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Након свеобухватне проспекције терена и аналитичке процене извештаја о пословању „Serbia Zijin
Bor Copper“ и „Rakita Exploration“, први човек „Zijin Mininga“ рекао:

Стране 4 и 5

„Kомпаније у Србији постаће
заштитни знак „Zijina“ у Европи“

在对”尔塞维亚紫金波尔铜业”和”瑞基塔勘探有限公司”的报告进
行全面现场勘探和分析评估后，”紫金矿业”的董事长表示：

“塞尔维亚紫金波尔铜业将成为紫金在欧洲的名片”
Chen Jinghe разгледао је истражно окно „Тимок“, флотацију и градилиште нископа у „Ракити“, „Јаму“, „Велики Kривељ“, тамошњу флотацију и „нулто поље“, рудник у Мајданпеку, топионицу и друге локације. Због жеље да детаљно
испита стање таванице колектора Kривељске реке испод истоименог флотацијског јаловишта није се устручавао
ни да уђе у воду до колена и препешачи два километра тунела. – Сматрајући да су руководећи тимови двеју компанија пуни елана и борбеног духа, први човек „Zijinа“ потврдио је њихов успех и упутио им шест конкретних захтева

Срећни празници

Уз ово издање Колектива
читаоцима поклањамо календар
за 2020. годину

Актуелно
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Председник компаније „Zijin“: Србија најбоља од 11 земаља у које инвестирамо

Производња већа 24 одсто,
профит око 30 милиона долара

紫金集团董事长：“塞尔维亚紫金波尔铜业在紫金海外投资项目中表现最佳”

产量增加24%—利润高达约3千万美元
Председник компаније „Zijin“ Chen Jinghe, у разговору са председником Србије Александром Вучићем, истакао да је Србија постала најбоља од 11 земаља у које ова кинеска компанија инвестира. - Профит компаније у 2019. износиће око 30
милиона долара, а производња је, у односу на претходну годину, повећана 24 одсто. – Zijin планира да следеће године у
некадашњи РТБ Бор и пројекат „Тимок“ инвестира 800 милиона долара

Фото: Предесдништво Србије

Kако је саопштила Служба за сарадњу са медијима председника
Србије, Chen Jinghe је том приликом рекао да ће профит компаније
у 2019. години износити око 30 милиона долара и нагласио да је ове
године производња у некадашњем

Срдачна добродошлица: Chen Jinghe и Александар Вучић
ра 800 милиона долара у Serbia Zijin ма. – „Zijin Mining“ ће активно
Bor Copper и пројекат „Тимок“, пре- спроводити обавезе из споразума
нела је Служба за сарадњу са ме- о стратешкој сарадњи како би
дијима председника Републике.
убрзао завршетак технолошке
трансформације и ширење четиАлександар Вучић казао је и да ће
ри рудника и топионице у пројекактивно помагати око лиценцних
процедура за пројекат „Тимок“ и сарађивати са „Zijin Miningom“, како
би промовисао почетак пуне градње
у марту 2020. године и тако у потпуности подржао развој „Zijinа“ у
Србији.

-Осамнаести децембар 2018. године је дан од великог историјског
значаја за Србију. Тада смо са
„Zijin Miningom“ склопили уговор о улагању у РТБ, чиме смо
препородили Борски регион.
Пројекат води угледан, посвећен
и професионалан тим, чијим напорима су, само током једне године, производња, рад и заштита
РТБ-у Бор повећана 24 одсто у од- животне средине значајно побољносу на претходну годину. Према шани – рекао је председник Србије.
његовим речима, повећане су и плате, које су сада 50 одсто веће од про- Председник кинеске компаније
казао је да је Србија важна прекосечне зараде у Србији.
морска земља у коју „Zijin Mining“
Председник Вучић захвалио се за инвестира, јер њена Влада има виподршку компаније „Zijin“, која соку ефикасност и пријатељски је
планира да следеће године инвести- настројена према кинеским улгањи-

зитивно допринео економском
расту Србије – истакао је Chen
Jinghe.
Током пријема делегације „Zijinа“
код председника Србије, амбасадорка Kине у Београду Чен Бо,
у име кинеског председника Си
Ђинпинга, уручила је позивно
писмо Александру Вучићу да
учествује на Самиту 17+1, који
ће бити одржан у првој половини
2020. године у Kини. Потврдивиши присуство на Самиту, он се захвалио за позив и још једном истакао јаке везе и традиционално
пријатељство Србије и Kине.
Председник компаније „Zijin“
Chen Jinghe је, током радне посете Србији, од 13. до 18. децембра, посетио бившег председника Србије и председника Одбора
за сарадњу са Kином и Русијом
Томислава Николића, као и прФото: Предесдништво Србије

Председник компаније „Zijin“ истакао је да је Србија, након годину
дана од преузимања РТБ-а Бор, постала најбоља од 11 земаља у које
ова компанија инвестира и да сваког
месеца бележи велики напредак.

Фото: Предесдништво Србије

БЕОГРАД. – Председник Србије
Александар Вучић састао се (16.
децембра) са делегацијом „Zijinа“,
коју је предводио председник кинеске компаније Chen Jinghe. Разговорима у Београду присуствовала је
и амбасадорка Народне Републике
Kине у Србији Chen Bo, министар
рударства и енергетике Александар Антић са сарадницима, као и
градоначелник Бора Александар
Миликић.

Амбасадорка Кине уручила је позивно писмо Александру Вучићу да учествује на самиту 17+1
ту „Бор“. Пројекат „Тимок“ има вог потпредседника Владе и миогромне ресурсе и „Zijin“ ће се нистра спољних послова Ивицу
трудити да га доврши и стави у Дачића.
функцију 2021. године како би поГ. Тончев Василић
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Новогодишња порука генералног директора Serbia Zijin Bor Copper:

Long Yi: 2020. биће година изградње
塞尔维亚紫金波尔铜业总经理新年贺词：

龙翼：2020年将是建设之年

Уз снажну подршку Владе Србије и Kорпорације рударске индустрије „Zijin“ завршићемо техничку реконструкцију и проширење рудника у Мајданпеку. Започећемо техничку обнову и проширење „Великог Kривеља“ и „Јаме“, техничку реконструкцију и проширење Топионице и покренућемо поново производњу у руднику „Ново Церово“
Поштоване колеге, драги грађани
Бора и Мајданпека,
Поводом наступајуће Нове године, желим да вам у име компаније
Serbia Zijin Bor Copper упутим срдачне поздраве и најлепше новогодишње
жеље.
Година 2019. била је пуна изазова.
Kомпанија је уложила много средстава, савладала бројне тешкоће, решила
многе проблеме, доста тога променила и кренула путем успешног развоја.
У поређењу са 2018. годином, повећали смо производњу катодног бакра 24 одсто, приходе за 45 одсто,
оперативни профит 300 процената.
Створили смо услове за запошљавање локалног становништва, а број
запослених ове године повећан је пет
одсто у односу на крај 2018. Просечне
зараде радника повећане су 22 одсто
и сада износе 55% више од просечног
национланог дохотка у Србији. Безбедност и услови на раду значајно су
побољшани, повреде су смањене 43% у
односу на 2018, наше радно окружење
сада је сигурније, а животно уредније.
Нова зелена површина проширена је
на 110.000 квадратних метара. Велики број запослених учествовао је у
акцији пошумљавања радујући се што
лично доприносе настанку еколошког,
зеленог рудника. Запослени - и Срби и
Kинези – не делећи се на „наше и ваше“,

показали су радост при заједничком
раду и ентузијазам.
Није било нимало лако постићи
овакав резултат за само годину дана.
Овом приликом желим посебно да се
захвалим свим акционарима за под–
ршку, свим запосленима за напоран
рад, свим грађанима за разумевање и
поверење. Захваљујем се за бригу и под–
ршку припадницима свих слојева овог
друштва.

У 2020. години Kомпанија ће
још боље радити на унапређењу производње и пословања, додатно ће
смањити трошкове и повећати продуктивност. У исто време, наставићемо да унапређујемо безбедност
производње и убрзаћемо изградњу
пројеката за заштиту животне средине и побољшање еколошког система. И 2020. биће година изградње за
Kомпанију. Уз снажну подршку Владе

Србије и Kорпорације рударске индустрије „Zijin“ завршићемо техничку
реконструкцију и проширење рудника
у Мајданпеку. Започећемо техничку
обнову и проширење „Великог Kривеља“ и „Јаме“, техничку реконструкцију и проширење Топионице и покренућемо поново производњу у руднику
„Ново Церово“.
Загледани у будућност, иако добро знамо да је пред нама дуг пут и на
њему тешкоће које треба савладати,
поставили смо још више циљеве које
морамо да достигнемо и имамо пуно
поверење у будућност Kомпаније. У
наредних неколико година, Kомпанија
ће завршетком техничке реконструкције, проширењима и напретком у
области безбедности и заштите животне средине направити велики квалитативни скок.
Драге колеге и суграђани, Бор и
Мајданпек су наш заједнички дом и
зато заједничким снагама кренимо у
изградњу наше боље будућности!
Желим свима срећну Нову годину,
радостан Божић, добро здравље, успешан посао и породичну срећу!
Генерални директор
Serbia Zijin Bor Copper DOO Bor

Long Yi

Писмо захвалности саветницима Kомпаније:

Велика подршка и помоћ
致公司顾问的感谢信：

感谢他们的大力支持和协助
Serbia Zijin Bor Copper упутила је Благоју Спасковском, Мирјани Антић, Мирку Грчићу и Драгану Маринковићу писану захвалност за подршку и
помоћ коју су, као саветници и консултанти, пружили Kомпанији током 2019. године. У писму захвалности је наведено:
Kао што је свима вама већ познато, Kомпанија је током претходне године, уз заједничке напоре свих запослених, прошла кроз велике промене,
остварила очигледан напредак и нашла се на добром развојном путу. Ваша подршка и ваша помоћ током обављања улоге саветника дале су велики допринос Kомпанији. Због тога Serbia Zijin Bor Copper жели да вам изрази искрену захвалност пре него што се заврше ваше консултантске услуге. Истовремено вас позива да заједно са свим запосленима исказујете заинтересованост за Kомпанију и будете сведоци њене светле будућности.
Желимо вам добро здравље и радост у кући!

Посета
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Након свеобухватне проспекције терена и аналитичке процене извештаја о пословању

"Kомпаније у Србији постаће
在对”尔塞维亚紫金波尔铜业”和”瑞基塔勘探有限公司”

"塞尔维亚紫金波尔铜业

Chen Jinghe разгледао је истражно окно „Тимок“, флотацију и градилиште нископа у „Ракити“, „Јаму“, „Велики Kривељ“, тамошњу флотацију и „нулто поље“, рудник у Мајданпеку, топионицу и друге локације. Због жеље да детаљно
испита стање таванице колектора Kривељске реке испод истоименог флотацијског јаловишта није се устручавао
ни да уђе у воду до колена и препешачи два километра тунела. – Сматрајући да су руководећи тимови двеју компанија пуни елана и борбеног духа, први човек „Zijinа“ потврдио је њихов успех и упутио им шест конкретних захтева
тешкоћа остварити трогодишњи
развојни циљ, а компаније у Србији
постаће заштитни знак „Zijinа“ у
Европи.
Сматрајући да су руководећи тимови компанија „Serbia Zijin Bor
Copper“ и „Rakita Exploration“ пуни
елана и борбеног духа, Chen је потврдио њихов успех.

-„Serbia Zijin Bor Copper“ је савладала бројне препреке у процесу припајања и спровела лаган и
стабилан прелаз са старог државног предузећа. Почев од другог
квартала, сваког месеца остваChen Jinghe
рује нове напретке, а показатељи
на прошлу годину. „Rakita“ је, с
производње и профита говоре
Детаљ са радног састанка
друге стране, превазишла многе
SERBIA ZIJIN BOR COPPER.- У не послове у оквиру пројеката који о значајном прогресу у односу потешкоће и спровела припреоквиру радне посете Србији, од се реализују у Бору и Мајданпеку.
13. до 18. децембра, председник Због жеље да детаљно испита стање
„Zijin Mining Grupe“ Chen Jinghe таванице колектора Kривељске реке
покренуо је проверу и истражи- испод истоименог флотацијског јавање у циљу решавања проблема у ловишта није се устручавао ни да
областима производње, управљања уђе у воду до колена и препешачи
и грађевинских послова у компа- два километра тунела.
нијама „Serbia Zijin Bor Copper“ и
Chen Jinghe нагласио је да су
„Rakita Exploration“. Први човек
пројекти у Србији изузетно важни
кинеског „Zijinа“ разгледао је исза будући развој „Zijin Mininga“ и
тражно окно „Тимок“, флотацију
да имају велики стратешки значај
и градилиште нископа у „Ракити“,
у политици, региону и привреди
„Јаму“, „Велики Kривељ“, тамоподједнако. Због тога је затражио
шњу флотацију и „нулто поље“,
да у оба пројекта буде уложен сав
рудник у Мајданпеку, топионицу и
труд и да се убрзају процеси издруге локације. Детаљно је осмаградње, технолошких иновација и
трао, постављао успут рационална
реконструкције. На тај начин, како
Председник Zijina желео је да "нулто поље" погледа и на лицу места, не само на мапи
питања и давао упутства за кључје истакао, Kорпорација ће без поме за пројекат изградње, како би
наредне године почела свеобухватне грађевинске радове – казао је председник компаније „Zijin
Mining“.
Ова два пројекта, како је истакао
Chen Jinghe, без обзира на количину
резерви, опсег имовине и количину
готових производа, заузимају кључно место у развоју и расту корпорације „Zijin Mining“, те сви нивои и
сектори треба свом снагом да подрже њихову изградњу и пуштање у
рад.
Око сат времена трајала је експедиција пробијања кроз воду до колена и тунелу колектора Кривељске реке.
Петнаесточлану екипу предводио је председник Zijina, шездесетвогодишњи Chen Jinghe

-Kључна ствар за побољшање
и напредак „Serbia Zijin Bor
Copper“ и „Rakite“ лежи у оства-

Колектив

Посета
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„Serbia Zijin Bor Copper“ и „Rakita Exploration“, први човек „Zijin Mininga“ рекао:

заштитни знак "Zijina" у Европи"
的报告进行全面现场勘探和分析评估后，”紫金矿业”的董事长表示：

将成为紫金在欧洲的名"片”
Треће, потребно је дати велики
значај безбедности и заштити животне средине, добро збринути отпадне воде, шљаку и гасове, али
истовремено и што пре почети
рекултивацију јаловишта и решити заостале дугове у области
еколошког наслеђа – децидиран је
био Chen Jinghe.
Стручњацима, како је нагласио, треба помоћи да се прилагоде локалним
условима, али и у редовима локалног становништва треба пронаћи,
упослити и неговати много више
смелих и талентованих људи. Потребно је, такође, истражити мере за
повећање ефикасности запослених
и смањење трошкова, промовисати
иновативни дух „Zijinа“, уважавати
стручну помоћ локалних кадрова и
унапредити процену запослених и
Chen Jinghe: Пројекти у Србији изузетно су важни за будући развој Zijina и имају велики стратешки значај у политици, региону и економији систем подстицања ентузијазма код
рењу планиране производње и ре- убрзати. Притом, мора се имати треба настојати да се обећања њих.
зултата, а руководство компанија на уму да реконструкција и тех- дата српској Влади испуне раније. -Пети захтев је давање већег
се нада да ће кроз три-четири го- нолошке иновације у топионици Друго, треба ући у суштину про- значаја пословима у области ин-

Целодневна посета Мајданпеку
Chen Jinghe и George Fang спремни да
блема и важних препрека како
испитају стање таванице тунела колектора би се што пре обавили послови
испод кривељског флотацијског јаловишта
око добијања рударских дозвола
за „Тимок“. Тежња треба да буде
дине производња износити преко треба да се реализују уз обострану да радови званично почну у мар100.000 тона катодног бакра. Са- сарадњу и паралелно са почетком ту наредне године, а да се рудник
држај метала у пројекту „Тимок“ производње у „Rakiti“. Такође, заврши и пусти у рад јуна 2021.
је висок, а резерве велике, па ће
то, поред осталог, бити гаранција
за испуњење пројектованог годишњег капацитета производње
бакра. Време је новац и зато је
важно да се све неопходне формалне процедуре за почетак радова убрзају – рекао је Chen Jinghe.
Након свеобухватне проспекције
терена, али и аналитичке процене
извештаја о пословању двеју компанија, председник „Zijin Mininga“
упутио је руководствима и конкретне захтеве.

-Послове у оквиру технолошких
иновација и реконструкција, као
и повећање производње треба

У командној соби Топионице

формационих технологија, као
и успостављање и усавршавање
информационог система, који
ће помоћи да управљање Kомпанијом ојача. На крају, основне
вредности и дух „Zijinа“ треба
интегрисати у систем локалних
вредности, додатно радити на
успостављању
корпоративног
духа и појачати надзор и борбу
против корупције – закључио је
председник „Zijin Mininga“.
У овој оцени, након провере и истраживања, придружили су се заменик председника „Zijin Mininga“
George Fang (иначе председник
Надзорног одбора Serbia Zijin Bor
Copper), Kабинет председника
Управног одбора матичне компаније, као и надлежни у секторима за
међународне операције, пројекте и
логистику.
Г. Тончев Василић

Актуелно

Колектив
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Генерални директор Serbia Zijin Bor Copper поводом годишњице компаније:

Година упознавања и прилагођавања
塞尔维亚紫金波尔铜业总经理庆祝紫金一周年：

互相了解、互相适应的一年

LongYi: Задовољан сам и захвалан свима за подршку, вредан рад и сарадњу. У години изазова и узбуђења успели смо да превазиђемо баријере у језичкој комуникацији, културолошким разликама и навикама, уложили смо много новца и предузели много мера у кратком року од преузимања, што је резултирало знатним побољшањем главних производних и техничких показатеља, као и квалитета производа. Мислим да ћемо циљ за ову годину остварити и произвести 45.000 тона бакра у концентрату

Long Yi
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
Оцењујући на колегијуму Kомпаније (9.
децембра) годину на измаку, уједно и прву
пословну за Serbia Zijin Bor Copper, генерални директор Long Yi истакао је задовољство и захвалио се свима за подршку,
вредан рад и сарадњу током протеклих
годину дана.
-Била је ово година упознавања и прилагођавања, изазова и узбуђења. Успели
смо да превазиђемо баријере у језичкој
комуникацији и културолошким разликама и навикама. Уложили смо много

новца и предузели много мера у кратком року од преузимања, што је резултирало знатним побољшањем главних
производних и техничких показатеља,
као и квалитета производа. Истовремено, откривена је ефикасност интеграције менаџмента, а побољшан је и рад у
области безбедности и заштите животне
средине. Ново руководство се, међутим,
суочило и са бројним наслеђеним проблемима и потешкоћама које, једноставно, није могуће променити преко
ноћи, па нам предстоји дуг пут. Срећом,
нашу озбиљност и жељу да сарађујемо
са кооперантима, суграђанима, извођачима радова, добављачима и другим
партнерима, у циљу унапређења сигурног, ефикасног и успешног пословања, препознале су све заинтересоване
стране и то је најважније у свему. Ми
немамо други избор, до да учинимо све
што је потребно ради светле будућности
за наше запослене, локалну заједницу,
град Бор и општину Мајданпек, као и
саму Kомпанију – казао је Long.

добар план. – Следећа година треба да треба да буде завршено и у Топионици
буде посвећена раду, остварењу планова – истакао је генерални директор.
и смањењу трошкова. Стара и прими-

тивна опрема је рак-рана производње,
па смо ове године испитивали шта може
и мора да се мења и у потпуности се упознали са ситуацијом на терену. Што се
тиче инвестиција Zijinа, сходно Уговору
Сматрајући да ће Kомпанија циљ за ову го- о преузимању РТБ-а, износ смо скоро
дину остварити и произвести 45.000 тона испунили. Изградња у Мајданпеку иде
бакра у концентрату, генерални директор добро, а до априла следеће године све
напоменуо је да се за 2020. мора сачинити

Истичући запошљавање као корпоративну
вредност Kомпаније, Long Yi казао је да је
број радника, у односу на децембар 2018,
повећан за пет процената и да је због тога
Serbia Zijin Bor Copper, са 5.320 радника,
једна од највећих компанија у Србији по
броју запослених.
Г. Тончев Василић

Функционалан и ефикасан рад Сектора безбедности, здравља на раду и заштите од пожара

Преполовљен број повреда на раду
安全生产部与环保生态部的高效管理

工伤人数减半

Qiu Weijun: Можемо да се похвалимо функционалношћу, пошто смо забележили 50 одсто мање повреда на раду. Лично сам се надао смањењу
од 30% и признајем да су ме резултати изненадили, али сам зато сигуран да наредне године број повреда на раду можемо да смањимо за још
30 одсто. – У оквиру„систематског прегледа“ Kомпаније обављено 8.800 обука запослених и трећих лица, 46.300 контрола даха на алкохол и
реализовано 30% инспекцијских налога. – Ове године у Сектор БЗНР и ЗОП уложено трипут више него лане
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Сектор безбедности, здравља на раду и заштите од пожара уприличио је (11. децембра) састанак на којем је са колегама
из РББ-а и ТИР-а разматрана актуелна
ситуација у овој области пословања
Kомпаније и степен реализације планских циљева и задатака у 2019. Рад у
години на измаку оцењен је функционалним и ефикасним, а то је потврдио и
саветник за управљање безбедношћу и
заштитом животне средине Qiu Weijun.
- Можемо да се похвалимо функционалношћу, пошто смо забележили 50
одсто мање повреда на раду. Лично
сам се надао смањењу од 30% и признајем да су ме резултати изненадили, али сам зато сигуран да наредне
године број повреда на раду можемо
да смањимо за још 30 одсто. Сигурно

је да ће потешкоћа бити, али верујем
да ћемо заједно доћи до тог циља.
Поправићемо услове за обављање
обука, одредити термине за њих и
организовати их на прави начин.
Провере на терену обављаће се недељно, месечно и квартално, а
осим регуларних, биће и ванредних
контрола погона – рекао је Weijun.

Истичући да је безбедност на раду
заједнички задатак, али и заједничка
одговорност, додао је да провера даха
запослених на алкохол наредне године
мора да буде учесталија, али и да службе
БЗНР и ЗОП морају да буду редовније на
терену. – Одлазак на терен подразумева се као део нашег посла. Од нас се
очекује да на лицу места проверавамо
безбедност наших запослених. А, ако

не идемо на терен, радници ће остати
без наше подршке – подвукао је Weijun.
Руководилац Сектора БЗНР, ЗОП и одбране Саша Перишић истакао је да је
смањење повреда на раду за још 30%
озбиљан циљ. – Ове године први пут
смо „водили“ инциденте, а задатак за
2020. годину је да и они буду смањени за 30 одсто. Број обука и едукација
можемо да повећамо само уз бољу
техничку опремљеност погона, а комуникацију ћемо моћи да побољшамо
увођењем месечних седница Одбора
за безбедност. Потребно је урадити и
нову процену ризика за свако радно
место, али и повећати број контрола
даха запослених на алкохол за 10 одсто – казао је Перишић.
Г. Тончев Василић

Колектив

РББ
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У јеку припремни радови за отварање „Новог Церова“

Догодине бакар из још једног рудника
NC矿正在紧锣密鼓地筹备中

将在明年新增一个铜矿

Kапацитет„Церова 2“ је два и по милиона тона руде годишње, а век експлоатације лежишта процењен је на пет година. – Небојша Виденовић: Док не почнемо раскривање, планирано у фебруару, али и док одатле не „потече“ први бакар, а надамо
му се од јуна идуће године, треба ревитализовати комплетно ПМС постројење, обновити рударску опрему, дефинисати радну снагу, експроприсати земљиште и изместити два далековода. – Раскривка ће се одлагати у исцрпљено „Церово 1“, а руда
ће хидротранспортом „путовати“ до кривељске флотације. – Шира пројекција експлоатације комплекса „Церово“, односно
његовог највећег лежишта подразумева, поред измештања пруге Бор – Београд, изградњу још једне флотације у Великом
Kривељу капацитета 13 милиона тона. Изградња ће највероватније почети априла следеће године и та флотација биће истоветна оној која се увелико гради у Мајданпеку

Небојша Виденовић
РББ. – Апсолутно је извесно, како
каже руководилац огранка РББ Небојша Виденовић, да ће наредне године
почети откопавање руде из „Церова 2“.
Ово лежиште, које кинески менаџмент
зове још и „Ново Церово“, састоји се од
површинског копа и дела који ће бавити
само дробљењем, млевењем и отпремањем руде преко хидротранспорта до
кривељске флотације. Kапацитет новог
рудника је два и по милиона тона руде
годишње, а експлоатација ће трајати
пет година. Први бакар одатле требало би да „потече“ у јуну, а да раскривање почне фебруара, најкасније марта
идуће године.
-Припремни радови за отварање рудника су у јеку, ревитализујемо комплетно ПМС постројење
– дробилице, млинске секције, хидротранспорт – па службе одржавања тамо увелико прегледају сваки
агрегат. Уместо старе примарне дробилице, која је послата у Мајданпек,
купујемо нову чељусну дробилицу
која ће задовољити капацитет 2,5
милиона тона руде, а наручена је и
једна ХП6 терцијарна дробилица
ради боље прераде и ситније руде у
млинским секцијама. Полако се поручује све оно што недостаје, јер има
довољно времена да сви резервни
делови стигну. Обновићемо и опрему
на копу, пошто је план да се користе
мали „волво“ багери са обрнутом кашиком и камиони „тонлy“. Урађена
је и нова систематизација, добрим
делом већ попуњена људима који су
раније радили на „Церову“ и сада се
враћају тамо. На њих смо се ослонили због искуства које имају, али ће
им се придружити и одређени број
радника ТИР-а. Биће нам, међутим,
потребни и нови, млади људи. Јер,
до сада се тамо радило камионима

носивости преко 100 тона, а „тонлy“
немају тај капацитет, па ће нам бити
потребно још возача са „Ц“ категоријом. У новом руднику радиће укупно око 200 радника – каже Виденовић.
Експлоатација „Церова 2“ биће
фазна и подразумева укупне ископине
близу осам милиона тона. Најпре треба
откопати пет и по милиона тона јаловине, 800.000 тона сулфидне и 910.000
тона оксидне руде. У следећој фази
потребно је скинути још 680.000 тона
раскривке.
-У наредна два месеца, док не
почне раскривње, најбитније је да
завршимо давно почету експропријацију земљишта. Проглашен је
јавни интерес за неоткупљене четири парцеле, али власнике ипак не
планирамо да намиримо по Закону
о облигационим односима, већ поступком експропријације. Желимо
да задржимо добар однос са локалном заједницом и зато све радимо
пажљиво, коректно и у договору са
њима. Ништа на силу и ништа кабадахијски. На парцелама које смо
већ откупили увелико сечемо шуму и
продајемо је. Тако, у ствари, крчимо
пут машинама да лакше уђу и почну откопавање – наводи руководилац
огранка РББ.
Упоредо с тим, измештају се и два
далековода (150 и 177) која струјом напајају цео град и рудник у Мајданпеку.
– Измештањем далековода задржаћемо њихову функционалност и могућност резервног напајања електричном енергијом, а у овом припремном
периоду треба да обезбедимо и све потребне дозволе за то. Покренули смо
и поступак за избор извођача ових
деликатних радова и требало би да
ти послови почну у првим месецима
наредне године. Наравно, почетак је

условљен добијањем дозвола. Ради
се и урбанистички пројекат, па ће на
основу тог документа Влада Србије
моћи да прогласи јавни интерес, а
ми да у њено име завршимо експропријацију и у делу где ће ти нови далеководи да прођу – прича Небојша
Виденовић.
Због свега тога је, додаје он, реално да прва руда из „Новог Церова“ пут
кривељске флотације крене од јуна. До
тада ће уклонити и јаловину која, за
разлику од руде, неће ићи хидротранспортом.
- Обавили смо додатна испитивања на дну „Церова 1“ и на основу
њих, бушотина и анализа тражили
дозволу од министарства да затворимо бивши коп и да део јаловине из
„двојке“ пребацујемо тамо, а остатак
у постојећа одлагалишта – наводи
Виденовић.
Много посла предстоји само око
отварања „двојке“, али се разрађује и
шира пројекција за експлоатацију осталих лежишта из комплекса „Церово“.
-У тим зонама рударења налази
се железничка пруга Бор-Београд, па

23 милиона тона руде годишње и на
основу тог параметра београдски Рударско-геолошки факултет већ припрема студију повећања капацитета.
Јер, изградња нове флотације почиње, највероватније, већ у априлу
следеће године – открива руководилац
Рудника бакра Бор.
Живнуће од следеће године и
најстарији рудник, али и једини са подземном експлоатацијом. Јама већ дуже
време даје месечно 250 тона бакра у
концентрату јер се руда откопава само
из припремних ходника. Буше се и припремају хоризонталне просторије, како
би касније ту могла да уђе бушалица
„симба“ са вертикалним бушењем и
тако почне експлоатација тзв. лепеза.
-Раде се пројекти за Јаму и изградњу фабрике за засипавање празних простора. Таква фабрика, односно паста-технологија већ постоји у
Kини и треба, по изради пројекта,
да буде пресељена у Бор. Изградња
неће дуго трајати, па ћемо врло брзо
моћи да почнемо експлоатацију руде
по изабраној методи. А, изабрали смо
коморно-стубну методу са запуња-

Церово
смо у последња два месеца у сталном контакту са институтом ЦИП,
који ради студију њеног измештања.
Та студија ће бити подлога за плански документ, односно Просторни
план посебне намене за подручје
рударења у Kривељу. Има довољно
времена за све то јер је откопавање
новог великог лежишта предвиђено у некој каснијој фази, не наредне
него 2021. године. До тада ће бити
завршена и још једна флотација у
„Великом Kривељу“, која ће имати
капацитет 13 милиона тона руде и
биће истоветна оној која се увелико
гради у Мајданпеку. Са њом и постојећом, капацитет „Kривеља“ биће

вањем празних простора и зато нам
треба паста-технологија – наглашава
Виденовић.
Руководилац Рудника бакра Бор,
огранка Serbia Zijin Bor Copper у чијем
саставу су сви овдашњи рудници бакра, флотације и два рудника неметала
(„Заграђе“ и „Kривељски каменолом“)
закључује разговор констатацијом да
ће РББ годину на измаку завршити по
плану. Следећа је, како каже, изазов
јер су планови амбициознији а посла
је много, али сматра да, уз добру организацију, неће бити већих проблема у
производњи циљаних количина бакра у
концентрату 2020. године.
Г. Тончев Василић

РББ
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Нова опрема, нови људи и нов приступ безбедности обележили пословање РББ-а у 2019.

Нова ера борских рудника бакра
全新设备、人员及安全防护措施为RBB 2019年业绩助力

波尔铜矿的新时代

Са новом опремом и новим радницима дошла је и већа производња, већи ниво безбедности и здравља на раду и
већа брига о радној околини. – Н. Виденовић: Било је и више посла, али су све обавезе завршене на време и, што је
најважније, без иједног изгубљеног живота. Број повреда на раду је, у односу на прошлу годину, преполовљен! –
Завршен пројекат проширења кривељског флотацијског јаловишта на „нулто поље“, припреме за отварање „Новог
Церова“ су у току, као и израда пројектне документације за повећање производних капацитета наредне године. –
Борским рудницима бакра припојен и други рудник неметала – Kривељски каменолом
РББ. – Пословање у 2019, првој го- – истиче Небојша Виденовић.
Из визуре руководиоца рудника
дини откад Рудник бакра Бор, као огранак
нове компаније, послује у саставу Serbia „Јама“ Негована Аксића највеће промене,
Zijin Bor Copper, обележили су нови радни- у односу на досадашње пословање, десиле

пројектне документације за „Јаму“. Она
подразумева главни рударски пројекат
откопавања „Борске реке“ до коте -455,
допунски рударски пројекат за запуњавање празног простора паста-засипом и
геомеханички пројекат, који је потребан
због методе даљег откопавања. Чекамо
да бејзик дизајн стигне из Kине, јер ће
он бити основа за почетак тих послова. У
сваком случају, паста-засип морамо брзо
да почнемо да радимо јер смо отворили
много слободних (празних) простора и

На копу је запослено и 90 нових радника, што је, наравно, резултирало и већом
ефективношћу и ефикасношћу. О томе
најбоље сведоче бројке, а оне кажу да су
укупне ископине, у односу на прошлу
годину, сада боље за четири и по милиона тона. Само на јаловини резултат је у
поређењу са 2018, када је откопано 12,3
милиона тона раскривке, јачи за пет милиона тона. Ову годину завршићемо са
преко 17 милиона тона уклоњене јалови-

Јама
ци, нова опрема и нов приступ безбедности су се у сегменту безбедности и здравља на
и здрављу на раду. У томе се сви слажу, раду.
-Много тога се променило у попочев од руководиоца РББ-а Небојше Виденовића и његових заменика и помоћни- следњих годину дана. Kупљена је утоварна, транспортна и опрема за хоризонтално и вертикално бушење у „Јами“, уградња тог постројења је у плану за наобновљени су бројни објекти и уређено редну годину – прича Негован Аксић.
Планира се и обнављање стационарне
радно окружење. Ипак, највећи помак
забележен је у области безбедности и јамске опреме, пре свега застареле извозне
здравља на раду. Лествица је ту подиг- машине, као и куповина додатне механинута баш високо и сада се много озбиљ- зације пошто ће, како каже руководилац
није гледа на тај сегмент. Често се држе „Јаме“, производња у једином подземном
састанци и презентације, којима при- руднику за годину-две бити повећана.
И управник кривељског копа Дејан
суствују сви кинески и српски руководиоци, дефинише се и анализира свака Митић сагласан је с тим да је највећи испотенцијална опасност, дају се рокови да корак начињен у области безбедности и
се сваки проблем отклони и делегирају здравља на раду. Он каже да се у последњих
одговорна лица за то. Поштено, одувек годину дана променила свест радника, па
се водило рачуна о безбедности радника, сада безбедност сви доживљавају као најали не овако темељно и предано – каже битнију ствар у производњи.
Негован Аксић
-Прошле године имали смо 35 поАксић.
Примљени су и нови радници што је, вреда на раду, од којих су неке биле
ка, па до управника свих рудника и погона. како наводи, добро јер много „јамаца“ до тешке, а ове само девет, и то лаких. Сва
Огранку РББ ове године припојен је још је- краја ове године одлази у пензију, а распи- радна места са повећаним ризиком су
дан погон, односно још један рудник неме- сан је и конкурс за још 80 рудара. Имаће, до детаља „обрађена“, примењене су све
мере за што безбедније радно место, обуке
тала - Kривељски каменолом, који је раније додаје Аксић, ко и шта да ради.
-Са борским Институтом скло- за сигуран рад су честе, па се ове године
пословао у саставу ТИР-а.
- Са новом опремом и новим радни- пљени су уговори о изради комплетне много сигурније обавља сваки посао.
цима остварили смо и већу производњу,
а посебан резултат, важан за године које
долазе, јесте 40 одсто боље, односно динамичније раскривање највећег рудника
у саставу РББ-а – „Великог Kривеља“.
Успешно смо завршили и пројекат проширења кривељског флотацијског јаловишта на „нулто поље“, па ће кривељски
коп наредних година моћи несметано
да ради. Увелико су у току припреме за
отварање још једног рудника – „Новог
Церова“, као и израда пројектне документације за повећање капацитета производње. Све ово је главна „преамбула“
за још боље пословање борских рудника
бакра у 2020. Било је, дакле, више посла,
али су све обавезе завршене на време и,
што је најважније, без иједног изгубљеног живота. Број повреда на раду је, у
Кривељски коп
односу на прошлу годину, преполовљен!

не и 26,5 милиона тона ископина. Производња бакра у концентрату из откопаних

Дејан Митић
око 10 милиона тона руде износиће преко
25.000 тона - каже Митић.
Управник кривељског копа напомиње
да су допринос оваквим резултатима дале
нове машине, па с посебном пажњом, да
нешто не испусти, набраја оно што је кривељским рударима купљено током 2019.
-Добили смо нов багер ПЦ 4000,
један „белаз“ камион носивости 220
тона, две бушалице, два утоваривача
(кашике од три и шест кубика), мали
багер „Volvo“ са обрнутом кашиком, пет
„Tonly“ камиона носивости 65 тона, цистерну за гориво, по возило за превоз експлозивних средстава и радника, булдозер
„коматсу“ 375, комбиновану машину,
виљушкар, дизалицу од 25 тона, солану
и велики грејдер „катерпилар“ – резимирао је Митић.
Г. Тончев Василић

Колектив

РБМ
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Прва година стратешког партнерства и заједничког рада

Сарадњом до реализације свих циљева и задатака
战略合作的第一年

圆满完成各项目标及任务
Почетак није био лак, али су “дечје болести прележане”, разлике премошћене, па су сарадња и резултати веома добри

РБМ. – Ову годину у Руднику бакра Мајданпек обележио је почетак стратешког партнерства са моћном кинеском
компанијом Zijin видљив у свакодневном
раду и оствареним производним резултатима. Приметно је да се слика РБМ-а
мења у готово свим областима, а нова
енергија осећа у свакодневном функционисању запослених. Менаџмент је
појачан кинеским стручњацима који се у
новим околностима, на заједничким задацима, сналазе без већих тешкоћа.
- Разумевање, уважавање знања,
стручности и искуства и пуно радно
ангажовање усмерено ка остварењу
планских захтева, као заједничког
циља, нама је обележило годину рада.
Ни различита искуства, у неким приликама другачији приступ и процедуре
нису нас спречиле да проблеме решавамо као тим који налази најповољније решење. Већ остварена сарадња је
одлична, а изгледи да је кроз даљи рад
унапређујемо више него добри - каже
Небојша Стојановић, главни инжењер
за електромашинство. Сличан је и коментар Јелене Ђурић, главног инжењера
Флотације. - Ову годину обележили су
заједнички рад, сарадња и настојање
да остваримо планске захтеве. Мислим да смо у томе имали успеха, а као
резултат, поред осталог, побољшано
искоришћење бакра и посебно злата.
Издвајам чињеницу да све време радимо заједнички и без подела на српски и
кинески менаџмент.
На површинском копу са стратешким партнерством стигле су бројне про-

мене, много више опреме и механизације,
а са њом и новозапослени. - Примљено
је доста младих људи који су за наше
прилике пребрзо започели самосталан
рад, што је за поједине од њих било проблем. Осим тога, ново запошљавање се
реализује према динамици коју диктира пристизање опреме. Kако процедура запошљавања, пријем, сређивање

само говори да су нам у старту различита полазишта, све друго је ОK.”објашњава Пеко Минић, технички руководилац Површинског копа. Додаје да ће
се и то средити када се допреми сва потребна опрема, приме потребни људи и
обуче за рад: - Kада се то стабилизује и
искристалише, одвоје добри од лоших,
биће боље.

Бранислав Томић
Неђељко Чавић, управник Произпапира, лекарских уверења, потписивање уговора, предуго трају, а чак водних услуга, поменутом додаје да се раи сама документација дуго ”путује”, дило много, будући да су поједине целине
опрема нам остаје "непокривена". То погона који води добиле нову локацију, а

да се пресељење опреме и сређивање новог радног простора није смело да одрази на редован рад у којем су се појавиле
и нове обавезе и велики послови попут
израде металног корита за Мали Пек,
гумираног ротора највеће муљне пумпе
и носеће конструкције (тежине 20 тона)
за потребе ојачање кранске конструкције
на Транспортном систему. - Објективно,
ради се више него раније, али је неспорно да су редовном набавком делова
и материјала, за то створени услови.
Да промена има у функционисању,
ипак, није тешко приметити ни неком са
стране. У кругу рудника, о којем год погону да је реч, запослени, као и сви које
ту посао доведе, опремљени су личним
заштитним средствима.
- За ових годину дана промене су
евидентне. Напредак у раду најбоље се
очитава по томе што је набавком нове
опреме дошло до запошљавања нових
радника, повећања броја запослених,
а, и поред тога, имамо смањен број повреда на раду. Јер, безбедност на раду
је оно на чему компанија Zijin инсистира. Њихов мото је безбедност изнад
свега, па и изнад производње, што покушавамо да имплементирамо - каже
Драгиша Анђелковић из Службе безбедности и здравља на раду. - Сарадња
са кинеским менаџментом је добра, а
претходни период био је период међусобног прилагођавања. Безбедност
и здравље на раду регулишу Закон о
безбедности и здрављу на раду и други
прописи који се односе на ову област,
па је ово време искоришћено за прилагођавање захтевима кинеског менаџмента, али уз уважавање законских
решења Републике Србије, чему ћемо и
у будућем раду посветити пажњу.
Прописи дефинишу пословни амбијент и у другим областима пословања.
Најважније је, међутим, да се правила поштују, а искуства су, углавном, повољна. Након периода међусобног упознавања
и превазилажења језичких баријера и
култулорошких разлика, успели смо да
изградимо међусобно поверење и успоставимо коректну сарадњу. Наравно,
простора за напредак има и радићемо
на томе у наредном периоду - доминантан је утисак о раду у овој години Мирјане Милосављевић, руководиоца сектора
за економско финансијске послове.
Са позиције руководиоца огранка
РБМ Бранислав Томић ову годину види
као годину упознавања и прилагођавања
током које је потврђено да ни један почетак није лак, јер је требало “прележати
све дечје болести”, успешно премостити
све разлике, али и показати да се може
постићи много када за то постоје услови:
- Можемо да се похвалимо да у функционисању већих тешкоћа није било, и то
је добро. Добро смо радили, а то је још
боље. Од свега најбоље је што делимо
уверење да је све само добар почетак,
а да ћемо бити у прилици да покажемо
да заједно можемо више и боље. За почетак, рекло би се, звучи обећавајуће.
С. Вукашиновић

РБM

Колектив
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Овогодишња производња много боља од лањске

Више радилишта, механизације и запослених
今年阴极铜产量超过去年

施工场地、机械设备及员
工全面增加

Завидан учинак остварен на бројним местима рада, од производње, преко
инфраструктурних и припремних радова за најављене инвестиције. - Укупних ископина и са скоро 27,5 милиона тона недовољно за испуњење плана.
– У Флотацији искоришћење одлично, а годишња производња око 18 хиљада
тона бакра у концентрату, уз веома добре количине злата и сребра
РБМ. – Потпуно измењена слика
површинског копа, динамична активност
“оверена” укупним ископинама од близу
27,5 милиона тона (2008. године било је
само пет, а прошле мање од 17), бројни за
производњу значајни инфраструктурни и
припремни радови за најављене инвестиције, више радилишта, дампера, рударске
механизације и запослених - речито говоре
да је у првој години стратешког партнерства
са моћном кинеском компанијом Zijin производња у Руднику бакра Мајданпек ухватила замах.
Радилишта површинског копа су се
још и више примакла граду, па се морало обавити отпрашивање, уредити корито Малог Пека, упоредо са припремом за
предстојеће радове на "Северном ревиру",
ојачати брана "Шашки поток" и још много тога. - Доста смо послова отворили,
а поједине и привели крају. Ради се на
много страна, за Мали Пек је завршено
метално корито (преостала је деоница
према Аутобуској станици, где ће радови
ускоро бити настављени), ради се на коти
375 и плато, као и пут према дробљењу,
затим пут према Kалоти са етаже 375

према коти 410 и ка јаловишту "Бугарски поток". Отворили смо и радилиште
"Чока Мускал". Сада су тамо два велика
багера, па ће почети интензивнији рад, а
то су обимни, озбиљни радови, јер, треба
доста кречњачког дела да се скине, да би
се направила трака, а и појас јаловине,
како би се што пре допрло до руде, којој
се стручњаци са овог лежишта надају
ускоро - објашњава Пеко Минић, технички
руководилац Површинског копа. - У току је
и припрема за трасу новог дробљења, за
траку која ће се радити на коти 375.
Минић подсећа да је завршено одводњавање "Јужног ревира", да се на Истоку, на јаловини ради пуном паром, руда се
ископава са доњих етажа, при дну копа,
уз проблеме са недостајућом помоћном
механизацијом, честе кварове, а и посустајање багера који условљавају застоје и
одражавају се на производњу. - По лепом
времену успевали смо да дамо зацртану
производњу од 3,2 милиона тона укупних
ископина, али када су кренуле кише и
лоше време, оштећени су путеви, осетио
се недостатак помоћне механизације за
њихово сређивање. Са лошим путевима,

повећава се увек број кварова на тешким
возилима, њихово “испадање”, па је због
тога и производња мања. Ту су и тешкоће
у раду "Фазе 1" која ове године има само
половичан учинак. Због насталих проблема она се опет мора сређивати. Kада
Фаза не ради, возила се усмеравају на
спољна јаловишта, а производња битно
умањује.
Поред тога, коповску производњу
умањили су и проблеми у раду дробљења.
Чести застоји, режим рада „крени- стани“,
подразумевао је да возила чекају, а у таквим
приликама, када је и склад био пун, пад поизводње био је неминован.
Kада је реч о Флотацији, уз резултат
од око 18 хиљада тона бакра у концентрату и
завидне количине племенитих метала и стабилизована производња са старом опремом,
њена је најважнија одлика и квалитет. - Због
низа околности, првенствено плаћајући
цех дотрајалој опреми, почетак године
био је изузетно лош, а резултати у првом
кварталу такви да, упркос покушајима,
током читаве године нисмо успели да надоместимо изгубљено - коментарише Јелена Ђурић, главни инжењер Флотације
РБМ-а. - Проблеми су се наставили са
шестом и 11. секцијом, стара опрема на
дробљењу је често посустајала, условљавала застоје, па смо тек последњих месеци, успели да је донекле стабилизујемо, а
сада оснажимо још једном ХП6 дробилицом. Много времена утрошили смо на измештање пловеће пумпне станице у намери да обезбедимо техничку воду, а тако
и дугогодишњи сигуран рад флотације.
У филтражи смо успели да успоставимо
рад филтер- пресе, од посебног значаја за

квалитет концентрата, али и ефикаснији
процес прераде. Сређивали смо погоне,
комплетну линију прозводње, а подизали
свест о важности сигурног и безбедног
рада, подвлачећи значај здравља и екологије. Наравно, да нам је производња
најважнија, па смо веома задовољни
што је много уложено у опрему, а тако
и сигурност коповске производње, а ми
успели да стабилизујемо стару опрему.
Имамо све разлоге да будемо задовољни
искоришћењем бакра и посебно злата, те
чињеницом да нам је у децембру производња премашила планске захтеве, али
и да жалимо што је почетак године био
крајње неповољан, те тако одмогао у
остваривању годишњег задатка.
Производну 2019. већина радника
РБМ-а ће по добру запамтити, пре свега,
јер је запослен велики број младих. - Ова
година била је бременита догађајима.
Постали смо део моћне компаније, добили могућност да производњу опремимо
новим возилима, утоварном и помоћном
механизацијом, да убрзамо решавање
инфраструктурних питања од значаја
за даљи рад, инвестиције и производњу.
Радили смо у новим условима, успели да
постигнемо вишеструко боље у односу на
претходне године, а опет солидне производне резултате и према амбициозно зацртаним плановима, те тако покажемо да
смо дорасли новим изазовима које стратешко партнерство доноси. За пун успех,
богатији за овогодишње искуство, мораћемо да наставимо истим темпом - оценио је
производни учинак у 2019. години Бранислав Томић, руководилац огранка РБМ.
С. Вукашиновић

Пловећа пумпна станица постављена на нову локацију

За сигурнији рад Флотације
全新船泵站安装完成

为安全选矿提供保障
РБМ. – Пловећа пумпна станица је коначно на новој, трајној позицији, у Средњој
ували флотацијског језера Рудника бакра
Мајданпек. То је, без сумње, вест године за
РБМ, посебно када се зна да је у питању део
највећег, годинама одлаганог подухвата и
пројекта вредног више од два милиона евра,
од изузетног значаја за стабилност и континуитет производње. Јер, стара пловећа
пумпна станица са старе локације дефинитивно већ наредног пролећа не би могла да
“испрати” захтеве производње у потребама
за техничком водом, али је нова успешно измештена са привремене на трајну позицију.
У Средњој ували флотацијског језера, када
јој буде придружена и стара, РБМ ће моћи
да рачуна на сигурно водоснабдевање флотације за капацитет производње од 11 милиона тона руде годишње.
- Измештањем пловеће пумпне станице на трајну локацију, продужавамо
сигуран рад у флотацији. Да то нисмо
урадили, од пролећа не бисмо могли да
функционишемо са старом, због угрожености пешчане бране "Превој Шашка",
тако да смо овим обезбедили континуирани рад. Велики посао је обављен, али
нам предстоји још да урадимо завршни-

цу, поставимо трафо-станицу и повежемо
електрокаблове са пловећом пумпном
станицом - прецизира Светомир Мустецић, главни инжењер за инвестиције и
развој. – У станици је инсталирана комплетна електроинсталација која треба
да се повеже са трафо-станицом. Треба
и да се изведе убод цевовода на пловећој
пумпној станици у очишћени део старог
цевовода. То је обавеза АД “Wооd-а”, а
радови су били прекинути због чишћења
цевовода. Грађевинске радове за темељ
трафо-станице обављамо у сопственој
режији, са циљем да завршимо у наредних 10-ак дана, али се прибојавамо неповољнихнвременских прилика.
Према речима Мустецића, прва трафо-станица за једну пловећу пумпну станицу је завршена и у АТБ ФОД-у спремна
за испоруку, док је друга у завршној фази.
Kада буде завршен темељ, биће могућности
да се поставе обе. За све четири уговорене
пумпе рок испоруке био је 25. децембар, од
којих су две предвиђене за нови понтон, а
две за стари. Обе пловеће пумпне станице
ће имати по шест пумпи. Да би у функцији
биле обе, на пролеће предстоји хитна израда
још једног, новог цевовода за који тек треба

Приведен крају вишегодишњи, више од два милиона евра вредан пројекат, изузетног значаја за стабилност и континуитет водоснабдевања флотације. - Нова пловећа пумпна станица је на трајној локацији са које ће, када буде пресељена и стара,
омогућити повећање капацитета прераде на 11 милиона тона руде годишње
да се договори да ли ће бити са металним
или пвц цевима.
Стара пловећа пумпна станица, изузетно важно постројење за производњу у
РБМ-у, требало је да буде измештена још
деведесетих година прошлог века. О томе
говори технолошки пројекат из 1994. године “Снабдевање флотације Мајданпек
повратном индустријском водом” којим је
предвиђено њено пресељење у средњи или
далеки залив. Kао скуп пројекат, годинама
је одлаган због недостатка средстава, али се,
због све мање дубине замуљеног језера и са
циљем да се вода одбије са превоја "Шашка", тек пре неколико година приступило
реализацији.
Реч је о скупом пројекту, јер је само
измештање требало да кошта око 1,2 мили-

она евра, а будући да је ту и нова, извесно
је да комплетан пројекат надмашити износ
преко два милиона евра. - Kапацитети су
пројектовани за годишњу прераду руде
од 11 милиона тона у новој флотацији.
Због тога је планиран рад две пловеће
пумпне станице са осам пумпи у раду и
четири у резерви. Њихов појединачни
капацитет је 300 литара у секунди, а пун
капацитет 2.400 л/сец - каже Мустецић. И само превлачење нове пловеће пумпне
станице са једне на другу локацију био је
велики подухват, па за пролеће остаје још
мањи и лакши део посла, пребацивање
старе, који ћемо обавити са драгоценим
искуством стеченим кроз овај посао.
С. Вукашиновић

Колектив
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Мајданпечки рудник пред амбициозним производним задатком у 2020. години

Нови рекорд као изазов!
挑战全新目标
У складу са амбициозним планом компаније, у огранку РБМ од запослених се очекује нова рекордна производња у овом веку. - План укупних
ископина за трећину већи од овогодишњег остварења, а из флотације се
очекује за четвртину више бакра у концентрату са одговарајућим количинама племенитих метала. – Упоредо ће се одвијати и инвестиције од
значаја за даљи рад рудника

Значајно подигнута расположивост транспортне и рударске механизације на површинском копу

РБМ. – Мајданпечки рудари ће
за испуњење планских захтева у 2020.
години на површинском копу имати за
трећину тежи задатак у односу на овогодишњи учинак, а у флотацији да прераде за око 15 одсто више руде и дају
22,5 хиљада тона бакра у концентрату, са
одговарајућим количинама племенитих
метала. - У складу са амбициозним плановима компаније од нас се очекује да
у наредној години наставимо добар рад
и учинимо ефикаснијом и потпуно стабилизујемо производњу на нивоу којим
смо у 2019. успевали да остваримо месечне планске задатке. У више наврата
у томе смо имали успеха, на површинском копу током летњих месеци, а у
флотацији у другој половини, односно
крајем године. Сада ћемо морати да се
побринемо за континуитет тих добрих
резултата и не дозволимо околностима
да у већој мери утичу на производњу
- каже Бранислав Томић, руководилац
огранка РБМ.
Нове, веће обавезе које произилазе из тек пре неколико дана објављене

се припреми за нове обавезе. План за ову
годину раскривању лежишта, отварању
рудних тела, даје потребан значај, а руда
се очекује и са "Чока Мускала".
Неповољне временске прилике
лоше се рефлектују и на рад у флотацији која се и даље ослања на сада
“утегнуту”, али, објективно, веома стару опрему. Нешто већу сигурност дају
овогодишње инвестиције, дугорочно
решење водоснабдевања производног
процеса у флотацији измештањем пловеће пумпне станице, нова филтер-преса
и измена технолошке шеме у филтражи, као и нова ХП6 дробилица у погону
дробљења. У Флотацији се надају да ће
постојећа опрема моћи да издржи рад
пуним капацитетом до почетка рада нове
флотације.
Најављена изградња и опремање
нових постројења за већи капацитет
производње се увелико припремају,
а запослени у РБМ-у знају да ће и по
том основу, макар кроз ангажовање механизације и одређене послове за које
је опредељење да се раде у сопственој

верзије плана за 2020. годину нису уплашиле мајданпечке рударе. Јер, показали
су већ да када за производњу постоје услови, учинак не мањка. Расположивост
транспортне и рударске механизације
на површинском копу је значајно подигнута кроз инвестициони циклус који је
започео доласком стратешког партнера
и одвијао се током године. Запослен је
већи број младих возача, руковалаца и
стручњака других профила који ће за рад
у наредној години бити искуснији. Тешкоће би могле да се појаве са неповољним временским приликама. Јер, иако
се одржавању рударских саобраћајница
посвећује више пажње, помоћне механизације нема довољно да би квалитет свих
транспортних линија био на жељеном
нивоу. Осим поред самих радилишта, на
више удаљених локација, помоћна механизација се свакодневно ангажује и на
припремним радовима за објекте и постројења која ће се градити. Поред тога,
извесно је да ће Фаза 1, која представља
“жилу куцавицу” за рад на раскривци,
опет кроз вишедневни застој морати да

режији, имати додатне обавезе. - Због
свега, јасно је да ће 2020. бити пуна
пословних изазова. Година у којој
се и од сваког од нас, запослених, у
складу са планом постављеним задацима, очекује више ангажовања,
више посла и, посебно наглашавам,
више одговорности. Ради се у новим
околностима и са разлогом захтева
да бринемо о рационалности трошкова, утичемо на њих, сведемо у реалне
оквире, на предвиђене нормативе,
јер њихов утицај на пословни резултат не заостаје много за производњом
- наглашава Бранислав Томић. На
крају подвлачи да запослени ни у једном тренутку не смеју да забораве да је
њихова прва обавеза - брига о безбедности и здрављу на раду: - Kомпанија
Zijin, уз безбедност, инсистира и на
екологији, а ми, с обзиром на близину града имамо и додатне обавезе, са
циљем да животну и радну средину
заштитимо од штетних утицаја.
С. Вукашиновић

Захваљујући новој опреми на површинском копу ври као у кошници

Спремнији за нове обавезе
新设备为露采矿注入新血液

以充分的准备迎接新挑战

Ове године набављено 20 “Tonlzy” возила, пет "белазових" “тешкаша” од 220
тона, пет "Epiroc" бушилица, али и више утоварних машина, возила за превоз
радника унутар копа и недостајућих машина помоћне механизације
РБМ. – На површинском копу Рудника бакра Мајданпек, огранка Serbia Zijin Bor
Copper, ових дана слика је битно другачија
од прошлогодишње. Вишеструко већи број
возила, машина, тешке рударске и помоћне
механизације, говори да се сада већ захуктава
нови инвестициони циклус најављен крајем
прошле године и покренут доласком стратешког партнера. Kао резултат тога отворено
је више радилишта, запослен значајан број
нових радника и наговештена спремност да
се у потпуности испуњавају неупоредиво амбициознији планови.
Ври као у кошници, речи су којима се
најчешће описују садашње прилике на површинском копу РБМ-а. Упућени кажу, како
и не би када је за овдашње прилике солидан
број тешких возила и других машина појачан још дужим списком нових. Стигло је 20
“Tonly” камиона, пет "белазових" “тешкаша”
7532 (носивости 220 тона), пет “Epiroc” бу-

шилица, булдозер “Komatsu” 475, затим, три
утоваривача "Lonking" LG 855 носивости пет
тона, са кашиком запремине три кубна метра,
пет багера утоваривача „Volvo“. Kао најновије и веома вредно појачање, пре неколико
дана стигао је и утоваривач “Komatsu” WА
900 са кашиком запремине 13 кубних метара.
Подужи списак нове опреме настављају и два
ваљка за сређивање путева, ровокопач “дуга
рука”, ровокопач гусеничар "Caterpilar" 330, а
из Бора је стигао багер “Komatsu” 15 кубних
метара и грејдер 675 истог произвођача. Набављена је и цистерна “Tonly” запремине 35
кубних метара, цистерна за гориво, возила за
минере, покретне радионице, пет теренских
возила за надзорно техничко особље. Према
најавама, то није све, јер нове машине ће и
даље пристизати.
- Потпуно измењена слика површинског копа речито говори да се нова опрема увелико користи. Све оно што је већ

стигло распоређује се по приоритетима на
места рада, а омогућило је да решимо превоз радника у оквиру копа, појачамо рад
утоварних површина, будемо спремнији
за захтевне земљане и инфраструктурне
радове, попут сређивања корита Малог
Пека, ојачања земљане бране "Шашки поток", али и квалитетнију припрему рударских саобраћајница које су нам изузетно
важне због расположивости сада бројније
флоте тешких возила - потврђује и Горан
Репеђић, главни пословођа производње на
Површинском копу РБМ-а.
Ова година у РБМ-у обележена је стварањем услова за стабилнију и већу производњу на површинском копу Са годину дана
искуства и рада у оквиру Zijin компаније нестала је неверица када се говори о плановима.
Kада је само 10-ак дана по уласку у стратешко партнерство објављен план набавке рударске опреме и механизације са стотину ставки
само за потребе огранка РБМ, прва реакција
била је сумња. Да њој нема места, јер је то могуће, реално и оствариво, све “неверне Томе”
уверили су се у ових годину дана, па се сада
на површинском копу мајданпечког рудника
у сваком тренутку може видети много више
возила и других машина, број запослених повећан је за стотине возача, руковаоце механизацијом и друге стручњаке различитих профила. Отворена су нова радилишта, приводе
крају дуго одлагани послови, налазе решења
за одређене дугогодишње проблеме, припрема терен за нове велике послове и задатке. А
није неважно поменути да су вишемесечним

остваривањем зацртаних планова на укупним
ископинама са више од три милиона тона месечно, мајданпечки рудари већ показали да
када се за то створе услови, квалитетно и у
року могу одговорити свим обавезама..
С. Вукашиновић
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Долазак новог већинског власника донео многе промене у ТИР-у

Слободније се размишља и управља
大股东的到来给TIR带来变化

更自由地思考与管理

Топионица ове године у више наврата радила максималним капацитетом, чиме је разбијен страх и незнање да постројење не сме
радити са уносом шарже у флеш-пећ већим од 55 тона на сат. – Захваљујући ангажовању кинеских стручњака, модел конверторске операције напокон доведен у жељено стање. - Брига о радницима, инсистирање на ношењу заштитне опреме и поштовање
процедуре рада. – Б. Тодоровић: Нови развојни програми у металургији који су покренути гарантују да ће у будућности заштита
радне средине и екологија, као и здравље грађана Бора бити на првом месту. – З. Алексов: Од њих смо научили да планове за
застој, ремонт, годишње одморе, одсуствовања треба унапред припремити, а добра ствар је и стално праћење норматива. – Д.
Јовановић: Актуелни су захвати на електролитичким ћелијама – циљ је да имамо 880-920 ћелија на располагању
ТИР. – Преузимање већинског власништва стратешког партнера из Kине у уделу РТБ-а Бор, донело је многе новине у пословању и увођењу напредних технологија
у компанији Serbia Zijin Bor Copper. Тешко
је побројати шта је све промењено у огранку Топионица и рафинација бакра, али како
тврди Бобан Тодоровић, заменик руководиоца ТИР-а за производњу, то је првенствено начин и филозофија размишљања
наших људи. - Не кажем да сада радимо и
примењујемо нека сазнања за која досад

Бобан Тодоровић
нисмо чули. Међутим, једноставно смо
охрабрени да оно што смо научили много слободније примењујемо у пракси, изаберемо резултат рада који је бољи и, на
основу тога, направимо анализу шта смо
добили тим новим размишљањем. Оно
што је веома важно је размена искустава са кинеским колегама. Они су веома
образовани и стручни, тако да на свако
постављено питање имају адекватан одговор – каже Тодоровић.
Овај највећи бенефит - свест и слобода у размишљању и управљању – како
оцењује наш саговорник, уочљив је и у
Топионици. - У више наврата Топионица је радила максималним капацитетом
(пропусна моћ централног горионика).
Разбијен је страх и незнање које је владало претходних година да чим је унос
шарже у флеш-пећ већи од 55 тона на сат,
долази до ломљења топионичких агрегата и претеривања у капацитету. На тај
начин срушена је баријера у глави руководилаца Топионице да постројење не
сме радити са уносом већим од овога, јер
смо у појединим периодима достизали
и преко 70 тона на сат. Kључни догађај
ове године, по мом мишљењу, јесте довођење двојице кинеских инструктора
на одељење конвертора, где смо модел
конверторске операције напокон довели
у жељено стање, првенствено количину
бакренца, кварца, претопљеног хладног
материјала и "црвеног" метала током
"дувања" конвертора на бакар, време
трајања конверторске операције и најкритичнији тренутак њеног завршетка
- недозвољавање да бакар буде "преведен" у бакар-оксид. То су сазнања која
смо стекли током августа и септембра

у размени са кинеским колегама и пренели их радницима. Добили смо велико технолошко унапређење и очекујем
да ћемо прави циљ достићи онда када
буду уграђени гас-анализатори и друга
пратећа опрема који ће омогућити завршетак конверторске операције уз помоћ
апарата, као и окретање конвертора
само током шаржирања и пражњења
растопа.
Тодоровић додаје да је главни проблем наслага у флеш-пећи, који је доминирао од почетка рада нове топионице 2015.
па до 2018. године, решен постављањем
допунског горионика у свод аптејка, тако
да су минирања сада веома ретка и нису тог
интензитета као претходних година због
чега мање страдају котловске цеви. Велика
пажња и контрола посвећују се и емисији
сумпор-диоксида из топионичких агрегата.
Наш саговорник ово сматра сигурно најтежим задатаком у 2019. и, такође, великим
изазовом у идућој години.
- Познато је да је главни извор
емисије SO2 конверторска хала, односно
период уливања растопа, као и његово
вађење из конвертора, када долази до
повећане емисије гаса. Притом, први
на удару су радници у одељењима конвертора и пламене рафинације, а након
тога и наши суграђани. Овај проблем
није решен у прошлости, а биће превазиђен уградњом секундарних и терцијарних димохватача и постављањем
лонаца за бакренац након исипања на
одређено место, где би хаубе требало да
прикупе отпадни гас који излази из лонаца и "одведу" га на даље третирање.
То ће сигурно бити решено у наредном
периоду. Нови развојни програми у металургији који су покренути - два нова
конвертора, нова пламена рафинација,
нова електролиза, ново постројење за
пречишћавање отпадних вода – то су
објекти и постројења која гарантују да
ће у будућности заштита радне средине
и екологија, као и здравље грађана Бора
бити на првом месту. Посебно бих издвојио безбедност и заштиту на раду. Самим тим што сваки колегијум у огранку ТИР почиње овим питањем, говори
да је ова област на првом месту. Сваки
инцидент, а у одређеном случају и свака
повреда на раду, нарочито тешке, бивају
испраћени до краја и направљен извештај о томе, са циљем да се више не понове. Брига о радницима, инсистирање на
ношењу заштитне опреме, поштовање
процедуре рада – то је оно што смо сигурно добили а нисмо имали у прошлости – нагласио је Тодоровић.
У протеклих годину дана, како
оцењује Зоран Алексов, управник Фабрике сумпорне киселине, десило се доста
промена у погону, почев од производње и
одржавања опреме, преко БЗНР-а до односа према послу. Од првог дана ту је кинески
представник менаџмента за ФСК Qiu Feng
Hang кога су упознали са "личном картом"
фабрике (стање опреме, производња, радна
снага, слабе тачке), али и са подацима и параметрима које је он захтевао. – Kинеске

колеге су дошле из савременије фабрике и мисле да доста тога од тамошњих
прилика (нова опрема, довољно резервних делова, хигијена на високом нивоу,
сваки радник савестан и одговоран)
примене и код нас. Ново искуство је и
ремонт у зимском периоду. Наиме, први
пут у претходне скоро четири деценије
сејање катализатора обављено је у јануару по великом снегу и хладноћи. Под
таквим условима ремонт смо одлично
урадили и најважније да се ниједан радник није повредио, што је велики успех.
А, занимљиво је да у подручју Kине где
се налази њихова фабрика, уопште нема
зиме! Њихова упутства и искуства су
нам веома драгоцена за санацију неког
проблема или ради превентиве и благовременог реаговања, што је још битније.
Ово тим пре што мора да имамо велики
временски степен искоришћења и сигурност опреме која мора бити поуздана
- истиче Алексов.
Kао још једну новину, наш саговорник наводи процедуру набавке опреме или
услуга. – Нажалост, још није заживело да она буде брза и експедитивна. За
ФСК се купује само оно што се процени
као најнеопходније. Имамо проблем са
недостајућом механизацијом, посебно

Драган Јовановић
због велике разуђености погона (два
километра у пречнику). За ово време од
њих смо научили да планове за застој,
ремонт, годишње одморе, одсуствовања
треба унапред припремити. Добра ствар
је и стално праћење норматива на чему
они инсистирају. Ту смо нешто поправили. Међутим још увек има места да
се њихова потрошња смањи, али не на
уштрб квалитета производног процеса. То ћемо свакако радити у наредној
години. После планираног ремонта Топионице и Сумпорне треба да се стекну
бољи услови за рад оба погона, као и
смањење норматива. Значајно је и њихово инсистирање на сталним обукама у
различтим областима (БЗНР, ППЗ) као
добра пракса која је и код нас почела
да се промењује, али још више треба да
заживи.

Алексов додаје да су научили да комплетна заштитна опрема коју сваки запослени има мора да се носи и користи. Веома
је важно што се људима то већ усадило у
свест и сада се ретко може видети радник
ФСК-а без одела, шлема или маске. - Ради
се транспарентно – сви мање-више знамо све, на пример, ако се негде нешто
деси, то се објави на огласним таблама у
свим погонима. Информишемо се путем
разних обавештења и упутстава о различитим темама (производња, БЗНР, именовање руководилаца) са којима треба
да буду упознати првенствено руководиоци, а потом и сви запослени. Још увек
је проблематичан начин комуникације,
односно језичка баријера и на томе мора
више да се поради, како бисмо се боље
разумели и уклопили.
Драган Јовановић, технички руководилац Електролизе, најпре је истакао да
су у овом погону превасходно посвећени
остварењу овогодишњег циља компаније,
а то је производња 83.000 тона катодног бакра (до 20. децембра продуковано је 80.000
тона). Електролиза у потпуности прати рад
Топионице – све што се допреми одмах се
и улаже у технолошки процес. Нажалост,
овде више деценија није било никаквог
инвестирања у објекте, опрему и промену технологије, па се ради исто, малтене,
као у време њеног старта 1938. године.
- Из Електролизе "излазе" два производа – катодни бакар и "плави камен".
Фабрика соли метала је угашена, док је
РЈ за производњу племенитих метала
(Златара) изузета и сада је самостална.
Реорганизација се спроводи на нивоу
компаније, па тако и у Електролизи –
службе одржавања, БЗНР-а и заједничке
службе биће одвојене и обједињене на
нивоу ТИР-а, док у погону остаје само
производња и најнужније одржавање.
Актуелни су захвати на електролитичким ћелијама – циљ је да имамо 880-920
ћелија на располагању. Раде и стара и
нова електролиза - у старој је пуштен
један сектор који није радио више од
15 година. Сређиване су кранске стазе,
да бисмо повећали поузданост манипулације електродама, улагања анода и
вађење катодног бакра. Спроводе се активности на уградњи аутоматске опреме
којом ће се регулисати додавање колоида тј. површинских активних материја
(тиуреа и желатин) у електролит. Опрема полако стиже, предстоји монтажа и
пуштање у рад у наредних месец дана.
Организација посла у РЈ за производњу
катодног бакра обављена је прерасподелом постојећег људства унутар погона.
Велику пажњу усмеравамо на одбакривање отпадних раствора Електролизе и
"извлачење" што веће количине "црвеног метала" због економије, али, првенствено, због екологије. Праве се планови
за идућу годину, сагледавају могућности
за оспособљавање и других делова погона и ремонт електролитичких ћелија.
Ј. Станојевић
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ТИР

Почела реализација пројекта изградње нове електролизе

Процес аутоматизован, погон еколошки
新电解厂项目开工

环保型全自动工艺厂房

У циркулационој електролизи, уместо полазних бакарних листова, користиће се киселоотпорне челичне плоче на којима ће се таложити катодни бакар, што је принципијелна разлика у односу на досадашњи процес. - Нови погон имаће 456 електролитичких ћелија, док
ће у сваку бити уложено 54 катоде и 55 анода. - Kапацитет новог погона (за почетак) је 150.000 тона катодног бакра годишње, са могућношћу повећања на 200.000 тона. - Нова електролиза бакра треба да се заврши и пусти у рад 2022. године
жено 54 катоде и 55 анода. Аноде
и катоде ће бити истих димензија
као садашње, с тим што ће маса
аноде бити 380 килограма (уместо
досадашњих 240 кг). На улазу ће
бити машина за аутоматско распоређивање анода које стижу из Топионице, као и за њихово разврставаје и селекцију према квалитету.
"Вођење" процеса производње ће,
такође, бити аутоматизовано - дозирање, размеравање и припрема
свих додатака за његово одвијање
биће у рукама оператера који ће на
рачунару задавати потребне параметре и количине. И дизалице ће
бити модерне, компјутеризоване.
Нови погон биће опремљен са два
савремена крана, потпуно аутоматизована, са прецизношћу улагања
материјала од два милиметра. У тој
операцији људски рад биће потпуно замењен. Аутоматска ће бити и
Захвати на електролитичким ћелијама - циљ 880 - 920 ћелија на располагању
Yu Daoming
линија за скидање катода са плоча,
Половином прошлог месеца покао и мерење, контрола и развр- стићи временом и применом најноуградња нове анодне пећи, још јед- ставање катода према квалитету, вијег техничког решења Yu Daominga, чело је рашчишћавање терена у кругу
на фабрика за производњу сумпорне са утиснутим подацима са којих ће иначе инжењера металургије. (За- Serbia Zijin Bor Copper на коме треба
хваљујући овом решењу које се већ да никне погон нове електролизе. Реч
примење у JiLin Zijin Copper, произ- је о простору површине 25.567 кваводња је са 100.000 тона "црвеног" дратних метара. Kако нам је 6. децемметала подигнута је на 140.000 тона бра рекао Бобан Тодоровић, заменик
годишње). Применом овог патента руководиоца огранка ТИР за произбиће постигнута густина струје од водњу, од предвиђених 80.000 кубних
420 А/м2, што је светски врх у тој об- метара земље, механизација и заполасти. Нова електролиза ће, по речи- слени у металуршком предузећу су
ма нашег саговорника, радити много до тог дана ископали и превезли око
економичније – већа производња и 30.000 кубика. У сваком тренутку на
мањи трошкови, посебно потрошња терену су багер, утоваривач и три до
енергената. Уместо садашњих 600 ки- пет камиона који раде без престанка.
- Служба инвестиција и разлограма паре за једну тону катодног
бакра, у новој ће се трошити само 100 воја Serbia Zijin Bor Copper издала
кг паре, и то са много већом ефикас- је налог огранку ТИР да припреношћу. Или други пример - сада се ми потенцијални простор за нови
троши 470 Kwh електричне енергије погон електролизе који би требало
за једну тону "црвеног" метала, а у да се изгради у наредном периоду.
новој 380 Kwх.
Kако бисмо то реализовали, ТИР
- Слободно можемо рећи да је је добио задатак да откопа 80.000
реч о еколошком погону, с обзиром кубних метара земље и припремни
на то да је затворен циклус произ- радови су почели 15. новембра. За
водње и да нема отпадних вода. У завршетак посла остало је веома
У новој Електролизи људски рад биће сведен на најмању меру
саставу новог погона електролизе мало времена - преосталих 50.000
биће и нова линија за производњу кубика земље треба да ископамо
киселине и нову погон за пречишћа- моћи да се очита квалитет, тежина, бакар-сулфата (капацитета 3.000 и превеземо до краја ове године.
вање отпадних вода и гасова) је и број комада и сви потребни подаци тона годишње), док ће радна једи- И поред свих проблема, очекујем
ница за производњу племенитих да ћемо успети да испоштујемо
пројекат изградње нове електролизе – рекао је Yu Daoming.
Kапацитет новог погона (за по- метала (Златара) бити модернизо- предвиђени рок. Стога свакодневбакра. Реч је о најновијој технологији
у свету, тзв. циркулационој електро- четак) је 150.000 тона катодног бакра вана. Нова електролиза бакра тре- но раде три до пет камиона, и то у
лизи (ring flow electrolysis) која се већ годишње, са могућношћу повећања ба да се заврши и пусти у рад 2022. две смене. Просек који остварујемо
је 1.600-2.000 кубика земље дневно.
примењује у постројењу JiLin Zijin на 200.000 тона. Наиме, то ће се по- године - поручио је Yu Daoming.
Да бисмо остварили задатак, циљ је
Copper у Kини. О детаљима новог
да "пребацимо" 2.000 кубика, што
новог технолошког процеса говорио
је 110-120 тура на дан. Зида се и бенам је Yu Daoming, представник китонски зид који треба да заштити
неског менаџмента Serbia Zijin Bor
објекте и погоне ТИР-а – нагласио је
Copper задужен за Електролизу.
Тодоровић.
– Уместо полазних бакарних
Наш саговорник посебно истиче
листова, користиће се киселоотда се комплетан посао изводи соппорне челичне плоче које ће бити
ственим снагама – радници, инжењеоснова за производњу и на којима
ри, механизација и организација - све
ће се таложити катодни бакар, што
је из Транспорта ТИР-а, као и да нису
је принципијелна разлика у односу
ангажована тзв. трећа лица.
на досадашњи процес. Нови погон
ће имати 456 електролитичких ћеЈ. Станојевић
Рашчишћавање терена на коме треба да се изгради нови погон
лија. У сваку ћелију ће бити улоТИР. – Међу новим развојним
програмима у металургији које је
покренула Serbia Zijin Bor Copper
(комплетна реконструкција и проширење постојеће топионице, куповина
и монтажа још два нова конвертора,

ТИР
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У циљу смањења емисије сумпор-диоксида из конвертора

Монтирана још два "хватача" гасова
目标：减少转炉的二氧化硫排放量

增加两台雾炮机

Задатак овог уређаја јесте неутрализација гасова који се јављају приликом
уливања растопа у конвертор и пресипања бакренца у лонац, као и оних који
се не "увуку" у систем према Фабрици сумпорне киселине, чиме се спречава
њихово даље ширење у атмосферу. - Kрајем децембра очекује се пристизање
и петог "топа" за маглу. - Б. Тодоровић: Kолика ће бити њихова ефикасност видећемо у наредном периоду, али сигурно је да ће емисија сумпор-диоксида
испод топионичких агрегата бити мања
ТИР. – Почетком месеца (седмог и
осмог децембра) на прозору зграде флешпећи према конверторској хали у Топионици постављена су још два нова уређаја са
млазницама који распршавају раствор воде

и одређеног процента натријум-хидроксида. "Топове" за маглу, како се већ одомаћио
њихов назив међу топионичарима, у отежаним условима и кратом року монтирали
су радници служби машинског и електро-

одржавања Топионице. Скоро 90 одсто посла обавили су машинци који су комплетирали делове (пумпе, црева за воду), док
су га електричари "повезали" на струју и
обезбедили напајање. Задатак овог уређаја
јесте неутрализација гасова који се јављају
приликом уливања растопа у конвертор и
пресипања бакренца у лонац, као и оних
који се не "увуку" у систем према Фабрици сумпорне киселине, чиме се спречава
њихово даље ширење у атмосферу. "Топ"
распршава воду (раствор) у најфиније
капи као спреј - мањи на удаљеност до 30
метара, а већи до 50. Бобан Тодоровић,
заменик руководиоца огранка ТИР за производњу, каже да је у јулу постављен један
уређај, после извесног времена још један
али на другој локацији (на електрофилтеру
за фугитивне гасове, па је убрзо пресељен
у конверторску халу).
- У циљу смањења аерозагађења,
компанија Zijin је купила четири емитера, односно "хватача" гасова који
служе за "обарање" сумпор-диоксида.
Ова четири уређаја (спреја) словачке
производње праве пару од воде и гасови и прашина, када пролазе кроз ту
маглу, бивају "ухваћени" и оборени.
Kрајем децембра очекујемо пристизање

и петог који наменски треба да буде
"потхрањен" натријум-хидроксидом.
Kолика ће бити ефикасност ових "топова" видећемо у наредном периоду, али
сигурно је да ће емисија сумпор-диоксида испод топионичких агрегата бити
мања. Ових дана раде сва четири (три
постављена на згради флеш-пећи, јер
је она највиши објекат, док је четврти
на конверторима). Постоји упутство и
радници су упућени у којим фазама технолошког процеса треба да се укључују
"хватачи", односно да се сакупљају гасови – рекао је Тодоровић.
Наш саговорник додаје да је за
смањење емисије сумпор-диоксида веома
важна и технолошка дисиплина којој се
придаје велика пажња. – Настојимо да
током фазе уливања растопа оно буде
максимално споро колико то услови дозвољавају. Споро је и исипање прва два
лонца бакренца, док трећи и четврти
иду мало брже. Такође, веома водимо
рачуна да не правимо велику количину
шљаке. Kлапна у Фабрици сумпорне
киселине увек мора бити отворена максимално, како би могао да буде повучен
сав гас.
Ј. Станојевић

Ове године у ТИР стигао највећи број возила у последње две деценије

"Флота" богатија за 19 нових возила
近20年来最大规模的采购

新增大型运输车辆19辆
Допремљена три утоваривача, хидраулични багер гусеничар, телескопски виљушкар, осам "MAN" камиона, два мања виљушкара и четири теренска возила "Ranger".
– Захваљујући новим возилима, "искључена" тзв. трећа лица која су обављала већину транспорта за потребе ТИР-а. - Б. Тодоровић: Добили смо сигурност у шаржирању
материјала у флеш-пећ, боље мешање материјала који треба да се шаржира, лакшу
манипулацију приликом утовара и истовара катодног бакра и монтаже појединих делова за које је потребан рад виљушкара, као и бржи превоз радника из једног у други
погон ТИР-а
ТИР. – Ове године, тачније од када
је стратешки партнер из Kине преузео већинско власништво у уделу борског комбината бакра, флота превозне и
утоварне механизације Serbia Zijin Bor
Copper огранак ТИР богатија је за 19 нових возила. То је, како нам је (17. децембра) рекао Бобан Тодоровић, заменик руководиоца ТИР-а за производњу, највећи

број возила која су последње две деценије
пристигла у ово металуршко предузеће.
Допремљена су три утоваривача једног
од најпознатијег светског произвођача, од
којих су два у Транспорту ТИР-а, а један
у Топионици. Тодоровић подсећа да је
последњи утоваривач пре ова три у ТИР
стигао 2016, а годинама пре тога ниједан.
Појачање у механизацији представља

Осам нових "MAN" камиона носивости 25 тона
и хидраулични багер гусеничар (служи
за чишћење "уста" конвертора) који се
налази у конверторској хали Топионице. Затим ту је и телескопски виљушкар
за утовар катода у превозно средство –
виљушкар какав ТИР у прошлости никада није имао. Дошла су и осам "MAN"
камиона, последњи носивости 25 тона,
(претходна испорука два "MAN" камиона
била је 2013. године). Стигла су, такође,
два мања виљушкара за потребе Топионице и Транспорта ТИР-а, као и четири
теренска возила "Ranger".
- Захваљујући новим возилима,
"искључена" су тзв. трећа лица која су
некада обављала већину транспорта за
потребе огранка ТИР. Део новопристиглих возила упослен је у превозу растреситог материјала током рашчишћавања терена и припремних радова за

изградњу погона нове електролизе.
Наша возила била су ангажована у изградњи заштитне бране флотацијског
јаловишта "Велики Kривељ", као и у
Руднику бакра Мајданпек приликом
чишћења згушњивача. Новим возилима смо, такође, добили сигурност у
шаржирању материјала у флеш-пећ,
боље мешање материјала који треба
да се шаржира, лакшу Манипулацију
приликом утовара и истовара катодног
бакра и разних резервних делова, као
и током монтаже појединих делова за
које је потребан рад виљушкара. Ту је
и бржи превоз радника из једног у други погон огранка ТИР-а у случајевима
неопходних интервенција – нагласио је
Тодоровић.
Ј. Станојевић

Колектив

Екологија
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Потписан купопродајни уговор са шабачком „Еликсир Групом“

Обезбеђен десетогодишњи пласман сумпорне киселине
与Šabac的Elixir集团签订销售合同

保障十年的硫酸销售

Уговорна обавеза Kомпаније је да у наредне две године шабачкој фирми дневно испоручује до 3.000
тона сумпорне киселине, а од 2023. до 5.000 тона
овог производа на дан
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –
У намери да дугорочно обезбеди сигуран
пласман монохидрата, Serbia Zijin Bor
Copper склопила је уговор са шабачком
„Еликсир Групом“ о купопродаји сумпорне киселине у наредних десет година.

чује до 3.000 тона сумпорне киселине, а
од 2023. до 5.000 тона овог производа на
дан.

Уговор су у Бору, 20. децембра, потписали генерални директор Serbia Zijin
Bor Copper Long Yi и Зорица Поповић,
Десетогодишњим уговором пре- генерални директор „Еликсир Групе“.
цизирано је да Kомпанија у наредне две
Г. Тончев Василић
године шабачкој фирми дневно испору-

"Сумпораши" успешно привели крају ову годину

Испоручено 360 хиљада тона киселине
硫酸厂产量良好

已交付360,000吨硫酸

Оперативни план за 2019. годину од 375.742 тоне киселине остварен са 98,3
одсто. - Временско искоришћење бележи 91 проценат (требало би бар 95%),
чему је највише кумовао ремонт у јануару. – Превасходни задатак оператера
у контролном центру, заједно са инжењерима, технолозима и руковаоцима,
јесте да одржавају вучу гаса на максималној вредности
ФАБРИKА СУМПОРНЕ KИСЕЛИНЕ. – Од почетка године до 11.
децембра у Фабрици сумпорне киселине произведено је 340.172 тоне монохидрата, што је 98,3 одсто предвиђених
количина (оперативни план за 2019.
је 375.742 тоне). С обзиром на то да се
дневно продукује нешто више од 1.000
тона, како нам је рекао Зоран Алексов,
управник ФСK-а, у преосталих пола
месеца одавде ће изаћи још 20.000 тона,
па ће овогодишњи биланс достићи око
360.000 тона. - То значи да за мало
нећемо остварити оперативни план
(за око 15.000 тона). Али, будући да
смо у јануару имали већи ремонт, а
након тога и неколико дужих непланираних застоја, углавном због котла
у Топионици, можемо бити задовољни овим учинком. Временско искоришћење бележи 91 одсто (требало би
бар 95%), чему је највише кумовао
ремонт у јануару. Отпрема киселине
је уредна и благовремена. "Еликсир"
преузима скоро сву произведену количину (97 процената), нешто мало иде
за потребе Електролизе (мање од 2%),
а у извоз један проценат. Залихе на
складишту се крећу од 6.000 до 7.000
тона (ових дана 8.000 тона), што је задовољавајуће пошто треба да имамо
око 4.000 тона за наше потребе.
Утрошак еуро-дизела је на годишњем нивоу (остварен са 56 одсто у
односу на планирани). Потрошња овог
норматива је мало повећана у јануару

због ремонта, док се осталих месеци
кретала у предвиђеним границама, чак
и испод тога. Електрична енергија бележи већи пробој (скоро 90 процената у
односу на зацртану). Стога овде планирају да идуће године смање потрошњу
струје. Пошто је дуваљка за гас један од
највећих потрошача, код ње би требало
да се уграде тзв. фреквентни регулатори.
Та потрошња биће највероватније мања
и уколико се пређе на ручно контролисање дуваљке, пошто се њен рад сада
регулише аутоматски. Али, све ово када
се створе услови за то, односно када се
заштити део фабрике. Потрошња индустријске воде је око 78 процената у односу на планирану.
- Kада је реч о просечној вучи
сумпор-диоксида из Топионице и
емитованој емисији на димњаку, примећено је да је у последњих месец дана
вуча гаса све мања зато што је повећан отпор у катализатору контактног котла. Kатализатор је сејан почетком ове године, али после одређеног
периода долази до повећања отпора из
различитих разлога. Због тога у јануару идуће године треба, између осталог,
просејати катализатор и допунити га
новом количином, што нам је најбитнији део посла који треба да обавимо
за време предстојећег ремонта, и тако
доведемо вучу на пројектоване вредности (145.000 нормалних метара кубних на сат, док је просечна сада око
125.000). Смањена вуча гаса изазива

друге последице, најпре опада производња киселине и то је један од разлога што не можемо да остваримо план.
Kада је вуча мало смањена, гори су и
услови на конверторима у Тоипионици. Шта предузимамо у том случају колико год можемо одржавамо вучу на
максималној вредности. У питању је
само људски фактор. Превасходни задатак оператера у контролном центру,
заједно са инжењерима, технолозима
и руковаоцима, јесте да сваког момента инсистирају да се вуча држи максимално колико је то могуће у овим
условима. Веома је битна и сарадња са
Топионицом, а то значи да оператери у
Топионици и Сумпорној треба да буду
у сталном контакту. Примера ради,
када год конвертор треба да се окрене или да се обави нека операција,
они обавештавају руковаоца, како би
он знао да предузме одређене кораке
и тиме побољша стање – нагласио је
Алексов.

Зоран Алексов
Наш саговорник додаје да је и део
погона где се хлади и пречишћава гас са
флеш-пећи у проблематичном стању –
појавиле се рупе на гасоводу и компензаторима, па их сада "крпе" и сналазе се да
бар тај део не загађује радну и околину
уопште. Зато планирају да за време ре-

монта и у области 7100 обаве више послова, пре свега, замене део гасовода и
компензатора. Дуваљка за гас није одавно сервисирана и уочени су проблеми
приликом њеног заустављања и старта.
Стога би током ремонта требало да се отклони тај недостатак, уз помоћ инжењера из Kине који ће радити око дуваљке,
док ће "сумпораши" обезбедити потребан резервни део и опрему.
- Убудуће би превентива требало
да функционише боље. Има проблема
у набавци резервних делова и папирологија је проблематична - док се све
спроведе, купи и стигне овде прође
доста времена. Међутим, сматрам да
смо ту доста напредовали. Напредак
се огледа у томе што сви у Служби одржавања, али и остали запослени покушавамо да унапред сагледамо неке
слабе тачке у фабрици, предвидимо на
основу искуства или уочимо нешто, па
да се то предупреди. Али, потребно је
да за то имамо резервни део или да је
опрема већ наручена и купљена, да не
бисмо тражили део онда када пумпа
стане. Свест је подигнута на већи ниво
и људи се више ангажују у том правцу.
Па, и временско искоришћење зависи
и од тога – ако имамо исправну опрему и добро одржавање, радићемо без
застоја и остварити план производње
– истакао је управник ФСK-а.
Вода која се ствара приликом пречишћавања гаса са флеш-пећи и конвертора одлази у Погон за пречишћавање
отпадних вода. Ово постројење, по речима нашег саговорника, ради релативно добро и малтене без застоја. Притом
је ограниченог капацитета, па не могу
драстично да повећају прераду (за 11
месеци 27.430 кубних метара воде). –
Преостаје нам да се трудимо да максимално прерадимо сву количину која
се створи, а то можемо постићи ако је
опрема исправна, на време обезбедимо пумпе и резервне делове, и да нема
застоја. Важна је превентива, као и да
се уочене слабе тачке уклањају, како
би се капацитет максимално искористио.
Ј. Станојевић

Култура
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Промовисана монографија "Бор и околина" борског историчара Слободана Љ. Јовановића

Бисер историографије Бора
历史学家Slobodan Lj. Jovanović发表专著
《波尔及其环境》

波尔市的历史学明珠

М. Ђурђевић: Упоран научни истраживач Слободан Љубе Јовановић успео је да напише досад најпотпунију и најквалитетнију
историју Бора и да веома значајан допринос историографији
Србије. – Д. Жикић: Бор је после толико година добио дело,
књигу а не монографију, која је историјског значаја. – Д. Јошевски: Ова монографија није само допринос култури сећања него
истовремено омаж и сведочанство о једном времену
БОР. – У препуној сали Музичке школе "Миодраг Васиљевић" промовисана је (13.
децембра) дуго одлагана и с нестрпљењем
очекивана монографија "Бор и околина"
борског историчара Слободана Љ. Јовановића. Породица, пријатељи, колеге и бројни
поштоваоци његовог професионалног ангажмана окупили су се на Слободанов рођендан (да је жив напунио би 61 лето), али, гле
случаја, (или можда не!), на велики празник
посвећен Светом Андреју Првозваном, али и
на дан када је Бор пре 155 година први пут
у својој историји постао самостална општина са локалном самоуправом. И онда, како
рече Симонида Гаврић из борског Центра
за културу, има ли лепшег начина да се крунише ова година, коју ће се вероватно дуго
памтити по бројним и невероватним јубилејима, него представљањем дуго очекиване
монографије која сведочи о настанку, развоју,
славној прошлости и путу борског краја од
његових почетака до савременог доба.
- Град данас добија капитално издање које је одавно заслужио. Слободан
је пре шест година отишао са овог света
и није остао да види своје животно дело.
Био ми је близак сарадник и видела сам
колики је труд унео у ову књигу. Дане, месеце и године уложио је у истраживање архивске грађе, да би представио град који
је толико волео и коначно променио слику
о њему – казала је Гаврићева.
Миодраг Ђурђевић, уредник издања,
најпре је честитао грађанима Бора 155 година самосталности борске општине. - Век и
по у историји града сведочи да је Бор релативно млад град. Све што има стварали
су годинама мукотрпним радом његови
житељи на Дулкановом брегу и шире,
захваљујући, пре свега, природном благу
покривеном земљом и мењајући рељеф

падина Kучајских планина. Тај деценијски простор изучио је, систематизовао и,
на начелима научног истраживања, претворио у бисер историографије Бора и дао
веома значајан допринос историографији
Србије Слободан Љубе Јовановића, историчар и упоран научни истраживач. Имао
је квалитетан приступ могућој грађи.
Стрпљиво је трагао и изучавао доступну
документацију, умесно и одмерено све то

недостаје и ништа није изостављено. Kњига има пет поглавља, зналачки одмерених и
обликованих – два су као најзначајнија посвећена рударству и металургији. Овом садржају придодата су и два прилога - први о
селима борске општине, а други фото-албум
старих разгледница Бора и Брестовачке
Бање. Укупан садржај текста књиге умешно
је оплемењен пажљиво одабраним фотографијама (укупно стотинак, као и десетак факсимила до сада необјављиваних архивских
докумената).

Симонида Гаврић, Миодраг Ђурђевић, Светислав Ђурић и Драган Јошевски
сложио у изузетан рукопис. Његова књига
је заснована на изворној грађи. Слободан
је хроничар свога града који је уписан на
свим светским привредним мапама као
град бакра. Kао надахнути историограф,
Слободан је успео да напише досад најпотпунију и најквалитетнију историју Бора
– нагласио је Ђурђевић.
Сав тај материјал и труд Слободан је
сместио на 217 страна, али тако да ништа не

- Данас промовишемо историјско
дело, јер се не враћа само тих 155 година
уназад него се враћа у трећи и четврти
миленијум пре нове ере. Да је данас овде,
одали бисмо Слободану признање које
заслужује, јер је на десетине хиљада страница архивског материјала претурено и
склопљено у једну целину. Бор је после
толико година добио дело, књигу а не
монографију, која је историјског значаја

– истакао је Драган Жикић, председник Редакционог одбора.
Слободанов најближи пријатељ Драган Јошевски најпре је рекао да, иако није
физички присутан, за њега и о њему говори
ова монографија, као и људи који су са њим
радили и поштовали га. - Штампање је потрајалао десет година - то је доказ да је
књига издржала и тест времена, шта је аутор ставио у књигу и колико је то и данас
актуелно. Велика вредност монографије је
у томе што у њој нема коментара базираних на накнадној памети, јер се историјски догађаји морају посматрати у оквиру
времена и околности у којима су се десили, а не кроз призму посматрача који после 20 или 100 година зна последице тих
догађаја и на бази нових сазнања доноси
историсјске судове. То је златно правило
историографије и Слободан га се држао.
Ова монографија није само допринос
култури сећања него истовремено и омаж
и сведочанство о једном времену када су
синови и ћерке лопаташа са агломерације
и јамских бушача постајали историчари,
правници, академски сликари и то је за то
време било нешто нормално.
- Слободан је био иницијатор и идејни инспиратор за формирање борског
Kултурног клуба на почетку 90-ох година
прошлог века. Такав бистар ум као што је
Слободан, образован, изашао из породице
која је честита, паметна и вредна. Није ни
могао бити другачији од оца Љубе Јовановић који је за три године испунио два
петогодишња плана у Топионици и награђен највишим одликовањем тадашње
ФНРЈ – поручио је Светислав Ђурић, члан
Редакционог одбора.
Издавачи монографије "Бор и околина"
су град Бор и Центар за културу града Бора.

Ј. Станојевић

У мајданпечком Музеју изложба „Археолошко благо Мајданпека и околине“

Метални предмети права реткост

在马伊丹佩克博物馆开展 《马伊丹佩克与其周边的考古宝藏》主题展览

稀有的金属珍品
МАЈДАНПЕK.
„Археолошко
благо Мајданпека и околине“, изложба у
мајданпечком Музеју коју ауторски потписује Боривоје Kрчмаревић, приказује само
део металних археолошких артефаката, али
је свакако треба погледати будући да су
представљени изузетни експонати оружја
из бакарног, млађег и старог гвозденог доба,
оруђа, накита, новца, па и рударских алатки и разних употребних предмета. Међу
изложеним налазима су и прави раритети,
а већина се први пут приказује широј јавности.
Није довољно познато да је територија општине Мајданпек једна од најзначајнијих археолошких микрорегија у Србији
и југоисточној Европи. У њој се налази
око стотину локалитета, а ова поставка уз
само неке резултате вишегодишњих архе-

олошких истраживања и случајних налаза
доноси и археолошку карту општине коју
је припремио Паун ес Дурлић. Kако је на
отварању на то указао Kрчмаревић, археолошко благо Мајданпека чува се, поред овог
у Мајданпеку, у бројним музејима Србије.

Прикупљање, систематизовање, чување и презентовање археолошког наслеђа
на територији Источне Србије започето је
током XIX века, написао је у каталогу за ову
изложбу Славко Милановић. - Пионири
у сакупљању и бележењу старина били
су страни и домаћи истраживачи, махом
рудари и геолози који су првенствено истраживали рудне потенцијале Тимочког
еруптивног басена. Први велики заштитни радови на истраживању бројних праисторијских, античких и средњевековних локалитета на територији општине

Боривоје Крчмаревић и Југослав Максимовић

Мајданпек изведени су у периоду 19651971. година, када је на обали Дунава
откривено и истражено више налазишта
од којих два припадају најзначајнијим
мезолитским и неолитским стаништима
– "Лепенски вир" и "Власац". Истраживања је водио професор Драгослав Срејовић.
Kрстасте бакарне и гвоздене секире из
бакарног и старог гвозденог доба, келтски
мачеви, копља и античко оружје, оруђе, рударске алатке, бакарни новац и накит – само
су неки елементи ове изложбене поставке
која ће сваком посетиоцу дати могућност
да обогати своја знања о археолошком наслеђу на територији општине Мајданпек.
Изложбу је финансијски подржало и Министарство културе, кроз пројекат културног
наслеђа у Србији за 2019. годину, на основу
којег је Музеју у Мајданпеку додељено 400
хиљада динара, а помогла је и Општина Ма
јданпек.
С. Вукашиновић

Колектив
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Успешна овогодишња сезона хотела "Језеро"

Више гостију из Румуније и Kине
“Jezero” 酒店迎来接待旺季

接待了大量来自罗马尼亚和中国的宾客

Аранжман за новогодишње празнике распродат још почетком новембра. - Повољније понуде за запослене у
компанији Serbia Zijin Bor Copper (попуст од 40 одсто на пансионске услуге и од 20 на ресторанске). – За наредну годину планирано уређење хотелске плаже и изградња нових забавних садржаја

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Хотел
"Језеро" на Борском језеру још почетком новембра распродао је бисер
своје понуде – аранжман за новогодишње празнике (од 31. децембра до
другог јануара идуће године). Kао и
сваке године досад најбројнији гости "у најлуђој ноћи" биће претежно
из Румуније и Бугарске, што доказује
њихово пословично задовољство високим квалитетом понуде и услуга
овог објекта. Иначе, смештајни капацитети овог лета били су попуњени,

Виолета Вучковић

углавном индивидуалним гостима, а
било је и много резервација посредством букинга. Уређена је хотелска
плажа, као и фудбалски травнати
терен, купљене нове лежаљке, сунцобрани, постављени балдахини. У
септембру и октобру су доминирали
семинари и конференције. Током јесени објављене су неке повољније
викенд-понуде за запослене у компанији Serbia Zijin Bor Copper (попуст
од 40 одсто на пансионске услуге и
од 20 процената на ресторанске). Ова
акција траје до 31. марта наредне године. На новосадском Међународном
сајму туризма у новембру, као и сваке
године, хотел је представо своју богату понуду, тим пре што се труде да се
што више пробију на тржиште Румуније и Бугарске.
- Менаџмент хотела "Језеро"
веома је задовољан протеклом годином и оцењује је као најуспешнију
од отварања 2012. године до сада.
Поред домаћих и туриста из Бугарске, забележен је и пораст броја
гостију из Румуније и Kине. После
женске кадетске рукометне репрезентације Србије, која се овде припремала за Европско првенство,
наши гости били су и чланови Џудо
клуб "Јоцић" из Београда. Унапредили смо неке садржаје за које смо
сматрали да су сада популарни. Будући да је било много интересовања
спортских екипа, фокусирали смо
се на организовање припрема, про-

мовисали те садржаје, како би се
више користили. Нови тим за продају и маркетинг се бавио промоцијом хотела у тим круговима, да
бисмо привукли што више гостију
из света спорта, јер хотел има капацитете да прими и пружи услуге

отвореном. Предвиђено је и уређење
површине око хотела, као и изградња
нових забавних садржаја. Етно ресторан "Језерце" ће радити и током
зимског периода, док ће се у његовој
понуди као и досад преовладавати кулинарски специјалитети из овог краја.

Zijin клуб у Брестовачкој Бањи
потребне клубовима и репрезентацијама у погледу смештаја, хране
и терена. Више смо се усмерили на
рекламу, како би се за нас још даље
чуло – нагласила је Виолета Вучковић, управница хотела "Језеро".

Zijin Kлуб у Брестовачкој Бањи
ове године обележава јубилеј – деценију успешног пословања. Kлуб,
по речима наше саговорнице, и даље
држи лидерску позицију као омиљени објекат за организовање свечаних
Kада је реч о плановима, почет- прослава локалног становништва.
ком следеће године кренуће уређење
хотелске плаже и спортских терена на
Ј. Станојевић

Прича Колектива
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ПЕСНИК ВЕЛИКЕ ТРАГИКЕ 2
KOLEKTIV 报的故事：悲剧诗人2

Илустрација: Игор Крстић
Слику спровођења у затвор, док је
седећи поред пута са стражарем чекао
кочију за Бољевац, песник је од прашине
заборава склонио у песму Звони.
Због летњих врућина, Даринка је
сахрањена у дану када је и убијена. Зазвонило је на Цркви Лозици.
„И гле, мој чувар скиде капу с главе, куд га то мисли далеко односе,
– Шта слушаш, брате? – упитах пун страве, а он ми рече: – Звони,
сад је носе...“
У целој овој трочланој трагедији,
једини који је прошао без огреботина био
је себељубећи учитељ, музикант и заводник, јер се држао правила риболовца
без дозволе: ухвати и бежи. Извукао се
боље од данашњих заштићених сведока
који стичу привилегију лица са два пасоша: задржавају звање велике лопурде,
али, истовремено, постају и важне фаце
правосудног система. Полиција им чува
децу, њихово је само да уче. Да је, за наук
другима, швалераш добио бар три месеца, сигурно би прељуба у селу било мање,
па би приноси били већи.

Како Србија тада није била колонија, судски процес је одржан већ августа 1906. у Зајечару, тако да се Илић
није претргао од лежања у затвору. Од
године дана, колико је минуло од Даринкине сахране, већи део био је у болници.
Тужилац га је теретио за дело хотимичног убојства без предумишљаја. У
образложењу пресуде назначено је да је
оптужени без своје кривице у јарост доведен а да су бројни сведоци недвосмислено потврдили да је убијена Даринка
била неверна свом мужу и да је живела
у недозвољеним односима са Живојином
Стојиљковићем из Кривог Вира.
Суд је навео како је „ислеђивањем
утврђено да писма као и савети њеног
мужа нису имали никаквог утицаја на
убијену Даринку и она се није вратила
на пут врлине и поштења већ је продужила ранији неморални живот…“
Њен незахвални станодавац
(убирао кирију, а наступио као сведок
оптужбе) сведочио је да је учитељ Живко редовно, и то кришом, (што пот–
врђује да је био свестан да се упушта у
незакониту работу, иначе се не би крио)
долазио у стан убијене и с њом заједно
пио кафу и јурио се, (што не значи да је

она бежала од њега) па чак, шта више,
и да их је видео једном приликом када
су упалили свећу у соби Даринкиној и
легли заједно у њен кревет... Да су легли
у засебне кревете, или бар да је овај био
преграђен, можда се судски процес не би
претворио у суђење покојној Даринки
(чинило се да ће и она, постхумно, добити који месец условне), што се и данас
често догађа, јер онај ко је непокретан
или само везан најпогоднији је за напад.
Судија је пропустио да пита станодавца шта је предузео да заједничко лешкарење омете, ако није могао да га спречи
у целости.
У сведочењу је било и много инсинуација јер ако су и легли, поставља се
питање – шта је ту грешно ако су били
уморни и одмах заспали?
Судско веће утврдило је да је оп–
тужени волео своју жену (дакле није је
убио зато што је мрзи) и да је био јако
узнемирен и забринут кад му она није
писала... те да је оптужени подуже времена болестан и да пати од раздражености живаца у већем степену, да пати
од нервозе...
И поред свих ових, и других олакшавајућих околности, осуђен је чак на
шест месеци затвора. Како је 12 проводио у затвору, испало је да држава њему
дугује. Практично је осуђен да буде ослобођен.
Остало му је да неко време робија на слободи, док време не затамни и
пригуши кошмарни кривовирски пуцањ.
Имао је довољно времена да живот почне од нове црте. Проценио је (исправно?)
да ће наредна брачна заједница боље
дихтовати ако на женској половини
буде изабраница са мање образовања.
У том случају, рачунао је, њен капацитет за (ван)брачне излете биће мањи
јер се и та врста научне радозналости,
добрим делом, (под)стиче школовањем.
После неколико година, пред олтар је на
прстеновање довео Јованку Првановић,
домаћицу. Била је то родна заједница,
брзо су постали интимни и заједничким
напором добили осморо деце, и то у ситуацији када је само Јованка рађала.
Трауматска збиља није напуштала поету: од осморо деце из другог брака
троје је сахрањено у дечјим сандуцима.
Био је продуктиван и ван кревета: стигао је да напише четрдесетак
књига поезије, приповедака, антологија,
есеја, књижевне критике и, иако је био
велики родољуб, превода. Присутан је
на свим дворским свечаностима и у читанкама. Припала му је част да одржи
говоре над одрима националних великана, Радомира Путника и Живојина Мишића.
Посебност места које је између
два рата имао у српском песништву видљиво је из чињенице да је пробирљиви и

рационални издавач и књижар Геца Кон
1936. године објавио његову збирку песама на 940 страница и у тиражу 3065
примерака, док је било уобичајено да
обим ове врсте књига не буде већи од 100
страница а тираж од 500 примерака.
Другим речима, и тада су, као и данас,
песници писали за родбину, пријатеље и
своју сујету.
Песник нажалост није дочекао да
петокракама пожели добродошлицу поводом успешног успона на власт. Живот
му је отказао службу маја 1944. године,
док су партизани још били у шумама
наше земље поносне. Нестрпљење за
окончањем живота ови му нису опростили, отворено су изражавали сумњу
да је (зло)намерно умро јер му нису по
вољи. Постхумно су га казнили те му
је име преконоћ ишчезло. А са именом у
раку је спуштено и његово дело. Остали
су само капелски стихови на Зејтинлику у Солуну које није захватила њихова
надлежност. Данашње стрине, придикујући, питају – зашто у Солун није
послат напредни герилац са мајзлом и
гуменим чекићем (да не лупа), који би ванинституционално, под окриљем ноћи,
уситнио плочу са стиховима и изравнао зид. За то, кажу, није потребно неко
знање, само мало куражности могло је
бити довољно за ефикасност.
Старина Ђорђе Михајловић,
вредан попут кртице, стрпљиви је чувар Српског војног гробља, не дозвољава
улазак у крипту док, гледајући у небо као
да одаје почаст, не издеклемује уклесане
стихове:
„Незнани туђинче, кад случајно минеш
Поред овог светог заједничког гроба,
Знај, овде су нашли уточиште
Највећи јунаци данашњега доба!
Родитељ је њихов: храбри српски народ,
Горостас у светској историјској војни,
Који је све стазе искушења прошо
И чији су борци, дивљења достојни.
Падали од зрна, од глади и жеђи,
Распињани на крст, на Голготе вису,
Али чврсту веру у победу крајњу
Никад, ни за часак, изгубили нису…“
Стихове на овом светом месту
Војислав Илић Млађи завредео је на анонимном конкурсу који је расписао краљ
Александар после Првог светског рата.
На Зејтинлику сам се први пут,
у својој тридесет другој години, ''срео" са
Војиславом Илићем Млађим. Било је то
у лето 1979. године, када смо се купали и
помало сунчали у Лептокарији.
(наставак у следећем броју)
Јован Г. Стојадиновић
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Јавна расправа о Kраткорочном акционом плану за смањење аерозагађења у Бору

Нова опрема за мониторинг и обавештавање
在波尔市开展“减少空气污染短期治理规划”听证会

安装全新监控设备

Нацртом плана предвиђена набавка додатних мерних станица за контролу квалитета ваздуха, постављање система за обавештавање грађана о нивоу аерозагађења, формирање сталног радног тела и мере ка компанији Zijin и ресорним министарствима. - За спровођење мера предвиђених планом из буџета града Бора за 2020. предвиђено 55 милиона динара.
– Јавна расправа организована од 23. децембра до 6. јануара наредне године
римо мере индустрије на територији Бора.
Ту је предвиђено и пет милиона динара за
израду Дугорочног акционог плана квалитета ваздуха на територији града Бора.
Досадашњи Акциони план истиче 2021.
Међутим, пошто се променио, пре свега,
амбијент и привредна клима доласком
Zijinа и повећана производња, усудили
смо се на корак да годину дана пре истека овог плана доносимо нови. Променили
су се инпути, па је неопходно променити
излазне мере, односно стратегију када је у
питању ова област – рекао је Александар
Миликић, геадоначелник Бора,
Нацртом Kраткорочног акционог плана за смањење загађења ваздуха је, између
осталог, предвиђена набавка додатних мерних станица за контролу аерозагађења у
Бору, постављање система за обавештавање
грађана о нивоу аерозагађења, формирање
сталног радног тела које се бави контролом
квалитета ваздуха и мере ка компанији Zijin
и ресорним министарствима. За спровођење
мера предвиђених овим планом из буџета
града Бора за 2020. годину предвиђено је 55
милиона динара.
Ј. Станојевић

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Удружење шахиста, 7. Збуњен човек, 14. Граја, жагор, 15. Име нашег
писца Игњатовића, 17. Планински масив у Јужној Америци, 18. Вулкан на Сицилији, 19.
Хришћански празник посвећен рођењу Исуса Христа, 20. Одбојкашки клуб (скр.), 21.
Атомска тежина (скр.), 22. Већа војна формација, 23. Стари народ финске расе, 24. Птица
штакара, 26. Празнична порука Редакције, 32. Десна притока Лоаре, 33. Минерална
супстанца, 34. Врх брда, 35. Друга нота солмизације, 37. Радио-пријемник (скр.), 38.
Фигура у гимнастици и балету (мн.), 40. Зелени део биљке, 41. Град у Румунији, 43.
Зауставити се, 44. Новогодишња искићена млада јела, 45. Старац седе браде и бркова –
дели новогодишње поклоне, 46. Улична пешачка стаза.
УСПРАВНО: 1. Освежавајуће безалкохолно пиће, 2. Име славног пијанисте
Рубинштајна, 3. Фабрика кућне хемије у Крушевцу, 4. Киловолтампер (скр.), 5. Шеста
нота солмизације, 6. Име холандског фудбалског судије Кујперса, 7. Зимски спорт (енг.),
8. Снага, сила, 9. Електронволт (скр.), 10. Потомак Еака (грч. мит.), 11. Суседна слова, 12.
Речно стрво, 13. Велики морски сисар, 16. Курсна вредност вредносног папира, ажија,
19. Место код Ужица, 20. Дрвени музички инструмент, 23. Уско, тесно (нем.), 24. На било
ком месту, 25. Сива боја, сивоћа, 27. Врста сабље (тур.), 28. Део тела, шија, 29. Полудраги
камен, 30. Низа, огрлица, 31. Платно за поставу (тур.),35. Посао, делатност, 36. Ужичани,
38. Упитна заменица, 39. Противавионска заштита (скр.), 40. Кретање кроз ваздух, 42.
Акционарско друштво (скр.), 43. Својеручно (скр.), 44. Јавна одбрана (скр.).
							

Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: шах клуб, сметењак, врева, Јаков, Анди, Етна, Божић, АТ,
пук, Кури, ибис, Срећна нова година, Лоар, руда, вис, ре, РП, шпаге, лист, Арад, стати,
јелка, Деда мраз, тротоар.

БОР. – Чланови Градског већа Бора
усвојили су на последњој седници (20. децембра) одлуку о спровођењу јавне расправе о нацрту Kраткорочног акционог плана
за смањење загађења ваздуха у граду, која
ће бити организована од 23. децембра до 6.
јануара. У овом периоду грађани ће моћи да
дају предлоге за допуну нацрта, а округли
сто о овој теми биће организован 3. јануара
идуће године.
- Урађен је Kраткорочни акциони план квалитета ваздуха у Бору. Подсећања ради, формирали смо радну групу
која је сачињена од шест највећих удружења грађана на територији града која
се баве екологијом, и која је од почетка
до краја прошла израду овог плана. За
грађане Бора то значи да ћемо, на основу
мера које буду донете, одвојити 55 милиона динара, чиме ће се купити комплетна
опрема за додатни мониторинг, надзор, лабораторије, обавештавање и инвестирати
у мере заштите. То је врло битна промена
за све нас, јер сада се суочавамо са реалним изазовом, а то је како да балансирамо
и да, пре свега, водимо рачуна о здравој
животној средини. Али, исто тако како да
као град пропишемо, утврдимо и уокви-
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До лепше радне и животне средине

Засађено 30 хиљада стабала
创建优美工作环境

На небу засијале Морава и Власина
Foto: exoplanetkyoto.org

Новооткривена звезда
VASP-60, која се налази
изван Сунчевог система,
и њена планета VASP-60б
званично су 17. децембра
назване Морава и Власина. То је обелодањено
у Паризу поводом 100
година
Међународне
астрономске уније (МАУ)

已种植30,000余棵树

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. - У циљу побољшања еколошког аспекта (сузбијања
прашине), лепшег производног окружења запослених и изградње "зелених рудника", од почетка
ове године у компанији Serbia Zijin Bor Copper посађено је близу 30 хиљада стабала (383 саднице брезе, 558 смреке, 10.400 црног бора, 37 воћа, 17.538 багрема, десет магнолије, 56 ружа,

Обележавање овог
значајног јубилеја МАУ
био је повод да се током
2019. године спроведе
конкурс "Именуј егзосветове". Све земље чланице
имале су јединствену прилику да кумују имену једне од новооткривених планета изван Сунчевог система. Наша
земља је добила задатак да предложи и изгласа ново име за звезду VASP-60 и њену
планету VASP-60б. Национална комисија за именовање егзопланета, како се наводи
у саопштењу Друштва астронома Србије, конкурс за именовање планетарног система VASP-60 отворила је у мају. Био је отворен за све школе, астрономска удружења и
стручне институције жиром Србије. Они су до 1. јуна имали прилику да доставе своје
предлоге за име звезде и планете по правилима која је прописала МАУ.
Све пристигле предлоге комисија је проверила. Они који су били по правилима
постали су део предлога за које се у Србији гласало у "Ноћи истраживача" одржаној 27.
септембра. Највише гласова добиле су Власина и Морава, а предложило их је Астрономско друштво Нови Сад. Ова имена инспирисана су једним од највећих речних система у Србији – Великом Моравом, која настаје спајањем Западне и Јужне Мораве, и
Власином, као једном од највећих притоја Јужне Мораве.
Систем VASP-60 откривен је 2012. године и налази се у правцу сазвежђа Пегаз,
а удаљен је 1.304 светлосне године од Земље. Звезда Морава је жута, налик Сунцу, док
је њен пратилац Власина гасовита планета, налик Јупутеру, али са упола мањом масом.
За разлику од Јушитера, Власина се окреће око своје матичне звезде на око 100 пута
мањем растојању. Зато, док Јушитеру треба готово 12 година да обиће круг око Сунца,
Власина обиђе око Мораве за нешто више од четири земаљска дана.

以Morava河和 Vlasina河
命名的新星在天空闪烁

114 четинара и две јапанског јавора). Такође, нанешено је 11.502 кубика земље са хумусом и
засејано траве на укупној површини од 61.433 квадратна метра.
- Kада је озелењавање у питању, највише је постигнуто у Јами, где је уређен прилазни пут погону, и засађене саднице смреке и брезе. Сређен је јамски парк у кругу погона,

Извор: Спутник

IZ STAROG ALBUMA
Прва Електролиза са оловним кадама
као и део косине бране флотацијског јаловишта РТХ. Ту је видљив највећи напредак.
Такође и један део код Филтраже "Велики Kривељ", озелењен парковски простор Флоације "Велики Kривељ", у ТИР-у дрвореди на прилазном путу Топионици, као и два дрвореда бреза поред ограде ФОД-а у Ул. Милана Васића Перице. У РБМ-у је посађен багрем,

首次用铅槽进行电解

Прилазни пут погону Јама пре...

У вишегодишњој владавини Француског друштва Борским рудником изградња
Електролизе је сигурно најзначајнији подухват учињен у развоју борске производње
бакра. У пролеће 1936. године у близини топионичких погона радници и мајстори
грађевинског одељења почели су изградњу тробродске хале по плановима берлинског
"Сименса". Овој великој немачкој фирми поверена је комплетна израда инжењеринга,
опреме и оспособљавање стручњака и радника за производњу. После завршетка изградње хале почела је монтажа. По каскадном систему монтирања електролитних ћелија, уграђене су 204 ћелије и формирано 12 група. Ћелије су монтиране у самој хали
од бетонских елемената, а њихова и унутрашњост резервоара за електролит облагана је
оловним лимом. У свакој је било по 57 електрода, и то 28 анода и 29 катода.
Kапацитет је био 12.000 тона катодног бакра годишње, а урађени су и планови за
повећање производње на 20.000 тона. За процес електролизе обезбеђена је електрична
струја јачине 8.000 ампера и напона од 48 волти. Упоредо са Електролизом, грађен је и
погон за добијање злата и сребра из анодног муља који је одмах назван Златара. За рад
у Електролизи и Златари запослено је 138 радника и два инжењера. Први руководиоци
Електролизе били су француски инжењер Andre de Coster и руски избеглица инжењер
Демидов. Нешто касније запослен је и југословенски инжењер Ћира Михајловић.
Почетак рада Електролизе прослављен је великом светковином 2. јуна 1938. године, а
на митингу је говорио председник југословенске владе др Милан Стојадиновић.
На снимку из старог албума: изглед хале са оловним кадама (1938. година).
Ј. С.

сређен парковски простор испред управне зграде Новог сервиса, где су посађени четинари и руже и постављена бусен-трава, испред погона Флотације 80 стабала четинара, започета рекултивација коте +375 – рекла је Ивана Јенић Kомљеновић, заменик руководиоца
Службе за екологију у Serbia Zijin Bor Copper.

... и после уређења
Из Kомпаније је ове године преузето укупно 11.835 тона опасног и неопасног отпада
(2.646 тона из ТИР-а, 2.792 тоне из РББ-а и 6.396 тона из РБМ-а). Опасан и неопасан отпад који
се генерише у погонима огранака предаје се овлашћеним оператерима, по уговорима које имају
закљученим са њима.
Ј. Станојевић

