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За 24 дана једанаестог месеца топионичари дали 7.932 тоне анодног, електролизери 6.200 тона ка-
тодног бакра и "сумпораши" 24.000 тона киселине. - Б. Тодоровић: Осим превазилажења технолош-
ких недостатака, запослени ће смањење емисије SO2 покушати да реше већом технолошком дис-
циплином и прилагођавањем параметара вуче гасова од стране ФСK-а у време уливања растопа у 

конвертор. – Смањење ретура - главни задатак електролизера у наредном периоду

Близу десет хиљада 
тона анода

Металурзи у новембру достигли предвиђене количине "црвеног" метала

十一月“红色”金属达到预期产量

阳极铜产量将近一万吨
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. - Zijin Mining, као 
одговорна компанија, послује увек у складу са свим 
важећим прописима и стандардима, и у потпуности 
поштује све европске, националне и локалне ре-
гулативе, као и све остале међународне стандарде 
квалитета и пословања.

Менаџмент компаније SERBIA Zijin Bor 
Copper је на редовним састанцима констатовао да 
се сви планови о значајном краткорочном и дуго-
рочном побољшању еколошких перформанси про-

изводних капацитета компаније одвијају предвиђе-
ном динамиком и у оквиру задатих рокова.

Kао  једну од краткорочних мера, компанија 
је набавила две машине за распршивање магле и 
неутрализацију сумпор-диоксида у гасу, а до краја 
децембра 2019. набавиће још три машине за рас-

пршивање магле, ради даље неутрализације сум-
пор-диоксида.

У току су интензивне активности, како би до 
краја маја 2020. године било изграђено постројење 
за прикупљање прашине и издувних гасова из кон-
вертора. Што је још важније, као дугорочна мера, 
у плану је да се до краја 2021. године изгради по-
стројење за десулфуризацију, како би емисија гасо-
ва увек и у потпуности била у складу са прописа-
ним стандардима.

Kомпанија SERBIA Zijin Bor Copper интензив-
ним радом у овој области наставља традиционалну 
посвећеност блиској сарадњи са локалним заједни-
цама у којима ради, додатно вођена чврстом идејом 
да је здрава средина од примарног значаја, како за 
5.287 радника SERBIA Zijin Bor Copper и град Бор, 
тако и за саму компанију.

Овај став чини темељ политике корпоративне 
одговорности компаније SERBIA Zijin Bor Copper 
која, сасвим сигурно, највише жели да технолош-
ки и еколошки максимално осавремени посао који 
обавља и тиме се придружи свим осталим погонима 
компаније Zijinа у свету.    

Ново руководство компаније подсећа да су еко-
лошки проблеми у Бору постојали и много пре пре-
узимања РТБ-а Бор од стране новог инвеститора, а 
то се догодило пре само 10 месеци, али да је оно и у 

том кратком року успело да анализира и идентифи-
кује све производне, технолошке и остале параме-
тре важне за решавање ове сложене проблематике.

PR Team 
Serbia Zijin Bor Copper Doo Bor   

Актуелно

У току су интензивне активности, како би до краја маја 2020. године било изграђено постројење за прикупљање прашине 
и издувних гасова из конвертора. Што је још важaније, као дугорочна мера, у плану је да се до краја 2021. године изгради 
постројење за десулфуризацију, како би емисија гасова увек и у потпуности била у складу са прописаним стандардима

Велика улагања у 
заштиту животне средине

Компанија Serbia Zijin Bor Copper каже:

塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司

塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司
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„Zijin“ ће платити „Freeportu“ почетних 240 милиона долара за удео у доњој зони рудника бакра и злата „Чукару Пеки“ у 
Тимочкој крајини, плус 0,4 одсто нето прихода од продаје када почне производњу, до укупног максималног износа од 150 
милиона долара“, наведено је у поднеску „Zijin Mininga“ објављеном на Хонкошкој берзи. - Очекује се да транскација буде 
завршена најкасније 29. фебруара 2020. године

А. Миликић: Због инвестиције Zijinа, градска каса биће увећана три пута у наредне четири године, а Бор ће имати највеће  
приходе по становнику у Србији. - Буџет Бора се тренутно "пуни" са 60 одсто од рударења које је веома значајно за развој града  

„Звер“ у рукама кинеског дива

Буџет града биће увећан три пута

„Zijin“ купује од  „Freeporta“ и доњу зону рудника бакра и злата „Чукару Пеки“

Ширењем пословања компанија Zijin позитивно утиче на дешавања у Бору

紫金矿业收购自由港勘探公司持有的Čukaru Peki铜金矿下带框权益  

通过业务扩张，紫金在波尔市的发展起到积极作用

城市预算将增加到三倍

БОР. – Kинески „Zijin Mining“ 
купује од америчке компаније 
„Freeport McMorran“ и доњу зону 
налазишта бакра и злата „Чукару 
Пеки“ код Бора за 390 милиона до-
лара! Ово је саопштено после непу-
на два месеца од потписивања спо-
разума о развоју пројекта „Чукару 
Пеки“, чија је почетна инвестиција 
близу пола милијарде долара. Тада 
су, подсетимо, у кинеском граду 
Сјамен, министар рударства у Вла-
ди Србије Александар Антић и 
власник кинеског „Zijina“ Jinghe 
Chen  потписали Меморандум о 
разумевању за развој горње зоне 
рудника злата и бакра „Тимок“ код 
Бора („Чукару Пеки“). Kуповином и 

БОР. – Градоначелник Бора Алек-
сандар Миликић изјавио је (6. 
новембра) да ће, због инвестиције 
кинеске компаније Zijin, градска 
каса бити увећана три пута у на-
редне четири године, а Бор ће има-
ти највеће приходе, односно буџет 
по становнику у Србији. Миликић 
је на Деветој међународној конфе-
ренцији о минералним ресурсима 

доње зоне, кинески „Zijin“ постаће 
једини власник рудника, којег у 
стручним круговима зову „звер“.

Србије "Покретачка снага економ-
ског развоја" у Београду, на пане-
лу о утицају развоја рударства на 
локалне заједнице, рекао да је 4. 
новембра пуштена важна вест за 
Бор да је Zijin постао власник и 
доње зоне у "Чукару Пеки", као и 
"да је то сада заокружена прича."

- Бор је у жижи јавности из 
више разлога. Нови стратешки 

„Zijin“ ће платити „Freeport 
u“ почетних 240 милиона дола-
ра за удео у доњој зони рудника 
бакра и злата „Чукару Пеки“ у 
Тимочкој крајини, плус 0,4 одсто 
нето прихода од продаје када 
почне производњу, до укупног 
максималног износа од 150 мили-
она долара“, наведено је у подне-
ску „Zijin Mininga“ објављеном на 
Хонкошкој берзи, а објавила је по-
четком новембра британска новин-
ска агенција Ројтерс.  

„Zijin“, са седиштем у Шан-
гхангу, у кинеској провинцији 
Фуђијен, овом трансакцијом знатно 
ће повећати своје ресусрсе бакра и 
злата. Наиме, овај потез ће им, како 
су саопштили а то пренео Ројтерс, 
повећати укупне контролисане ба-
карне ресурсе за 7,72 милиона тона 

или 15,6 процената, на 57,24 мили-
она тона, док ће се златни ресурси 
компаније повећати за 161 тону или 
9,3%, на 1.889 тона.

Kинески „Zijin“ већ има 100 
одсто удела у горњој зони лежишта 
коју је, крајем децембра 2018. годи-
не, за 1,4 милијарде долара, купио 
од канадског „Nevsuna“. У оквиру 
тог пакета куповине кинески див 
стекао је и 60,4% доње зоне, док 
је остатак припадао америчком 
„Freeportu“.

Ова америчка рударска фирма, 
са седиштем у Фениксу, потврди-
ла је да је започела трансакцију  за 
продају преосталог удела у пројек-
ту „Тимок“, а очекује се да она буде 
завршена најкасније 29. фебруа-
ра 2020. године. Из Владе Србије 
најављено је раније да ће експлоа-
тација у овом подземном руднику 
почети за годину или две. 

Припремила Г. Тончев Василић 

партнер Zijin већ мења и дефи-
нитивно ће променити деша-
вања у Бору – нагласио је Мили-
кић, и додао да се Бор већ убрзано 
развија. Према његовим речима, 
буџет Бора се тренутно "пуни" са 
60 одсто од рударења које је веома 
значајно за развој града.  

Припремила: Ј. Станојевић 
Александар Миликић

Са потписивања споразума о отварању горње зоне рудника "Чукару Пеки"
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БОР. – Посвећеност одговорном 
управљању рудницима јесте приори-
тет у пословању корпорације Zijin, 
чијој великој породици припада и 
компанија у Бору. То одговорно ру-
дарство подразумева и обавезу Kом-
паније да развија не само топионицу 
и руднике, већ и локалну заједницу 
у којој SERBIA ZIJIN BOR COPPER 
послује. У настојању да побољша со-
цијално-економски положај средине 
у којој ради, Kомпанија се труди да 
са локалном заједницом изгради до-
бар и одрживи однос, пре свега дија-
логом и узајамним разумевањем. А, 
управо су то ствари које помажу да 
се брже и лакше идентификују потре-
бе и проблеми локалне средине. Тај 
пут, заснован на дијалогу и разуме-
вању, био је пречица до реализације 
помоћи Општој болници у Бору, која 
се Kомпанији обратила за подршку у 
набавци најсавременијег апарата за 
разбијање камена у бубрегу. 

Реч је о хидрауличном начину 
разбијања камена у мокраћним ка-
налима, почев од бешике, преко мо-

краћовода до бубрега а, како каже на-
челник Одељења хирургије др Видоје 
Радосављевић, у питању је апарат 
који је „последња реч технике“.

Пацијенти из Бора и осталих 
градова у Борском округу до сада су 
због оваквог хируршког захвата били 
упућивани у београдске или ниш-
ке клиничке центре, а након набав-
ке овог апарата интервенције ће се 
обављати на Одељењу урологије. То 
ће много значи и пацијентима, али ће 
подићи и квалитет болничких услуга, 
истиче директор борске здравствене 
установе др Горан Јоксимовић.

-Реч је о изузетно вредној до-
нацији којом је компанија SERBIA 
ZIJIN BOR COPPER показала да 
је друштвено одговорна, али и да 
је наставила лепу традицију нека-
дашњег РТБ-а Бор у смислу дона-
торства здравственим установама 
у Борском региону. Поред њене ма-
теријалне вредности, донација је и 
веома значајна, па ми остаје само 
да се у име пацијената, болнице и 

своје лично име захвалим за њу – 
казао је директор Опште болнице у 
Бору.

До пре десетак година интер-
венције овакве врсте радиле су се хи-
руршким путем, операција је трајала 
до два сата и опоравак пацијената био 
је дуг. Употребом овог хидрауличног 
апарата и применом савремене ме-
тоде, која се изводи у потпуној ане-
стезији, захват траје највише до пола 
сата, а пацијент се после 24 сата от-
пушта из болнице.

- Срећни смо што, као озбиљна 
и друштвено одговорна компанија, 
можемо да помогнемо борској бол-
ници, посебно јер смо свесни да је 

здравље најзначајније питање за 
све. Због тога нам је велико задо-
вољство што смо болници донира-
ли користан апарат и на тај начин 

помогли локалној заједници и ста-
новништву. Лично имам прилику 
да први пут видим овакву врсту 
опреме, за коју лекари кажу да је 

Донација

Dexi Ling: Срећни смо што, као озбиљна и друштвено одговорна компанија, можемо да помогнемо борској болници, ло-
калној заједници и становништву, посебно јер смо свесни да је здравље најзначајније питање за све. Драго нам је што ће 
се употребом новог апарата подићи квалитет здравствене заштите становништва целог Борског округа. - Апарат којим се 
на хидраулични начин разбија камен у бубрегу представља „последњу реч технике“, каже др Видоје Радосављевић

„Здравље је најважније“
Kомпанија донирала градској Болници савремени апарат за разбијање камена у бубрегу

公司向波尔市医院捐赠了最现代化的肾石碎器

“健康至上”

Др Видоје Радосављевић објашњава "пут" сонде до бубрега

LithoClast, апарат за разбијање камена у бубрегу 

врло корисна пацијентима са ка-
меном у бубрегу. Kључна ствар је, 
како су нам објаснили, да је интер-

венција практично безболна и врло 
ефикасна – истакао је, приликом 
примопредаје донације (6. новембра), 
заменик генералног директора Serbia 
Zijin Bor Copper Dexi Ling. 

Пожелевши свима дуг и здрав 
живот, Ling је подвукао да је 
здравље најважније, те да му је дра-
го што ће нови апарат подићи ква-

литет здравствене заштите станов-
ништва Борског округа.  

Г. Тончев Василић Никола Марић, Горан Јоксимовић, Dexi Ling,Видоје Радосављевић и Мирослав Карабашевић
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ЈЕЗЕРО. – Представници кинеске 
компаније „Huahia“, која је ћерка-фир-
ма корпорације „Haian“ представили 
су (13. новембра) руководству Рудника 
бакра Бор, а потом и возачима теш-
ких камиона, нову врсту пнеуматика. 
Гуме о којима је на семинару под на-
зивом „Техничка обука за пнеуматике 
на камионима типа „белаз“, у хотелу 
„Језеро“ на Борском језеру, говорио 
Немања Шербановић зову се „луан“, 
а чуло се да је, рецимо, њихов живот-
ни век двоструко дужи од „бриџистон“ 
гума. 

Произвођачи из Kине кажу да го-
дишње произведу 15.000 „луан“ гума 
различитих шара и величина и да не-
гују пословну политику сервиса пре и 
после продаје робе. Менаџер Сектора 

сервиса у „Haianu“ Luo Wei истиче да 
су ове гуме најбоље перформансе има-
ле у руднику угља на северу Kине, али 
да су се одлично показале и у рудници-
ма бакра у Аустралији и Индонезији. 

-Сервисирањем пре и после 
продаје „Haian“ жели прецизно да 
утврди који тип гуме одговара ус-
ловима у руднику. Стало им је да 
гуме које продају имају најбоље 
перформансе и дословце за свако 
место у руднику одређују величину 
и врсту која ће се најбоље показа-
ти. Гледа се пут, одређује притисак, 
начин монтаже гума на фелне и 
остало – испричао је Немања Шер-
бановић.

-Циљ је – додао је он - да њи-
хов животни век буде четири до пет 
хиљада сати. Наравно, постоји мо-
гућност и да оштећене репарирамо 
како би могле дуже да се користе, 
а ту опцију нудимо нашим сталним 
муштеријама.

Kомпанија је за камионе теш-
каше који раде на кривељском и 
мајданпечком копу купила 100 пне-

уматика марке „луан“, а поручено је 
још толико. Иначе, рудничким путе-
вима у Бору и Мајданпеку котрљају 
се претежно „бриџистон“ и „белши-

на“ гуме (које су стигле у пакету са 
„белаз“ камионима), а у мањој мери 
користе се „goodyear“ и „michelin“. 

Г. Тончев Василић 

KОП „KРИВЕЉ“. – Kиша је на копу гора 
од снега, тако бар кажу кривељски рудари. 
Снег „стегне“ путеве, док их киша свако-
дневно „натапа“, па долази до оштећења. 
И путева, и камиона, и гума. Онда помоћ-
на механизација, са којом иначе кубуре, 
мора нон-стоп да ради. Зато је новембар, 
баш због временских (не)прилика, тради-
ционално проблематичан месец и произ-
водња, транспорт руде и јаловине иду теже 

него обично. Ипак, по речима управника 
Дејана Митића, рад рударске и машин-
ске службе остао је на високом нивоу и 
„предузело се све да остварење плана 
за претпоследњи месец у години буде 
сто одсто.“

РББ

Задатак за новембар је 1,9 милиона тона јаловине и 813.000 тона руде, а четири дана пре ис-
тека месеца кривељски рудари докопали су се, и то по упорној киши, 94 одсто плана. - Дејан 
Митић: Од 26. новембра почео је да ради и ремонтовани багер ОK2, па ћемо се уз бољи садр-
жај, пошто и ова машина сада откопава богатију руду, до краја месеца приближити још више 
планском задатку од 2.300 тона бакра у руди. - Транспортни систем јаловине, након што је оспо-
собљена лиња 1, сада ради добро и за 10 дана преко њега је прешло 305.000 тона раскривке 

Произвођачи из Kине кажу да годишње произведу 15.000 „луан“ гума различитих 
шара и величина и да негују пословну политику сервиса пре и после продаје робе

Не дозвољавају да план „покисне“

Kинеске „луан“ гуме за белоруске „белазе“

Kривељски рудари новембра надомак планског задатка

Са презентације нове врсте пнеуматика за камионе тешкаше

VK矿十一月份产量将达到预期目标

重型卡车用新式气动轮胎 介绍

矿工们不受雨天影响

白俄罗斯的 “贝拉斯“卡车，
中国的栾轮胎

-До 25. новембра смо „на руди“ 
били 91 одсто плана и то када је реч о ко-
личинама превезеним до дробљења. Са-
држај је био плански, па смо „на бакру“ 
тек седам процената испод задатог циља. 
У флотацији и на дробљењу је у првој 
декади новембра био дводневни застој 
и тада су изгубљене те количине. Од 26. 
новембра почео је да ради и ремонтовани 
багер ОK2, па ћемо се уз бољи садржај, 
пошто и ова машина сада откопава бога-
тију руду, до краја месеца још више при-
ближити планском задатку од 2.300 тона 
бакра у руди. Јаловина је, због проблема 
на транспортном систему и линијама 
којима се превози, на 95 одсто плана, али 
се надам да ћемо и ту, пошто је 14. новем-
бра оспособљена линија 1, бити надомак 
зацртаних количина. Укупне ископине 
су 2.115.000 тона јер је до сада откопано 
615.000 тона руде и милион и по тона 
раскривке. Задатак за новембар био је 
1,9 милиона тона јаловине и 813.000 тона 
руде, тако да смо, четири дана пре истека 
месеца, на 94 одсто плана – каже управник 
кривељског копа.

Расположивост рударске механиза-
ције је, поносно истиче Митић, на врло 
високом нивоу – преко 80 процената. Сада, 
уз шести багер који ће радити на етажи 35, 
он очекује и побољшање средњег садржаја 
(плански је био 0,292%), па да на тај начин 
добије планирану количину бакра.

- Велики допринос на руди је, са 
етаже 290, дао нов багер K4. То је источ-

ни део копа, одакле је и претходних месеци 
копана руда са добрим садржајем бакра, 
флотабилна и мека. Етажа 290 је, као смо и 
очекивали, дала добре резултате, лежиште 
је у том делу лепо отворено и показало се 
да ће та „позиција“ бити носилац произ-
водње наредне године. На руди раде још 
два багера, ОK1 и K3, али су они ангажова-
ни на коти 95, где је силификованија руда, 
што ствара потешкоће на секундарном 

дробљењу, па се, ради боље флотабилно-
сти, прави композит. Транспортни систем 
јаловине сада ради добро и за 10 дана пре-
ко њега је прешло 305.000 тона раскривке, 
односно дневно по 30-ак хиљада тона. Сма-
трам, зато, да децембра можемо да испуни-
мо план и у стари борски коп одложимо 
милион тона материјала – наводи Митић. 

Управник је посебно задовољан и 
чињеницом да у највећем руднику у саставу 
Kомпаније већ дуже време није било нијед-
не повреде на раду. Од почетка године било 
их је осам и све су лаке, што је наспрам 40 
и више, колико их је, како каже, било ми-
нулих година, показатељ да су и радници 
и руководство прихватили БЗНР као своју 
прву обавезу. 

За зиму им је стигло и 200 тона соли, 
па спремни чекају први снег. За децем-

бар планирају садржај преко 0,3 одсто и 
225.000 тона богате руде са коте 35, коју ће 
помешати са оном која се копа на вишим 
етажама. Планирају да тада и тако надо-
месте оно што ће им, евентуално, окрњити 
новембарски учинак. 

Г. Тончев Василић 

Дејан Митић

Luo Wei

Руда доброг садржаја откопава се на истоку "Великог Кривеља"

Детаљ са етаже 290
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не размишља стихијски, као раније. 

-Kонстантно радимо на томе 
да у области безбедности и здравља 
на раду буде помака и мислим да 
се он види. Имамо кварталне пре-
гледе, након којих спроводимо све 
корективне мере, а не прође није-
дан састанак да БЗНР не буде тема 
о којој се разговара. Повреда је да-
нас много мање и свест радника се 
доста променила. Досад се произ-
водња увек стављала у први план, 
данас то није по сваку цену. Ако 

нешто није безбедно, производња 
мора мало да сачека. То је филозо-
фија која мора да дође до ува по-
следњег извршиоца у производном 
ланцу – напомиње управник.

Оно што предстоји да се обави у 
овом погону јесте још и замена погон-
ских зупчаника у млиновима са шип-
кама, што подразумева вишедневни 
застој секције, као и уграђивање ду-
гоочекиваних редуктора на кључним 
позицијама у погону дробљења. Ти 
склопови од неколико зупчаника, 
који се налазе између мотора и бубња 
транспортне траке, дуго се већ сер-
висирају „ад хоц“ и мења се само по 
један зупчаник. Kада стигну нови ре-
дуктори, управник кривељске флота-
ције нада се бољој производњи коју 
ће пратити превентивно одржавање.

Г. Тончев Василић 

РББ/ПМС

План за новембар, односно прерада 813.000 тона руде и „извлачење“ две хиљаде тона бакра из ње, пореметило је 
кашњење у испоруци нове, терцијарне дробилице ХП6. – Грацијан Страиновић: Kоначно је стигла и четврта терцијарна 
дробилица, која ће нам много значити при преради силификоване руде. Са њом неће бити падова у производњи и оче-
кујем да ћемо имати стабилнији рад и већи капацитет, посебно када монтирамо и шесто сито и када стигну и редуктори 

Флотација “штуца“ због дробилица
Дробљење „измрвило“ капацитет кривељског ПМС погона

选矿厂生产情况

选矿厂生产量因破碎机受影响

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИKИ KРИВЕЉ“. 
– Иако је погон за припрему ми-
нералних сировина у Kривељу ове 
године доведен у ред, претходна 
два месеца, по речима управника  
Грацијана Страиновића, било је до-
ста потешкоћа у раду.

- Фотација је све време могла 
да ради са већим капацитетом, али 
су нас стање опреме на дробљењу и 
капацитет тог погона спутавали да 
дамо свој максимум. Дробљење је, 
чак и када сва опрема тамо функ-
ционише, дизајнирано тако да се 
очекује да на улазу има више сит-
нијих фракција, односно да има бар 
25% руде која је већ ситна и која 
ће кроз сита да дође директно у 
флотацију, а остатак да се издроби. 
Међутим, кривељски коп је „ушао“ 
у силификовану руду и ми, са опре-
мом коју смо имали, нисмо могли 
да остварујемо капацитет. Друга 
отежавајућа околност је ситуација 
на транспортном систему, где су 
редуктори у веома лошем стању, 
па то проузрокује честе застоје на 
дробљењу и приморава на рад са 
мањим капацитетом. Наручени су 
нови, али су рокови испоруке дуги, 
тако да смо протекла два месеца, уз 
честе хаваријске застоје, пошто не 
можемо да их планирамо јер стално 
„јуримо“ капацитет, радили у вео-
ма тешким условима – прича управ-
ник кривељске флотације. 

План за новембар, односно пре-
рада 813.000 тона руде и „извлачење“ 
две хиљаде тона бакра из ње, пореме-
тило је и кашњење у испоруци нове, 
терцијарне дробилице ХП6. Требало 
је да, као четврта у низу терцијарних, 
она стигне у септембру. Међутим, 

само на њено постоље чекало се до 
18. новембра. 

-Четврта терцијарна дробили-
ца ће нам много значити при пре-
ради силификоване руде. Са њом 
неће бити падова у производњи и 
очекујем да ћемо имати стабилнији 

рад и већи капацитет. До краја го-
дине треба да нам стигне и још 
једно сито јер је дробљење пројек-
товано да ради са два примарна и 
шест секундарних сита. То шесто је 
својевремено пребачно у „Церово“, 
па ћемо сада, средином децембра, да 
добијемо ново. Оно је савременије, 
због облика га зову „банана“ сито, 
има и већу ефикасност, па ћемо да 
га поставимо на ударном месту, у 
средини. Дакле, план је да активи-
рамо ХП6 дробилицу, монтирамо 
шесто сито, да редуктори почну да 

стижу и да, кончано, стабилизује-
мо производњу и уђемо у нормалан 
рад – каже Грацијан Страиновић.

Часовни капацитет млинских 
секција сада је 420 тона, па је дневна 
прерада 27 до 28 хиљада тона руде. 
Циљ је, каже управник, да се часов-
ни капацитет подигне на бар 430 тона 
(оптимални је 440 тона), а да дневна 
прерада буде 30 хиљада тона руде.

-Почетком новембра имали 
смо дводневни застој и урадили 
тада велики посао. Kомплетирали 
смо редукторе 17/20 и 25/20 јер смо 
на обе позиције, на којима раде по 
два редуктора, дуго радили са по 
једним. Обложили смо један млин 
са шипкама (чело и плашт) и два 
млина са куглама (на једном плашт, 
а на другом чело). Сервисиране су 
и остале пратеће ствари и, након 
тога, капацитет је мало повећан. 
До тада је био 380 до 400 тона руде 
на сат, а и при таквом капацитету 
струја се трошила исто. Јер, млин 
се не може „наштеловати“ да тро-
ши мање електричне енергије зато 
што није пун. Зависили смо од руде 
и ситних фракција у њој, а надам се 
да ћемо сада, са уграђеном још јед-
ном терцијарном дробилицом, ту 
зависност прекинути. Мислим да је 
време да са „коповцима“ почнемо 
да причамо о садржају, а не о томе 
да ли је руда тврда или мека – нада 
се Страиновић.

Kривељска флотација је вели-
ки погон и у њему се обавља много 
послова који захтевају велику позор-
ност. Облагање млинова је само један 
од тих озбиљних радова. Управник, 
зато, као посебно добру ствар истиче 
то што се о безбедности радника више 

Грацијан Страиновић

Никола Спасојевић и Александар Допуђ

Дробилица ХП6
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ТИР. – За 24 дана новембра топиони-
чари су прерадили укупно 32.635 тона 
концентрата бакра (од укупне прераде 
увозни концентрат је био за 20 одсто 
изнад планираних количина, а домаћи 
за исто толико испод). Просечан са-
држај "црвеног метала" у бакренцу 
износио је 54,3 процента, а у шљаци 
1,30 одсто). Забележена је стопа рада 
(временско искоришћење) топионич-
ких агрегата од 95 процената. У То-
пионици су радили конвертори број 
три и четири до 24. новембра, када је 
заустављена "тројка" због "одласка" 
у планирани ремонт после обавље-
них 168 операција (у том периоду оба 
конвертора створила су 3.100 тона 
хладног материјала, а прерадила око 
3.400 тона). У исто време претопљено 
је 1.950 тона тзв. хладног бакра (ре-
тур из Електролизе и скрап). Радиле 
су анодна пећ број два и три. Топио-
ница је произвела 7.932 тоне анодног 
бакра (330 тона, у просеку, дневно) 
и, како нам је 25. новембра рекао  
Бобан Тодоровић, заменик руководи-
оца огранка ТИР за производњу, за 24 
дана једанаестог месеца топионича-
ри су достигли предвиђене количине 

прерађеног концентрата и произве-
деног анодног бакра, па очекују и ис-
пуњење месечног плана продукције 
анода (9.800 тона). 

На залихама ових дана има око 
15.000 тона концентрата бакра (9.000 
тона из РБМ-а и 6.000 тона тзв. Јама – 
шљака концентрата), као и 5.000 тона 
шарже, док се у луци Прахово налази 
око 8.000 тона увозне сировине која 
се допрема по утврђеној динамици. 
Свакодневно пристижу и резервни 
делови за предстојећи, планирани ре-
монт (до сада је стигло око 40 проце-
ната неопходних делова).

- Највећи проблем у Топиони-
ци је повремена повећана емисија 
сумпор-диоксида која настаје као 
последица смањене вуче гаса из 
правца Фабрике сумпорне кисели-
не на 122.000 кубних метара, као и 
непостојања система за "хватање" 
и "прање" фугитивних гасова из 
конверторске хале (недостају секун-
дарни и терцијарни димохватачи и 
колектор за сакупљање фугитив-
них гасова из крова конверторске 

хале). Да би се превазишли ови не-
достаци, уграђен је "топ" за маглу 
са циљем да неутралише ефекте 
гасова који излазе из конверторске 
хале и спречи њихово даље ширење 
у атмосферу. Ових дана очекујемо 
да стигну још три оваква уређаја са 
млазницама који распрскава рас-
твор воде и натријум-хидроксида и 
служи за "прање" фугитивних га-
сова. Осим превазилажења техно-
лошких недостатака, запослени ће 
смањење емисије SO2 покушати да 
реше и већом технолошком дисци-
плином и прилагођавањем параме-
тара вуче гасова од стране ФСK-а 
у време уливања растопа у конвер-
тор, нарочито током уливања шља-
ке. Сарадња са тимом која ради на 
надоградњи топионичких агрегата, 
односно проширењу топионичких 
капацитета је добра, тако да се све 
ове активности за сада одвијају без 
проблема - рекао је Тодоровић. 

Фабрика сумпорне киселине је 
радила добро у опсегу вуче гаса коју 
може да оствари и дала је око 24.000 
тона киселине (1.100 тона дневно). 
На залихама се налази око 7.000 тона 
монохидрата. У Електролизи су ових 
дана ангажоване, у просеку, 863 ће-
лије, али се и даље ради на повећању 
капацитета слободних ћелија. Садржај 
ретура је повећан за 12 процената и 
главни задатак у наредном периоду је 
његово смањење, а притом подизање 
прераде секундарних сировина преко 
топионичких агрегата. Прилив анода 
је био сталан, па је за 24 дана новембра 
"изашло" 6.200 тона катодног бакра. И 
у овом погону очекују остварење ме-
сечног плана производње катода (8.000 
тона). Златара је достигла предвиђену 
прераду анодног муља и продукцију 
злата и сребра. Пуштањем у рад новог 

крана очекује се већа безбедност свих 
радника који раде на коти "доре"-пећи. 
У старој Енергани од 22. новембра 
стартовао је и котао број пет, првен-
ствено због потреба грејања радника 
огранка ТИР.

У Ливници бакра и бакарних 
легура радила је Фазонска ливница 
која израђује делове за потребе Kом-
паније. И друмски и железнички са-
обраћај у Транспорту ТИР-а су добро 
функционисали. Ових дана очекује се 
повратак два "MAN" камиона који већ 
три седмице раде у Мајданпеку.

- Због доласка хладних дана, 
у име менаџмента ТИР-а, апе-
лујем на повећану опрезност рад-
ника приликом доласка и одласка 
с посла, нарочито због могућности  
клизања, као и максималну опрез-
ност свих који овде раде, јер жели-
мо да избегнемо повреде на раду. И, 
наравно, на првом месту безбедност 
свих који раде и долазе у ТИР – 
закључио је Тодоровић. 

Ј. Станојевић 

ТИР

За 24 дана једанаестог месеца топионичари дали 7.932 тоне анодног, електролизери 6.200 тона катодног бакра и "сум-
пораши" 24.000 тона киселине. - 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. – Смањење ретура - главни задатак електролизера у наредном периоду

Близу десет хиљада тона анода
Металурзи у новембру достигли предвиђене количине "црвеног" метала

十一月“红色”金属达到预期产量

阳极铜产量将近一万吨

Бобан Тодоровић

Забележена стопа рада топионичких агрегата од 95 процената

У новембру изашло 8000 тона катода
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Трећа ХП6 дробилица представља право појачање терцијарном дробљењу будући 
да је читав погон ослоњен на рад дробилица набављених пре више од три деценије

Са постојећим бројем људи нема услова за превентивно и квали-
тетно одржавање. - У последњем месецу машинско одржавање 
обавило 482 радна задатка

Улагање у сигурнији рад

Замењен повратни бубањ 

Рудник бакра Мајданпек добио још једну дробилицу

Дотрајала опрема у погону Дробљења изазива честе застоје

由于破碎系统设备老旧往往停工

圆筒除旧布新

РБМ. - Kрајем октобра у Рудник ба-
кра Мајданпек стигла је и трећа ХП6 
дробилица која ће погону Дробљења 
омогућити да, у актуелним условима, 
пружи већу сигурност у производњи. 
Дробљење, поред две ХП6 дроби-
лице на позицијама C и D, које су 
стигле пре око три, односно четири 
године, функционише ослоњено на 
дробилице старе више од 30 година 
(“symons”). 

- Нова дробилица ће бити лоци-
рана на позицији 28Г на којој је сада 
“symons” дробилица и која мора да 
се демонтира и уклони из погона. На-
кон тога мора да се среди њен темељ 
у сарадњи са  грађевинском служ-
бом, и тек након тога да се приступи 
монтажи – каже Александар Митов.  

РБМ. - Недавни дводневни застој у раду 
(од 19. до 21. новембра) потврдио је да 
је погон Дробљења у Руднику бакра 
Мајданпек најосетљивија тачка на линији 
производње. Поменути застој условљен 
потребом да се промени повратни бубањ, 
као и угаони бубањ до повратног, те део 
конструкције, али и санира пресипно ме-
сто, само је један у низу  због којих се на 
овај погон упире прстом као на најслабију 
карику на линији прераде. Зна се да је 
опрема стара, али се све чешће поставља 
питање да ли су учестали кварови неми-
новност. 

- Уз дотрајалост опреме, недо-
вољан број извршилаца је наш највећи 
проблем - каже Александар Митов. 
Подсећа да је некада овај погон имао 124 
радника одржавања, од којих 80-ак ма-
шинског одржавања. -

Погон је исте величине, захтев за 
радом ситаре већи него раније, отво-
ри сита су мањи (са 20x20 дошли смо 
на 15x15), па је кружна шаржа већа, а 
уједно и потрошња облога. Захтеви су 
већи него раније, бројно стање мање, 
а услови рада знатно неповољнији бу-
дући да отпрашивање не ради, а то што 
је оспособљено није  довољно за рад 
током одвијања производње.  Немамо 
понављање кварова. Ако изузмемо ле-
жајеве који на појединим позицијама 
отказују због нефункционисања акспи-
рационог система, остали кварови су 
везани за дотрајалост опреме и  њено 
неодржавање, због политике, која је 

- Демонтажа ће трајати 10 дана то-
ком којих је увек потребно имати 
кран на располагању, па ће сваки 
проблем са неком дробилицом која 
је тренутно у раду да се одрази на 
одлагање завршетка демонтирања 
дробилице 28Г. Монтажа ће траја-
ти четири-пет дана и уз надзор сер-
висера “Metso mineralsa”, а радиће 
радници машинског и електро одр-
жавања Дробљења, уз помоћ радни-
ка производње у чишћењу.  

Нова ХП6 дробилица је капаци-
тета 500 до 800 тона на сат у завис-
ности од гранулата који даје. Њене 
техничке карактеристике омогућа-
вају да се побољша сигурност рада 
Дробљења, а самим тим и повећа 
укупан капацитет дробљења, чиме 

се стварају услови 
да и Флотација 
оствари већу про-
изводњу, а пре све-
га повећа часовни 
учинак млинова.

Укључивање  
у рад треће ХП6 
дробилице треба-
ло би да створи 
услове за несме-
тано, боље функ-
ционисање тер-
цијарног дробљења, као и стварању 
могућности да даје и квалитативно 
и квантитативно бољи учинак. Циљ 
ових радова је прво, сигурнији  
рад, а онда  и повећање капацитета  

 
дробљења и флотирања, како би убу-
дуће из Мајданпека стизало више 
концентрата бакра.

С. Вукашиновић

важила док смо били државна фирма - 
константне производње,  по сваку цену.

На питање да ли је проблем са 
бубњем могао да буде спречен право-
временом контролом и интервенцијом, 
Митов је изричит: - Са тренутним 
бројним стањем немогуће је квали-
тетно   прегледати погон и пустити 
га у рад на време. Бројне позиције је 
немогуће проверити у раду због вели-
ке количине прашине и опасности од 
повређивања. Додаје да је у сменама 
одржавања приоритетно да се што више 
послова уради са малим бројем радника 
имајући у виду величину погона. При-
том је, каже, немогуће исконтролисати 
сваку конструкцију и уочити да ли ће се 
покидати приликом пуштања без прет-
ходно видљивих деформација. Јер у 
овом погону, све конструкције у тунелу 
су кородирале и потребно је испитати 
сваки њихов део.

Kвалитетно, редовније и појачано 
превентивно одржавање, вероватно, би 
могло да спречи кварове, застоје, па и 
потпуно заустављање погона.

- Са запосленима немамо про-
блем. Њихов рад је квалитетан, а 
проблем је бројчано стање. Са више 
људи, број урађених послова и пре-
гледаних позиција би се повећао. Јер, 
ниједан посао не може да се обави без 
бар два радника (замена лежајева), а 
најчешће је четири радника по пози-
цији, три бравара и заваривач - каже 
Митов, уз подсећање да се од јануара 

тражи повећање број упослених у одр-
жавању. Јер, Дробљење има 30 транс-
портних трака и четири вулканизера, 
а поред њих још само 10 електричара, 
пет варилаца и 25 бравара. У погону је, 
међутим, 12 дробилица, 20 сита са 40 
лежајева, 20 додавача са још 48 лежаје-
ва, 277 бубњева и њихових 554 лежаје-
ва, па 38 редуктора (не рачунајући 20 на 
додавачима) и још 361 пресипно место:

- Превентивно одржавање са 
повећањем броја људи, у многоме би 
допринело побољшању експлоата-
ционих услова опреме. Притом, ре-
зултати не би били видљиви у првих 
месец дана, јер  је одржавање погона 
годинама запостављено. Потребан је 
континуитет у раду да би резултати 
постали видљиви - наводи Митов.  - 
Већина позиција у погону је затрпана 
материјалом. Он се чисти ангажо-
вањем одобреног броја људи. Да би се 
растур смањио и  позиције санирале, 
потребно је стајања погона да екипа 
машинског одржавања обави свој део 
посла. То је веома тешко испратити, 
с обзиром на динамику и могућност 
чишћења погона.

Упркос мишљењу да и људски 
фактор има учешћа у застојима, баш 
као и спречавању нежељених дешавања 
која заустављају не само Дробљења, већ 
и Флотацију, Митов је мишљења да тај 
утицај нема пресудни значај. 

- Сама позиција је таква да је 
влажност велика, а одржавање погона 
могуће прањем пошто отпрашивање 
годинама не ради. Носећа конструк-
ција повратног и угаоног бубња није 
лако измењива ствар, а конструкција 

је стара колико и сам погон. Утицај 
воде, када се говори о траци  у тунелу, 
довео је до кородирања и попуштања, 
тако да ту нема утицаја људског фак-
тора. За превентивно одржавање по-
требно је имати и динамику и време. 
Јер, условљено је капацитативним и 
квалитативним захтевима које по-
гон мора да задовољи ка Флотацији. 
Недостатак људства нас лимитира у 
пословима које можемо квалитетно и 
квантитативно обавити. 

Само у последњем месецу машин-
ско одржавање је обавило 482 радна за-
датка,  замену облога на две терцијарне 
дробилице, четири бубња на позиција-
ма, пет редуктора и шест електро мото-
ра, ремонт примарне дробилице, сана-
цију корита вибро додавача, замену уља 
у две дробилице и шест метара шина 
на ТТ23, што је, са постојећим бројем 
људи, завидан учинак.

 С. Вукашиновић

马矿又获得一台破碎机

投资到更安全的工作

Нова дробилица је капацитета 500 до 800 тона на сат

Одржавање погона годинама је било запостављено
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РБМ. - Новембарска производња у 
Руднику бакра Мајданпек није наста-
вила добар низ резултата започет то-
ком пролећа и још бољи у летњим ме-
сецима. Бројни припремни, послови 
уређења и за потребе других погона, 
умањили су присуство механизације 
за текућу производњу, што се одра-
зило на учинак. За 26 дана новембра 
план укупних ископина остварен је 
са нешто више од 83 одсто, а у флота-
цији су прерадили 81 одсто предвиђе-
не количине руде и дали 1.446 тона 
бакра у концентрату, уз одговарајуће 
количине племенитих метала. За за-
послене на Површинском копу РБМ-а 
новембар је био тежак месец, јер се 
упоредо са текућом производњом која 
одавно није ослоњена на само једно 
или два радилишта, активност одвија-
ла на још неколико, па је расположиве 
ресурсе, механизацију и људе треба-
ло распоредити да одговоре бројним 
захтевима.

- Настављени су проблеми са 
помоћном механизацијом, због  ма-
лог броја исправних возила, маши-
на, и зато што њу користе и други 
погони (за уређење и припрему 
терена за инвестиције), тако да се 
на површинском копу констант-
но осећа њен недостатак - наводи 
Пеко Минић, технички руководилац 
производње на Површинском копу. - 
Осим тога, ту је и недовољан број 
руковалаца, пошто није примљен 
потребан број за расположиву ме-
ханизацију, па стално недостају за 
обављање свих планираних посло-
ва. Јер, не ради се на једном већ на 
скоро десет локација истовремено.

На "Северном ревиру" припре-
ма се терен за примарну дробилицу 
транспортног система, ПЦ4 је ан-
гажован за примарну дробилицу за 
прераду руде, на радилишту "Исток 
1" уклања се јаловина, активно је и 
радилиште на руди са багером ПЦ3, 
"Чока Мускал" се "отвара" на другој 
страни, ојачава се брана "Шашки по-
ток", одвијају радови у ПУС-у и за 
нову флотацију, припрема терен за  
потребе пловеће пумпне станице, на-
сипавају и раде путеви. Сви траже ме-
ханизацију и свима је преко потреб-
на, али производња има приоритет. 
- Велики број машина се ангажује 
на уређењу других погона, новог 
сервиса, флотације, дробљења, 
транспортног система, за израду 
бетоњерке код старе управе, за нову 
пловећу пумпну станицу, за нову 

флотацију, свуда се за припрему те-
рена користи механизација са копа 
– потврђује и Горан Репеџић, главни 
пословођа производње на Површин-
ском копу. 

Много послова је у фази раш-
чишћавања и сређивања, припреме за 
наставак радова, а текућа производња 
је поред осталог, требало да се избори 
са чињеницом да "Фаза 1", због заме-
не траке,  није радила неколико дана 
на почетку месеца, да је на "Чока Му-
скалу", због квара ОK багера који је 
скоро два месеца био изван погона, 
учинак испод планираног, а и да су 
утоварне машине, “волво” ,које су 
биле планиране за ангажовање у про-
изводњи, усмерене на друге послове.  

- Битно се не разликују ни 
околности које су обележиле новем-

барску производњу у флотацији. 
Она се одвијала доста добро, бу-
дући да су све испоручене количине 
руде биле прерађене у предвиђе-
ном квалитету и са планским ис-
коришћењем, док је на сребру и 
злату искоришћење било значајно 
изнад планираног - прокоментари-
сала је новембарске резултате Јелена 
Ђурић, главни инжењер за флотацију 

РБМ-а. - Упоредо са производњом, 
настављени су радови на пловећој 
пумпној станици, припрема терена 
за нове објекте, дробилицу ХП6 и 
друге, а после ко зна колико годи-
на очистили смо и згушњивач 3. 
Средином месеца имали смо про-
блем са траком 29 на дробљењу и 
48-сатни застој, који се одразио и на 
производњу у флотацији која је три 
смене била у прекиду. Застој смо ис-
користили за сервисе на секцијама, 
контролу свих вентила и проверу 
комплетне линије прераде за рад у 
зимским условима.

А Бранислав Томић, руково-
дилац огранка РБМ, у коментару 
новембарске производње не про-
пушта да истакне значај рационали-
зације и свођења трошкова у реалне 
и оправдане оквире за успешност 
пословања. Он подвлачи одговор-
ност сваког запосленог и на сваком 
радном месту за сигуран и безбедан 
рад људи и опреме, а у том светлу и 
потребе да се у актуелним условима 
оствари максималан учинак.                                                            

С. Вукашиновић

РБМ

Механизација површинског копа ангажована на осам локација, па су тешкоће са мањим бројем руковалаца, 
тешком рударском, утварном и посебно помоћном механизацијом дошле до изражаја. – Флотацију у оства-
рењу плана омео 48-сатни застој на дробљењу због којег је изостала тросменска производња

Тешко до планске производње
Недовољно рударске механизације за све послове у мајданпечком руднику и околини

马矿及其周围之采矿机械设备不足

难以达到计划产量
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стоје два), одакле је кроз тунел ду-
жине 3.000 метара транспортована 
до Филтраже. Да би се избегло за-
државање материјала у згушњивачу 
флотације, које објективно може да  
неколико сати успори његов транс-
порт ка филтражи, при чему одређе-
на количина концентрата бива “за-
робљена” (може достићи и 100-150 
тона), затражено је његово директно 

Напори да се већина предвиђених послова заврши у року (до 25. 
децембра). – Пуштање у рад пловеће пумпне станице означиће и 
убрзавање радова на оспособљавању друге, јер је стратешки пар-
тнер опредељен да за водоснабдевање флотације на располагању 
има две пловеће пумпне станице    

Шема се мења да би се избегло задржавање материјала у згушњи-
вачу флотације које и успорава његов транспорт ка филтражи. 
- Монтиране пумпе “KREBS slurry max” чији је произвођач реноми-
рана компанија ФЛСмидтх, један од лидера у процесној техноло-
гији. - Вредност укупне инвестиције  око 70 хиљада евра

Постављена нова пловећа пумпна станица
Убрзавају се радови за сигурније водоснабдевање Флотације  

Мења се технолошка шема у Филтражи

为了确保选矿厂供水而加快进程

过滤厂改变工艺设计

新设浮桥泵站

为了加快铜精矿处理

РБМ. - Све ближи 25. децембру - року 
за пуштање у рад пловеће пумпне ста-
нице, постројења без којег нема сигур-
ности у снабдевању флотацијске про-
изводње техничком водом, у Руднику 
бакра Мајданпек убрзавају радове. 
Велики кран је стигао 22. новембра, 
па се очекивало да након његовог по-
стављања започне вуча композиције 
коју чине пловећа пумпна станица и 
прилазни мост у средњу увалу флота-
цијског језера из које би у наредних 10 
до 15 година, требало да се обезбеди 

РБМ. - У погону Филтража Рудника 
бакра Мајданпек крајем октобра за-
почела је реконструкција технолош-
ке шеме у делу препумпавања пулпе 
концентрата бакра. Реконструкцију 
чини уградња пумпи које ће омогући-
ти услове за бржи проток концентрата 
од Флотације до Филтраже и ефикас-
нији рад филтер-пресе. Примењујући 
решење Hu Mina, представника ки-
неског менаџмента, овим ће се, прак-
тично, пулпа концентрата усмеравати 
директно са флотирања ка погону 
филтраже, где ће се препумпавати 
директно из згушњивача филтраже ка 
филтер-преси и старим диск вакуум 
филтерима.

До сада је, како то објашњава 
Дејан Вагнер, технички руководилац 
Филтраже, пулпа концентрата добије-
на у процесу флотирања усмеравана 
на претходно згушњавање у један од 
згушњивача погона флотације (по-

сигурно снабдевање техничком водом 
и несметани рад флотације РБМ-а, без 
обзира на временске прилике. 

Да ли ће годинама одлаган по-
сао измештања постојеће пловеће 
пумпне станице успети да се завр-
ши у предвиђеном року, остаје да се 
види. Али, стручњаци истичу да више 
нема простора за пролонгирање роко-
ва. - Битно је да се тај велики посао 
коначно заврши до 25. децембра, 
односно до краја ове године, поред 

осталог и због пешчане бране Пре-
вој Шашка. Урадили смо пројекат 
за ојачање бране "Шашки поток", 
где се након бушења и испитивања 
свих брана, у циљу израде допунског 
рударског пројекта за надвишиење 
бране "Шашки поток", показало да 
се она мора ојачати, јер има огра-
ничене могућности за подизање ни-
воа воде до два метра. Тренутно је 
најважнији задатак оспособљавање, 
односно пуштање у рад пловеће 
пумпне станице, како флотација не 
би остала без воде, а производња без 
континуитета - објашњава Светомир 
Мустецић, главни инжењер за инве-
стиције и развој. 

У минулих месец дана доста се 
радило око пловеће пумпне стани-
це, али се, ипак, ушло у неповољан 
временски период за радове на тра-
фо-станици и комплетне електрора-
дове. - Није  завршен бетонски те-

мељ за трафо-станицу због лоших 
путева и немогућности допреме ма-
теријала за бетонирање. Но, како  
АТБ ФОД и извођач радова траже 
квалитетан пут, који је сада немо-
гуће направити, определили смо да 
сами бетонирамо, са мањим маши-
нама пошто бетоњерка не може да 
приђе - истакао је Мустецић. 

Стручњаци “Enviroserva” из Бе-
ограда завршили су чишћење 900 ме-
тара цевовода и у последњој седмици 
новембра обавезали се да очисте пре-
осталих 20. Након тога требало би да 
подизвођач  АД ”Wооd”из Свилајнца 
“убодом” споји нови и стари цевовод. 
Одређени послови остају и за пролеће 
(да се очисти још 920 метара цевово-
да), а онда врло брзо започне и по-
стављање новог цевовода за пловећу 
пумпну станицу 2.

С. Вукашиновић

усмеравање у филтражу: - Ова изме-
на технолошке шеме треба да омо-
гући да се брже згусне концентрат 
до одговарајуће густине потребне 
за рад филтер-пресе. Ту је доња 
граница 35 процената чврсте фазе, 
док препоручена густина износи 
50-60 одсто - истиче Вагнер и наводи 
да се тако стварају повољнији услови 
за ефикаснији рад и филтер-пресе и 
диск вакуум филтера.

Промена технолошке шеме зах-
тевала је одређене инвестиције, на-
бавку нових пумпи за две позиције 
у технолошком процесу, при чему је 
планирано да свака има две пумпе 

(једну у раду, а другу у резерви). До 
објављивања овог текста монтиране 
су пумпе на једној од ових позиција. 
Иначе, пумпе су “KРЕБС слуррy маx” 
чији је произвођаћ у области рудар-
ства реномирана компанија ФЛСмид-
тх, један од лидера у процесној тех-
нологији. 

Вредност укупне инвестиције је, 
каже Вагнер, око 70 хиљада евра бу-
дући да само пумпе коштају више од 
60 хиљада. Осим тога, инвестиција је 
подразумевала и улагања у цевоводе, 
вентиле и други неопходан материјал. 

С.Вукашиновић

За бржи проток концентрата

РБМ/ПМС
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РБМ. - Мало је помоћних маши-
на које су запослене у Руднику бакра 
Мајданпек тако обрадовале као недав-
но, помало и неочекивано, пристизање 
ровокопача гусеничара "Цатерпиллар 
330". Моћни, а по величини и снази из 
групе средњих багера, ровокопач овог 
реномираног произвођача опреме сти-
гао је у тренутку када свака помоћна 
машина има велики значај с обзиром на 
раштрканост и удаљеност радилишта на 
којима је њено ангажовање неопходно.

- За бројне послове који нас још 
очекују на ојачању бране "Шашки 
поток", ово је преко потребно поја-

чање - каже Пеко Минић, технички 
руководилац на Површинском копу 
РБМ-а. Горан Репеџић, главни посло-
вођа производње, истиче да ће када буде 
завршено радно ангажовање на брани 
"Шашки поток" ова машина стићи на 
неко од бројних радилишта на самом 
копу и показати  своје карактеристике. 
Добру вест представља и податак да је 
последњих дана новембра примљено 
шест нових радника - руковалаца меха-
низацијом.

Да је у питању одлична машина 
потврђује и један од сервисера анга-
жован од другог великог произвођача 

опреме који каже да је имао прилике 
да се увери да машине из те групе раде 
“као осица”, покривају најкритичније 
потребе и испуњавају најстриктније 
стандарде. Према карактеристикама, 
"CAT 330" подиже перформансе и ефи-

касност горива у овој класи. Са најви-
шим нивоом стандардне фабричке тех-
нологије у индустрији, новом кабином 
фокусираном на удобност и продуктив-
ност оператера, плус ниже трошкове 

горива и одржавања, "ЦАТ 330" отвара 
могућност за нову продуктивност и на-
предак у раду. Није неважно ни то што 
је у питању ново седиште и конзола, па 
удобност и ефикасност покрета чине 
оператере продуктивним и прецизним, 

будући да има изванредну видљивост од 
360 степени у радном подручју. Kашика 
овог ровокопача има запремину 1,8 куб-
них метара. 

С. Вукашиновић

Стигле три покретне радионице са агрегатима и компресорима за 
допумпавање гума, затим још једно возило "MAN" за превоз екипа 
минера и ситног екслозива на терен, као и две  покретне, приручне 
радионице. - Са њима бројне интервенције на возилима и другим 
машинама ће моћи да се обављају на терену

Покретне радионице за ефикаснији рад

Појачање за удаљена радилишта

Помоћна механизација богатија за још шест теренских возила

Бројној механизацији површинског копа придружен и ровокопач гусеничар "Caterpillar 330"

在现场又增加了六台辅助机械

移动车间大量提高生产效率

РБМ. - Помоћна механизација по-
вршинског копа Рудника бакра 
Мајданпек богатија је за још шест 
специјализованих теренских возила 
која су стигла половином новембра, 
најављујући стварање услова за још 
ефикаснију производњу и рад опреме.

- Стигло је шест нових возила 
производње MAN. У питању су три 
покретне радионице са агрегатима 
и компресорима за допумпавање 
гума, затим један "MAN", покрет-
но возило за превоз екипа минера 
и ситног екслозива на терен, као и 
две нове покретне, приручне ради-
онице производње "TATRA" - каже 
Горан Репеџић, главни пословођа 
производње на Површинском копу 
РБМ-а.  -  За производњу ће покрет-
не радионице значити много због 
побољшања ефикасности. Екипе 
ће брже излазити на терен ради 
оправке тешких возила и интер-
венција на другим машинама. За 
стартовање возила, у приликама 

када неће да се покрене, убудуће се 
неће користити друго возило, већ 
ће покретна радионица стићи да га 
стартује на месту где се проблем и 
појавио. Послужиће и за допумпа-
вање гума на тешким возилима и 
за додавање уља на терену, па вози-
ла због тога неће бити упућивана до 
Новог сервиса. Неће бити губљења 
времена по том основу, а самим 
тим њихов учинак у производњи ће 
бити већи. 

Мобилне екипе за рад на терену, 
практично, већ постоје, јер ће их са-
чињавати људи са Новог сервиса који 
ће излазити на терен уместо да чекају 
да возила стигну или буду допремље-
на у радионицу. Проблем ће бити само 
ко ће тим покретним радионицама 
управљати, јер додатни број возача за 
та возила још није запослен. На дру-
гој страни, возачи који ће управљати 
возилима за превоз опасних материја, 
у конкретном случају, екипа минера и 
експлозивних средстава су одређени 

међу недавно примљеним возачима. 
Kако за управљање тим возилима 
морају имати потребан сертификат, 
за њих је након обуке организовано 
полагање потребног испита 25. но-
вембра. Након добијања сертификата, 
односно ADR-а, моћи ће да управљају 
возилима намењеним теренском раду 
екипа минера. 

ADR је, иначе, скраћеница за 
„Accord européen relatif au transport 
international des marchandises 
dangereuses par route“, односно, „Ев-
ропски споразум о међународном 
превозу опасне робе на путевима“. 
Сваки возач камиона који транспор-
тује опасне материје мора да има 
лиценцу за опасне материје чији је 
службени назив „Потврда о ADR 
обуци“. Она важи пет година и возач  

мора да похађа курс како би освежио 
и допунио знање. Сваком предузећу 
које редовно превози опасне материје 
потребно је најмање једно лице које је 
одговорно за опасне материје. Kамио-
ни за ове намене, имају и своју посеб-
ну опрему.

Нова возила у помоћној меха-
низацији Површинског копа РБМ-а, 
драгоцена  су за даљи рад, потврђује и 
Пеко Минић, технички руководилац 
на Површинском копу. – Помоћи ће 
нам да повећамо ефикасност рада, 
убрзамо време поправке, смањимо 
застоје, а тако побољшамо располо-
живост опреме, односно, да произ-
водњу, опрему и рад учинимо ефи-
каснијим.

С. Вукашиновић

马矿露天采矿增加了一台履带式挖土机

加强工作能力

Моћна машина одмах упућена на ојачавање бране 
"Шашки поток"

РБМ
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запалиле околне шуме – ватрогасци су 
дошли, али смо пожар највише гасили 
нашим цистернама. То тако функцио-
нише у претходних десет година. Има-

ЗОП

ЈАМА. –  Служба за заштиту од пожара 
Рудника бакра Бор организовала је (14. 
новембра) за раднике Јаме јавну показну 
вежбу у области противпожарне заштите. 
На платоу испред електромашинске ра-
дионице Јаме електричари, али и рудари 

гасили су "пожар" на електроинстала-
цијама у разводном орману. Вежба се са-
тојала из три дела: у првом је симулирана 
акцидентна ситуација, односно паљење 
инсталација у разводном орману који се 
гаси   CO2 апаратима, у другом паљење 
конструкције објекта у коме је дошло до 

ПОВРШИНСKИ KОП "ВЕ-
ЛИKИ KРИВЕЉ". – Служба за заштиту 
од пожара у Рудницима бакра Бор органи-
зовала је (20. новембра) на Површинском 
копу "Велики Kривељ" јавну показну 
вежбу у којој је симулирана акцидентна 
ситуација паљења кочница на камиону 
"белаз". У њој су учествовали кривељ-
ски рудари и три камиона. Kако нам је 
рекао руководилац ове службе Љубиша 
Пипић, то се често дешава, бар једном 
годишње долази до пожара на кочницама 
или електроинсталацијама, тако да су се 
учесници већ сусретали са оваквим слу-
чајевима и благовремено реаговали, па 
није причињена већа материјална штета. 
Стога је договорено да се у вежби поно-
ви реална ситуација и симулира оно што 
је карактеристично за њу. Наиме, возач 
који на свом возилу примети пожар прво 

"пожара" и гашење водом из хидрантске 
мреже која се налази у близини објекта, и 
у трећем спасавање и евакуација запосле-
них из објекта на  безбедно место.  

- Циљ вежбе је да се запослени 
што више упознају са начином гашења 
пожара. Теоријски су доста "поткова-
ни", јер радимо свакодневну едукацију, 
скрећемо пажњу, упозоравамо... Али,  
битно је да се упознају са самим начи-
ном гашења пожара због оног најгорег  
што се том приликом дешава, а то је 
паника и да је превазиђу. Пожар је не-
предвидива ситуација, паника некон-
тролисана реакција и онда настојимо 
да људи колико-толико буду синхрони-
зовани и координисани да би је сав-
ладали. Досадашња пракса у Служби 
је била да у свим погонима РББ-а јед-
ном годишње симулирамо акцидент-
ну ситуацију. Међутим, према неким 
најавама, од следеће године то ћемо 
радити сваког месеца у сваком пого-
ну што ће, практично, бити 12 вежби 
у сваком погону. У наредном периоду 
покушаћемо да, због масовности, свака 
бригада Јаме (А, Б, Ц и Д) једном ме-
сечно присуствује вежбама, да би сви 
видели како се гаси пожар, а да притом 
не угрозимо процес производње – рекао 
је Љубиша Пипић, руководилац Службе 
за заштиту од пожара у РББ-у.

Иван Нешић,  руководилац Сектора 
безбедности и здравља на раду и заштите 
од пожара у РББ-у, додаје да је у оквиру 
Сектора и Служба заштите од пожара, где 
се деветоро запослених бави искључиво 
овим пословима (у сваком погону је по 
један извршилац, с тим што су у Јами два 
због Извозног и Сервисног окна). - Ак-
тивности 
С л у ж б е 
су свако-
д н е в н е . 
Њени за-
послени, 
осим орга-
низовања 
ових веж-
би, обила-
зе погоне, 
уочавају 
н е п р а -
вилности, 
издају на-
логе за ис-
прављање 
евидентираних недостатака и брину о 
исправности противпожарних апарата 
(ППА).  Иначе, у РББ-у има око 1.200 
ППА, који се сервисирају два пута го-
дишње, као и хидранти, што је закон-

ски основ. У последње време купљено 
је доста апарата зато што је већина ве-
ома стара. У погонима имамо више вр-
ста ППА који се користе (С9 – апарат 
са прахом и са ЦО2 који служи за га-
шење пожара превасходно на електро-
инсталацијама). Није добро што имамо 
две врсте С9 апарата, и то због начина 

а к т и в и -
рања – код 
ј е д н и х 
мора да се 
сачека пет 
с е ку н д и , 
а код дру-
гих не, па 
се дешава 
г р е ш к а 
приликом 
активирања. 
Међутим, 
када дође 
до пожара 
никада се 
не зна како 

ће ко да реагује у тој ситуацији. Без об-
зира на то колико су увежбани, ту је 
моменат панике, па људи погреше у тој 
брзини да што пре угасе пожар. 

Ј. Станојевић

У вежби на Површинском копу "Велики Kривељ" симулирана акцидент-
на ситуација паљења кочница на камиону "белаз". – На копу има три 
цистерне које у сваком тренутку могу да интервенишу када је пожар 
већих размера. – Љ. Пипић: Опремљени смо и материјалним и људским 
ресурсима за противпожарну заштиту

Љ. Пипић: Досадашња пракса је била да у свим погонима РББ-а једном го-
дишње симулирамо акцидентну ситуацију, али од следеће године то ћемо 
радити сваког месеца у сваком погону. - У РББ-у има око 1.200 противпожар-
них апарата који се сервисирају два пута годишње, као и хидранти. – Запос-
лени у Сектору за ЗОП обилазе погоне, уочавају неправилности, издају нало-
ге за исправљање евидентираних недостатака и брину о исправности ППА

У помоћ прискачу колеге возачи

Практично упознавање са гашењем пожара
Сектор за ЗОП у РББ-у организовао јавну вежбу за раднике Јаме и кривељског копа

组织 “贝拉斯”卡车火灾事故模拟演练

消防部在RBB为Jama员工举行演练

车辆驾驶人员争先恐
后地帮助

了解消防操作

обавештава свог пословођу и диспечерски 
центар који потом јавља возачима свих 
камиона у његовој близини и они одмах 
прискачу у помоћ. На свим камионима 
постоје апарати за гашење пожара, па сви 
заједно учествују у акцији гашења. 

- Настојимо да не реметимо процес 
производње која је свакако на првом 
месту. Увек на њу стављамо акценат, а 
сам процес на површинском копу је ве-
ома сложен, јер у њему учествује више 
чинилаца. Стога радници, осим о про-
изводњи, мора да воде рачуна  и о дру-
гим стварима, пре свега, о безбедности. 
Дешавали су се пожари, али су ватро-
гасци ретко реаговали, већ, углавном, 
наши радници.  Овде имамо цистерне 
са водом које служе за посипање путе-
ва и на свима су уграђени топови за га-
шење пожара. Тако је било и када су се 

мо три цистерне на копу које у сваком 
тренутку могу да интервенишу када је 
пожар већих размера. Најновију смо 
скоро добили из Kине – реч је о савре-
меном возилу које има више прикљу-
чака, хидрантска црева и водени топ. 
Тек је стигла и још нисмо видели како 
функционише. Опремљени смо и мате-
ријалним и људским ресурсима. Запо-
слени су едуковани, јер по закону чим 
почну да раде, у року од месец дана, 
Служба је дужна да их обучи и тестира. 
То организујемо за све раднике једном 
у три године. За поједине запослене, 
поготово за вариоце радимо и ванред-
не провере, да би схватили озбиљност 
ситуације. Велику пажњу поклањамо и 
подизању свести када је реч о заштити 
од пожара – рекао је Пипић. 

Ј. Станојевић

Љубиша Пипић

Радници теоријски доста "потковани", јер се свакодневно едукују
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – 
Serbia Zijin Bor Copper је оцењена 
високим нивоом интеграције систе-
ма, чиме је задовољила критеријуме 
за продужетак важења сертифика-
та до септембра наредне године. У 
интегрисаном систему менаџмента 
(ИМС) Kомпаније нема ниједне ни 
велике ни мале неусаглашености, 
а издате су 23 препоруке за побољ-
шање из све три области система, 
које треба да се отклоне у наредном 
периоду. За сертификате ИМС-а, које 
је Serbia Zijin Bor Copper Д.О.О. Бор  
досад поседовао, препоручено је да 
буду продужени до следеће надзорне 
провере у септембру 2020. године. 
Ово је главни закључак извеш 

SERBIA ZIJIN BOR COPPER.  – Од 
18. до 22. новембра у Kлубу Zijin Бор 
у Брестовачкој Бањи организована је 
обука за водеће провераваче систе-
ма ISO 45001:2018 коју је похађало 
осморо полазника из свих делова 
Serbia Zijin Bor Copper. Ову обуку, у 
складу са планираним за 2019. годину 
(последње тромесечје) у Kомпанији, 
спровели су предавачи фирме "Burau 
Veritas" из Београда. Kако би се Kом-
панији обезбедило знање за уређи-
вање система из области безбедности 
и здравља на раду, као и због преласка 
са старог OHSAS стандарда (за који је 
Kомпанија сертификована до краја 
2020. године) на нови ISO 45001:2018, 
по речима Славише Буђелана, руко-
водиоца Службе за ИМС Serbia Zijin 
Bor Copper, било је неопходно да, 
осим одговорних лица која се баве 

таја са екстерне надзорне провере 
ИМС-а Serbia Zijin Bor Copper који 
је стигао на адресу Kомпаније по-
четком новембра. Наиме, овлашће-
но сертификационо тело "Bureau 
Veritas" (саставни део "Bureau Veritas 
Certification holding SAS-UK Branch") 
спровело је (19. и 20. септембра) у 
свим огранцима Kомпаније редовну 
надзорну проверу функционисања 
интегрисаних система менаџмента 
према стандардима ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2017. 
Тим састављен од три групе прове-
равача ове фирме, према раније до-
стављеном аудит плану (користећи 
као методе разговоре, посматрања 
активности и преглед докумената 

ИМС-ом у Kомпанији, у обуку буду 
укључени и руководиоци из области 
БЗНР Дирекције и свих огранака.

- Циљ курса је стицање знања 
и вештина у вези планирања, 
обављања провере "треће стране" 
и извештавање о њиховим резулта-
тима, као и представљање метода и 
техника провере; улоге и одговор-
ности проверавачког тима; ана-
лизирања захтева ISO 45001:2018 
и приказивање начина тумачења 
(не)усаглашености; На који начин 
саставити документацију са прове-
ре (план, упитник, извештај о про-
вери и неусаглашености) и процене 
претпоставки  за континуирано по-
бољшање унутар организације про-
цењујући укљученост руководства, 
утврђивање конкретних циљева 

и записа), на лицу места је утврђи-
вао како је ИМС функционисао и 
примењивао се у пракси ове године. 
Првог дана провераване су локације, 
посебно оне у којима је требало да 
се отклоне утврђене неусаглашено-
сти на последњој ресертификационој 
провери (огранци РББ, ТИР и Дирек-
ција), а другог у огранку РБМ. 

- Тим проверавача спровео је 
проверу засновану на процесима, 
усмеривши се на значајне аспекте, 
ризике и циљеве. Овом провером 
је требало потврдити да је систем 
управљања усклађен са свим зах-
тевима провераваног стандарда, 
да је предузеће успешно применило 
планиране договоре и да је систем 

и повезаних показатеља перфор-
манси, усаглашеност са законодав-
ством, као и представљање закљу-
чака менаџменту – рекао је Буђелан. 

Наш саговорник додаје да ова 
обука представља највиши степен 
обуке за провераваче система за БЗНР 
свима који планирају и изводе прове-
ре система менаџмента и који желе 

управљања у стању да оствари 
политику и циљеве организације. 
Такође је требало одредити делове 
у којима су могућа побољшања си-
стема управљања  и оценити успеш-
ност и ефективност спровођења  
система управљања у организацији 
– рекао је Славиша Буђелан, руково-
дилац Службе за ИМС Serbia Zijin Bor 
Copper.

Оно што следи, по речима на-
шег саговорника, јесте достављање 
извештаја "Bureau Veritas"-а свим 
корисницима на локацијама у огран-
цима Kомпаније, ради покретања од-
говарајућих корективних мера за от-
клањање неусаглашености.

Ј. Станојевић

међународно признање, људима који 
примењују систем менаџмента за-
штите здравља и безбедности на раду 
у организацијама, представницима 
менаџмента и онима који обављају 
интерне, процесне или провере про-
извода.

Ј. Станојевић

Проверавачи сертификационог тела "Bureau Veritas" издали 23 
препоруке за побољшање из све три области система. – Следи 
покретања одговарајућих корективних мера за отклањање неуса-
глашености у свим огранцима Kомпаније

Осморо полазника из свих делова Kомпаније похађало курс који су 
спровели предавачи фирме "Bureau Veritas" из Београда. – Обука 
неопходна због преласка са старог OHSAS стандарда (за који је Kом-
панија сертификована до краја 2020. године) на нови ISO 45001:2018

Сертификат продужен до идућег септембра

Kако уредити област БЗНР у Kомпанији

У надзорној провери ИМС-а Kомпаније није утврђена ниједна неусаглашеност

Организована обука за водеће провераваче система ISO 45001:2018 

公司综合管理系统审查结果： 
未发现任何不符合项

组织国际标准化组织专员培训 ISO 45001：2018

证书有效期延长至
明年9月

工作安全与职业健康管理整合
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РБМ. - Почетком новембра на Фази 
1 површинског копа Рудника бакра 
Мајданпек обављено је више вели-
ких послова од значаја за несметано 
одлагање раскривке на јаловишту 
"Ујевац". Замењено је хиљаду метара 
оштећеног дела траке 2506, ремон-
тован доњи строј одлагача, затезних 
точкова, повратног бубња и тегова на 
крају траке, у  исто време нивелисана 
трака и саниран терен.  

- Неколико дана застоја иско-
ристили смо да обавимо више по-
слова од посебног значаја за рад и 
функционисање Фазе 1. Заменили 
смо хиљаду метара оштећеног дела 
траке који нам је већ дуже време 
задавао озбиљне проблеме у раду, а 
планирамо да ускоро заменимо још 
толико и на тај начин обезбедимо 
несметан рад поменутог тракастог 
транспортера - каже Дејан Марко-
вић, инжењер оперативног машин-
ског одржавања. - Истовремено, ре-

монтовали смо доњи строј одлагача 
јаловине, наварили зубе погонског 
точка и затезне точкове, а и замени-
ли осовину редуктора за окретање.

Будући да је одлагач произведен 
давне 1982. године, похабани делови 
се све теже набављају, а није једно-
ставна ни репарација делова.

Властимир Манојловић, посло-
вођа вулканизера на Транспортном си-
стему, подсетио је да је тракасти транс-
портер 2506 дужине 2.610 метара, да је 
трака комплетно замењена 1999, а да 
је 2017, када је продужена, ту убачено 
930 метара, као и да би у најскорије 
време требало заменити још 900 ме-
тара. - Екипа састављена од троји-
це вулканизера ПУС-а и тројице са 
Површинског копа, појачана једним 
рударом, имала је доста посла на 
спајању траке дужине хиљаду мета-
ра и два завршна састава. Радило се 
осам дана и то продужено, у првој и 

другој смени. Међутим, имали смо 
помоћ колега бравара при подизању 
траке на конструкцију.

Застој током замене траке екипе 
рударског одржавања су искористиле 
и побринули се за свој део послова на 
одлагалишту. – Нивелисали смо тра-

ку, јер је 15-16 поља било утонуло, а 
на крају транспортера подигли смо 
за око три метра затезни бубањ и те-
гове, који су са осе исклизнули око 

два метра, а потонули скоро три - 
објашњава Богољуб Драгојловић, 
пословођа на Транспортном систему. 
- Практично, санирали смо терен.

На овом потезу биће још посла. 
Јер, поручена је трака да се замена 
обави на још једном делу, а и слегање 

терена захтева да се у случају новог 
застоја обави неопходна санација и 
омогући несметан  рад.

С. Вукашиновић

Екологија

Смањен број депонија отпада
Брига о животној средини обавеза свих запослених

环境保护是全体员工的责任

废物填理场数量减少

РБМ. -  Kада је реч о екологији у Рудни-
ку бакра Мајданпек, уз текуће, бројни су 
задаци који припадају “наслеђу прошло-
сти”, будући да су пренети из претходних 
година, па и деценија, да већ дуго чекају 
боље дане, више времена и људе који би 
се тиме бавили.У том смислу, 2019.годи-
на је по много чему – прекретница. 

- Највећи проблем проистекао 
је из чињенице да се мало пажње по-
клањало амбалажном отпаду, који је 
годинама нагомилаван на бројним ме-
стима и углавном тамо где му није ме-
сто, па смо га, према затеченом стању, 
имали у свим погонима, на свим сло-
бодним  локацијама, привременим 
складиштима, на бројним местима, 
разбацан и измешан отпад - уводи нас у 
причу Јагодинка Богдановић из Службе 
за екологију у РБМ-у.

А, када је посао "покренут са мртве 

тачке", радило се по протоколу који је јас-
но прецизирао  редослед потребних поте-
за. На пажљиво побројаним локацијама, 
заправо, евидентираним мини дивљим 
депонијама кренуло се у рашчишћавање, 
разврставање, складиштење и обележа-
вање отпада, да би се припремила отпрема 
и отпад препустио изабраном и уговором 
одређеном оператеру. - Тај посао је дели-
мично завршен, нису још очишћене ни 
саниране све локације, али се активно-
сти одвијају у том правцу са циљем да 
се тај простор ослободи за друге намене. 

Сандра Барбуловић из ове службе 
наводи добар пример, плаца код Новог 
сервиса, где је на месту које је било за-
трпано отпадом отворен простор за скла-
диштење нових делова. Лепо упаковане 
гуме  "дампера" створиле су праву бан-
кину по ивици тог простора и дале  му 
потпуно нов изглед. - Много нас посла 

још очекује, али помака има. Поуздане 
сараднике имамо у одговорним лицима 
за управљање отпадом по погонима, 
који брину о његовом разврставању, 
складиштењу, обележавању, обавешта-
вају о количинама. Реч је о неким но-
вим обавезама, али како су сада одређе-
на и обележена места за складиштење 
отпада, стварају се нове навике и мења 
однос према животној средини.

Поменути пример показује показује 
се неупоредиво бољу слику компаније, 
организације, служби, па и самих запос-
лених. Наше саговорнице, након обуке о 
управљању отпадом коју су организовале 
за надзорно-техничко особље, кажу да су 
у разговору са њима закључиле да је кључ 
успеха сарадња. Иако још увек далеко, 
сваким даном и сваком акцијом су ближе 
циљу. Јер, навике, а и однос према приро-
ди мењају се набоље. Овде подвлаче  да  
свако од запослених може дати несумњив 
допринос екологији, када се укључи и 

има одговорнији однос према животној 
средини. Подсећају да се рециклирањем 
једне тоне папира сачува 4.100 кWх елек-
тричне енергије, 1.450 литара нафте, 2,5 
кубних метара простора на депонији, 27 
килограма загађивача ваздуха од осло-
бађања у атмосферу, 26.500 литара воде, 
17 стабала дрвета. Kако је ове године 
спроведена обука по процедури 18 за све 
запослене, нема неупућених у ову област.

Безбедност и екологија посебно ме-
сто имају и међу циљевима компаније, а у 
служби екологије су у прилици да сагле-
дају како се мењају навике, постаје одго-
ворнији однос према животној средини, 
али и подиже свест о њеном значају за 
будућност. Потврђују то и редовне месеч-
не инспекције, током којих се констатује 
да много посла још предстоји али се уз 
разумевање и сарадњу колега из других 
служби може створити уреднији и лепши 
радни амбијент.

С. Вукашиновић

Сметлишта се рашчишћавају, а отпад разврстава, складишти, обе-
лежава и отпрема. -  Има још много посла, али најважније је да 
се мењају лоше навике и приступ заштити животне средине, чему 
компанија Serbia Zijin Bor Copper даје посебно место 

Поред замене оштећеног дела најдуже траке на површинском 
копу РБМ-а, ремонтовани поједини делови одлагача јаловине,  
нивелисана трака и саниран терен

Несметано одлагање јаловине
Замењено хиљаду метара траке на јаловишту "Ујевац"

“Ujevac“尾矿库更换一千米的皮带

顺利处理尾矿



Колектив Понедељак, 2. децембар 2019. Број 2312, страна 15

ТИР. – Још један доказ колико се пажње 
у SERBIA ZIJIN BOR COPPER придаје 
безбедности на раду и заштити животне 
средине јесте да су крајем октобра у свим 
погонима ТИР-а (дуж целог пута од То-
пионичке капије до Фабрике сумпорне 
киселине, од Топионичке капије према 

Транспорту ТИР-а и Флотацији Бор) по-
стављене табле са написима које се од-
носе на безбедност радника, подизање 
свести о њој, као и о значају заштите на 
раду и животне околине. "Очување жи-

вотне средине је гаранција непрекидног 
развоја", "Попустљивост је извор незго-
да, зато морамо бити строги када је без-
бедност у питању", "Да бисмо унапре-
дили безбедност, не смемо да прелазимо 
црвену линију", "Зелене горе и бистре 
воде су наше сребро и злато", "Уздигнимо 
свест о опасностима како бисмо сачува-
ли наше животе", "Живот је узвишен, а 
одговорност према безбедности је најуз-
вишенија", "Уздизањем еколошке свести 
сачуваћемо наш прелепи дом", "Ако је 
аларм за безбедност у нашој свести, и 
срећа ће нам бити сапутник", "Лепа бу-
дућност је условљена нашом  љубављу 
према бистрим водама и плавом небу" 
– само су неке од порука које се могу 
прочитати. Затим ту су један велики пано 
код ваге ("Економски просперитет, развој 
професије и стручности наших запосле-
них, све у циљу постизања опште добро-
бити друштва") и два мања на луковима 
изнад пута према Сумпорној ("Политика 
безбедности и заштите животне среди-
не: Живот на првом месту, чувајмо нашу 
околину" и "Предузетнички дух: Пожрт-
вован и напоран рад, пионирски и инова-
тивни пословни подухвати").

- Осим њих, на улазима и унутар 
погона постављене су бројне огласне 
табле са упутствима за безбедан рад 

и знацима обавештења, обавеза и за-
бране чији је циљ, такође, да повећају 
свест запослених о безбедности и при-
мени свих прописаних мера, како би 
се смањио број повреда на раду. За 

сада то функционише, јер има мање 
повреда него раније. Број повреда на 
раду у ТИР-у за десет месеци ове го-
дине преполовљен је у односу на исти 
период лане. Ово је посебно значајно, 

јер је њихово смањење остварено уз 
повећање производње, чиме је успех 
још већи. На то је утицало више обу-
ка запослених и надзорно-техничког 
особља, истицање упутстава за рад 

и знакова на огласним таблама ради 
повећања свести запослених о значају 
безбедности. Приметно је, такође, да се 
радници много одговорније понашају 
и користе личну опрему за заштиту на 
раду – рекао је Бранислав Живановић, 
заменик руководиоца Службе за безбед-
ност и здравље на раду, и координатор за 
безбедно извођење радова у ТИР-у.

Наш саговорник додаје да су у 
претходних месец дана, заједно са Транс-
портом ТИР-а,  постављена и четири 
семафора (по један испред хале анодне 
рафинације у Топионици, да не би неко 
"улетео" возилом када се превози врела 
шљака, према ваги код Топионичке ка-
пије, према  Kоповој капији и новој Енер-
гани). Њихова основна функција јесте да 
се, приликом киповања лонаца са шља-
ком, заустави саобраћај људи и возила у 
том делу Kомпаније. – Пре свега, да се 
заштите људе, јер се раније дешавало 
да, ако је шљака недавно охлађена, 
дође до експлозије, па су комади летели 
и до 50 метара и могли су да повреде не-
ког. Те семафоре укључују даљинским 
управљачем возачи камиона за превоз 
шљаке када крену да је кипују. Осим 
тога, ових дана на терену су и фирме 
које демонтирају старе топионичке ин-
сталације за воду, кондензат, кисеоник 
и ваздух под притиском ("Терминг" за 

цевоводе и "Сомборелектро" за елек-
тричне инсталације), након чега треба 
да почне рушење конверторске хале у 
Топионици ("Екоунија"). Њихови рад-
ници, такође, поштују све прописане 
мере безбедности. Kада овде дође било 

који извођач радова, организујемо обу-
ку, указујемо на штетности и опасности 
које их очекују – истиче  Живановић.

Ј. Станојевић  

Број повреда на раду у ТИР-у за десет месеци ове године преполовљен у односу на исти период лане. - 
Постављене табле са написима које се односе на безбедност радника, подизање свести о њој и значају 
заштите на раду и животне околине. - На улазима и унутар погона постављене бројне огласне табле са 

упутствима за безбедан рад и знацима обавештења, обавеза и забране, као и четири семафора

Живот на првом месту
Велика пажња у Kомпанији поклања се безбедности и заштити животне средине

公司大力增强环保意识与安全防范措施

生命第一

Екологија

Бранислав Живановић

Семафори постављени ради веће заштите радника
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БОР. – Анита Филиповски, Милица Дра-
гијевић и Миле Бараковић придружили су се 
плејади младих спортиста којима се Бор дичи. 
Оно због чега су сви житељи града бакра срећ-
ни и поносни јесте чињеница да је њима пошло 
за руком и ногом да са осмог Светског фудокан 
карате шампионата, који је од првог до трећег 
новембра одржан у Штутгарту (Немачка), донесу 

три медаље за себе, своје родитеље, тренере, али 
и све Боране који су им по повратку приредили 
величанствени дочек са ватрометом. Анита је у 
дисциплини спортски карате у борбама (до 68 ки-
лограма, иако је она у категорији до 61 килограма) 
освојила друго место, док су се Милица (кадет) 
и Миле (јуниор) окитили златним одличјима у 
својим категоријама. О жестокој конкуренцији 
на овом првенству довољно говори податак да је 
учествовало 1.950 такмичара из 44 земље света 

(72 из Србије). Из Kарате клуба Дојо Суреидо Бор 
наступило је њих седморо: Мина Дукић, Јана 
Рајић, Софија Мејлановић, Далибор Џунић, 
Миле Бараковић, Милица Драгијевић и Ани-
та Филиповски. 

Са Анитом смо разговарали након њеног 
повратка из Чешке са европског такмичења у тра-
диционалном каратеу (деветог и десетог новем-
бра), на коме је Србија екипно "узела" бронзану 
медаљу. Уз неизоставни осмех, на њеном лицу 
видљиви су и свежи трагови такмичења са ког се 
управо вратила – по која модрица на лицу говори 
о суровости спорта којим се бави. Она, тако крх-
ка и нежна, налик на девојчицу. Али, са очима из 
којих севају одлучност и непоколебљивост. Теш-
ко да би се неко много снажнији и јачи усудио да 
јој изађе на мегдан.

Анита је рођена 29. октобра 1999. године 
у Бору, где је завршила Економско-трговинску 
школу. Почетак студија на престижном факултету 
у иностранству морала је да одложи, због повре-
де коју је доживела, до следеће године. Kарате 
је почела да тренира када је имала десет година. 
На питање откуд љубав према овом борилачком 
спорту, одговара да није било ничијег наговора и 
да је сама тражила. Већ десет година не престају 
свакодневни труд, напор, одрицање, усклађивање 
са школским обавезама ("као клинка у основној 
школи трчала сам из школе кући да узмем тор-
бу и назад у Спортски центар да не закасним на 
тренинг. То је, превасходно, невероватна љубав 
према овом спорту"). Осам година је тренирала у 
једном борском карате клубу, а од пре две године 
члан је  Kарате клуба Дојо Суреидо Бор.

Током деценије бављења каратеом низали 

су се велики успеси: са 12 година заузела је пето 
место на државном првенству, треће на Kупу 
уже Србије, пре пет година на Међународном 
такмичењу "Златни појас" у Чачку освојила је 
бронзу у конкуренцији 1.500 такмичара из 15 ев-
ропских земаља, државни је првак за ову годину 
и сада освајач сребра на овом шампионату који је 
највеће међународно 
такмичење у овом 
спорту. Пут до свет-
ског првенства није 
био нимало лак – при-
преме су почеле још 
почетком године. Да 
би се квалификовала 
за учешће, морала је 
да. Анита је имала ве-
лики пех - пред прво 
коло нога је "отишла" 
са стране и сломила је 
прст, па је месец и по 
дана провела у креве-
ту. Било је тешко да 
се након тога уклопи, 
али подршка породи-
це, тренера и прија-
теља није изостала. 

- Велику захвалност дугујем клуп-ским 
тренерима Небојши Захитовићу, Далибору 
Џунићу и Саши Мишковићу, као и нацио-
налном тренеру Саши Kовачевићу који се 
баш трудио. У Kлубу су пресрећни због деце 
која су позвана у репрезентацију, њих 15, али 
неки нису имали средства да се финансирају, 
па је нас седморо отишло на шампионат. Мени 

је компанија SERBIA ZIJIN BOR COPPER 
платила учешће, којој изражавам посебну за-
хвалност, док су они морали сами да се финан-
сирају – каже млада шампионка која се тих дана 
увелико припремала за Kуп Србије у Врњачкој 
Бањи (24. новембра). 

На пријему који је за младе каратисте орга-
низовао градоначел-
ник Бора Алексан-
дар Миликић, уз 
честитке њима и њи-
ховим породицама 
"које су изнеле терет 
да ова деца буду шам-
пиони, а сигуран сам 
и добри људи, као и 
тренерима и струч-
ном штабу који су се 
потрудили да изроде 
овакве спортисте који 
ће у будућности до-
носити много лепих 
вести и омогућити 
нам да се радујемо 
сваком њиховом 
успеху", истакао је да 
ће се град потрудити 

да у наредном периоду пронађе начин да помогне 
сваком појединачном спорту.  Резултати су ти због 
којих карате заслужује озбиљну пажњу, док за 
све у нашем друштву треба да буде инспирација 
и пример то заједништво наших репрезентати-
ваца, ти млади људи који су показали да су и до 
крајњих граница спремни на одрицање у борби 
за дрес са националним грбом.

Ј. Станојевић   

БОР. – У сали Скупштине града одржана је 
(четвртог новембра) четврта седница Радне 
групе за решавање отворених питања веза-
них за рад и пословање SERBIA ZIJIN BOR 
COPPER Д.О.О. Бор и Zijin Ракита Еxпло-
ратион Д.О.О. Бор. У њеном раду су, осим 
представника локалне самоуправе, месних 
заједница и компанија Zijinа, учествовали 
чланови и председници савета МЗ-а које су 
директно угрожене рударењем. На састанку 
се највише разговарало о проблемима ае-
розагађења у Бору и рударским радовима, 
односно минирању и потресима на рудном 
телу "Чукару Пеки".

- Ова радна група је добила форму 
коју је требало да има, а то је да са нашим 

Важна и екологија и економија
Четврта седница Радне групе за решавање отворених питања са компанијама Zijinа

工作组召开第四届会议

坚持生态优先，
促进经济高质量发展

мештанима из села и месних заједница 
које су директно "ослоњене" на рудник 
SERBIA ZIJIN BOR COPPER и будући 
рудник Zijin Ракита Еxплоратион отво-
рено говоримо о свим питањима која се 
постављају пред нас – почев од аероза-
гађења, преко минирања и потреса до све-
га што се односи на екологију. Али, исто 
тако да отворено говоримо и о мерама које 
Zijin предузима тренутно и у наредном пе-
риоду. Драго ми је да смо покренули многа 
питања, али ово је процес који ће трајати. 
Оно што је мени веома позитивно јесте да 
се виде помаци у решавању ових питања. 
Најкасније за три године очекује нас и 
отварање новог рудника. За нас је веома 

битно да у томе учествују и мештани мес-
них заједница које су директно "ослоње-
не" на рудник (Брестовац, Метовница и 
Слатина), али и сви остали грађани ће 
морати да учествују у овом процесу. То 
значи да нас у наредном периоду очекују 
1.200 радних места у Бору, а предност при 
запошљавању имаће наши суграђани, 
посебно они из месних заједница на чијој 
територији ће рудник бити отворен. Мора 
се пођеднако водити рачуна и о екологији, 
која је за нас веома важна, али и о еконо-
мији – да једно с другим не иду баш јед-
ноставно. Међутим, важно је да постоји 
модел како да се та питања реше – рекао 
је Александар Миликић, градоначелник 
Бора. 

Миликић је потврдио да се и на овом 
састанку водио отворени дијалог о аеро-
загађењу, условима и могућностима да се 
смање активности - представници месних 

заједница су давали предлоге и коментаре, а 
Zijinа су одговарали на питања о начинима 
решавања проблема. Речено је да ће SERBIA 
ZIJIN BOR COPPER медијима ускоро до-
ставити саопштење у коме ће бити наведене 
конкретне мере које компанија намерава да 
спроведе, како би се спречило даље аероза-
гађење. На састанку се говорило и о раду 
комисије за процену штете од аерозагађења 
која се бави жалбама грађана и конкретном 
проценом штете на терену. - Она функцио-
нише и недавно је проширена са четири 
члана из компанија Zijinа. Сви који под-
несу захтев имају право да их комисија 
обиђе и утврди услове и разлоге. Битно је 
да на сваки захтев наших мештана изла-
зи на лице места и утврђује по њиховим 
предметима, односно предлозима – додао 
је Миликић.

Ј. Станојевић

А. Миликић: У наредном периоду очекује нас отварање новог руд-
ника, 1.200 радних места у Бору, а предност при запошљавању 
имаће наши суграђани, посебно они из месних заједница на чијој 
територији ће рудник бити отворен

Наступило седморо чланова Kарате клуба Дојо Суреидо Бор, а Анита Филиповски, 
Милица Драгијевић и Миле Бараковић освојили два златна и сребрно одличје. – А. 
Филиповски: Мени је компанија SERBIA ZIJIN BOR COPPER платила учешће на такми-
чењу, којој изражавам посебну захвалност, док су остала деца морала сама да се 
финансирају. – А. Миликић: Ти млади људи су показали да су и до крајњих граница 
спремни на одрицање у борби за дрес са националним грбом

"Њоме се Бор поноси"
Анита Филиповски донела са Светског фудокан карате шампионата сребрну медаљу

阿妮塔飞利浦维斯基在世界空手道锦
标赛荣获银牌

“波尔为她而豪”

Бор

Анита Филиповски Милица Драгијевић, Миле Бараковић, 
Далибор Џунић и Анита Филиповски
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БОР. – Поводом 11. новембра, 
Дана примирја, и 101. годишњице 
од завршетка Првог светског рата, 
представници града Бора, Друштва 
за неговање слободарских традиција 
Србије - Бор, Удружења потомака 
ратника Србије 1912 - 1920. године, 
Савеза резервних војних старешина, 
ОО СПС-а Бора и Актива жена пензи-
онера, положили су венце и цвеће на 
споменик погинулим српским и фран-
цуским војницима од 1912. до 1918. 
године и одали почаст ратницима и 
бројним цивилним жртвама страда-
лим за слободу Србије у Балканским 
и Првом светском рату. Велики рат 
вођен четири године (учествовало 
више од 70 земаља на три континен-
та), који је променио карту Европе, 
завршио се потписивањем примирја 
сила Антанте и Немачке у железнич-
ком вагону у месту Kомпијењ у Фран-
цуској 11. новембра 1918. године, 
симболично у 11 сати и 11 минута.

- Окупили смо се да са поно-
сом обележимо велики дан за свет, 
а посебно за Србију, због храбрости, 
српске часне борбе јер се никада 
није предала, жртвовања и патње 
српског народа и војника, љубави 
према свом роду и држави и воље 

да победи далеко јачег неприја-
теља. 101 годину стара сећања на 
голготу и страдања људског рода у 
свету подсећају нас да данашњи дан 
не смемо заборавити, већ га морамо 

обележавати и са поносом чувати 
успомене и сећања на претке који 
су животе дали за слободу, и вером 

да се неће поновити страдања која 
су се догодила током овог рата – на-
гласио је Саша Младеновић, помоћ-
ник градоначелника Бора.

Светислав Ђурић из Друштва 
за неговање слободарских традција 

Србије – Бор, најпре је истакао да 
је Први светски рат однео велики 

број жртава и из Тимочке Kрајине. 
- Тимочка дивизија је приликом 
преласка реке Саве 1915. године 
изгубила око 6.500 војника. 11. но-
вембар јесте Дан примирја у Пр-
вом светском рату, али је српска 
војска победила, односно ослобо-
дила Kраљевину Србију још 1. но-
вембра. У Београду је био дефиле 
српске војске. Из Бора је погинуло 
око 1.500 војника и цивила. Много 
је настрадало и у логорима, посеб-
но у Аустро-Угарској. Чак је било и 
деце која су умирала од глади.  

Од 2012. године 11. новембар 
се обележава као државни празник 
у спомен на више од милион и 300 
хиљада страдалих у Србији у Првом 
светском рату. Уколико би се минутом 
ћутања одала почаст свакој жртви из 
Србије, ћутање би трајало две и по го-
дине. У знак сећања на српски народ 
и војску која је током Првог светског 
рата претрпела огромне губитке, али 
успела да се уздигне и да велики до-
принос савезничкој победи, као глав-
ни мотив за амблем Дана примирја 
користи се цвет Наталијина рамонда 
(угрожена врста у Србији) и трака Ал-
банске споменице.

Ј. Станојевић 

Милион и 300 хиљада страдалих у Великом рату у Србији, из Бора 
погинуло око 1.500 војника и цивила. – С. Младеновић:  Окупили 
смо се да са поносом обележимо велики дан за свет, а посебно за 
Србију, због храбрости, српске часне борбе јер се никада није пре-
дала, жртвовања и патње српског народа и војника, љубави према 
свом роду и држави и воље да победи далеко јачег непријатеља

Почаст жртвама за слободу Србије
У Бору обележен Дан примирја у Првом светском рату

波尔市庆祝第一次世界大战停战纪念日

向为解放塞尔维亚而奋
斗的牺牲者致敬

Р. Мијовић: Не можемо ми данас трпјети муке за Христа, као што 
је претрпјео Свети Георгије, него да се трудимо на ономе дјелу на 
коме нас је Бог поставио. – А. Миликић: У Бору имамо велику одго-
ворност да бринемо и окренемо се једни другима, да се волимо, 
поштујемо и заједничким снагама градимо град у коме живимо

"Требамо бити добри људи"
Град Бор обележио крсну славу Ђурђиц 

波尔市庆祝圣乔治节

“行善”

БОР. – Град Бор је на пригодан начин 
и ове године, 16. новембра, обележио 
своју крсну славу Ђурђиц. У прису-
ству радника Градске управе, одборни-
ка Скупштине града, чланова Градског 
већа, представника јавних предузећа 
и установа, свештенства и осталих 
званица, протонамесник Радоје Мијо-
вић, старешина борског храма, прере-
зао је колач и пожелео свима срећну 
славу. Пренео је поздраве и благослове 
владике Тимочког господина Иларио-

на, пожелевши свима успех у раду и у 
доброчинству за добробит народа.

- Свети Георгије треба да нам 
буде узор. Не можемо ми данас тр-
пјети муке за Христа, као што је 
претрпјео Свети великомученик Ге-
оргије победоносац, јер се то данас 
од нас не тражи. Ми требамо бити 
добри људи, да се молимо Богу, да се 
трудимо на ономе дјелу на коме нас 
је Бог поставио – рекао је  протона-
месник Мијовић.

Честитке верницима, који обеле-
жавају славу Ђурђиц, упутио је гра-
доначелник Бора Александар Ми-
ликић, пожелео им добро здравље 
и да овај дан проведу у кругу поро-
дице, у љубави, срећи, разумевању 
и поштовању. – Времена су увек 
тешка, али су, такође, и лака. Све 
завиди од тога како их схватимо 
и кроз шта пролазимо. Ми данас 
у Бору имамо велику одговорност 
да бринемо и окренемо се једни 

другима, да се волимо, поштујемо 
и заједничким снагама градимо 
град у коме живимо.

Поводом Ђурђица, у цркви "Све-
ти Ђорђе" у Бору, која ову славу обе-
лежава као обновљење храма, током 
преподнева служена је света архије-
рејска литургија. Међу многобројним 
верницима литургији су присуствова-
ли и представници града Бора.

Ј. Станојевић

Саша Младеновић

Резање славског колача у згради Градске управе
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ПЕСНИК ВЕЛИКЕ ТРАГИКЕ
KOLEKTIV 报的故事：悲剧诗人

Прича Колектива

Војислав Ј. Илић Млађи (1877–
1944) дипломирани правник, песник 
велике личне трагике  и приповедач, 
отпочео је да се бакће са својим живо-
том у Ореовици  код Пожаревца.

Након Другог светског рата 
школско градиво га је обилазило у ве-
ликом луку из разлога који су за про-
светитеље у Србији имали карактер 
више силе, послате од нове религије 
чији је Свевишњи имао петокраку на 
челу. Његов отац Јован био је парох 
Цркве Светог Марка на београдском 
Ташмајдану, а потом дворски про-
та. Одрастајући у таквом окружењу,  
наилазећи поета  формирао је свој 
систем вредности и, уместо да пева 
о пушкама и бомбама у циљу сврга-
вања ненародног режима, у низу песа-
ма велича припаднике династије Ка-
рађорђевић и српске војсковође. Био је, 
по данашњим мерним скаламеријама, 
дубоко загњурен у прошлост.

  Као студент и песник-почет–
ник загледао се у милу младу девојку, 
студенткињу Велике школе, на први 
поглед допадљиву Даринку, а ипак, бар 
по данашњим критеријумима, пер-
сону сумњивог порекла: у породици не 
само да јој нико није био револуционар, 
већ је она била усвојеница попа Мило-
ша Симоновића (све поп до попа – ту 
је морао да изиђе велики баксузлук, 
што се на крају, време ће то доказати 
– и десило). Становала је на београд–
ској Палилули где и Млађи, тако да је 
романтична комуникација била олак-
шана иако тада није било бесплатних 
порука. Чим је дипломирао, венчали су 
се једно за друго те су постали муж и 
жена. Било је то у првој години дваде-
сетог века, који је за њих лепо почео.  

На Палилули, у комшилуку, живео 
је  и славнији песник Војислав Ј. Илић 
(1860–1894), зет песника и сликара 
Ђуре Јакшића, те је надолазећи млади 
поета, разлике ради,  адаптирао своје 
име додавши му – „Млађи“. 

  Младог правника професија 
је слала из места у место, што није 
био проблем до одласка у Алексинац, 
односно до тренутка када је служба 
и Даринку позвала у селидбу. Крајем 
фебруара 1905. Даринка је постала 
Кривовирка. Испоставиће се трајно. 
Ту је распоређена државним указом за 
учитељицу. 

  Размакнути супружници су се 
посећивали, идила је настављена, али 
је са сваким окретањем календара и 
са наиласком топлих дана почела да 
копни. Све су чешће дане уживања у 
дражима љубавне вртоглавице могли 
да виде само погледима уназад.   

   Криви Вир је био једно од 
највећих тимочких села, са преко сто-
тину ученика у основној школи и чет–
воро учитеља. Ђачки просветитељи 
најчешће су долазили из Поморавља 
и Тимочке крајине те је појава крхке 
лепотице Даринке чак из престоног 
Београда обрадовала горштаке. Још 
више су се изненадили упознавши 
њено слободно понашање у опхођењу 
с мештанима и, нарочито, с колегама 
учитељима, у времену када јој је ишао 
брачни стаж. Брзо је заволела Пећуру 
(пећина из које извире Црни Тимок), 
Девојачку стену, топло врело, али и 
људе.

  Учитељи (и учитељице) били су 
упућени на међусобно дружење и се-
дељке јер у селу није било електричне 
енергоје а тада, на почетку века, мрак 
није чекао ноћне сате за наступ, већ је 
зими долазио још у четири по подне. 

   Уз то, један од учитеља занос-
но је свирао виолину, а тај инстру-
мент, из историје великих љубави је 
познато, најбоље отвара усамљена 
женска срца. Дружење са музикалним 
учитељем учестало је на рачун мину-
таже коју су имали остали просвети-
тељи села. 

  Приче са обала реке – да се све не 
завршава на дружењу и да се иде даље 

од тога – нису биле ретке. Гласине су 
путовале све удаљеније од свог извора. 
Приповедањима о лепој учитељици и 
њеној љубави према радостима живо-
та свако је придодавао колико је могао 
да стигне поред напорних пољских 
радова. Највише су им доприносили 
маштовити чобани јер они, када овце 
распореде на пашу, не раде напорно 
(одмењују их овчарски пси), а где су 
докони људи, ту је и оговарање. Усме-
не новине стигле су  до алексиначке 
канцеларије судског писара који је де-
ценију касније, покушавајући да учвр-
сти крхку везу с књижевном околином, 
инспирацију нашао у лиричној рекон-
струкцији догађаја између распеваног 
учитеља и  драге Даринке:

„Дођите амо, лепа млада 
жено, 
да сркнете љубав сред ноћног 
мира, 
не бојте се, јер има далеко
од вашег мужа, до Кривога 
Вира...“
  Диригентска палица драме 

узета је у руке у дану када супруж-
ници нису били у добрим односима са 
срећом, а Војислав је баш тада дошао 
у село. 

   Истинољубива супруга призна-
ла је брачно неверство!

   Није се држала правила – по-
ричи и  када се види, а камоли када се 
само наслућује. 

   Сматрала је да против осуде 
има хрпу олакшавајућих околности: 
трагични губитак тромесечне кћер-
кице Јулијане, усамљеност у беспут–
ном селу, брачни неспоразуми са зако-
нитим супругом, наочити учитељ са 
својом дрогирајућом виолином, па још 
његова благогласност која твори музи-
ку од речи, рано падање мрака… 

  Сваки од ових факата окренуо 
је по један навој док кочнице нису де-
монтиране.

  Уцвељени поета је непријатна 
новосазнања стрпљиво и пажљиво 
саслушао, осећао се бескорисним као 
брза река која ништа не окреће. А 
онда га је мешавина срушених идеала 
и гриже савести (шта сам ја учинио да 
до свега не дође) довела на праг самоу-
биства – зграбио је нож да практично 
покаже шта значи харaкири. Даринка 
се ни тада није довољно удаљила од 
својих осећања да би га препустила 
кобном науму. Спречила је најгоре, а 
поета се покупио и отишао за Београд 
да, тамошњим дружењима, шокант–
на сазнања препусти забораву. 

   Војислав као да није желео да се 
пробуди, другог јула (1905) пун мешави-
не чисте љубави и злокобне љубоморе, 
намеран да са захладнелих брачних 
односа скине леденице, дошао je у Кри-
ви Вир, у стан своје драге. Жељан да га 

пажљиво слуша, говорио је тихо, гото-
во опрезно, унео је нежност у шкакљи-
ве теме, објаснио је ДИН (драгој и не-
опходној) да и само троје у браку могу 
да створе несносну гужву. Договорили 
су се да Даринка искористи  почетак 
школског распуста и с њиме пође из 
села. Док су разговарајући чекали сун-
чани део зоре, женица се предомислила, 
а како он није имао ништа написмено 
о постигнутој сагласности, брзо су 
склепали рекордну свађу. 

  Јасно им је било како је немир 
дошао у њихову двочлану заједницу, не 
и како да га истерају. Разјарени, нису 
бирали речи, потпуно су заборавили 
да нису у србском парламенту. Авет 
неверства поново је ушао у Војис-
лављеву главу. Толика свађа није могла 
имати весео крај. О краху  покушаја 
да распламса велику љубав, сведочио 
је десетак дана касније, пред иследни-
ком:

   „У зору 3. јула хтео сам бар 
да се науживам брачних сласти, јер 
сам се био решио да сам отпутујем. 
Она на то никако не пристајаше. 
Помисливши да са мном неће да иде 
на пут зато што се чува за друго-
га ('Шта има ту да се чува, то је не-
подјериво, има и за мене' – изјавио је 
својевремено либерални супруг борске 
лепотице) шчепам дрво у раздра-
жењу, ударим је по глави, крв ме 
њена обли, она полете к мени, уда-
ри ме песницом испод ока (класичан 
реваншизам), и ја, разјарен до вр-
хунца као звер, дохватим револвер 
који ми бејаше на столу и окинем га 
на њу баш када је хтела да изиђе из 
собе. Погођена у груди она се стропо-
шта… Ух! Тада сам легао на кревет 
да и себе убијем, али збуњен нисам 
могао окинути револвер…“

Избезумљен и преплашен прав-
ник и песник, и сам несигуран да ли 
је исправно поступио, отишао је до 
Пећуре, да сабере и разбистри мисли. 
Уверен да свака једначина има решење, 
сматрао је да га је нашао у перорезу 
којим је (пажљиво да не искрвари?) 
пререзао вене на  левој руци. Десницу 
није дирао јер је, као академац, знао да 
је човеков крвоток разгранат спојени 
суд, и да резом на једној руци може да 
источи и другу. И да  је довољно учинио 
на самоубиству. Ту га је нашао  водени-
чар лојалан властима те је о његовој 
боравишној локацији обавестио жан-
даре који су га ухапсили.    При томе 
су му, везујући руке, и рану гратис пре-
вили. Омогућили су му да добије битку 
с минутима. Експедитивна Политика 
од 4. јула објавила је вест о убиству из 
љубоморе и да је „Илић побегао у шуму 
те је наређено трагање за њим“.

(наставак у наредном броју)

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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РБМ. - У оквиру успешне сарадње 
Института за трансфузиологију Вој-
но-медицинске академије у Београду 
са Савезом самосталног синдиката из 
Рудника бакра Мајданпек, 11 рудара 

РУДНА ГЛАВА. - У оквиру пред-
стављања концептуалног оквира про-
сторног развоја за План детаљне регу-
лације археолошког налазишта "Рудна 
глава", најстаријег развијеног рудника 
бакра у југоисточној Европи (из доба 
енеолита), у истоименом селу среди-
ном новембра одржан је састанак са 
инвеститорима и осталим релевант-
ним стејкхолдерима ради постизања 
реалнијих и квалитетнијих решења. У 
том пројекту, који финансира Европска 
унија у партнерству са Владом Репу-

је и овог новембра дало крв на ВМА, 
показујући да рударска хуманост не 
познаје границе. Најновија акција 
се може убројати у оне редовне које 
овај синдикат реализује у сарадњи са 

блике Србије, кроз препознавање по-
треба инвеститора требало би доћи до 
најповољнијих решења намене и капа-
цитета, својинског статуса земљишта, 
инфраструктурног опремања, квалитет-
није информације о потребним услови-
ма организација и предузећа.  

Виктор Вељовић, програмски 
сарадник ЕУ ПРО за географске ин-
формационе системе и урбанистичке 
планове, представио је припремне ак-
тивности за план детаљне регулације, 
истакавши да је у питању један од 19 

Мајданпек

Рани јавни увид планског документа драгоцен за разраду реалних 
и квалитетних решења у складу са стањем на терену, захтевима 
струке, реализатора и инвеститора

Kрв дало једанаест рудара

Благо доступно широј јавности

Успешна сарадња добровољних давалаца из РБМ-а и ВМА

Припрема се план детаљне регулације археолошког налазишта "Рудна глава"

Мајданпек у вестима
马矿动态

RBM自愿者与军医院合作取得圆满成功

在考古点“ Rudna glava“进行考
察准备计划

11名矿工无偿鲜血

众人可见_

Војно-медицинском установом која је 
увек када затреба излазила у сусрет 
при лечењу повређених, болесних 
радника овог предузећа и чланова 
њихових породица. Рудари, наиме, не 
заборављају да је пре неколико годи-
на на ВМА указана помоћ њиховим 
повређеним колегама из Бора и да су 
обилазећи их започели сарадњу која 
и даље траје.  Са циљем да драгоце-
не течности која нема замене, буде 
довољно за све којима је неопходна, 
мајданпечки рудари су и половином 
новембра организовали акцију добро-
вољног давалаштва крви.

- Већина нас за собом има већ 
десетак сличних акција које смо са-
мостално или са колегама из Бора, 
Смедерева и Републике Српске реа-
лизовали на ВМА, са циљем да помо-
гнемо овој установи да јој течности 
која живот значи никад не зафали за 
лечење било ког болесника хоспита-
лизованог на ВМА - каже Дамир Туз-
лић, багериста са Површинског копа 
РБМ-а, један од редовних учесника 
поменутих акција. У њима се потврђује 
да су рудари људи великог срца, са раз-
умевањем за све оне којима је помоћ 
потребна и који учињено добро не за-
борављају. 

С. Вукашиновић

пројеката препоручених за финанси-
рање. У оквиру овог програма, пројек-
ти су груписани са циљем генерисања 
економских ефеката. Ту се један део 
односи на подршку плановима за инду-
стријске зоне, други део за туристичка 
подручја, а трећи за заштићена култур-
на добра, попут археолошког локалите-
та "Рудна глава" чијим би стављањем 
у функцију био поспешен туристички 
потенцијал општине Мајданпек. - Kако 
бисмо постигли квалитетнији план 
и бољу спроводљивост, односно обе-
збедили боље услове за реализацију, 
осмислили смо неколико додатних 
елемената који треба да подстакну и 
подигну квалитет планског докумен-
та – истакао је Вељовић. Додао је да је 
у раној фази предвиђено и низ других 
активности од значаја за усвајање Нацр-
та плана и дефинисања решења, а кроз 
израду стратешких процена утицаја, 
програма уређења и трошкова опре-
мања земљишта, како би локалитет био 
стављен у функцију.

- Општина Мајданпек је врло 
заинтересована за уређење овог ло-
калитета и, у складу са могућности-
ма, локална самоуправа ће учинити 
све да најстарији рудник на Балкану 
постане доступан широј јавности - 
рекао је Драган Поповић, председник 
Општине Мајданпек, захваљујући сви-
ма који су покренули и подржали ову 
иницијативу, а посебно онима уз чију се 
подршку  овај пројекат реализује.

Ово је само први корак који након 
инфраструктурних  радова, укључујући 
изградњу визиторског центра и пра-
тећих садржаја, најстаријем руднику 
на Балкану даје посебно место на ту-
ристичкој, археолошкој и научној мапи 
Србије.  

С. Вукашиновић

Општина стипендира 20  
ученика и студената

市政府向20名学生提供奖学金

Општина Мајданпек је за стипендирање 
ученика и студената у школској 2019/2020. 
години, определила 4,75 милиона динара 
буџетских средстава и усвојила одлуку о 
броју и структури стипендија. Одлучено 
је да се додели укупно 20, по једна за из-
узетно надарене, шест одличних ученика 
и 10 студената, као и по једна за ученике и 
студенте из осетљивих друштвених група.

Наглашава се да ће предност приликом 
рангирања имати ученици и студенти који 
се школују за дефицитарна занимања, а 
то су, између осталог, професори матема-
тике, руског, француског језика и физике, 
дипломирани информатичари, грађевин-
ски, саобраћајни и електро инжењери, 
дипломирани ветеринари, радиолози, 
машински, хемијски, електро и металурш-
ки техничари, бравари, металостругари, 
заваривачи и кувари. Поред тога, Општи-
на наставља стипендирање 14 ученика и 
студената који су то право остварили прет-
ходних година.

Мамографски прегледи у  
децембру

十二月乳房X光检查

Др Драган Фудуловић, директор Дома 
здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек  
најавио је да је са челним људима од-
говарајућих институција, Института за 
јавно здравље Србије “Др Милан Јовано-
виц Батут” и уз сагласност Министарства 
здравља, Kанцеларије за скрининг дого-
ворено да половином децембра покретни 
дигитални мамограф буде стациониран у 
Мајданпеку. Kако скрининг мамографија 
представља рентгенски преглед за откри-
вање промена на дојци које се не могу 
открити другом врстом прегледа, очекује 
се веома добар одзив жена, посебно ста-
рости од 45 до 69 година које би требало 
да раде овај преглед на сваке две године. 

У међувремену, решено је питање ангажо-
вања посебно обучених рентген-технича-
ра, очитавања записа и избора установе 
у коју би пацијенткиње биле упућиване на 
даље лечење у случајевима када се за тим 
укаже потреба.

Реновирано железничко 
стајалиште у Дебелом лугу

Debel Lug村火车站整修完毕

После 40 година, током којих је стара, до-
трајала, невелика зграда представљала 
заклон од временских неприлика док су 
чекали возове на путу до Бора или По-
жаревца,, становници  Дебелог луга села 
надомак Мајданпека, дочекали су да она 
буде реновирана и полако на прави на-
чин приведена намени. Око дотрајалог 
крова још прошле године Рудник бакра 
Мајданпек, а онда локална самоуправа 
око саме зграде и прилаза, платоа за стаја-
лиште и ограде, помогле су да  се овај обје-
кат приведе намени.

У локалној самоуправи разматрају могућ-
ност да помогну и Лескову и Влаолу да на 
сличан начин реше исти проблем, а меш-
танима омогуће да више користе  квали-
тетније и јефтиније путовање возом.

С. Вукашиновић

Мајданпечки рудари - људи великог срца
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – У циљу побољшања еколошког аспекта (суз-
бијања прашине), побољшања производног окружења запослених и изградње "зе-
лених рудника", у октобру је започела припрема терена на спољној косини флота-
цијског јаловишта Рудног тела "Х" ради реализације Уговора о озелењавању. Kако 

нам је рекла Мирјана Марић, руководилац Сектора за заштиту животне средине 
и екологију у Serbia Zijin Bor Copper, уследиле су опсежне припреме, утврђено је 
реално стање и пројектовани ниво круне бране, како се не би угрозила њена без-

бедност  и стабилност (уз консултацију са Институтом за рударство и металургију 
из Бора који редовно осматра све бране флотацијских јаловишта). 

- Након тога, извођач радова је приступио озелењавању – допремљена је 
земља са хумусним садржајем и посејана трава која је погодна за ову врсту 
подлоге, с обзиром на чињеницу да су флотацијска јаловишта специфичне 
гранулације и да у њима ни у траговима нема органских материја, већ је то 

вештачка супстанца са хазардним садржајем. Наношењем слоја земљишта 
створени су услови да се заснује вегетација и, на тај начин, спречи ерозија 
такве врсте материјала и стварање еолске прашине која има примаран ути-
цај на мештане села Слатина и околину – истакла је Марићева.

Наша саговорница додаје да је, пре подизања сваког рударског објекта, једна 
од обавеза према Закону о рударству и израда пројекта о рекултивацији. Након 
завршетка или током експлоатације, уколико се то усагласи са пројектом и стањем 
на одређеним деловима рударског објекта, може отпочети рекултивација  у циљу 
заштите животне средине и стабилизације таквих терена.

Ј. Станојевић  

IZ STAROG ALBUMA

Руси граде Теслин торањ на Ртњу

"Србија" постаје "Европа"

Изградња торња и на-
сеља "Никола Тесла" 
на "мистичној српској 
планини" у фази је 
пројектовања, а поче-
так градње се очекује 
на пролеће

Пројекат ће реали-
зовати руски Институт 
за физику и технологију 
и Међународни центар 
за истраживање наслеђа 
Николе Тесле, преноси 
Танјуг. "Kупили смо 
пет хектара земље и 
надам се ускоро свим 
дозволама, како бисмо на пролеће почели градњу" – каже директорка Центра 
Милка Kресоја. Осим торња, планиран је и научно-истраживачки центар у којем 
ће моћи да раде сви они иноватори који се баве истраживањем патената Николе 
Тесле. 

Овај комплекс подразумева реплику Теслине родне куће и реплике насеља, 
са циљем да се на "мистичну српску планину" привуче велики број туриста. 
"Планирамо и да саградимо један од најмодернијих хотела који би носио 
назив ’Смиљан’, у којем би ствари левитирале и где би посетиоце дочекива-
ла холограмска верзија лика Николе Тесле" – додаје Kресоја. Торањ ће бити 
изграђен на узвишењу и ту ће руски научници вршити експерименте онако како 
је Тесла радио. Према њеним речима, изградња Теслиног торња омогућила би 
бежични пренос електричне енергије, што је био сан српског научника.

"Тесла је такав торањ већ изградио на Лонг Ајленду 1901. године. Ве-
ровао је да је торањ само почетак читавог система који би могао испоручи-
вати струју, без жица, читавом свету. Пошто су финансије пресушиле, Тесла 
је заложио имовину и на крају изгубио све. Торањ је уништен 1917. године 
динамитом"- објашњава Kресоја. 

Извор: Спутник

Kада би се ређале све борске године по успешности, и то на разним пољима, 
1973. би била при самом врху. Kако пише борски публициста Мирослав Радуло-
вић у својој књизи "Бор у 500 слика 1947-2009.", можда је и промена назива хотела 
"Србија" у "Европа", после завршене реконструкције у фебруару, била симболична 
најава каснијих важних догађаја. Они су се заиста сустизали, и то почев од 28. 
марта, када је изашао из штампе први број "Борских новости", са искусним нови-
наром Чедомиром Николићем на уредничком месту. Неколико година пре тога у 
"Kолективу" је излазио подлистак о збивањима у општини, па се указала потреба 
да се оснује нови, градски лист попут бројних у другим градовима Србије. 

Председник Ирана Сафи Асфие посетио је Бор 9. маја и том приликом дого-
ворена је сарадња са стручњацима РТБ-а. Kасније је Басен градио топионицу ба-
кра у иранском граду Сар Чесме. Двомилионита тона бакра произведена је у топи-
оници 23. маја, а на бивши Дан младости (25. маја) у Брестовачкој Бањи је пуштен 
у рад леп објекат Дом одмора. Почели су да раде пливачки базени, олимпијских 
размера, који су у функцији били само тог и наредног лета. Истог дана на Старом 
селишту је отворено игралиште за мале спортове, углавном за мали фудбал. Спар-
них дана почетком лета (25. јуна) хотел "Европа" добио је нову, прелепу башту која 
је у време великих врућина готово свакодневно била дупке пуна.

На снимку из старог албума – некадашњи изглед старог трга и хотел "Европа".

Ј. С. 

俄罗斯人在Rtanj 
山建设特色拉塔

“塞尔维亚”酒店成为“欧洲”酒店

Граде се "зелени рудници"
公司在选矿尾矿库边坡组织植树造林活动

建设“绿矿”

Рекултивација терена на спољној косини флотацијског јаловишта РТХ

Пре

Пре

После

После


