагање једна 
од редовних активности - објашњава Ја-
годинка Богдановић. Истиче да адекват-
но одлагање тог лома није представљало 
трошак за Kомпанију, будући да је у њему 
било и отпада који откупљивачи плаћају, 
али и оног опасног, за чије одлагање њима 
треба платити. Ипак, велика добит оства-
рена је кроз уклоњен отпад, као и сређе-
нији круг рудника.

На примеру одлагања годинама на-
гомилаваног и разбацаног отпада очиглед-
не су предности примене пет корака за 
промену свести о радном окружењу, а де-
финисаних као сортирање, сређивање, сјај 
и брисање, стандардизовање и одржавање 
– дисциплина. Осим што смета, ружи 
средину и непожељан је, опасан отпад по 
свом пореклу, саставу или концентрацији 
опасних материја може проузроковати 
опасност по животну средину и здравље 
људи и има најмање једну од опасних ка-
рактеристика утврђених посебним пропи-
сима које га чине опасним, укључујући и 
амбалажу у коју је био или јесте упакован. 
Опасним отпадом се стога мора управља-
ти на прописан начин којим се обезбеђује 
најмањи ризик по угрожавање живота и 
здравља људи и животне средине, што се 
овим потезима управо чини.

С. Вукашиновић

терена. Јер, процењено је да је то не-
опходно како би се створили услови да 
се „прими“ комплетан засад, односно 
успешно започне пошумљавање.

Након тога уследила је нова акција 
у којој су крупније саднице црног бора 
засађене на банкини етаже 375, уз корито 
Малог Пека, која је предвиђена за рекул-
тивацију и чему је претходило насипање 
терена земљом, а где се још планира и 
садња багрема. Те, саднице ће, такође, 
бити веће, висине 1,2 метра, а у плану је 
да се на истом простору посеје и трава.

И на „Kалуђерици“ се израдом ета-
жа терен припрема за сличне активности 
које у перспективи рудничком кругу тре-
ба да обезбеде не само лепши, већ и зеле-
нији изглед. 

С. Вукашиновић

Десет хиљада садница на три локације
Kомпанија организовала акцију пошумљавања 

бора на три локације – запослени огран-
ка Рудници бакра Бор 4.400 на доњој 
косини одлагалишта поред прилазног 
пута погону Јама, колеге из огранка То-
пионица и рафинација бакра 3.045 на 

公司组织了种树活动

三个地点的万棵苗

косини у близини радионице борског 
површинског копа, а из огранка Рудник 
бакра Мајданпек 2.555 на банкини ета-
же 375, уз корито Малог Пека.

- Акција озелењавања и по-
шумљавања  за све запослене у Serbia 
Zijin Bor Copper организована је у 
складу са одлуком Kомпаније (оба-
вештење број 45), ради улепшавања 
животне средине, а како би убрзали 
темпо обнављања вегетације и више 

површина девастираних рударском 
активношћу покушали да претворе 
у мале оазе. Све активности одвијају 
се у склопу реализације концепта за-
штите животне средине Kомпаније, 
под слоганом, "Бистре воде и зелене 
долине су наше злато и сребро" – рек-
ла је Ивана Јенић Kомљеновић из 
Сектора за заштиту животне средине и 
екологију Serbia Zijin Bor Copper.

Ј. Станојевић
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ЈАМА. – План производње у Јами до 
краја ове године јесте да се у најста-
ријем и једином руднику са подзем-
ном експлоатацијом месечно откопава 
46.000 тона руде, односно нешто мало 
више од 200 тона бакра. То је произ-
водња која се даје из припремних ход-
ника и „лепеза“ са коте 150 надомак 
највећег рудног тела, односно из „капе“ 
„Борске реке“. У том делу су, каже ру-
ководилац рудника „Јама“ Негован Ак-
сић, све просторије малтене завршене 
и иде се ка површини, одоздо на горе, 
ка котама 130 и 110.  Праве се ходници 
дужине до 50 метара а висине и шири-
не 20 метара и ради се „на даљински“, 
односно утоваривачима за које није не-
опходан руковалац. Ти утоваривачи, али 
и три хидраулична „бумера“, два камио-
на носивости 20 тона, три вентилатора, 
бушалица „симба“ и „нормет“ возило за 
превоз радника купљени су ове године. 
Укупна вредност опреме је близу чети-
ри милиона евра.

- Мислим да кинески партнер 
има добро виђење развоја Јаме, ула-
жу у рудник доста, раде систематски, 
полако, детаљно и воде рачуна о без-
бедности. Тиме се, заправо, највише 
баве и важно им је да се уреде ходни-
ци, све капиталне просторије где се 
ради и пролази. Сада сређујемо нови 
нископ, а морамо и један стари, по-
што је ту улазна ветрена струја. Идеја 
је, када смена сиђе на XV хоризонт, да 
је сачека ново „нормет“ возило и низ 
стари нископ одвезе до XVII хоризон-
та – каже руководилац рудника „Јама“ 
Негован Аксић. 

Систематичан приступ и пројек-
ција развоја „Јаме“ у наредних „хиљаду 
година“ огледа се и у томе што купљена 
опрема још увек није спуштена у руд-
ник. Није опредељена метода откопа-
вања „Борске реке“, још увек се вага о 
томе, али у међувремену и ради рудар-
ски пројекат.

- По главном рударском пројек-
ту Института за рударство и металур-
гију, којим су обухваћене рудне резер-
ве „Борске реке“ до коте -450, план 
је да се у прве три године откопава 
3,3 милиона тона руде, а следеће три 
6,6 милиона тона руде годишње. Ин-
вестиционим програмом, поред нове 
рударске механизације, предвиђена је 
нова флотација, постројење за паста 
засип, три нова вентилациона и по 
једно ново сервисно и извозно окно. 
У студији је све прецизирано и знају 

се локације и димензије свих окана 
(биће дубине до 900 метара и пречни-
ка шест до седам метара), као и то где 
ће за две-три године бити изграђена 
нова флотација која треба да прера-
ди тих 6,6 милиона тона руде. То је, 
укратко, план за „Борску реку“ нај-
мање у наредних 40 година. Јер, ако 

имамо оверених 320 милиона тона руде 
и годишње дајемо шест милиона тона 
просечног садржаја 0,6%, то је преко 
30 хиљада тона бакра годишње. Толико 
„Јама“ није давала ни у њеним „злат-
ним годинама“ – истиче Аксић.

На питање када почиње та прва 
етапа експлоатације „Борске реке“, ру-
ководилац „Јаме“ одговара да она већ 

тече и да је план да се 2021. године 
производња подигне на милион тона 
руде, а наредне на три милиона тона. – 
Треба уредити централно рудно окно 
и реконструисати дотрајале извоз-
не машине (из '76.), а то ћемо марта 
наредне године. До тада, максимум 
који можемо да дамо из припремних 
ходника и „лепеза“, пошто немамо 
паста-засип и постројење, па сваки 
други ходник прескачемо јер не сме-
мо да остављамо отворене просторе, 
јесте тих 200 тона бакра месечно. У 

рудном телу „Тилва рош“ остало је 
још око 100 хиљада тона руде и у „Т3“ 
око три и по милиона тона, али то за 
сада не дирамо – каже Аксић. 

„Борска река“ има преко милијар-
ду тона руде у којој је, како се про-
цењује, преко три милиона тона бакра. 

Истражена је само до коте -450 и резер-
ве су јој оверене на 320 милиона тона 
руде. Треба је доситражити, посебно 
њен северни део испод коте -235. Даља 
истраживања и бушења обављаће се, 
сасвим сигурно, паралелно са интензив-
нијом експлоатацијом. 

Г. Тончев Василић

Само у опрему уложено четири милиона евра
Ради се рударски пројекат експлоатације „Борске реке“ у две етапе, за наредних шест година

По пројекту Института за рударство и металургију, којим су обухваћене рудне резерве „Борске реке“ до коте -450, план је да се у 
прве три године откопава 3,3 милиона тона руде, а следеће три 6,6 милиона тона руде годишње. – Инвестиционим програмом, 
поред нове рударске механизације која пристиже, предвиђена је нова флотација, постројење за паста засип, три нова вентила-
циона и по једно ново сервисно и извозно окно. – Негован Аксић: Мислим да кинески партнер има добро виђење развоја Јаме, 
улажу у рудник доста, раде систематски, полако, детаљно и воде рачуна о безбедности

正在设计未来六年的“波尔河”采矿项目，分为两个阶段

仅设备投资400万欧元

У Јами је октобра откопано 50.000 тона руде и то је најбољи  
месечни резултат откад рудник послује у саставу нове компаније

Један од три нова хидраулична "бумера" ради на коти -130

"Борска река" истражена је само до коте -450 и резерве су јој  
оверене на 320 милиона тона руде

Нова опрема је у међувремену премештена у хангар
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ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Сунцем обасјан 
октобар донео је кривељским рударима 
производне учинке који су десетак дана 
пре истека месеца већ били бољи у од-
носу на оно што је планирано. Укупне 
ископине су још 21. октобра биле на 101 
одсто плана, првенствено због учинка у 
раскривању и остварених 10 одсто више 
јаловине од онога што је писало „на па-
пиру“.

-Са рудом смо на 80 одсто пла-
на и то само зато што откопавамо 
тврду и силификовану са нижих ета-
жа копа. Просто, она је на реду, али 
смо отворили и етажу 305 у захвату 
југоисток и одатле дајемо четвртину 
укупних количина. Ту је руда мек-
ша, па правимо композит да лакше 
стигне до флотације. Сада смо на 
дневној преради око 27 хиљада тона 
руде, а кад стабилизујемо дробљење 
биће опет оптималних 30 хиљада. 
Искоришћење на бакру, квалитет и 
влага у концентрату су одлични, па 
кривељска флотација без проблема 
испоручује топионици производ баш 
онакав какав јој треба - каже руко-

водилац рудника „Велики Kривељ“  
Видоје Адамовић.

План за октобар од 2,776 милиона 
тона ископина, додаје он, упркос про-
блемима на транспортном систему за 
јаловину и старим агрегатима у погону 
дробљења руде, биће сигурно остварен.

- Секундарно и терцијарно 
дробљење, баш због дотрајалих агре-
гата, није могло да испрати капаци-
тет флотације иако се непрестано 
радило. Поручени су нови редукто-
ри и њиховом уградњом поузданост 
овог погона ће порасти, а услови рада 
биће бољи. Стигла је и четврта тер-
цијарна дробилица ХП6, па ће и њено 
инсталирање (до средне новембра) 
изоштрити слику дробљења. Kључ-
на ствар је пројекат отпрашивања за 
сва три степена дробљења руде, а то 
се увелико припрема – открива Ада-
мовић. 

Октобра у „Великом Kривељу“, 
због погона чланкастих додавача, обе 
линије транспортног система за ја-
ловину нису радиле, па је учинак у 

раскривању само на „први поглед“  
изненађење.

-Лако је када имамо довољан 
број камиона уз багер на етажи 500, 
где скидамо јаловину. Са те пози-
ције материјал смо возили на одла-

галиште, које је баш у непосредној 
близини. Ужурбано раскривамо југо-
источни део копа како бисмо што пре 
и тамо дошли до квалитетније руде 
– и по садржају, и по чврстоћи. Тиме 
„улазимо“ у срж приче о проширењу 
копа ка истоку и капацитету рудника 
од 20 милиона тона руде годишње. То 
је план који треба да се реализује у бу-
дућности, а до тада треба изградити 
и нову флотацију јер са 10,6 милиона 
тона руде идемо на скоро двоструко 
више – каже руководилац највећег руд-
ника у саставу Serbia Zijin Bor Copper.

Увертира за све ово о чему Ада-
мовић говори за „Kолектив“ јесу нова 
опрема, и основна и помоћна, као и 
нови радници.

-Kоп сада има довољно рудар-
ске механизације и нема препрека 
да се развија и шири. Ради се са пет 
бушалица (три велике и две мале), 
шест великих багера „кашикара“ и 
23 камиона. Расположивост опреме 
је добра и можемо да дамо велике ко-
личине ископина. Од почетка године, 
дакле за десет месеци, дали смо пет 
одсто бакра у концентрату више него 
лане и чак 43% раскривке. Досад смо 
откопали смо 14 милиона тона јало-
вине, а до краја године биће сигурно 
18 милиона тона – тврди Видоје Ада-
мовић.

Kривељски коп је и безбедан руд-
ник. Увек је то био, али је од ове године 
том сегменту пословања посвећена до-
датна пажња.

-Kолико је безбедан рад важан, 
најбоље се види на недељним коле-
гијумима. Иако се на тим састанцима 
говори о производњи, сваки извештај 
почиње резулатима у области безбед-
ности и здравља на раду. Доста смо и 
ми урадили у том сегменту, а у прилог 
нам иду бројке. Нула повреда на раду, 

нула трошкова за повреде и нула 
трошкова за хаварије! Изградили 
смо два паркинга, уредили канализа-
цију код радионице и простор око ње, 
магацин резервних делова и остало. 
Очекујемо да нам стигну и мобилне 
радионице за одржавање (камиони са 
сандуком и алатом), што ће скратити 
време поправки – наводи Адамовић.

Од помоћне механизације и опре-
ме, које доприносе бољој организацији 
послова у руднику, набављена су возила 
за превоз радника и експлозива, цистер-
на за гориво, солана са раоником и једна 
мобилна дизалица носивости 25 тона.

Г. Тончев Василић 

Обрачун код дробилица
Стабилизација погона дробљења у фокусу пажње кривељских рудара

Из Kривеља од почетка године дато пет одсто бакра у концентрату више него лане и чак 43% раскривке. – Kоп функционише без 
икаквих проблема, планови се остварују, води се рачуна о безбедности. Једини проблем, као последица откопавања силифико-
ване руде која је дошла на ред, „лежи“ у погону секундарног и терцијарног дробљења, па је у наредном периоду кључна ствар 
његово отпрашивање, каже руководилац рудника „Велики Kривељ“ Видоје Адамовић

破碎稳定性成为VK矿工专注

与破碎机打了一场赢仗

Кад мрак падне на "Велики Кривељ"

Јаловину скидају и у трећој смени

Примарно дробљење
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РБМ. - Октобарска производња у Руд-
нику бакра Мајданпек на Површин-
ском копу није достигла планске зах-
теве први пут после три летња месеца 
у којима је одличан и одговоран рад 
резултирао остварењем плана, али су 
зато, захваљујући повољном садржају 
и доброј преради у Флотацији, успели 
да испуне плански задатак на бакру у 
концентрату и племенитим металима. 
Показавши да када се створе услови у 
производњи резултати не изостају, сада 
се у средиште пажње уводи настојање 
да се трошкови смање и сведу на реалне 
и оправдане, као начин да се побољша 
укупни пословни резултат.  

- Чести кварови и многоброј-
ни проблеми са механизацијом, по-
себно, утоварном обележили су рад 
у октобру, тако да је сва прилика да 
плански задатак укупних ископина 
неће бити у потпуности реализован 
(за 27 дана је 93,5 одсто), иако је учи-
нак завидан у поређењу са месечним 
остварењима у првој половини годи-
не - вели Пеко Минић, технички руко-
водилац на Површинском копу РБМ-а.  
- "Чока Мускал", на пример, због 
неисправног "ОK" багера нема до-
бар октобарски резултат, а само један 

РБМ.- Пловећа пумпна станица, 
постројење од посебног значаја за снаб-
девање флотацијске производње технич-
ком водом, требало би да 25. децембра 
проради на новој локацији, у средњој 
ували, из које би према ранијим прорачу-
нима, базираним на мањој производњи, 
требало да обезбеђује сигурно водоснаб-

девање и рад флотације РБМ-а за времен-
ски период од 10 до15 година, без обзира 
на временске прилике. 

"волво" утоваривач тај недостатак 
није могао да надомести. Располо-
живост тешких возила била је добра, 
ситуација са бушилицама,  упркос 
тешкоћама, повољнија него прет-
ходних месеци, а "Фаза 1" радила је 
смањеним капацитетом због присут-
них проблема са траком 06. Последње 
седмице октобра било је предвиђено 
да се на њој замени хиљаду метара, а 
да се истовремено, током тих дана са-
нирају улегнућа и клизишта низ тра-
су, како се не би кратила споља. 

И док на укупним ископинама, 
после три узастопна месеца, пребачај 
изостаје, резултат бакра, захваљујући 
повољном садржају сасвим је задо-
вољавајући.

У Флотацији се коначно могу по-
хвалити остварењем месечног плана. 
Захтевана количина бакра у концентра-
ту, пребачај злата и сребра у концентра-
ту, обележавају октобарски резултат до-
датно побољшан траженим квалитетом 
и одличним искоришћењем.

Јелена Ђурић, главни инжењер 
за флотацију, наглашава да се прера-
да одвија сходно допреми руде која се 
комплетно прерађује, а да је за 27 дана 
октобра производња за проценат изнад 

планских захтева. У принципу се, каже, 
ради са девет секција, тако да само недо-
статак руде и планирани ремонти утичу 
да се неки делови нађу изван функције: 
- Највећи проблем за производњу у 
овом тренутку представља стање у 
погону дробљења. У настојању да то 
поправимо, формирали смо посебне 
екипе, направили план чишћења и са-
нацију свега што би сметало одвијању 
производног процеса. Појачали смо 
контролу надзорно техничког особља 
у допреми и истовару руде, па се нада-
мо да ће све предузете мере у наредном 
периоду дати резултате”- објашњава 
Јелена Ђурић.

Упоредо са производњом, обавље-
но је много других послова од посебног 
значаја, почев од планираних ремон-

та који подразумевају замену облога и 
гредица на млиновима са шипкама у 
самој флотацији, припремних радова за 
уградњу нове дробилице на дробљењу, 
а у оквиру филтраже и промене техно-
лошке шеме уграђују се пумпе да би 
омогућиле континуирани рад филтер 
пресе са 55 одсто, са циљем да се вла-
га концентрата спусти испод тражених 
девет одсто. 

Бранислав Томић, руководилац 
огранка РБМ, не пропушта да нагла-
си и значај смањења трошкова. Само 
наизглед нови задатак захтева да се 
на сваком радном месту кроз редовно 
обављање посла, пуну одговорност и 
бригу о безбедности, учини све да се 
трошкови сведу на реалне и оправдане. 

С. Вукашиновић

После три одлична месечна резултата, на Површинском копу ок-
тобарски циљ није остварен у потпуности, али су повољан садр-
жај и добра прерада у Флотацији омогућили остварење плана ба-
кра и племенитих метала. – Следећи задатак смањење трошкова 

Велики кран би требало да стигне 20. новембра и започне 
вучу композиције, пловеће пумпне станице са прилазним 
мостом на ново одредиште

Одлично искоришћење бакра и племенитих метала

Пловећа пумпна станица на новој локацији

Флотери "испеглали" подбачај у рударској производњи

За сигурније водоснабдевање и рад флотације

浮选厂成功解决了矿业生产量不达标的问题

为了更安全供水及浮选生产

铜和贵金属的回收率良好

船泵站在新位置

Годинама пролонгиран посао из-
мештања постојеће пловеће пумпне ста-
нице, пре неколико година је покренут 
као велика инвестиција вредна око 1,3 
милиона евра, да би се тек у овој и кроз 
пословање са стратешким партнером, 
стигло до завршне фазе. Притом, акту-
елни менаџмент се определио не само за 

премештања постојеће, већ и подизање и 
опремање још једне пловеће пумпне ста-
нице. 

Светомир Мустецић, главни ин-
жењер за инвестиције и развој, доследно 
прати реализацију овог пројекта: - Kом-
плетан понтон је завршен. Инста-
лиране су четири пумпе, колико већ 
имамо и подиже наградња понтона. У 
међувремену је урађен и плато на но-
вој локацији, а ради се прилазни пут. 
Увелико се изводе и електрорадови, 
постављају каблови, и тај део посла 
одвија по динамичком плану према 
којем 25. децембра пловећа пумпна 
станица треба да се пусти у рад - каже 
Мустецић. - Недостају два електромо-

тора за још две пумпе. Због дугог рока 
испоруке од 120 дана, оне ће накнадно 
стићи, па ће пловећа пумпна станица 
бити пуштена у рад са четири пумпе и 
две у резерви док не буду комплетиране.

Велики кран би требало да стигне 
око 20. новембра, па ће након његовог 
постављања започети померање, однос-
но вуча композиције у којој ће се, уз пло-
већу пумпну станицу, налазити и прилаз-
ни мост, будући да је дошло до кашњења 
израде прилазног пута до платоа.

С. Вукашиновић    

ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВОВОДА
- Поред пресељења пловеће пумпне станице, чишћење цевовода од на-
слага материјала таложеног током деценија коришћења, има посебан 
значај за снабдевање флотације РБМ-а техничком водом. Стручњаци “Ен-
виросерва” из Београда ангажовани су за посао који је потрајао дуже него 
што се очекивало, јер су наслаге материјала биле много веће, од претпо-
стављених  са којима се ушло у тај посао. Наслаге депонованог каменца 
захватиле су и до 50 одсто пречника цеви, а местимично их готово потпуно 
затвориле: - Тај посао се обавља са изузетним успехом, али успорено, 
јер је доњи део цеви био скоро зачепљен. Очишћено је 700 метара це-
вовода, преостало још 174, али је незахвално предвидети када ће бити 
завршено – каже Мустецић.

Производњу на копу обележили су чести кварови и  
проблеми са механизацијом

Светомир Мустецић: Пловећа пумпна станица треба 
да се пусти у рад 25. децембра
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ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. 
– Налог инвеститора, односно компа-
није Serbia Zijin Bor Copper, да изградња 
комплетне инфраструктуре у оквиру 
пројекта проширења кривељског фло-
тацијског  јаловишта на “нулто поље” 
буде завршена до краја октобра, јасан је 
и пролонгирања нема. 

-Сви послови морају да буду го-
тови до тада, па ће ново поље за де-
поновање флотацијске јаловине бити 

изграђено на време. Колектори Кри-
вељске реке и Сарака потока су завр-
шени, а биће и колектор Борске реке. 
За сада ће остати отвори за упуштање 

Арсо Кљајевић: Сви објекти и постројења који се граде по пројекту проширења флотацијског јаловишта “Велики 
Кривељ” на “нулто поље” биће завршени до краја октобра. – Колектори Кривељске реке и Сарака потока завршени, 
иницијална брана и дренажни систем урађени, остало да се заврши изградња заштитне бране и уграде трафо-станице 
35/6 и 6/0,4 kV. – У „нулто поље“ увелико се упумпавају воде Борске реке и Сарака потока

VK选矿厂“零号”尾矿库将于11月投入使用
воде у „нулто поље“, али ћемо их 
зачепити када ниво воде у „нултом 
пољу“ буде довољан за несметани по-
четак рада. Колектори Борске реке и 
Сарака потока уливају се у колектор 
Кривељске реке, а он у постојећи, 
који се санира. Пројектом санације 
предвиђено је да се вода одатле упум-
пава у „нулто поље“ како би извођач 
могао да ради, а у току су и припреме 
за препумпавање воде из Кривељске 
реке. „Нулто поље“ полако огреза у 

води, а његову актуелну слику поред 
провирних, „пуне“ воде Борске реке 
и Сарака потока. Почећемо да пре-
пумпавамо и вишак воде из „поља 1“ 
иако је требало да  пуњење „нултог“ 
иде из „поља 2“. На то нас је при-
морала велика суша, па смо почели 
препумпавање из „двојке“ у  „кеца“. 
Одатле ћемо вишак сместити у „нул-
то поље“, али тек када то не буде 
угрожавало експлоатацију.  „Поље 1“ 
не смемо да осиромашимо јер понтон 
одатле треба да преселимо у „нул-
то“,  а да тамо остане  довољно воде да 
пумпе могу да је пребацују у флотацију 
– објашњава руководилац пројекта про-
ширења кривељског флотацијског јало-
вишта и изградње „нултог поља“ Арсо 
Кљајевић. 

Због свега тога, у јеку је изградња 
цевовода фи 500 од пловеће пумпне ста-
нице до релејне. Два су већ направље-
на да пловећа може да се прикључи, а 
два цевовода су у завршној фази. У том 
делу, како каже Кљајевић, остало је да 
се уради само прикључак од релејне 
станице до цевовода повратне воде. 
Треба уградити и трафо-станице, па је 
у току и израда њихових темеља. Када 
буду завршене, повезаће се и урадити 
развод у релејној и пловећим пумпним 
станицама.

-У току је и измештање далеко-
вода Бучје - Виногради, који је раније 
пролазио кроз „нулто поље“. Уграђен 
је нов и он иде преко бране 1, а исто-
ветна прича је са водоводом Сурдуп, 
пошто је и он пролазио преко „нултог 
поља“. И он се премешта, па ће пара-
лелно са далеководом пролазити пре-
ко бране 1 – каже Кљајевић.

Поред струје, која захтева мно-
го „пипавог“ посла, битно је да се у  

дефинисаном року заврши и изградња  
заштитне бране.

Изградња заштитне бране у завршној фази

保护坝进入最后的建设阶段

„Нулто поље“ флотацијског јаловишта    „Велики Кривељ“ у функцији од новембра

Арсо Кљајевић

Нова пловећа пумпна станица ускоро ће бити у води, јер ниво 
свакодневно расте. Биће повезана на нови цевовод повратне воде 

и снабдеваће  кривељску флотацију
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Арсо Кљајевић: Сви објекти и постројења који се граде по пројекту проширења флотацијског јаловишта “Велики 
Кривељ” на “нулто поље” биће завршени до краја октобра. – Колектори Кривељске реке и Сарака потока завршени, 
иницијална брана и дренажни систем урађени, остало да се заврши изградња заштитне бране и уграде трафо-станице 
35/6 и 6/0,4 kV. – У „нулто поље“ увелико се упумпавају воде Борске реке и Сарака потока

VK选矿厂“零号”尾矿库将于11月投入使用

Изградња заштитне бране у завршној фази

保护坝进入最后的建设阶段

„Нулто поље“ флотацијског јаловишта    „Велики Кривељ“ у функцији од новембра

-Иницијална брана и дренаж-
ни систем су урађени, па нам је, ето, 
остало још да завршимо изградњу 

заштитне бране, преселимо пловећу 
пумпну станицу из “поља 1” у “нул-
то поље”  и уградимо трафо-станице 

35/6 и 6/0,4 kV. Заштитна брана „гута“ 
највише времена јер је око ње много 
паралелних послова, што се види и 
на терену. Глинено језгро, бунар дре-
нажне пумпне станице, изолација, 
глинени чеп, тампон између глине-
ног чепа и тела бране, постављање 
геотекстила, изградња тела бране и 
њено облагање каменом, израда ар-
мирано-бетонских плоча на шкарпи-
раној косини коповског одлагалишта 
– све су то послови за које је потребно  
много времена, али ће бити готови до 
краја октобра. И „шкарпирање“, од-
носно склањање старе коповске јало-
вине ради изградње заштитне бране, 
исто је у завршној фази - напомиње 
Арсо Кљајевић.

За изградњу заштитне бране кори-
сти се сопствена сировина, као и када је 
од јаловине са кривељског копа грађена 
иницијална. За заштитну се, пак, из „За-
грађа“ довозе глина и дробљени камен. 

Компанија ту има само трошкове 
транспорта јер су материјал и механи-
зација њени. 

Г. Тончев Василић

Као у мравињаку - поглед са шкарпе изнад заштитне бране

Нова пловећа пумпна станица

Поглед на будуће "нулто поље" и почетна акумулација

Унутрашњост релејне пумпне станице
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ТЕХНИЧKИ ФАKУЛТЕТ. – На Тех-
ничком факултету у Бору првог дана 
октобра одржана је свечана академија 
поводом прославе почетка нове школ-
ске године "Open Day 2019". Традици-
оналној подели индекса бруцошима и 

диплома студентима који су заврши-
ли факултет у протеклих годину дана 
присуствовали су бројни пословни 

сарадници и пријатељи, пензионери и 
запослени на ТФ-у. Индексе је добило 
више од 80 новоуписаних студената на 
једном од четири одсека (рударско, ме-
талуршко и технолошко инжењерство и 
инжењерски менаџмент). 

- Од оснивања Техничког фа-
култета 1961. године на основним 
академским студијама дипломирало 
је укупно 3.080 високошколаца, од 
тога у школској 2018/2019. години 
76, а своје мастер радове одбранило 
је 27. Досад је докторирало њих 129 
(ове године седам), магистрирало 167 
(један), специјалистичке студије зав-
ршило је укупно 20, а први степен 
студија 72 (три). Поред свих других 
манифестација које организујемо то-
ком школске године и пред упис, ово 
је прилика да се и будући студенти у 
наредном периоду упознају са ТФ-ом, 
имајући у виду да ћемо данас отвори-
ти лабораторије, библиотеку, минера-
лошку збирку и све друге просторије 
где студенти могу да се упознају са 
наставним и ненаставним особљем, 
управом ТФ-а и да виде како функци-
онише ова високошколаска установа 
– рекла је проф. др Нада Штрбац, декан 
Техничког факултета у Бору.

Стицање звања и свечано промо-
висање у мастер и дипломиране ин-
жењере они су традиционално обележи-
ли бацањем капа у вис. Милица Јовкић 
добила је Повељу "Дипл. инж. Бошка 
Ињца". На свечаности су уручене и на-

граде најбољим студентима у школској 
2018/2019. години: Бојану Војиновићу 
(рударско инжењерство), Милици Јов-
кић (металуршко инжењерство), Јова-
ни Пешић (технолошко инжењерство) 
и Михајлу Гречићу (инжењерски ме-
наџмент). За најбољег студента генера-
ције проглашен је Михајло Гречић који 
је дипломирао са просечном оценом 
9,64. – Велика ми је част бити на челу 
своје генерације, представљајућу 
смер индустријски менаџмент на 
ТФ-у. Веома ми значи и, уједно, ми је  
велика одговорност да представљам 
свој факултерт. Ово сматрам успехом 
и мојих колега које врло лепо гледају 
на све ово. Планирам да наставим 
своје мастер образовање на овом фа-
култету, па ћу видети даље како ће 
бити.

У музичком делу програма насту-
пила је Етно група "Ђурђевак" при Цен-
тру за културу града Бора, под вођством 
Тамаре Глишић.

Ј. Станојевић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Више од пола 
века Међународна октобарска конфе-
ренција рудара и металурга, која се ове 
године (17. октобра) одржала у хотелу 
"Језеро" на Борском језеру, окупила је 
велики број стручњака и научних рад-
ника из земље и иностранства који су 
представили најновија сазнања (по сек-
цијама) из ове две области. На ового-
дишњем, 51. саветовању презентован је 
81 рад, аутора и коаутора из 15 земаља 
– речено је на Kонференцији коју је от-
ворио проф. др Драгослав Гусковић са 
Техничког факултета у Бору.

- Ово је очекивани број, пошто 
смо се ове године фокусирали на ра-
дове који су искључиво везани за 
рударство и металургију. Било је и 
неколико њих који су задирали у ин-
дустријске области и теме ван рудар-
ства и металургије, али су на неки 
начин повезане са њима, па смо их 
уврстили у програм. Kонференције 
је место где људи из наше струке и 
науке могу да се окупе на једном ме-
сту и размене најновија сазнања  и 
информације из ових области. Но-
вина је што су ове године присутни 
представници компаније HBIS који 

су, такође, представили своје стручне 
радове. Ранијих година акценат смо 
стављали на презентацију радова на-
ших колега, научних радника са раз-
личитих института и факултета, а ове 
смо укључили знатан број оних чији 
су аутори инжењери из производње – 
рекао је др Срба Младеновић, председ-
ник Организационог одбора саветовања. 

Најпре је Zhao Jun, генерални ди-
ректор HBIS GROUP Serbia Iron&Steel, 
представио ову компанију. Потом је Jiao 
Jianming, главни инжењер у Serbia Zijin 
Bor Copper, одржао презентацију Zijin 
Mining Group, чији се већи део односио 
на производне и финансијске резултате 
ове кинеске компаније у прошлој годи-
ни.   

- Kонференција има вишеструки 
значај. То је прилика да се сусретну, 
осим научника са института и факул-
тета, и стручњаци из производних 
погона из наше земље и иностран-
ства. Поред презентација радова и 
округлих столова, они могу и у па-
узама међусобно да размене утиске, 
идеје, искуства и формирају тимове 
са циљем да имамо што више нових, 
заједничких пројеката националног 
или међународног нивоа – нагласила 
је проф. др Нада Штрбац, декан Тех-
ничког факултета уи Бору. 

Том приликом уручене су захвал-
нице – признања које Технички факул-
тет додељује компанијама пријатељима 
које су помогле организацији Kонфе-

ренције, међу њима и златном донатору 
Serbia Zijin Bor Copper DOO Bor. Орга-
низатори 51. Међународне октобарске 
конференције рудара и металурга су 
Технички факултет и Институт рудар-
ства и металургије у Бору, а генерални 
покровитељ Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја.

Ј. Станојевић

Наука

С. Младеновић: Ранијих година акценат смо стављали на представљање 
радова наших колега, научних радника са различитих института и фа-
култета, а ове смо укључили знатан број оних чији су аутори инжење-
ри из производње. - Н. Штрбац: Поред презентације радова и округлих 
столова, учесници могу и у паузама да размене утиске, идеје, искуства 
и формирају тимове са циљем да имамо што више нових, заједничких 
пројеката националног или међународног нивоа 

Од оснивања ТФ-а 1961. на основним академским студијама дипломи-
рало укупно 3.080 високошколаца. - Михајло Гречић (инжењерски ме-
наџмент), са просечном оценом 9, 64, проглашен за студента генерације

Из петнаест земаља 81 стручни рад

Дипломирало 76 студената 

Са 51. Међународне октобарске конференције рудара и металурга

На Техничком факултету организован "Open Day 2019"

选自第51届国际十月采矿和冶金专家会议

“Open Day 2019” 在波尔技术大学举办

15个国家的81篇专题论文

76名大学毕业生

Jiao Jianming

Михајло Гречић

Нада Штрбац
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ТИР. – За 24 дана октобра топионичари 
су прерадили укупно 28.379 тона концен-
трата бакра, (просечан садржај "црвеног 
метала" у бакренцу износио је 20,58 про-
цената, а у шљаци 1,27 одсто). Забележе-

но је временско искоришћење флеш-пећи 
од 91 процента. У Топионици је све време 
радио конвертор број три који је обавио 

ТОПИОНИЦА. – У Топионици је пре де-
сетак дана завршен ремонт конвертора број 
четири у коме је замењен његов озид. У 
складу са динамичким планом ремонта, који 
је урадила Служба одржавања заједно са 
људима из производње, за овај захват било 
је предвиђено укупно 26 дана. Kако нам је 
рекао Бобан Тодоровић, руководилац Цен-
тра за контролу и координацију производње 
у ТИР-у, било је мањих проблема у набавци 
заштитних, челичних лимова који се не про-
изводе у Србији, па је каснила њихова до-
према из увоза. Овај недостатак превазиђен 
је добром организацијом свих служби које 
су учествовале у ремонту, нарочито Службе 
ватросталног одржавања која је своје актив-
ности завршила за десет од предвиђених 12 
дана. То су постигли првенствено повећаним 

65 операција (у том периоду створио је 
2.440 тона хладног материјала, а прера-
дио око 2.600 тона). Топионица је про-
извела 7.900 тона анодног бакра и, како 
нам је 25. октобра рекао Бобан Тодоро-
вић, руководилац Центра за контролу и 
координацију производње у ТИР-у, за 24 
дана десетог месеца топионичари су до-
стигли предвиђене количине, па очекују 
и испуњење месечног плана продукције 
анодног бакра (9.800 тона).  

Фабрика сумпорне киселине је ра-
дила стабилно и дала 24.000 тона кисели-
не. У Електролизи ових дана ангажоване 
су 863 ћелије, прилив анода је сталан, па 
је за 24 дана октобра "изашло" 5.860 тона 
катодног бакра. И у овом погону очекују 
остварење месечног плана производње 
катода (8.200 тона). Златара је прерадила 
14 тона анодног муља и, по досадашњим 
резултатима, и она ће постићи циљане ко-
личине злата и сребра. У новој Енергани 
продуковано је 250 мегавата електричне 
енргије.

- Производни домети су добри 
самим тим што су остварени циљани 
задаци закључно са 25, а биће реали-
зовани и месечни планови продукције 
анодног и катодног бакра. То је резул-
тат рада комплетног тима инжењера, 

заједно са радницима, који су уложили 
велике напоре да се испоштују произ-
водни задаци. Оно што представља ри-
зик у наредном периоду до планираног 
ремонта у децембру јесте лоше стање 
котла отпадне топлоте иза флеш-пећи, 
филтера који иде иза тог котла, као 
и контактни котао у Сумпорној. По-
следњих година металуршки агрегати 
нису одржавани и "вођени" у складу 
са препорукама произвођача, тако да 
су поједина опрема и разни склопови 
веома оштећени. Све то надокнађује 
се пожртвовањем свих запослених у 
огранку ТИР-а. Наш циљ је да одржи-
мо планирану производњу и у новем-
бру, да бисмо у децембру обавили ре-
монт металуршких агрегата и опреме 
и тако обезбедили њихову сигурност за 
реализацију предвиђених задатака у 
2020. години – рекао је Тодоровић.   

Повремене повећане емисије сум-
пор-диоксида, како наводи наш саго-
ворник, настају као последица стања 
контактног котла у Фабрици сумпорне 
киселине и недовршеног система за "хва-
тање" фугитивних гасова из конверторске 
хале (недостају секундарни и терцијарни 
димохватачи и колектор за сакупљање 

фугитивних гасова из крова конвертор-
ске хале).  - Да би се превазишли ови 
недостаци, уграђен је "топ" за маглу 
са циљем да неутралише ефекте гасо-
ва који излазе из конверторске хале и 
спречи њихово даље ширење у атмос-
феру. До половине новембра очекујемо 
да пристигну још три оваква уређаја 
са млазницама који распрскава рас-
твор воде и натријум-хидроксида. 
Осим превазилажења технолошких 
недостатака, запослени ће смањење 
емисије SO2 покушати да реше и већом 
технолошком дисциплином и прила-
гођавањем параметара вуче гасова од 
стране ФСK-а у време уливања расто-
па у конвертор, нарочито током ули-
вања шљаке. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
радила је Фазонска ливница која израђује 
делове за потребе Kомпаније, док се у 
припремном делу овог прерађивачког ме-
талуршког погона сортирао и одвајао ма-
теријал за прераду у Топионици. Транс-
порт ТИР-а користи осам нових "МАН" 
камиона, при чему пет стално превозе 
глину  за потребе РББ-а  (градња нове 
бране), а три концентрат и осталу робу. 

Ј. Станојевић

Металургија

Циљ - да сваки конвертор обави најмање 200 операција. - Kраће  
конверторске операције, мања потрошња електричне енергије, 
већа продуктивност и бољи економски показатељи – очекивани  
бенефити ремонта

За 24 дана десетог месеца топионичари дали 7.900 тона анодног, електроли-
зери 5.860 тона катодног бакра и "сумпораши" 24.000 тона киселине. - Оно што 
представља ризик у наредном периоду до планираног ремонта у децембру 
јесте лоше стање котла отпадне топлоте иза флеш-пећи, филтера који иде иза 
тог, као и контактни котао у Сумпорној. Б. Тодоровић: Осим превазилажења 
технолошких недостатака, запослени ће смањење емисије  SO2 покушати 
да реше већом технолошком дисциплином и прилагођавањем параметара 
вуче гасова од стране ФСK-а у време уливања растопа у конвертор

Сигурнији рад Топионице

Преко 8.200 тона катода

Ремонтован конвертор број четири

Металурзи октобра достигли циљану производњу

10月份冶金生产达到目标产量

更安全的冶炼厂运作

阴极铜超过8200吨

ангажовањем и свако од њих је, у просеку, 
уместо осам, радио минимално десет сати. 
Ремонт је, иначе, почео 26. септембра. Зи-
дање озида приведено је крају 18. октобра, 
а сутрадан и завршне активности Службе 
машинског одржавања, па је у другој смени 
почело грејање конвертора.  

- Делимични или генерални ремонт 
конвертора обично се изводи након сва-
ке четврте конверторске кампање. Она, 
у просеку, траје око 180 конверторских 
операција и циљ је да траје што дуже, од-
носно да сваки конвертор обави најмање 
200 операција. Након сваке завршене 
кампање, мери се дебљина озида конвер-
тора и доноси одлука да ли се приступа 
делимичном или генералном ремонту. 
Димензије ова два преостала оператив-

на конвертора у Топионици (број три и 
четири) су - дужина 10,34 метра и преч-
ник 3,96 метара. Током овог делимичног 
ремонта у "четворку" је уграђено око 
160 тона висококвалитетне, хром-магне-
зитне опеке из увоза (некада је произво-
дио "Магнохром" Kраљево). Да би сваки 
конвертор добро радио, услов је да ма-
шински радови на њему буду квалитетно 
обављени и аутоматика функционише 
како је предвиђено, конвертор мора бити 
добро озидан, као и његово "вођење" и 

експлоатација од стране металурга. Све 
то представља предуслове да уради нај-
мање 200 операција. Формиран је тим 
од металуршких инжењера и техничара 
који воде статистику рада конвертора и 
предлажу нове методе да би се то постиг-
ло – рекао је Тодоровић. 

У ремонту су учествовали радници 
Serbia Zijin Bor Copper, без ангажовања тзв. 
трећих лица (18 из Службе ватросталног 
одржавања подељени у четири смене), уз 
подршку колега из других делова погона, у 
просеку, четворица њих у смени.   

- Очекивања после ремонта су, на 
првом месту, сигурнији и безбеднији рад 
целе Топионице, јер је то најосетљивији 
тренутак у металуршкој производњи 
када један конвертор  "уђе" у ремонт, 
пошто раде само два ("тројка" и "чет-
ворка"). Очекивани бенефити су и краће 
конверторске операције, мања потрошња 
електричне енергије, већа продуктивност 
и бољи економски показатељи – закључио 
је Тодоровић. 

Ј. Станојевић

Бобан Тодоровић

У "четворку" уграђено око 160 тона висококвалитетне опеке из увоза

Конверторска хала 
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER - У 
хотелу "Језеро" на Борском језе-
ру, од четвртог до шестог октобра, 
одржане су прве Радничке спортске 
игре Serbia Zijin Bor Copper ДОО 
Бор. У прелепом амбијенту Борског 
језера преко 230 учесника – запос-
лених у огранцима РББ, ТИР, РБМ и 

Генерална дирекција Компаније так-
мичило се у седам спортских дисци-
плина: малом фудбалу, баскету, сто-
ном тенису, куглању, шаху, пикаду и 
риболову. Отварајући ову спортску 
манифестацију, Long Yi, генерал-
ни директор Serbia Zijin Bor Copper 
ДОО Бор, (четвртог октобра), најпре 
је истакао да Компанија организује 
ове сусрете као прве радничке спор-
тске игре Zijinа у Европи. Захвалио 
је Организационом одбору, пред-
ставницима синдиката и свим запо-

сленима који су на било који начин 
допринели овом догађају и срдачно 
поздравио све учеснике, пожелевши 
им најбоље резултате традиционал-
ним рударским Срећно.

- Борска индустрија бакра је 
једна велика породица која обје-
дињује разне културолошке раз-

личитости српског и кинеског 
народа. Срби и Кинези пођеднако 
воле фудбал, кошарку, одбојку, 
стони тенис и друге спортове. 
Имали смо прилике да се сусреће-
мо на светским такмичењима и 
тада смо се пријатељски опходи-
ли једни према другима и у спор-
тском духу. Обе државе деле исти 
жар и интересовање према спорту. 
Заједничко нам је и то да спор-
тисти и спортисткиње из наших 

земаља постижу изванредне ре-
зултате на међународним такми-
чењима на којима представљају 
своје земље и тиме чине државу 
и народ поносним. Оба народа 
воле своје земље, спортско надме-
тање, не штеде ни зној ни сузе које 
остављају на теренима. И из тог 
разлога се наши народи поштују, 
имају разумевања и пружају под-
ршку једни другима. Зато верујем 
да ће и током ових игара сви учес-
ници показати снажан колектив-
ни, борбени, пријатељски и так-
мичарски дух. Ово је уједно добра 
прилика за наше зближавање и 
дружење и на спортским терени-
ма – нагласио је Long Yi.

- Живот је спорт, а у спорту 
је важно учествовати. Учество-
вање је успех, а победа значи ис-
трајност. Треба се такмичити са 
усхићењем и уживати у догађају. 
Резултат такмичења је само ре-
зултат, од њега је много важнији 
сам догађај, јер се тако јача и ум и 
тело и наш колективни дух. Кажу 
да је пријатељство на првом, а 
такмичење на другом месту, али 
ја желим да кажем да су безбед-
ност и пријатељство на првом 
месту, а такмичење на другом. 
Надам се да ћете уживати у спор-
тским играма, играјте поштено 
и истовремено водите рачуна о 
својој и безбедности других људи, 
јер безбедност чува наше животе. 
Надам се да ће сви такмичари на 
терену бити ведри и енергични, 
да ће међусобно сарађивати, бити 
пуни самопоуздања, да ће владати 
позитивна атмосфера и да ћемо 
показати изузетан дух борске ин-
дустрије бакра у целини. И ја сам 
се пријавио за куглање и радујем 
се прилици да кроз спортски окр-
шај разменим технику и вештину 
са другим учесницима. 

У културно-уметничком про-
граму наступио је дечији ансамбл 
КУД "Бор" – МЗ "Ново Селиште".

У малом фудбалу надметало 
се 11 екипа: Флотација "Велики 
Кривељ", Сумпорна, Нови Сервис, 
Топионичари, Инвестиција, Јама, 
Електролиза, Студенти, Синдикат 
рудара Мајданпек, Површински 
коп "Велики Кривељ и Генерална 
дирекција. Прво место освојила је 

Long Yi: Пријатељство на првом,   такмичење на другом месту
На Борском језеру одржане прве Радничке       спортске игре Serbia Zijin Bor Copper

Преко 230 учесника – запослених у огранцима РББ, ТИР, РБМ и Генерална дирекција Компаније такмичило се у седам спортских 
дисциплина (малом фудбалу, баскету, стоном тенису, куглању, шаху, пикаду и риболову). – Сви учесници су победници, јер 
су показали изузетан дух борске индустрије бакра у целини – рекао је генерални директор Компаније. - Long Yi:  Надам се 
да ћемо усхићеност, заједно са јединством које смо показали на теренима, пријатељством, колективним и борбеним духом, 
вером у себе и својом енергијом, пренети на свакодневне радне задатке и производњу, како би људи из наше Компаније 
дали допринос бољој и светлијој будућности, а ми верујемо да ће њена сутрашњица бити много боља уз заједничке напоре 
свих запослених

塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司在波尔湖举办首届工人运动会

龙翼：友谊第一，比赛第二

Генерални директор Long Yi отворио је прве Радничке спортске игре Zijina

Драган Јовић, Далибор Војиновић и Златко Гавриловић - најбољи шахисти
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екипа Површински коп "Велики 
Кривељ", друго Јама, а треће Ге-
нерална дирекција/Топионичар 
(у финалном мечу Површински 
коп "Велики Кривељ" савладао 
је Јаму резултатом 3:0). У баскету 
3/3 такмичило се 15 тимова: Синди-
кат рудара Мајданпек, Електролиза, 
Површински коп "Велики Кривељ", 
Пантери, Zijin Мајданпек, Геоло-
гија, Топионичар, ФРП, Нови сер-
вис РБМ, Студенти, Смена "А" Коп 
Кривељ, Хотел "ЈЕЗЕРО" Шефов-
ска, БЗНР, Флотација 1 и Флотација 
2. . Прво место припало је екипи По-
вршински коп "Велики Кривељ", 
друго Нови сервис РБМ, а треће 
БЗНР (у финалном мечу резултат је 
био Нови сервис РБМ- Површински 
коп "Велики Кривељ" 8:19). 

У стоном тенису (екипно) пла-
сман је следећи: Шкембе, ТИР и 
Рекреативо, док су у појединачној 
конкуренцији првопласирани Алек-
сандар Буђелан, другопласирани 

Љубиша Пипић и трећепласирани 
Дино Мекић. У куглању најбољи 
је био Long Yi (130 поена), дру-
го место заузео је Жељко Јоцић 
(129), а треће Драган Живковић 
(126). Првопласирана шахисткиња 
је Јасмина Дендић, другопласира-
на Катарина Пушкић, а трећепла-
сирана Ивана Профировић, док је 
код мушкараца прво место освојио 
Драган Јовић (РББ), друго Дали-

бор Војиновић (РББ), треће Златко 
Гавриловић (РББ), четврто Марко 
Анђелић (ТИР) и пето Јадран По-
повић (ТИР). У пикаду најбоља је 

била екипа Сумпорна (528), друга 
РББ (490) и трећа Стручна пракса 
(486), а у појединачној конкурен-
цији жена најбоља је била Сузана 
Недељковић (224), друга Мирјана 
Радосављевић (199) и трећа Јев-
росима Дендић (127). Међу рибо-
ловцима најуспешнији је био Горан 

Павловски (1.435 г/п), други Иви-
ца Копиловић (1.075 г/п) и трећи 
Витомир Гоцев (875 г/п).

На свечаном затварању игара 
(петог октобра) генерални директор 
Компаније Long Yi прогласио је по-
беднике по спортским категоријама 
и уручио им пехаре. 

- Поздрављам и изражавам 
дубоко поштовање освајачима 

награда у свим дисциплинама, 
такмичарима са одличним пла-
сманом, спортистима који су по-
стигли изузетне резултате и свим 

учесницима игара. Радници Руд-
ника "Велики Кривељ" такми-
чили су се у стоном тенису, Јаме 
у пикаду, Топионице у фудбалу. 
Међу њима су и два кошаркаш-
ка тима из рудника Мајданпек и 
"Велики Кривељ" и сви они чине 
један тим састављен од кинеских 

и српских радника наше Компа-
није. Када смо организовали игре 
наш циљ је био да ојачамо тимски 
рад и јединство, промовишемо 
пријатељство и спортски такми-

чарски дух, истовремено јачајући 
ум, дух и тело. Све је то много 
важније и вредније од трофеја и 
пласмана. То је једна врста блага 

и, уједно, суштина спортског духа 
који наша Компанија жели да 
изрази кроз ове игре. Веома сам 
поносан на дух и енергију такми-
чара, особља хотела, задужених 
за координацију игара, медицин-
ског особља и свих који су дали 
свој допринос. Данас смо сви ми 
победници! Иако су спортске игре 
завршене, наша усхићеност ту не 
престаје. Надам се да ћемо ту ус-
хићеност, заједно са јединством 
које смо показали на теренима, 
пријатељством, колективним 
и борбеним духом, вером у себе 
и својом енергијом, пренети на 
свакодневне радне задатке и про-
изводњу, како би људи из наше 
Компаније дали допринос бољој и 
светлијој будућности. Ми верује-
мо да ће њена сутрашњица бити 
много боља, уз заједничке напоре 
свих запослених – истакао је Long Yi.

Генерални директор је на крају 
уручио и захвалнице представ-

ницима Организационог одбора, 
Самосталног синдиката Zijin Бор, 
Синдиката рудара Србије, Синди-
ката металурга, Синдиката "Не-
зависност" и Хотела "Језеро", за-

хваљујући чијем труду су ове игре 
успешно одржане.

Ј. Станојевић

Long Yi: Пријатељство на првом,   такмичење на другом месту
На Борском језеру одржане прве Радничке       спортске игре Serbia Zijin Bor Copper

Такмичари показали снажан колективни, борбени и пријатељски дух

Женско "појачање" мајданпечке фудбалске екипе
Long Yi са дечијим ансамблом КУД "Бор" - МЗ "Ново Селиште"

Куглање је изазвало највише пажње посматрача и навијача

Другопласирани у куглању Жељко Јоцић
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БОР. – Поводом обележавања Дана гра-
да и Дана ослобођења Бора у Другом 
светском рату, трећег октобра, одржана 
је свечана академија на којој су прису-
ствовали представници братских гра-
дова Хмељницки (Украјина), Вулкан 
(Румунија) и Kрива Паланка (Северна 
Македонија), аташе за културу Амба-
саде Руске Федерације Денис Kруглов, 
припадници Војске Србије, МУП-а, 
Владимир Станковић, начелник Бор-
ског управног округа, председници 
општине Бор из ранијих скупштинских 
сазива, председници и представници 
градова и општина, свештенства, град-
ски одборници, савета МЗ, привредног 
и друштвено-политичког живота града. 
Ове године се навршава седам и по де-
ценија од ослобођења Бора у Другом 
светском рату. Осим овог, Бор слави још 
неколико јубилеја – 110 година  од осни-
вања Француског друштва Борских руд-
ника, 185 година од прве посете књаза 
Милоша Обреновића Брестовачкој 
Бањи, исто толико и од оснивања Ти-
мочке епархије, 180 година постојања 

ОШ "Петар Радовановић" у Злоту, у де-
цембру се навршава 155 година како је 
Бор први пут у својој историји постао 
самостална локална самоуправа, прва 
сеоска читаоница у Србији отворена 
је у Злоту  пре 150 година, Гимназија 
"Бора Станковић" почела је да ради пре 
75, а Музичка школа "Миодраг Васиље-
вић" пре седам десенија, читав један век 
у Бору се непрестано игра фудбал (пре 
100 година основан први ФK)... Након 
интонирања химне "Боже правде", 
присутнима се обратио градоначелник 
Александар Миликић који је рекао да је 
између два празника доста тога урађе-
но у свим областима – инфраструктури, 
школству, здравству, образовању, а у 
последње време, заједно са компанијом 
Serbia Zijin Bor Copper, постепено се ре-
шава и проблем аерозагађења. 

- Тешка су времена у граду, јер 
имамо велики притисак због аероза-
гађења. Разговарамо и преговарамо 
са овом компанијом да то реши, и 
драго ми је да се то постепено деша-
ва. Отвориће се нови рудник, што ће 

"Бор има све више пријатеља"
Свечано обележен Дан града и Дан ослобођења у Другом светском рату

А. Миликић: Отварањем новог рудника "Чукару Пеки" буџет града требало би да се увећа за 104 милијарде динара, што је скоро 
још један буџет више у односу да досадашњи. Моћи ћемо да градимо путеве, инфраструктуру, много више него до сада. – Д. 
Жикић: Рад Скупштине града био је био конструктиван и ефикасан. - Дванаесторо ђака генерације борских основних и средњих 
школа добило лаптопове

纪念第二次世界大战波尔市之日和即解放之日

“波尔的朋友越来越多”

захтевати промене у урбанистичком 
прилазу неким проблемима. Али, 
када се све ово реши, долазе лепа 
времена. Анализе кажу да би отва-
рањем новог рудника "Чукару Пеки" 
буџет града требало да се увећа за 
104 милијарде динара, што је ско-
ро још један буџет више у односу да 
досадашњи. Моћи ћемо да градимо 
путеве, инфраструктуру, много више 
него до сада. Оно што је мени за по-
нос јесте да смо први пут после дужег 
времена направили градски, однос-
но народски буџет. Свакоднево смо у 
контакту са свима у селима, месним 
заједницама, на улици, у школи, би-
блиотеци, свуда где је неопходно – на-
гласио је Миликић.

Председник Скупштине града 
Бор Драган Жикић је истакао да је 
између два празника одржано осам 
седница и разматрано више од 250 та-
чака дневног реда. – Донете су многе 
одлуке, решења и закључци од инте-
реса за функционисање града, развој 
и инфраструктурно уређење, јавних 
предузећа и установа, као и самих 
грађана. Међу многобројнима треба 

посебно истаћи одлуке о буџету града 
за 2019. годину, Статуту града Бора, 
измени и допуни пословника Бора 

којим су створени услови за елек-
тронско вођење седница Скупшти-

не, бесповратном субвенционисању 
инвестиционог одржавања, јавним 
расправама, локалном омбдусману, 
реду у граду. Рад Скупштине је био 
конструктиван и ефикасан.

Град Бор је наставио лепу тради-
цију, па је 12 ђака генерације основних 
и средњих школа добило лаптопове. У 
културно-уметничком делу програма 
учествовали су оркестар KУД-а Бор и 
вокални солисти Јелица Николић и 
Марија Вељковић. 

У преподневним сатима представ-
ници града, борачких организација, 
политичких странака и  Удружења Сло-
венаца "Драго Чех" положили су цвеће 
и венце на споменик палим борцима на 
Тргу ослобођења. Евоцирајући успо-
мене на те дане наше славне историје, 
91-годишњи учесник у Другом свет-
ском рату Стојан Рајлић је нагласио: 
– Млади и сви остали, никада не би 

требало да забораве оне који су по-
днели жртве и престану да евоцирају 
успомене на све који су дали животе 
за слободу.

Градоначелник Миликић је у сали 
Скупштине града организовао пријем 
за делегације братских градова  Хмељ-
ницки, Вулкан и Kрива Паланка. Ове 
градове спаја рударска традиција, али 
и жеља за сарадњом у свим областима, 
почевши од културе и спорта до обра-
зовања и економије. – Kолико имамо 
пријатеља, толико вредимо. Град Бор 
из године у годину има све више пра-
вих пријатеља, драго ми је да нас по-
штују и цене и у свету и овде. Ове го-
дине ћемо се побратимити са Kривом 
Паланком из Северне Македоније, а 
процедура за братимљење са Вулка-
ном, али и Сјен Јангом у Kини је у 
току. Сви ови градови су сличних ка-
рактеристика и сличног историјског 
развоја. То су рударски градови –  ре-
као је Миликић.

Ј. Станојевић

Бројне угледне званице на свечаној академији

Представници града положили су венац на споменик палим борцима 
на Тргу ослобођења

Награђени ђаци генерације борских основних и средњих школа
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БОР. – Написаном, режираном и одгираном да заба-
ви и никога не увреди, представом „Ноћна стража“ 
Федора Шилија, у извођењу београдског Атељеа 
212, безазлено је борској публици, која ју је гледа-
ла 10. октобра, саопштено да је „све лажно, само је 
комедија стварна“. Представа нам није наметнула 
обавезу да се замислимо, у намери да докучимо неку 

ЗАЈЕЧАР. – „Уз чамац Гаге Николића, 
сада поред себе имам још једног свог 
великог пријатеља, да заједно пловимо 
ка неким новим висинама“. Ово је било 
све што је друге вечери позоришног 
фестивала „Дани Зорана Радмиловића“ 
(19. октобра), након изведене предста-
ве „Kо се боји Вирџиније Вулф“, у ко-
продукцији загребачког „Улисиса“ и 
Београдског драмског позоришта, рекао 
Раде Шербеџија, пошто су му, за улогу 
Џорџа, уручена два велика признања. 
„Зоранов брк“ добио је од стручног жи-
рија, а специјалну награду града Зајечара 
– статуу са ликом барда југословенског 
глумишта Зорана Радмиловића - дао 
му је градоначелник Бошко Ничић. 

Иако смо и из те једине реченице, којом 
се обратио публици, извукли шлагворт да га 
питамо „шта мисли, да ли је заувек остао Зо-

дубљу поруку, у њеној основи је (био) само здрав 
смех. Због тога су се и Борани препустили и сат и 
по уживали у овом лаганом водвиљу, који директно 
почиње заплетом, односно питањем „шта се дешава 
када пара нестане?“

Све се мења кад нестане пара. Бар је тако код 
јунака овог позоришног комада, људи код којих рад 
није оно што омогућава живот („Да ли то значи да ћу 
сад морати да се запослим?“, пита син београдског 
буржуја, запрепашћен сазнањем да му је породица 
банкротирала). „Таман посла“, одговара отац (сјајни 
Ненад Ћирић). 

Породица Владисављевић комфорно и раска-
лашно живи у Београду, пије сандуке шампањца и 
лепо јој је. Сплеткарење, неморал, лажи, крађе и 
подвале нису јој непознате вештине и владање њима 
постаће јој главно оружје да се извуче из банкрота. 
Сви гледају да се што боље удоме и снађу у свету у 
којем царују декадентни буржуји, сумњиве маркизе, 
пропали племићи и колекционари лажних слика. Јер, 

навикнути су да живе од туђих пара добијених пре-
варом, браком, наследством. И клептоманка грофица 
Андрењи (одлична Горица Поповић), и нимфоман-
ка маркиза Стратимировић (виртуозна Јелена Ђо-
кић), и посрнули гроф Андрењи (беспрекорни Не-
бојша Илић, као да није замена Гордану Кичићу), 
и комунисткиња Марија (Јелена Ступљанин) и да-
даиста, песник Вићентијевић (Бојан Жировић), па 
чак и (усред Београда!) Норвежанин Торвалд (Сте-
фан Бундало). 

Комедија Федора Шилија нема никакву посеб-
ну везу са Рембрантовом сликом „Ноћна стража“, 
осим што ће грофица Андрењи, мислећи да је ориги-
нал, покушати да украде имитацију. Слика је лажна 
и отуда је и мото представе такав, да је и свет постао 
копија. Лажни осмеси, лажне вести, лажни гламур. 
Само је смех стваран, смех којим кажњавамо све ње-
гово лицемерје.  

Г. Тончев Василић

Лозинка са „Ноћне страже“: Све је лажно, само је комедија стварна

У бекстејџу представе „Kо се боји Вирџиније Вулф“

Смехом против лицемерја

Илузија о Шербеџији

Комедија Федора Шилија нема никакву посебну везу са Рембрантовом сликом 
„Ноћна стража“, осим што ће грофица Андрењи, мислећи да је оригинал, поку-
шати да украде имитацију. Слика је лажна и отуда је и мото представе такав, 
да је и свет постао копија. Лажни осмеси, лажне вести, лажни гламур. Само је 
смех стваран, смех којим кажњавамо све његово лицемерје

Домаћини фестивала „Дани Зорана Радмиловића“ саопштили новинарима да 
се изјава Радета Шербеџије, главног актера и двоструког добитника награде те 
вечери, упркос дугогодишњој таквој пракси – неће десити! Посленицима „седме 
силе“ речено је и да су га управо они изнервирали јер су блицевима реметили 
његову концентрацију, те да зато не жели да изађе на конференцију за новинаре

话剧《夜巡》的含义：一切都是假相，只有喜剧才是真的

“谁怕弗吉尼亚•伍尔夫”的台后

以笑声面对伪善

关于Šerbedžija 的幻想

ранов Хрват или је, пак, легендарни глумац, 
родом из Зајечара, успео да нађе себи неког 
новог Хрвата - нисмо добили прилику.  (Наи-
ме, анегдота каже да је, након што је једне 
вечери баш покојни Драган Николић конач-
но успео да убеди Радмиловића да је Шер-
беџија Србин, разговор „на ту тему“ завршен 

Зорановим шеретским питањем „ух, мајку 
му, па где сад себи да нађем новог Хрвата?“). 
Нисмо добили част (!?) Нисмо добили дра-
гоцено време Рада Шербеџије. Нисмо, јер 
су домаћини фестивала „Дани Зорана Рад-
миловића“ саопштили новинарима да се 
изјава главног актера и двоструког добитни-

ка награде те вечери – неће десити! Упркос 
дугогодишњој таквој пракси. Посленицима 
„седме силе“ речено је и да су га управо 
они изнервирали јер су блицевима реметили 

његову концентрацију, те да зато не жели да 
изађе на конференцију за новинаре. А, ни не 
осећа се баш најбоље, има проблеме са кич-
мом, додато је у образложњу. 

Онда некако, из потпуно субјективног 
угла, бадава буде то што је Раде Шербеџија, 

без обзира на позне године, те вечери демон-
стрирао сву раскош свог глумачког талента 
и са лакоћом одиграо циничног и духовтог 
универзитетског професора историје Џорџа, 
који је у несрећном браку са декановом ћер-
ком Мартом (Kатарина Бистровић Дар-
ваш). Незадовољство, безнађе и пакост због 
лоших брачних односа, бриљантно су доча-
рали и Милан Марић и  Ромина Тонковић, 
глумећи млади брачни пар који у „ситне“ 
сате, по завршетку факултетске прославе, 
долази у госте средовечним Џорџу и Мар-
ти. У тој ноћи, под вишком алкохола, сви 
они одлучују да се ипак не удаве у вртлогу 
илузија у којима живе (што, на жалост, није 
био избор Вирџиније Вулф), па ослобођени 
страха од реалности руше зидове којима су 
сами себе опасали. 

С тим у вези, желели смо Шербеџију 
да питамо и која је његова највећа илузија. 
Наша је, након свега, та да је Раде Шербеџија 
светски човек. И није је срушио накнадним 
правдањем да он „то уистину није и не би 
учинио, те да је свима, након представе, ре-
чено да се разговор с новинарима отказује“. 
И, тако је Раде (п)остао Вирџинија Вулф.

Г. Тончев Василић 

KАО ДА САМ С ВАМА

Жири 28. Фестивала „Дани Зорана Радмиловића“ донео је одлуку да награду 
за најбоље глумачко остварење додели Радету Шербеџији. Образлажући на-
граду, председник жирија Небојша Брадић истакао је да „виртоузна и суптил-
на, прочишћена до суштине, глумачка игра Радета Шербеџије дубоко про-
мишља друштво и свет у коме живимо и умиремо“.

Лауреат се захвалио за награду путем видео линка, рекавши да му је жао 
што, због концерата у Словенији и Загребу, није присутан на затварању фе-
стивала. - Али, као да сам с вама. Попићемо чашу вина да наздравимо 
фестивалу, да наздравимо уметности, да вам се захвалим, и жирију и 
публици позоришног фестивала у Зајечару. И мојој редитељици (супру-
зи Ленки Удовички, прим.аут.) и свим мојим пријатељима са којима сам 
направио представу „Kо се боји Вирџиније Вулф“ – рекао је Шербеџија.

Представа „Kо се боји Вирџиније Вулф“ награђена је и за визуелни идентитет.

Дубок наклон Борана беспрекорном глумачком 
ансамблу Атељеа 212

Сјајни Горица Поповић  (грофица Андрењи) и 
Небојша Илић (гроф Андрењи)

Специјалну награду града Зајечара - статуу са ликом Зорана  
Радмиловића - Шербеџији је уручио градоначелник Бошко Ничић
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   Баба Нада из Кривог Вира није 
стигла да потроши девету деценију 
живота. Поодмакле године, испуњене 
изнурујућим радом и удружене болеш-
тине као да су поентирале када су ба-
кину душу одвојиле од тела.  Живот је 
често окретао прут према Надежди 
Пауновић (1928–2012) да би његовим 
њихањем омеђио периоде разнородних 
забринутости које се, попут корова, 
могу скрајнути  и поткресати али им 
се не може затрти семе. И у времену на-
кон свадбе, у којој је била у главној улози, 
њени проблеми били су далеко од краја: 
супругу је стигао позив за војску. На ис-
праћају на кривовирској железничкој 
станици последњи пут га је видела.

    Након месец дана поштар је, 
уместо чежњиво чеканог писма, донео 
телеграм с флором. Осећала се дубоко 
изданом од среће – у поруци чија се ис-
порука не одлаже, писало је: „Погинуо на 
задатку“. Кратко и (не)јасно. Од прага 
до прага село је обавештено о несрећи, 
а само је изродило сумњу да је ту ђаво 
имао помоћника. 

   По ко зна који пут, заједно са по-
којником, биће затрпана и Истина. 

   Како у том, послератном време-
ну, врло лицемерном, србски живот није 

имао велику цену, бар не довољну да за-
служи лимени сандук за транспорт, вој-
ник је сахрањен у Љубљани.

   Снајка је остала је на адреси све-
кра и свекрве дуже од године, док није 
докучила да је то станиште, ипак, 
чекаоница у којој сахне и из које треба 
да крене даље са својим животом. Да 
више припада кући из које је дошла. И 
на новој-старој адреси боравак је био 
привремен, судбина јој је послала новог 
сапутника, сродну душу, ковача, ратара 
и сточара Љубу Пауновића (1922–2004).

   Из рушевина ју је извео на пут, 
након чега им је требало времена до 
опуштенијег стила живота. А и тада, 
када им је живот био у успону, трудили 
су се да им налет ентузијазма породич-
не хармоније не успава горштачку опрез-
ност. 

   Љубав им је донела два сина. 
   Са Пауновићима нас је упознала 

и зближила близина имања и непосред–
ност власника. Чували су стадо оваца, 
од којих половина није била њихова. „То 
су овце од једног адвоката“, обавести-
ли су ме о билансу стања тог замеша-
тељства. Заступао их је када је баба 
Нада морала судски да изравна рачуне 

са рођаком која јој је пречила пут до 
воденице. Дали су адвокату јагње приде 
уз хонорар по ценовнику, а он није био 
нестрпљиво грамзив па је одложио пре-
узимање, док „дар мало не ојача“. Да се 
нејако вуњаво четвороношче не трау-
мира путовањем у гепеку аутомобила. 
Потрајала је та брижност, јагње је било 
при апетиту, за свој узраст брзо је по-
стало овца која је донела ново јагње. Ни 
тада се адвокату није журило. Пустио 
је да се мењају календари на зидовима. 

   Поруку да не могу више да чувају 
„његове“ овце, примио је с разумевањем, 
послао је свог човека. Не мање од десет 
оваца било је у тракторској приколици 
када је породична лоза бившег јагњета 
превезена поред наше викендице. По-
сматрао сам чика Љубу, колена су му 
се назирала кроз ногавице панталона, 
примећивало се да има значајан мањак 
килограма  у односу на своју висину. На-
поран рад који је почињао и завршавао 
се у мраку није му дозвољавао да усклади 
ова два параметра. Пробудила ми се ра-
дозналост – има ли грамзиви адвокат  
пивопијски непристојан стомак, ако му 
већ таква савест одређује поступке.

   Нада није имала прекорних речи 
за похлепу која је према њима показала 
сву своју неограниченост. Док се трак-
тор укључивао на асфалт, кратко и по-
мирљиво, без бунта, као да је градоносни 
облак у питању, чух: „Заврши се и то.“

   Баба Нада је у року од три године 
два пута облачила црнину, сахранила је 
супруга, а потом и сина. Самовала је у 
атару села, четири километара од цен-
тра. За Ускрс сам је позвао да дође код 
нас на ручак. 

   „Управо сам ручала али доћи ћу“ 
– био је од ње очекивани одговор. Убрзо 
је превалила тих четиристо метара. 
Није дошла празних руку. За сваког од 
осморо чланова наше викендашке групе 
донела је офарбано јаје. 

   Питала ме је да јој превезем џак 
брашна од Ђокићеве воденице у центру 
села. Када смо с товаром стигли до њене 
куће, уочио сам да је, уместо катанцем, 
улазна врата „обезбедила“ канапом. Тек 
толико да се види да избива из куће. Ка-
жем да ћу јој купити катанац. 

   „Што ти да ми купиш? Мој син ће 
да ми купи“ – „буни“ се и не примећујући 
да по ко зна који пут када каже „мој син“  
угради у ове два речи понос који јој по-
дигне тон. Потом се служи позитивним 
лукавством: тражи да погледамо зајед–
но да се брашно „није покварило“ јер је 
„месец дана стајало у воденици“. Доноси 
најлон кесу да супрузи понесем брашно 
за качамак. У тој ситуацији не постоји 
из корена исправно понашање. 

   Да узмем дар од нечије немашти-
не? Да одем, увредићу је.

   Сећање на оца Пантелејмона са 
хиландарског метоха Јовањица увек се 
враћа у оваквим моментима, казује ми 
шта ваља чинити. Водич из Агенције 
„Доброчинство“ три дана помагао је у 
башти на имању свештенику који је у 
цивилству био Немац Рут, медицински 
радник запослен у болници. Четвртог ју-
тра кренуо је својим путем. 

   „Тада је Отац извадио педесет 
евра да ми да пошто сам му помагао“ – 
приповедао је водич нашој групи док смо 
се малим бродом приближавали имању. 

   „И Ви, нормално, нисте узели“ – 
закључила је углас већа група са палубе. 

   „Нормало да сам узео, без пре-
мишљања“ – разочарао их је водич, 
макар за тренутак, док почну дубље 
да мисле – „па Отац је Божији човек. 
Он двадесет часова дневно размишља 
о Богу, Истини и Правди. Зар ја могу 
боље да знам које је поступање правил-
но?! Он, Немац, две је године чекао да се 
проигуман манастира Хиландара, Ни-
канор Савић, сагласи да га прими у пра-
вославље и манастир. После неколико 
година  у предавању Богу, у манастиру 
му је постало тесно те је прешао у скит 
где сам служи литургије и ради на имању 
већ више од две деценије.“

   Узео сам кесу с брашном. 
   Два дана касније, враћајући се 

из Београда донео сам баки катанац за 
кућу. Неће морати одсад да улазна вра-
та „закључава“ канапом. Влажност јој 
је очи учинила стакластим. Док сам је 
упућивао у руковање малом израђевином 
са три кључа, искористила је прилику 
да ме пољуби у руку. 

   Ко је изабрао „студије“ на чијем 
крају се стиче „диплома човека“, могао 
је да припреми бројне испите учећи од 
баба Наде и чика Љубе. Док се не про-
нађу нови духовници, народна настава 
је обустављена пре седам година, бакине 
здравствене дијагнозе  нису биле добре... 

   Убрзо је свештеник заустављао 
колону да би на раскрсницама сокака 
поново замолио Бога за опрост грехова 
„наше Надежде“. 

   Некада је по кривовирским брди-
ма Љуба Пауновић мотрио ручак од своје 
Наде, сада ју је немушто „чекао“ међу кр-
стачама које као јарболи напуштеног 
брода сведоче о селу које и само умире. 

   Од петсто педесет домова ноћу 
се на само стотину врата закључавају 
изнутра. Следеће године ће деценија 
како су два последња основца испраћена 
у више разреде, у Бољевац. 

   Село без деце која јуре за лоптом 
може да има само прошлост. 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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РБМ. - Нова опрема је и током октобра 
стизала у Рудник бакра Мајданпек по-
пуњавајући годинама упражњена места 
на листи потребне механизације. По-
следњих месеци је то више за део помоћ-
не механизације, па површинским ко-
пом од недавно крстаре два нова "МАН" 
возила за превоз путника које одговара 
потребама минера, покретна цистерна, а 
очекују се и мобилне радионице.

- Много нам значе ова два нова 
возила. У питању су камиони 4x4 који 
имају по две кабине, са пет седишта у 
првој и 15 у другој, продуженој каби-
ни. Послужиће за превоз радника уну-
тар рудника, за примопредају смена 
која ће убудуће бити бржа и ефикас-

РБМ. - Пре краја новембра биће завр-
шена и трећа фаза „корићења“ Малог 
Пека кроз површински коп Рудника ба-
кра Мајданпек. Половином октобра, на 
преосталој деоници од 300 метара, оној 
којом река започиње свој ток кроз повр-
шински коп, почело је чишћење и при-
према постојећег корита за постављање 
металних профила и активности којима 
ће бити завршено метално корито укуп-
не дужине 924 метра. Тиме ће ток реке 
бити регулисан у осетљивом делу испод 
Андезитског прста, на простору изнад 
најважније рударске саобраћајнице и ис-
под  магистралног пута 

- У припреми ове деонице кори-
та, од бетонираног дела одмах иза ау-
тобуске станице,  чишћењу и ископу 
агажована је потребна механизација, 
а последњих дана октобра почело је 

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Наука о равнотежи, 7. Спртиста који се бави боксом (мн.), 

14. Умиваоник, 15. Лист компаније SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, јубила-
рац који непрекидно излаци седамдесет две године, 16. Држава на Блиском исто-
ку, 17. Шупљина, 19. Осушене стабљике жита, 20. Име америчког глумца Килмера, 
21. Хладно годишње доба, 22. Астал, , 23. Академија наука (скр.), 24. Позитивна 
електрода, 26. Име војводе Степановића, , 28. Ауто-ознака за Бор, 30. Ужичанин,  
31. Град у Француској, 32. Екипа, 35. Веђа, 37. Пенушаво шпанско вино, шамшаањац, 
38. Грчко слово, 39. Наш јубиларац, 1. новембра о. г. слави 72., 41. Лековита биљка, 
мацина трава, 43. Артиљеријски пројектил (мн.), 44. Римски ратни брод.

УСПРАВНО: 1. Поречје, 2. Наша планина, 3. Планина код Београда, 4. Би-
лијарски штап, 5. Извршни биро (скр.), 6. Борба са биковима, 7. Змијски цар, удав, 
8. Општинска лига (скр.), 9. Врста листопадног дрвета, 10. Међусобни распоред, 
структура, 11. Грчко слово, 12. Срок, слик, 13. Име глумца Босиљчића, 15. Озна-
ка за килопаскал, 18. Врста глине, 21. Име поп-рок певачице Павић, 22. Кућиште 
електомотора, 25. Врста украсне биљке, 26. Воћни напитак, 27. Сликарски студио,  
28. Славни шведски тенисер, Бјерн, 29. Ограђено место за стоку, 31. Биљка љутог ко-
рена, 33. На исти начин (лат.), 34. Фалинка, 36. Продукт корозије, 37. Ознака на мотор-
ним уљима, 38. Наш град бакра, 40. Дуги таласи (скр.), 42. Дрвна индустрија (скр.).

Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: статика, боксери, лавабо, Колектив, Ирак, рупа, слама, Вал, зима, 
сто, АН, анода, Степа, БО, Ера, Роан, тим, обрва, сект, бета, рођендан, одољен, гранате, трирема.

нија. Једно возило користимо за пре-
воз радника на копу, а друго ка "Фази 
1" и Новом сервису, око чега смо ра-
није имали доста тешкоћа - рекао је 
Горан Репеџић, главни пословођа про-
изводње на Површинском копу РБМ-а. 
Наглашава да је овакво решење било 
наговештено и задовољава потребе за 
превозом радника унутар рудника.

- Сваког дана очекујемо и две, а 
можда и три, услужне покретне радио-
нице. Са њима наше екипе ће бити не-
упоредиво ефикасније када оправку 
тешких возила буде требало обавити 
на терену. Од њих је једна са коморе-
сором за додавање азота, а друга за до-
давање уља на терену и, наравно, пре-

воз мајстора, односно чланова тима за 
интервенције.

Од Репеџића смо сазнали да им 
много значи и недавно пристигло возило 
"МАН" за превоз минера и ситног екс-
плозива. Њиме они брзо излазе на терен 
и раде на серијама. Јер, у РБМ-у мине-
ри су свакодневно ангажовани на више 
локација. Обим и ширина копа на то 
указују, па се, на пример, у октобру њи-

хова активност одвијала на "Јужном ре-
виру", "Чока Мускалу", Kалоти, западни 
део, затим ПУС-у, источној страни Чока 
Мускала и другим. Оваквим превозом 
лакше се успева да одговори обавезама 
на бројним одредиштима и одреагује 
правовременим минирањем серија, пре-
возом људи и стапањем смена, па је рад 
постао ефикаснији и безбеднији.

С. Вукашиновић

И даље стиже нова опрема

Металним профилима 
регулишу ток реке

Стигла два возила “MAN” за превоз радника, теренска цистер-
на за гориво, а очекују се покретне радионице

陆续采购所需采矿机械设备

Mali Pek 河铁皮沟施工即将结束

新设备陆续到来

金属型材控制河流

Попуњава се листа потребне механизације

При крају израда лименог корита за Мали Пек

Метално корито, укупне дужине 924 метра, укротиће реку која је у вре-
ме обилних падавина угрожавала најпрометнију рударску саобраћај-
ницу. - У корито уграђено 450 тона материјала и  514 профила

постављање металних профила - каже 
Пеко Минић, технички руководилац 
Површинског копа. Објашњава да је 
претходно река још једном преграђена, а 
постављене су и две пумпе којима ће се 
воде Малог Пека препумпавати до завр-
шетка рада на кориту.

- Џаковима песка преградили 
смо реку, поставили две фекалне пум-
пе 3301 и за почетак, због ниског водо-
стаја, само радом једне започели пре-
пумпавање Малог Пека - рекао нам је 
Слободан Мишић, пословођа одводња-
вања на Површинском копу. Додаје да ће 
пре постављања металних профила ко-
рито морати да се очисти од наслага фе-
калног отпада, јер се, на жалост, у самом 
граду у реку слива градска канализација.

Процена је да ће, ако временске 
прилике послуже, запосленима у ПУС-у 

бити потребно око три недеље да завр-
ше постављање и повезивање металних 
профила, од којих је првих 100 10-ак 
дана пре постављања било спремно.

- Завршавајући ову фазу, испуња-
вамо обећање са почетка овог великог 
посла да неће проћи много времена 
до тренутка када ће вода Малог Пека 
потећи металним коритом - рекао нам 
је Неђељко Чавић, управник ПУС-а. 
Подсећа да је материјал тежак 450 тона, 
састављен од 514 профила, спојених са 

26 хиљада завртња, а све постављено у 
теренским условима.

Пре оваквог регулисања највећег 
дела тока реке кроз површински коп, 
Мали Пек је задавао пуно главобоље 
запосленима у руднику, будући да је ко-
рито по коти 350 било у великом раседу. 
После обилних падавина представљало 
је претњу за најпрометнију рударску са-
обраћајницу, магистралу која води према 
Фази 1 транспортног система и рудном 
дробљењу.

С. Вукашиновић
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Метално корито састављено од 514 профила, спојених са 26 хиљада завртња
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РБМ. – Раније започете радове на ојачавању земљане бране „Шашки поток“ у Руд-
нику бакра Мајданпек интензивирали су у намери да искористе повољне временске 
прилике за ово доба године и планирани посао приведу крају. Јер, циљ је да се по-
дигне ниво њене безбедносне и еколошке сигурности, а намера да се читав потез 

флотацијског јаловишта припреми и осигура за временски период са обилнијим па-
давинама. Земљана брана "Шашки поток" није у директном контакту са водом која 
је далеко од њених обода. Међутим, њено ојачавање је велики посао. 

- Лепо време се користи да се обави што више посла - каже Светомир 
Мустецић, главни инжењер за инвестиције и развој.  - Недостатак механизације, 
односно њена заузетост на другим местима у руднику, па и мањи број рукова-

лаца су успорили рад, али је договорено да се то убрза. Тако је после претходно 
обављеног рашчишћавања терена, одвођења изворских, атмосферских и дре-
нажних вода у непосредној близини, како се не би уливале у јаловиште, 24. ок-

тобра завршено насипавање подножја бране кречњачким материјалом. Насули 
смо 6.000 кубних метара кречњака који је допремљен са површинског копа. У 
међувремену, бетонирали смо излазни канал за дренажу испод бране. Већ су по-
стављене цеви преко бране за одвод из сочива број један, а 25. октобра почело је 
насипавање земље из подземишта. То је локација у "Шашком потоку" са које 
се земља може одвозити камионом. Потребно je да ту наспемо још 23 хиљаде 
тона земље, али верујемо да ће се то брже одвијати него насипавање кречњака, 
с обзиром на мању удаљеност, односно дужину транспортног пута. 

Одговорни кажу да је тешко проценити када ће читав посао бити завршен, јер 
много тога зависи од околности, расположивости опреме и руковалаца.

Надградња бране није у плановима за ову годину, већ остаје да се уради нак-
надно, највероватније за две године, и уз ангажовање одговарајуће специјализоване 
куће.

С. Вукашиновић

IZ STAROG ALBUMA

Сарадња Србије и Kине у иновацијама

"Kолектив" је омиљен међу радницима 

Србија је 8. ок-
тобра потписала 12 
споразума о сарадњи 
са Kином  у области 
иновација. Доба ин-
тернет технологија 
даје младим људима 
шансу да се остваре 
и мењају свет. Мини-
стар Поповић и пред-
седник Вучић су пот-
писали меморандум о 
разумевању у области 
иновација и они су ох-
рабрили младе људе да 
имају иновативан ум, 
јер је вештачка инте-
лигенција у успону. Србија ће бити прва земља у којој Влада то подржава и 
промовише.

Због конференције Kине и 17 земаља Централне и Источне Европе, у 
Београд је допутовао Liu Deđijan, председник Управног одбора и извршни 
директор кинеске компаније "НетДрагон Websoft Holdings". Прича о еконо-
мији Kине јесте прича великих бројева, а колико су велики бројеви кинеске 
високе технологије? IT компанија "NetDragon Websoft Holdings" је само јед-
ну своју апликацију продала за милијарду 850 милиона долара. Шта данас у 
свету вреди толико објаснио је Лију Деђијан гостујући у Јутарњем програму 
РТС-а. - Интернет и софтвер компанија је оно чиме се ми бавимо, пра-
вимо софтвере, и Kина и Србија имају одличне софтверске инжењере. 
Kина је велико тржиште и тамо се усавршавају софтверске компаније. 
Софтверски инжењери из Србије могу да производе софтвере за цео свет 
– рекао је Лиу Деђијан.

А где је потенцијал сарадње Србије и Kине? - Тржиште за онлајн игри-
це и софтвер се мења и за једну компанију је важно да оствари велике 
ствари. У Kини су онлајн игрице важне и то је огромно тржиште у свету 
– рекао је Лиу Деђијан и додао да многе софтверске компаније у Kини поку-
шавају да направе нове ствари. – Србија је у занимљивом положају, Kина 
је занимљиво тржиште за компаније које расту, лако је градити све када 
имате интернет, преко клауда и других технологија можемо да будемо по-
везани и да сарађујемо у иновацијама, то је наша будућност.

Извор: РТС

"Правовремено, тачно и потпуно информисање је право радних људи. Таквим 
информисањем обезбеђује се квалитетно самоуправно одлучивање" – записано је у 
књизи "Сто година борског рударства, 1903-2003" Божина Јовановића и Миодрага 
Ђурђевића. О нашем слављенику, који данас навршава 72 године непрекидног изла-
жења, аутори још додају: "Kолектив" је најобимнија, најпотпунија и најсадржајнија 
монографија, реална слика успона Басена Бор - привредног гиганта какав је био у 
југословенским и светским размерама. "Kолектив" је делио радост кад се успевало, 
упињао се да укаже на могућности изласка из кризе кад је било тешко, до танчина 
образлагао производне планове, подробно анализирао резултате. 

"Kолектив" је прича о гигантским подухватима, снази људског ума и ства-
ралачког рада, али и о обичном човеку, раднику, пристиглом најчешће из неке не-
дођије, који је овде својим пожртвовањем установио себи и својима нови завичај и 
нови живот достојан човека. Сваки пут "Kолектив" је био на лицу места – и кад се 
одлазило у рударску смену, и кад се настављало добровољним радом, кад су ударани 
темељи сваког новог производног погона, кад је трасирана свака нова улица, усеља-
вана свака стамбена зграда, кад су деца улазила у велелепна обданишта, школе, кад 
је борски факултет примио прве бруцоше. Kад је живот, овде у Бору, текао за корак 
брже од других."

На снимку из старог албума – некадашњи новинар "Kолектива" Мирослав Ра-
дуловић на радном задатку у Јами.

Ј. С. 

塞尔维亚与中国创新合作

Kolektiv报最受员工欢迎

Шест хиљада кубика 
кречњака за чвршћу брану

Saski potok坝的加固工作正在进行中

为了坚固坝使用六千立方米石灰石

Напредује ојачавање земљане бране "Шашки поток"

Подизање нивоа безбедносне и еколошке сигурности - разлог 
што се приступило санацији земљане бране која није у ди-
ректном контакту са водом


