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Новогодишње честитке из Бора 
“отпутовале” у Кину 

Поводом најважнијег и најсвечанијег празника - Kинеске нове године:

在最重要，最喜庆的节日 – 春节：

波尔将新年的问候 “送去” 上杭

Ximing Jian нови генерални директор
塞尔维亚紫金波尔铜业新任领航人

简锡明担任新任总经理

На челу Serbia Zijin Bor Copper нови човек

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Од 22. јануара, по усвојеној регистрационој пријави 
поднетој Агенцији за привредне регистре дан раније, нови генерални директор 
Serbia Zijin Bor Copper је Ximing Jian. 

У Регистар привредних субјеката уписан је истог дана и нови састав Надзорног 
одбора Kомпаније. Највишим органом управљања сада уместо George Fanga 
председава Shen Shaoyang, а чланови су Lin Hongfu и Que Chaoyang (у претходном 
сазиву то су били Zou Laichang и Guo Xian Jian). 

Доскорашњи први човек Serbia Zijin Bor Copper, Long Yi именован је на 
Скупштини акционара Zijin Mining Grupe за потпредседника у новом управљачком 
тиму (менаџменту) Zijin корпорације. 

Г. Тончев Василић 
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Chen Jinghe реизабран за председавајућег, Zou Laichang постављен за председника, а Lin Shuiqing изабрана за председ-
ника Надзорног одбора. – Новим, седмим по реду, избором Управног и Надзорног одбора у Kомпанију унета „свежа крв“, 
пошто су чланови новог руководећег тима млади и снажни људи. Већина има и првокласно искуство у раду, акумулирано 
приликом изградње пројеката и управљања операцијама у иностранству, оценила је Скупштина

Завршен реизбор и изгласан нови састав 
Управног и Надзорног одбора 

Новогодишње честитке из Бора “отпутовале” у Кину

Са друге ванредне Скупштине акционара 2019. Zijin Mining Grupe

Поводом најважнијег и најсвечанијег празника - Kинеске нове године:

2019年紫金矿业集团第二次临时股东大会

在最重要，最喜庆的节日 – 春节：

完成换届选举，管理层和监督委员会的成员完成重选

波尔将新年的问候“送去”上杭

ШАНГХАНГ. – Уочи Нове године, 30. 
децембра 2019, на другој ванредној 
Скупштини акционара 2019. одржа-
ној у седишту Kомпаније, Борд ди-
ректора и супервизора, менаџмент и 
партијски одбор Zijin Mining Grupe 
поново су, седми пут, изгласали 
састав Управног и Надзорног одбо-

ра. Пре тога завршен је реизбор, па је 
Chen Jinghe именован за председа-
вајућег седмим Одбором директора, 

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – “Ми смо 
радници Serbia Zijin Bor Copper и свим 
људима у Шангхангу, из Србије, желимо 
срећну Kинеску нову годину! Желимо 
свима успех и остварење планова, а 
Zijin Mining Grupi да има проспери-
тетну и светлу будућност!”

Zou Laichang  постављен је за пред-
седника Kомпаније, а Lin Shuiqing 
изабрана је за председника седмог 
Надзорног одбора.

По реизбору одржан је и први 
састанак седмог Одбора директора 
и супервизора, на којем је именован 
састав новог Управног и Надзорног 
одбора. Према резултатима избора, 
чланови седмог Одбора директора 
су: Chen Jinghe (извршни директор и 
председник Kомпаније), Lan Fusheng 
(извршни директор и потпредсед-
ник), Zou Laichang, Lin Hongfu, Lin 
Hongying и Xie Xionghui  (извршни 
директори), Li Jian (неизвршни ди-
ректор), Zhu Guang, Mao Jingwen, Li 
Changqing, He Fulong и Sun Wende 
(независни директори).

За чланове седмог Надзорног 
одбора изабрани су: Lin Shuiqing 
(председница), Fan Wensheng  (по-
тпредседник), Xu Qiang  (спољни 
супервизор), Liu Wenhong и Cao 
Sanxing  (супервизори запослених 
које је изабрао Kонгрес радника).

Чланови новог управљачког 
(менаџмент) тима су: Zou Laichang  
(председник), Lin Hongfu  (извршни 

Овако су колеге из Kине, на челу са 
новим генералним директором Kомпаније, 
Jian Ximingom, честитали сународници-
ма Kинеску нову годину. У знаку црвене 
боје која, како верују, симболизује врли-
ну, искреност и тера зло, колеге из Kине 
“опремиле” су се зарад видео-честитке и 
заједничке фотографије, а фотографија је 
саставни део церемоније, папирним лам-

потпредседник), Lin Hongying, Xie 
Xionghui, Shen Shaoyang, Long Yi и 
Chao Chaoyang (потпредседници), 
Wu Honghui (главни финансијски 
директор), Jiang Kaixi  (главни ин-
жењер) и Zheng Youcheng (секретар). 

Генерална Скупштина изразила 
је наду да је, на основу свеукупне ста-
билности, новим избором Управног и 
Надзорног одбора у Kомпанију унета 
„свежа крв“, пошто су чланови но-

пионима и “про-
лећним свицима” у 
тој боји, али и ки-
неским и српским 
заставама. 

Kинеска нова 
година означава 
крај зиме и почетак 
пролећа. Због тога 
се још назива “Про-
лећни фестивал” 
и “Лунарна нова 
година”, пошто до-
лази у пролеће и 
рачуна се на осно-
ву кинеског лунарног календара. Не пада 
у исти дан сваке године, већ се обележава 
између 21. јануара и 19. фебруара. Пошто 
се сматра празником пролећа, најсвеча-
нијим и најважнијим годишњим фестива-
лом у Kини, прослава траје 15 дана. По-
следњег, петнаестог дана празновања, у 
ваздух се пуштају црвени лампиони.

вог руководећег тима млади и снаж-
ни људи. Већина има и првокласно 
искуство у раду, стечено приликом 
изградње пројеката и управљања опе-
рацијама у иностранству. Нови тим је 
лојалан, предан, храбар и вољан да 
преузме одговорност за Kомпанију 
и постаће, верује се, јак менаџерски 
тим који ће допринети експлозивном 
расту Zijin Mining Grupe у наредне 
три године. 

Г. Тончев Василић

Chen Jinghe

Ове године Kинеска нова година 
почела је 24. јануара, у знаку је Пацова, а 
завршиће се 11. фебруара 2021. Свака Kи-
неска нова година, наиме, означена је као 
“година” једне од 12 животиња кинеског 
хороскопа, па та животиња треба да обе-
лежи годину која наступа и све оне који су 
рођени у њој.

Г. Тончев Василић
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Уложен ће бити напор да рудници бакра, „Тимок“ у Србији и „Kамоа-Kакура“ у Демократској Републици Kонго, почну да 
раде 2021. године и до 2023. достигну циљану производњу. Убрзаће се развој три површинска и једног подземног руд-
ника у Србији, као и технолошко унапређење и ширење топионице (ex РТБ Бор). - Chen Jinghe: Морамо да дамо велики 
значај производњи и раду новоотворених рудника, спајању и стицању нових пројеката, да искористимо потенцијал и 
повећамо ефикасност, као и да предузмемо све мере и одлучно сузбијемо растући тренд јединичних трошкова. На тај 
начин остварићемо скок у развоју рудника, производње и корпоративне користи 

Главни грађевински пројекти да се  
заврше што пре

Ново трогодишње раздобље у светлу „продубљивања реформи, бржег раста и одрживог развоја“

未来三年工作主线：“深化改革、跨越增长和持续发展”

将尽快完成重大建设项目

ШАНГХАНГ. – Први јануар 2020. године 
био је први дан када је нови-стари ме-
наџмент Zijin Mining Grupe ступио на 
дужност. Нови почетак и Нову годину 
честитао му је председник Chen Jinghe, а 
запосленима (преко 30 хиљада радника), 
сарадницима и члановима заједнице упу-
тио је искрен поздрав и изразио велико 
поштовање.

-Искрену захвалност и добре жеље 
упућујем и владама земаља у којима 
Zijin послује, инвеститорима и прија-
тељима из свих слојева живота – казао 
је у уводној речи први човек Zijinа.

Ново-старо руководство предложи-
ло је да се наредно трогодишње раздобље 
заснива на „продубљивању реформи, бр-
жем расту и одрживом развоју“ и у том 
смислу истакло је рад у неколико области.

-Уложите све напоре да продуби-
те реформе и изградите међународни 
систем управљања Групе – поручио је 
најпре председник Zijinа. То значи, како 
је објаснио, да је у циљу даљег постизања 
једноставности, стандардизације и ефи-
касности потребна истрајност у примени 
тржишно оријентисаних међународних 
реформи. – Рационално поделите одго-
ворности и границе моћи на свим ни-
воима, ојачајте управљање пословним 
јединицама, подигните свест о услу-

гама и избегавајте неефикасан систем 
управљања. Тежите да у основи по-
стигнете прелазак са домаћег на систем 
управљања у великим мултинационал-
ним рударским компанијама и у року 
две-три године изградите нови, који ће 
бити компатибилан са међународним 
развојем – рекао је Chen Jinghe.

Година 2020. дефинисана је као 
„година изградње“, па се отуда морају 
створити услови да главни грађевински 
пројекти, који ће играти кључну улогу у 
постизању циљева Kомпаније у наредне 
три године, буду завршени што пре. – Уло-
жен ће бити напор да рудници бакра, 
„Тимок“ у Србији и „Kамоа-Kакура“ у 
Демократској Републици Kонго, почну 
да раде 2021. године и до 2023. достигну 
циљану производњу. Убрзаће се развој 
три површинска и једног подземног 
рудника у Србији, као и технолошко 
унапређење и ширење топионице (екс 
РТБ Бор). Трансакцију са компанијом 
„Continental Gold“ потребно је завр-
штити што пре како би у априлу 2020. 
био пуштен у рад рудник „Colombia 
Buritica Gold“, производњу цинка 
у руднику „Bisha“ у Еритреји треба 
стандардизовати, као и бакра у рудни-
ку „Kolwezi“ у Kонгу и „Duobachan“ у 

провинцији Хеилонгјанг. Морамо да 
дамо велики значај производњи и раду 
новоотворених рудника, спајању и сти-
цању нових пројеката, да искористимо 
потенцијал и повећамо ефикасност, 
као и да предузмемо све мере и одлуч-
но сузбијемо растући тренд јединичних 
трошкова. На тај начин остварићемо 
скок у развоју рудника, производње 
и корпоративне користи – истакао је 
Jinghe.

У наставку је наглашено да је потреб-
но ојачати способност одрживог развоја 
предузећа и повећати аутономију фактора 

продуктивности, промовисати ефикас-
ну координацију система управљања и 
ојачати изградњу кропоративне културе. 
За савремену управљачку и оперативну 
платформу, која је циљ, потребно је оја-
чати технолошка истраживања, развој и 
изградњу информационих система.

-Zijin Mining формирао је интер-
националну „велику  породицу“ са пре-
ко 40 одсто запослених у иностранству. 
Требало би да радимо у складу са гло-
балним размишљањем и међународ-

ним стандардима, јер се може очеки-
вати да ће после две-три године залихе 
ресурса, минерала и добити Zijinа у 
потпуности надмашити Kину и поста-
ти важан учесник у светском рударству. 
Преносећи нашу корпоративну културу 
и иновативне идеје на домаће и стране 
пројекте, а са циљем да додатно обога-
тимо и развијемо Zijin клутуру, треба-
ло би спроведемо трансформацију на 
локалном нивоу која ће бити у складу 
са нашим локалним пројектима. Ми-
нерални ресурси су важан материјални 
темељ људског друштва, а развијање 

рударства зарад добробити заједнице је 
наша изворна намера и мисија. Зајед-
нички развој је наш основни концепт 
вредности и зато се залажемо да помо-
гнемо Kини и светском еконмском ра-
сту висококвалитетним минералним 
материјалима. Све док смо уједињени у 
напорима и идемо ка зацртаним циље-
вима, сигурно ћемо мићи да остваримо 
глобални рударски сан Zijin рударства 
– поручио је Chen Jinghe. 

Г. Тончев Василић

Експлоатација бакра и злата у руднику "Тимок" треба 
да почне најкасније 2021

"Ново Церово" - Ове године почиње експлоатација  
још једног рудника бакра у саставу РББ

Председник Zijina Chen Jinghe посетио је прошлог месеца  
компаније "Serbia Zijin Bor Copper" и "Rakita Exploration"

"Rakita Exploration"
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Изградњу система за пречишћавање отпадних вода у Јами, мајданпечком руднику и ТИР-у ове године треба убрзати, а у 
плану је и изградња постројења за пречишћавање гасова из ТИР-а.  - Редовно ће се обнављати вегетација на косинама од-
лагалишта и јаловишта, уз улепшавање круга Kомпаније зеленилом. – На коповима ће бити уведена контрола камиона, 
инсталираће се систем за силазак рудара у Јаму (и на сервисном и на извозном окну) и поставити видео-надзор на улазу 
и излазу из фабричких зона и другим важним местима

Смањење броја повреда на раду за још 
30 одсто и наставак ремедијације

Формулисани циљеви и задаци у области БЗНР и заштите животне средине за 2020.

2020年安全生产和环保领域的目标和任务已制定

将工伤人数再减少30％并持续推进整改

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Рудар-
ска и металуршка производња зав-
ршене су 2019. године без иједног 
изгубљеног живота и са преполовље-
ним бројем повреда на раду у односу 
на 2018. Током целе прошле године 
није било ни еколошких акцидената, 
а завршено је озелењавање најмање 
200.000 квадратних метара разних 
површина у Бору и Мајданпеку. 

Овакав прошлогодишњи резиме 
рада сектора БЗНР и заштите живот-
не средине оставља простор за веру 
да ће ове године, у области безбедно-
сти и здравља на раду, број повреда 
на раду моћи да се смањи за још 30 
одсто, као и да ће све планиране обуке 
за запослене, „трећа лица“ и специја-
лизоване руковаоце са лиценцом 
моћи да се реализују у стопроцент-
ном обиму. Путем „идентификације и 
пописа ризика, јасне линије одговор-

ности и отклањања једног по једног 
ризика до нултог стања“ моћи ће да 
се санирају и коригују ризици висо-

ког нивоа по безбедност и заштиту 
животне средине. Извођење обука и 
вежби ће бити перманентно, а помоћ 
у спровођењу свих планова Сектора 
БЗНР даће и ИТ службе. Увођење ин-
формационих технологија ради без-
бедног обављања посла подразумева 
контролу камиона на мајданпечком 
и кривељском копу, инсталирање си-
стема за силазак рудара у Јаму (и на 
сервисном и на извозном окну), као и 
постављање видео-надзора на улазу 
и излазу из фабричких зона и другим 
важним местима. 

У области заштите животне 
средине, с друге стране, ове године 
планирана је изградња постројења 
за пречишћавање димних гасова из 

ТИР-а, док би изградњу система 
за пречишћавање отпадних вода у 
Јами, мајданпечком руднику и ТИР-у 

требало убрзати. Због израде плана 
за побољшање стања животне сре-
дине и контролу квалитета ваздуха 
предвиђен је стални мониторинг, а 
систематска и непрекидна процена 
вода и димних гасова биће поверена 
„трећем лицу“. Мисија изградње „зе-
лених рудника“ наставиће се у складу 
са напретком производње и техно-
лошком реконструкцијом, па ће се 
редовно обнављати вегетација на ко-
синама одлагалишта и јаловишта, уз 
улепшавање фабричких зона зелени-
лом. Ефикасно управљање опасним 
отпадом биће додатно подстакнуто 
планирањем и израдом пројекта пре-
раде шљаке која садржи арсен и стан-
дардизацијом начина складиштења 
другог опасног отпада. 

Г. Тончев Василић

Велика јануарска провера
У циљу унапређења активности у области БЗНР и заштите животне средине, у време 
празника, а како би се осигурала безбедност производње током зиме, од 14. до 31. 
јануара спроведена је велика општа провера безбедности на раду и заштите живот-
не средине. Kонтрола је подразумевала проверу да ли су на време обављене при-
преме за рад у зимским условима и предузете све превентивне мере ради безбедне 
производње, као и да ли се свака радна јединица придржава одговарајућих закон-
ских прописа. Да би се адекватно заштитили од хладноће и смрзавања проверени 
су опрема и цевоводи, а у Јами ходници, зидови, вентилациони системи и они за од-
водњавање, напајање струјом и транспорт руде. Проверено је и управљање безбед-
ношћу агрегата који раде на високим температурама и под високим притиском, али 
и како функционише систем противпожарне заштите и опрема за гашење пожара. 

Велика општа провера безбедности на раду и заштите животне средине подразу-
мевала је и контролу управљања безбедношћу свуда где се изводе грађевински и 
инфраструктурни радови. Проверена су на терену сва лица из физичко-техничког 
обезбеђења и да ли теренски радници користе средства за заштиту од хладноће и 
личну заштитну опрему.
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Порука за запослене
致全体员工书

Напад на петорицу радника био је повод да Kомпанија упути поруку запосленима и пи-
саним путем саопшти следеће: 
У протеклих годину дана Kомпанија је претрпела велике промене, а у погледу развоја 
постигла велике успехе. Али, било је и крађа имовине, као и вишеструких физичких напа-
да на запослене. Три хулигана, са маскама на лицима, претукла су на улици запосленог у 
згради Дирекције (20. децембра), а само недељу дана касније (27. децембра), већа група 
лопова незаконито је ушла у ТИР и, у покушају крађе, напала и претукла радника Kом-
паније, као и четири радника обезбеђења. Поред тога, у неколико наврата десиле су се 
крађе каблова, резервних делова и других материјалних добара Kомпаније. 
Појава насилних напада и физичког премлаћивања изазива несносну бол у души и огор-
чење! Лична безбедност запослених, као и безбедност пословања и имовине постале су 
изазов, па зато Kомпанија има посебан разлог да се писаним путем обрати запосленима 
и поручи им:
Запослени су за Kомпанију највеће богатство и зато ће, у сарадњи са општинским власти-
ма Бора и правосудним органима, ради креирања безбедног окружења за производњу 
и живот, она учинити све како би била спроведена озбиљна истрага и починиоци крими-
налних радњи били кажњени, у складу са законом. 
Молимо све запослене да буду обазривији, да пазе на своју личну безбедност и безбед-
ност имовине. Заштита имовине Kомпаније је дужност свих запослених и зато је важно да 
свако на свом радном месту појача контролу и, уколико отркије крађу, одмах је пријави и 
храбро бори против починиоца незаконитих радњи.
Сви запослени треба да уче од оних који посвећено раде и имају храбрости да се боре 
против починиоца незаконитих радњи. Kомпанија овим путем саопштава да према так-
вим радницима изражава поштовање, похваљује их и спремна је да их награди према 
заслугама. Појединцима, било да су у Kомпанији или ван ње, који су спремни на немо-
ралне радње, саветује да се на време врате на прави пут и не бацају „свој комад хлеба“, 
да не стају на пут своје будућности и не угрожавају животну сигурност својих породица. 
Према таквим људима, било да је реч о руководиоцима или обичним радницима, онога 
тренутка када буду откривени, Kомпанија ће на интерном нивоу спровести строгу истра-
гу и предати случај правосудним органима, како би у складу са законом били најстроже 
кажњени. Без имало толеранције!
Борска индустрија бакра је наш заједнички дом и сви се радујемо њеној будућности. Зато, 
ујединимо се у одбрани правде, боримо се против незаконитих радњи, заштитимо сви 
заједно „дом“ нашег опстанка и заједно дочекајмо светлу и сигурну будућност – наведено 
је у писаном саопштењу Kомпаније.

Безбедност

Serbia Zijin Bor Copper наградила је Радета Спасојевића, Батицу Стошића, Милана Јовановића, Милана Стефановића и Лазара 
Васиљковића са по 10 хиљада динара, због тога што су „савесно обављали своју дужност и храбро се сукобили са починиоцима 
кривичног дела“. – Kомпанија вам изражава најдубље поштовање и велику захвалност за оно што сте учинили, рекао је Qiu Weijun

По 10 хиљада динара за храброст и савесност
Kомпанија наградила раднике који су спречили покушај крађе 

公司高度评价员工为防盗而付出的努力

为表彰他们的勇气每人奖励一万第纳尔

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Због 
тога што су се храбро сукобили са ве-
ликом групом провалника, који су 27. 
децембра покушали да из круга Kом-
паније украду секундарну сировину,  
Serbia Zijin Bor Copper наградила је 
надзорника Борске флотације Радета 
Спасојевића и четворицу радника 
фирме „Инеx плус“ – Батицу Сто-
шића, Милана Јовановића, Милана 
Стефановића и Лазара Васиљко-

вића - са по 10 хиљада динара. Пето-
ро радника добило је награду за пока-
зану срчаност и савесност у обављању 
посла.

-Током крађе која се одиграла 
у ноћи 27. децембра савесно сте 
обављали своје дужности и храбро 
се сукобили са починиоцима кри-
вичног дела. Kомпанија вам из-
ражава поштовање и захвалност, 
а у то име, истовремено, додељује 
награду у вредности 10 хиљада ди-
нара – рекао је заменик генералног 

директора Serbia Zijin Bor Copper 
Qiu Weijun. 

Подсетимо, на депонији хладног 
материјала код погона за неутрали-
зацију вода, у саставу Фабрике сум-
порне киселине, радници београдске 
фирме задужене за обезбеђење имо-
вине Kомпаније, затекли су групу од 
40-ак лица ромске националности која 
је покушавала да украде секуднарну 
сировину. Дошло је до физичког обра-

чуна, у којем су четири радника „Inex 
plusa“ лакше повређена. Обезбеђењу 
су се врло брзо придружиле и две по-
лицијске патроле, па се група провал-
ника дала у бег. Бежећи преко старог 
борског јаловишта налетели су на 
радника Serbia Zijin Bor Copper Раде-
та Спасојевића, надзорника у Борској 
флотацији, који је у редовној контроли 
обилазио циклоне. Задали су му неко-
лико удараца у главу и стомак, због 
чега је Спасојевић „зарадио“ неколико 
хематома на глави и напрснуће ребра.

Саша Перишић, руководилац 
Сектора БЗНР и ЗОП у Serbia Zijin Bor 
Copper каже да, пошто је у импресив-
ном инвестиционом циклусу,  Kомпа-
нија представља "примамљив залогај" 
људима „с друге стране“ закона. - 
Свесна те чињенице, Kомпанија ће 
своју имовину заштитити и физич-
ком преградом (изградиће зид ви-
сине два метра), па ће у прекршај-

ном смислу прелажење или рушење 
такве препреке имати дургачији 
формално-правни статус, односно 
такви покушаји биће у категорији 
кривичног дела. Поред тога, инста-
лираће најсавременији видео надзор 
и осветлиће и најзабаченије делове 
Kомпаније – казао је Перишић. 

Перишић је додао да је Kомпанија 
о свему одмах обавестила тужилаштво 
и рударску инспекцију.

- Ствари по овом питању мо-
рају имати другачији третМан јер се 
системски овакве ствари морају оне-
могућити. Јавност и државне службе 
морају да буду укључене у све то, по-
што је проблем веома озбиљан и пи-
тање је када ће неко изгубити главу 
- нагласио је Перишић.

Руководилац Службе обезбеђења 
„Inex plusa“ Жељко Цолић каже да 
је 2018. године било 25 напада на обе-
збеђење, а 2019. седамнаест. 

-У овакве „акције“ иду углав-
ном лица ромске националности 
и недељно се спречи 50 таквих на-
сртаја на имовину „Zijina“. На го-
дишњем нивоу, то је око 600 лица 
које обезбеђење приведе – истакао 
је Цолић. 

Г. Тончев Василић

Место где се одиграо окршај са крадљивцима
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Ling Dexi:  Деца заслужују посебну пажњу јер су нада локалне заједнице и будућност земље. У томе делимо мишљење 
са министром рударства и енергетике Александром Антићем, који такође брине о најмлађима. - Возило које смо до-
били на поклон ће подићи квалитет рада и услуга предшколске установе „Бамби“, у чијим вртићима је укупно 1.150
деце, рекла је Љиљана Радичевић 

Радост даривања
Serbia Zijin Bor Copper донирала предшколској установи „Бамби“ у Бору доставно возило

塞尔维亚紫金波尔铜业为小鹿幼儿园捐赠一辆校车

赠人玫瑰,手有余香

БОР. – Serbia Zijin Bor Copper, као оз-
биљна и друштвено одговорна компа-
нија, наставила је и у овој години да 
на различите начине, а ослушкујући 
потребе локалне заједнице, помаже 
граду и становништву. Овога пута, 
на свечаној церемонији примопредаје 
донације, уприличеној 29. јануара ис-
пред обданишта „Бамби“ у Бору, Kом-
панија је овој предшколској установи 
даривала доставно возило. Kључеве 
је директорки Љиљани Радичевић 
уручио заменик генералног директо-
ра Kомпаније Ling Dexi.

-Serbia Zijin Bor Copper брине 
о локалној заједници. Недавно смо 
градској Болници поклонили сав-
ремени уређај за разбијање камена 
у бубрегу, који је од велике користи 
људима са таквом врстом здрав-
ственог проблема. Срећни смо што 
сада можемо да помогнемо установи 
за децу „Бамби“ и мислимо да деца 
заслужују посебну пажњу јер су 
нада локалне заједнице и будућност 
земље. У томе делимо мишљење са 
министром рударства и енергети-
ке Александром Антићем, који та-
кође брине о најмлађима. Због тога 
нам је велико задовољство што 
смо обдаништима у Бору донирали 
корисно возило и на тај начин по-

могли деци, њиховим васпитачима 
и локалној заједници. Kомпанија 
се труди да увек ради за добробит 
заједнице, па ће се донације наста-

вити. Посебно ми је задовољство 
и част што у име компаније Serbia 
Zijin Bor Copper данас могу да 
уживам у радости даривања и то у 
друштву оних који умеју најискре-
није да се радују – у друштву деце. 
Желим свима све најбоље у 2020. 
години  – рекао је заменик генерал-
ног директора Serbia Zijin Bor Copper 
Ling Dexi. 

У име деце, родитеља и васпита-
ча, директорка предшколске установе 
„Бамби“ захвалила се за вредну дона-
цију и истакла да ће возило бити на 
услузи свим обдаништима у Бору и од 
велике користи приликом дистрибу-
ције оброка малишанима, с обзиром 
на то да се храна за њих и васпитаче 
припрема на једном месту, а вртића 
има шест. 

-Овим гестом и вредним по-
клоном Serbia Zijin Bor Copper до-
казала је да је друштвено одговорна 
компанија која препознаје потребе 

на локалу, али је и показала емпа-
тију према деци. Возило које смо 
добили на поклон ће подићи квали-
тет рада и услуга предшколске уста-
нове „Бамби“, у чијим вртићима је 

укупно 1.150 деце. У току је израда 
пројекта за још један објекат повр-
шине три хиљаде метара квадрат-
них, са свим пратећим садржајима, 
јер имамо и 260 малишана на листи 
чекања за место у неком од вртића  
– казала је Љиљана Радичевић.

Истакавши да су врата обда-
ништа широм отворена и за децу 
радника Serbia Zijin Bor Copper из 
Kине, директорка „Бамбија“ чести-
тала је пријатељском народу Kинеску 
нову годину и пожелела свима срећу, 
здравље и пословни успех.

Свечаности, која је завршена де-
чијом песмом и игром, присуствовао 
је и градоначелник Бора Александар 
Миликић. 

-Драго ми је да овакве ства-
ри функционишу и да се добра 
сарадња са „Zijinom“, када су у 
питању брига о граду и суграђани-
ма, наставља. Сигуран сам и да ће 
се убудуће само продубљивати, јер 
Serbia Zijin Bor Copper врло одго-
ворно брине о окружењу у којем по-
слује – казао је градоначелник Бора. 

Горица Тончев Василић 

Примопредаја кључева уз традиционална три пољупца

Малишани предшколске установе "Бамби" припремили су у знак захвалности пригодан програм

Ling Dexi

Љиљана Радичевић и Ling Dexi
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Градислава Бусић: Обавеза Kривељског каменолома је да ове године произведе 260 хиљада кубика материјала за 
изградњу свих нових постројења у Kомпанији. Међутим, да бисмо остварили ту производњу, потребно је много ула-
гања у механизацију и санацију постојећег погона. Имамо само 10 радника, а то је, за остварење ових планова, ис-
под сваког минимума. – Потребни су радници, али и нова механизација -  два камиона, багер за утовар, утоваривач, 
бушалица и булдозер 

Поново ради Kривељски каменолом
Враћа се у живот други борски рудник неметала

第二个有色金属矿重生

VK采石场重启运营

РББ. – С обзиром на то да је 2020. 
проглашена годином изградње, а да 
Kривељски каменолом има довољно 
сировине да произведе гранулацију 
потребну за прављење бетона, овај 
рудник неметала, који од недавно 
послује у саставу борских рудника 
бакра, коначно ће добити бар подјед-
наку пажњу и значај, какве имају 
остали погони у саставу Kомпаније. 
Очекивања су велика као и потребе 

за агрегатом камена, јер се послови 
изградње захуктавају и тек предстоји 
„ударничка“ грађевинска сезона. 

-Обавеза Kривељског каме-
нолома је да ове године произведе 
260 хиљада кубика материјала за 
изградњу свих нових постројења 
у Kомпанији. Међутим, да бисмо 
остварили ту производњу, потребно 
је много улагања у механизацију и 
санацију постојећег погона. Нео-
пходна су нам два камиона, багер 
за утовар, утоваривач, бушалица, 
булдозер, али морамо да санира-
мо и све недостатке. Приоритет 

је да се реши отпрашивање, које 
представља највећи проблем. И 
мештанима и екологији – каже ру-
ководилац Kривељског каменолома 
Градислава Бусић. 

Истичући чињеницу да је овај 
погон предуго био „последња рупа на 
свирали“, те да се у њега ништа није 
улагало 20 година, „реанимација“ иде 
корак по корак.

-Прва ствар је била довођење 
каменолома у стање исправности, 
безбедности по раднике и сигурно-
сти у раду. Све то како бисмо најпре 
повреде и хаварије свели на мини-
мум. Друго, пошто за овакву произ-
водњу треба успоставити четворо-
бригадни систем рада у три смене, 
што пре треба обезбедити раднике, 
са одговарајућом стручном спре-
мом и знањем. Јануара смо ради-
ли само прву смену, а од фебруара 
ћемо експериментално почети рад у 
две смене. Имамо само 10 радника, 
а то је, за остварење ових планова, 
испод сваког минимума. Просто, 

није реално да са толиким бројем 
људи и малтене без довољно меха-
низације „гурамо“ сменски рад. 
Обећано нам је да ће од првог мар-

та бити примљени радници и да ће, 
по систематизацији, сва места бити 
попуњена, а укупан број запосле-
них треба да буде 40 – каже Бусићева.

У јануару ће, додаје, Kривељски 
каменолом испунити план и произве-
сти чак и мало преко зацртана 3.334 
кубика материјала одговарајуће фрак-
ције. А, гранулације које се траже су: 
-4 до 0, -8 до 30 и -4 до 8мм.

-Ако бисмо поново покренули 
систем за прање ризле, који је по-
стојао раније, избегли бисмо про-
блеме мешања фракција, опрали 
бисмо сву лебдећу прашину и ризлу 
бисмо могли да користимо уместо 
песка за изградњу асфалтне масе 
или бетонских блокова. Имамо и 
фину прашину која излази из от-
прашивача, тако да чак и она може 
да се искористи за прављење пасте 
за руке. Дакле, све што се произве-
де у Kривељском каменолому има 
своју употребну вредност – напо-
миње наша саговорница и одговорно, 
као руководилац овог погона, тврди 
да ће се сва улагања исплатити за 
годину-две уколико се реализује све 
што је у плану.

Сада највише раде за Мајданпек 
јер се 100 тона дневно отпрема тамо 
за потребе изградње нове флотације. 
Уговором су се обавезали да ће испо-
ручити 5.000 кубика каменог агрегата 
у две гранулације, -4 до 8мм и -8 до 
30мм.

-Израдили смо планир, од-
носно депонију, где складиштимо 
фракције и чекамо почетак грађе-
винске сезоне. Ризла коју произво-

димо и камени агрегат (кречњак) 
користиће се и у изградњи нових 
флотација у Великом Kривељу и 
Бору, електролизе у Топионици и 

свим другим грађевиснким радови-
ма. Зато се надам да ћемо све што 
нам је неопходно добити што пре, а 
ургентно нам, да бисмо почели при-
прему материјала за март, треба ба-
гер са кашиком и чекићем који би 
се мењали на терену – истиче Гра-
дислава Бусић.

Подсећа и да су у исто време, 
када су са кривељског копа овом пого-
ну послати утоваривач и нов камион, 
трошкови за нафту и мазива смањени, 
а производња повећана.

-Требало би да нека пројек-
тантска кућа „сними ситуацију“ и 
испита могућност  оспособљавања 
система за прање ризле. Онда вре-
менски услови не би могли да ути-
чу на квалитет камена. Јер, када је 
материјал влажан, а немамо про-
сејавање, долази до мешања фрак-
ција и онда производ не задовољава 
атест – подсећа руководилац Kри-
вељског каменолома. 

Г. Тончев Василић

Градислава Бусић

Коп кривељског каменолома

Депонија каменог агрегата спремна за 
почетак грађевинске сезоне
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Kривељски рудари десет дана пре истека месеца испунили и пребацили план за јануар. – На свим „позиција-
ма“ су преко 100 одсто, производња је стабилна, као и планско одржавање, па је и расположивост рударске 
механизације на високом нивоу. – Д. Митић: Надомак управне зграде, четири „tonly“ камиона и багер „volvo“ 
са обрнутом кашиком већ рашчишћавају терен, тако да је година великих инвестиција и изградње нових по-
стројења у „Великом Kривељу“ већ почела  

Добар темпо раскривања,  
учинак на јаловини 15% бољи 

На кривељском копу јануара и руда и јаловина преко плана

一月份VK露天采矿厂采剥总量超出计划

良好的剥离进度，废石量提高了15％

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Десет дана пре 
истека месеца, када смо разговарали 
са управником кривељског копа Деја-
ном Митићем (22. јануара), учин-
ци највећег борског рудника били су 
добрано изнад планираних за јануар. 
Најбољи, 15 процената више од плана, 
остварени су на јаловини. Откопано је 
до тада и шест одсто више руде него 
што је предвиђено, па су укупне ис-
копине у том тренутку биле 12 одсто 
„теже“ од задатка „на папиру“.

-Годину смо почели онако како 
смо 2019. завршили, уз испуњење 

планова и циљева. Зато бих да 
најпре похвалим све раднике и за-
хвалим им се за допринос резулта-
тима који су нас довели до оства-
рења пројектованих параметара у 
експлоатацији руде прошле године. 
Ову смо почели у истом темпу, па 
смо десетак дана пре истека месеца 
на свим „позицијама“ преко 100 од-
сто. Производња је стабилна, план-
ско одржавање такође, па не би тре-

бало да буде неких изненађења ни 
до краја месеца. Рачунам да ћемо, 
пошто смо већ за 22 дана дали 1,35 
милиона тона јаловине (а план је 
био 1,17 милиона тона), до краја 
месеца задржати тих 15 одсто више 
него што је предвиђено за јануар и 
дати укупно близу 1,8 милиона тона 
раскривке. Досад је откопано и 
634.800 тона руде, што је 6,5% више 
од плана (за тај број дана), па и ту 
очекујем да до краја јануара про-
ценат бар задржимо. До сада смо 
дали  1.832 тоне бакра у руди, што је 
13 одсто више, а и средњи садржај 
је такође већи од планираног, па је 
и концентрат мало изнад пројекто-
ваних количина. Због свега овога се 
усуђујем да кажем, иако су прошле 
тек две трећине месеца, да ћемо ја-
нуарски план сигурно испунити, па 
и пребацити – каже Дејан Митић.

Истичући да су добру про-
изводњу јануара пратили и мањи 
трошкови, те да је потрошња норма-
тивног материјала била испод оне која 
је планирана, управник кривељског 
копа прави паралелу резултата и са 
истим месецом 2019.

-Прошле године смо за цео ме-
сец откопали онолико руде колико 
сада у јануару имамо за 22 дана. Ја-
ловина је јануара 2019. била 1,015 
милиона тона, а ми већ сада имамо 
1,35 милиона тона. Укупне ископи-
не су нам десет дана пре краја ме-
сеца два милиона тона, а јануара 
прошле године биле су 1,68 милио-
на тона и то за цео месец – наводи 
Митић.

Расположивост механизације 
на кривељском копу је, додаје управ-
ник, на високом нивоу, а то, уоста-
лом, бројке из производње и показују. 

Ради се са 20 камиона, шест багера и 
помоћном механизацијом. Пред крај 
прошле године добили су велики греј-
дер „Caterpilar“, па је он заслужан за 
добар изглед путева, мање хабање 
гума и завидну расположивост цело-
купне рударске опреме.

-Ширимо коп раскривањем, 
а његов источни део биће наред-
них месеци носилац производње 
на руди. Актуелне су етаже 65, где 
откопавамо руду богатијег садр-
жаја, потом 80, где раде багери ОK 
и ПЦ 3000 и етажа 275, где је „упо-
слен“ багер K4. Убрзано се ради и 
у североисточном и југоисточном 
делу копа на етажама 485, 320 и 305. 
Јаловину одлажемо у стари борски 
коп и на планире. Имали смо почет-
ком месеца проблем са транспорт-
ним системом, али смо брзо сани-
рали поцепану траку и од 8. јануара 
јаловином „пунимо“ стари коп. До 

сада је пребачено 356.000 тона, а до 
краја месеца рачунам да ће бити 
преко 600.000 тона. Упоредо са овим 
пословима, почели смо и инвести-
ционо раскривање локалитета где 
ће бити изграђена нова флотација. 
Ту, надомак управне зграде, четири 
„tonly“ камиона и багер „volvo“ са 

обрнутом кашиком већ рашчишћа-
вају терен, тако да је година вели-
ких инвестиција и изградње нових 
постројења код нас увелико почела 
– каже управник кривељског копа. 

Јануара није било повреда на 
раду јер се, како Митић истиче, ве-
лика пажња посвећује безбедности и 
унапређивању услова рада. Сва места 
са повећаним ризиком су максимално 
заштићена, обуке за рад у зимским ус-
ловима су сталне и, каже, прошли су 
их сви запослени.

Г. Тончев Василић 

Дејан Митић

Источни део кривељског копа биће наредних  
месеци носилац производње на руди
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Зграда смештена уз саму капију из правца града, састављена је од 42 контејнера, спратна је и у основи има 
скоро 300 квадрата. 

Рад организован са једног места
На Површинском копу  никла нова зграда Оперативе

露天采矿厂新建一座中控室

一站控制全系统
РБМ. -  На Површинском копу Рудни-
ка бакра Мајданпек недавно је никла 
нова зграда Оперативе, састављена од 
монтажно-демонтажних контејнера. 

Реч је о спратној згради која у осно-
ви има око три стотине квадратних 
метара, и у потпуности одговара по-
требама запослених за мултифункци-

оналним објектом унутар самог круга 
круга рудника. У РБМ-у  смо сазнали 
да је, због дугог поступка добијања 
свих неопходних дозвола и сагласно-
сти за градњу објекта, који је требало 
да буде челична конструкција са ис-
пуном од термо-изолационих панела, 
одлучено да се неопходан простор за 
Оперативу на површинском копу обе-
збеди спајањем монтажно-демонтаж-
них контејнера (испоручила “Енигма 
Болт” из Београда).

- То је зграда контејнерског 
типа, састављена од 42 контеј-
нера. Унутра постоје сви објекти 
неопходни за квалитетну органи-
зацију рада запослених на Повр-
шинском копу, од канцеларија за 
надзорно-техничко особље, сала за 
састанке до санитарно-хигијенских 
просторија - детаље  је са нама по-
делио Александар Божић из Грађе-
винске службе РБМ-а.  - Очекивања 

су да већ ових дана, све буде скло-
пљено, монтирано и спремно за ко-
ришћење. 

- Један такав објекат са већим 
бројем просторија различитих на-
мена одговориће потребама да се 
са једног места организује рад и 
истовремено ту, а не у згради Ди-
рекције или на неком другом ме-
сту  одржавају скупови од значаја 
за функционисање Површинског 
копа - каже Пеко Минић, технички 
руководилац Површинског копа. - Ту 
ће своје канцеларије имати управник, 
дежурни инжењери и пословође, дис-
печери и потребне службе, а имаћемо 
и неколико сала за одржавање саста-
нака од којих је једна баш већа.

Нова Оператива је лоцирана тик 
уз рудничку капију на самом улазу у 
круг рудника из града.

С. Вукашиновић
У згради су канцеларије, сале за одржавање  
састанака и хигијенско-санитарне просторије

Ограда, опремљена капијама за железнички саобраћај и путничка возила, дуга око 740 метара. – Она спречава про-
лазак незапослених лица кроз круг производног погона рудника, а запосленима омогућава да  боље организују  рад 

Боља заштита имовине
У Филтражи РБМ-а завршена ограда

马矿压滤车间围栏做得好

更好的保护财产

РБМ. -  Филтража, као погон на 
самој завршници линије прера-
де у флотацији, а тако и Руднику 
бакра Мајданпек, од недавно има 
високи оградни зид који спреча-
ва пролазак незапослених лица и 
запосленима омогућава да боље 
организују рад на простору којим 
располажу, а и у функцији је за-
штите имовине. - Ограда је укуп-
не дужине 740 метара, висине 
два метра, од цигли, са армира-
но-бетонским стубовима и серк-
лажима, а изнад којег су и три 

реда бодљикаве жице, компле-
тиран капијама, од којих су че-
тири за железнички саобраћај и 
једну за путничка возила - о де-
таљима нас информише Алексан-
дар Божић из Грађевинске служ-
бе РБМ-а. Додаје да је извођачу 
радова (борска фирма „Реко 
гума“) било потребно више вре-
мена за ангажовање подизвођача 
за израду капија, а и требало да 
се уклони материјал који са тра-
се. -  Радови су трајали дуже од 
планираних 90 дана, делимично 

Ограда подиже степен безбедности како имовине тако и људи

и због тога што је обезбеђење 
трасе зида и прилазних путева 
потрајало. То је била наша оба-
веза којој нисмо благовремено 
одговорили, јер је недостајала 
механизација. Испоставило се и 
да је терен нестабилан на више 
места, да је тло местимично мо-
чварно, па захтевало ојачавање, 
а све то је утицало и да се роко-
ви пролонгирају.

Сада је круг Филтраже за-
окружена целина у којој ће за-
послени моћи да организују и 
обављају рад неометано од лица 
која су ту налазила пречицу и 
пролазила кроз овај погон занема-
рујући чињеницу да је и то круг 
рудника. Осим тога, подизањем 
ограде, имовина рудника је боље 
обезбеђена, а тако и мање изло-
жена потенцијалним покушајима 
отуђења. Посебан, најзахтевнији 
део ограде представљају капије. 
Оне су неопходне, за пролазак 
железничких композиција за 
одвожење концентрата, јер пру-
га којом се крећу вагони пролази 
кроз овај погон. Сада ће и тај део 

моћи да се отвара и затвара, само 
по потреби.

Подизањем ове ограде ис-
прављен је превид из времена када 
је прављена филтража, пре скоро 
пола века. Лоцирана је на терену 
са јаком ружом ветрова. Дешавало 
се, када се ветрови раздувају, да 
подигну и концентрат бакра, који 
се понекад и помало растура при-
ликом утовара у железничке ваго-
не или га, по прилазном путу, раз-
вуку точкови утоварне машине. 
Ова ограда ће то спречити, а за-
посленима омогућити да развеја-
ни концентрат покупе. - До поди-
зања ограде у Филтражи дошло 
је након сагледавања прилика 
од стране кинеског менаџмента 
и у складу са пословном поли-
тиком компаније чији смо део. 
Она подиже степен заштите и 
безбедности, како имовине, тако 
и људи - додаје Бранислав То-
мић, руководилац огранка РБМ, 
од кога смо сазнали да је градња 
ограде, према уговору,  коштала је 
14,6 милиона динара.

С. Вукашиновић
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Јануарски план, иако током месеца увећан, остварен у скоро свим сегментима, уз пребачај укупних ископина, кон-
центрата бакра и племенитих метала, уз одличан квалитет и још боље искоришћење. - Јануарски резултат обавезује 
да се тако настави, а одговорност повећа

Одличан почетак године
Јануарска производња у мајданпечком руднику преко плана

马矿一月份产量超出计划

新年的良好开端

РБМ. - Изузетно добар старт је ос-
новно обележје производње у Рудни-
ку бакра Мајданпек у првом месецу 
2020, за разлику од низа претходних 
година, када је јануарски и подба-
чај из зимских месеци требало на-
докнађивати током читаве године. 
Kренуло је одлично овог јануара, јер 
није било праве зиме, па су изостале 
традиционално неповољне времен-
ске прилике, производња се одвијала 
пуним капацитетом, а план одлично 
оствариван у свим сегментима.

- Првобитно је план за јануар 
био доста ниско постављен, али је 
током месеца повећан, тако да смо 
имали тензију да потребним коли-
чинама руде омогућимо остварење 
плана бакра и злата. План јалови-
не је мањи, а остварење веома до-
бро (за 23 дана имали смо пребачај 
од скоро 42 одсто, а укупних иско-
пина за четвртину). Настојали смо 
да дамо што већу производњу, како 
сутра, ако због околности не буде-
мо у прилици да остваримо план, у 
пребачају имамо одређену резерву. 
Мањи број возила спречио нас је 
у томе - објашњава Пеко Минић, 
технички руководилац Површинског 
копа. - Имали смо и проблеме са 
утоварном механизацијом, честе 
кварове, пуцање црева и слично. 
Ок багер нам је ван строја био и 
у јануару, помоћна механизација 
често знала да закаже, била је не-
довољно расположива, а ангажо-
вана и на местима изван директне 
производње. Нису изостали ни 
проблеми са бушилицама, али је 
све решавано у ходу, а резултат са-
свим солидан.

Багер "ПЦ 3" ангажован је на 
доњим етажама "Јужног ревира", 
на 140-ој према југу, да би, након 
спуштања за још две-три етаже, 
кренули ка северу. Планирано је да 
се интензивније раскрива "Чока Му-
скал", али због поменутих тешкоћа 

са утоварном механизацијом и ан-
гажовања на другим пословима, то 
за сада не иде очекиваним темпом. 
На "Истоку" се раскривање одвија 
добро, по 350-ој етажи, али су прве 
количине руде и то са ниским садр-
жајем, још увек доста далеко, по ду-
бини и потребном времену да се до 
њих стигне, на путу до већих коли-
чина са бољим садржајем. 

- Повољне временске прилике 
не пролазе баз икаквих проблема. 
И у јануару смо имали тешкоћа са 
клизиштем које је дужином од 50 
метара угрозило метално корито 
Малог Пека, због чега се припре-
ма “бај-пас” за корито и уређује 
траса за преспајање, што је, на-
равно, захтевало ангажовање ка-
пацитета, време, људе и механи-
зацију - наводи Минић. - Радови на 
продужетку металног корита до 
аутобуске станице, такође, остају 
да се накнадно приведу крају. Ра-
дили су се приступни путеви до 
језера на "Северном ревиру", где 
предстоји пречишћавање вода. 
Настављају се и земљани радови 
за дробилачно постројење Фазе 

2, припремни  земљани  радови 
за дробилачно постројење и нову 
трасу траке ка флотацији и за дру-
ге објекте.

У Флотацији је првобитни 
плански задатак на бази прераде 600 
хиљада тона подразумевао учинак 
од 1.805 тона бакра у концентрату 
који је захваљући добром садржају 
остварен за 24 дана иако су прерађе-
не мање количине руде. Измењени 
захтев који је јануарску лествицу из-
дигао надомак највеће месечне про-
изводње у овом веку, веома је добро 
реализован, на бакру и злату, а како, 
објашњава Јелена Ђурић, главни 
инжењер за флотацију: - Одличан 
резултат испратила је боља орга-

низација, остварење свих плани-
раних акорда за претходни месец, 
повољан садржај и напори запо-
слених да, упркос старој и израу-
бованој опреми, раде на најбољи 
начин и прераде све пристигле 

количине руде. Нажалост, ни јану-
ар није протекао без тешкоћа. Ха-
варија коју смо имали са траком 
на дробљењу условила је застој 
од скоро 48 сати, у време када су 
температуре биле у минусу, што 
је захтевало додатно ангажовање 
да се комплетна линија прераде, 
са бројним осетљивим тачкама 
за одржавање у таквим услови-
ма, одржи у пуном капацитету за 
несметани наставак рада. Али, по-
шло нам је за руком.

Јануарска производња у 
мајданпечкој флотацији одвијала се 
уз ангажовање осам-девет секција 
у зависности од остварених акорда. 
Извештај о јануарској производњи 

не би био комплетан када не бисмо 
поменули да је остварен захтевани 
квалитет концентрације и одлично 
искоришћење, значајно изнад пла-
нираног на бакру, а посебно сребру 
и злату.

Бранислав Томић, руко-
водилац огранка РБМ, повољно 
оцењујући јануарски производни 
резултат, није пропустио прилику 
да захвали свим запосленима који 
су се посебно ангажовали за његово 
остварење, али ни да истакне да се у 
свим деловима огранка мора подићи 
ниво одговорности у свакодневном 
обављању посла, како у погледу рада 
и функционисања, тако и трошкова 
пословања и нарочито, безбедности 
на раду: - Ово је одличан почетак 
нове пословне године. Мада, такав 
старт обавезује да се несмањеним 
темпом настави, што неће бити 
нимало лако.

С. Вукашиновић

План јаловина пребачен за 42 одсто, а укупних ископина за четвртину

Чести проблеми са утоварном и помоћном механизацијом
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Током 2019. године регистровано пет крађа и два покушаја. - Стално присуство радника обезбеђења на терену и добра 
сарадња са запосленима спречава атаке на имовину. - Заштиту и безбедност отежава чињеница да круг није ограђен 

Вредност радова са материјалом 40 хиљада евра. - “Пусовци” потврђују да нема задатка којем нису спремни да одговоре 
када за то постоје услови. -  Преостаје да се заврши фарбање и најтежи део - монтажа која би, ако временске прилике до-
зволе, могла да крене за који дан 

Kамере за мање атака на имовину

Омогућен рад транспортног система

Чување имовине мајданпечког рудника поверено београдској фирми „Inex plus“

У Производним услугама РБМ-а израдили кранску конструкцију за одржавање

委托贝尔格莱德的“ Inex Plus”公司保护马矿的资产

为了提高维修工作效率在生产车间内安装行车

安装监控防盗摄像头

该运输系统已启用

РБМ. - Чување имовине Рудника ба-
кра Мајданпек поверено је београдској 
фирми “Inex plus”, при чему јединица 

у Мајданпеку има 49 радника који обе-
збеђују круг рудника, даноноћно кон-
тролишу свих пет капија и обезбеђују 
патролну контролу. То даје солидне 
резултате, будући да је у прошлој го-
дини регистровано пет, а спречена су 
два покушаја крађе.

Kоментаришући рад у прошлој 
години, Далибор Грујић, командир В 

РБМ. -  Запослени у Производним услу-
гама мајданпечког Рудника бакра забеле-
жили су још један, прави радни подвиг. 
Успели су да, уз све бројније редовне 
послове праћене кратким роковима и упр-
кос објективно малом броју запослених, 
заврше и нови, велики ванредни задатак 
- израде кранску конструкцију неопходну 
за одржавање, а тако и рад транспортног 
система који се с правом назива “жилом 
куцавицом” РБМ-а. 

- Одржавање транспортног си-
стема у Мајданпеку угрожено је због 
клизишта - објашњава Неђељко Чавић, 
управник ПУС-а. - Ниско фундирани те-
мељи стубова који носе конструкцију 
крана носивости 80 тона почели су да 
тону. Тиме је угрожен рад крана који је 
морао бити стављен ван функције док 
се не реши питање кранске конструк-
ције.

То је представљало озбиљан проблем 
будући да ремонт дробилице није могуће 
обавити без помоћи поменутог крана. Мо-
рало се деловати брзо и изнаћи најповољ-
није решење. Према пројектном решењу 
санације конструкције, које је израдила 
компетентна пројектанска кућа, било је 
потребно израдити потпуно нову металну 

вода “Inex plusа” Београд,  у први план 
истиче веома добру сарадњу са челни-
цима компаније Zijin, чијим доласком 

се много тога променило на боље. То 
конкретизује подацима о вредним ула-
гањима у уградњу видео надзора и 
чињеницу да 56 инсталираних и још 
већи број камера које ће тек бити по-
стављене, као и чињеницу да је уграђе-
на расвета на више места, што, такође, 
помаже заштити имовине. Ту је и ин-
систирање на подизању радне дисци-

конструкцију која ће имати капацитет да 
прими додатна оптерећења и бити монти-
рана на делу кранске стазе која је почела 
да слеже. У настојању да предвиђено ре-
шење реализују квалитетно, брзо и ефи-
касно, а да при том остваре и уштеде на 
којима се инсистира, као предуслову да се 

плине, односно поштовању прописа-
них правила, као једног од предуслова 
за остваривање вишег нивоа безбедно-
сти. - Много тога се променило, али 
остаје и обавеза да се тзв. пожарни 
путеви, који воде до појединих пар-
цела које нису у власништву рудни-
ка и пролазе практично кроз круг 
рудника, обезбеде и затворе, како  
би се спречио неконтролисани ула-
зак лица и возила у поједине делове 
рудника. Јер, без тога, све предузете 
мере неће бити довољне.

Говор бројки о крађама и поку-
шајима крађа регистрованим у про-
шлој години потврђује да су резултати 
повољнији него раније. - Сарадња са 
менаџментом је одлична, а са за-
посленима добра. Највећи број са-
рађује са нама, али чињеница је да 
поједини још боље односе имају са 
лоповима, јер да није “типовања”, 
па можда и саучесништва, тешко да 
би се те крађе догодиле - каже Грујић. 
- Од пет регистрованих крађа, на 
неке смо чак, као служба упозора-
вали, како због тога што круг није 
ограђен, а и због отворених путева. 
Имали смо једну крађу из просто-
рија у којима бораве радници, за-

рационализацијом трошкова допринесе 
укупно повољнијем пословном резулта-
ту, представници кинеског менанџмента 
су овај посао поверили запосленима у 
ПУС-у. Јер, реч је о производној целини 
у РБМ-у која се много пута у досадашњем 
раду показала као генератор штедње и 

тим крађу кабла која се догодила 
на површини која није рудничка, а 
приликом постављања каблова за 
пловећу пумпну станицу на 3,5 ки-
лометра од флотације. Поред тога, 
још увек са полицијом и људима из 
Zijinа покушавамо да разрешимо 
енигму нестанка лежаја из пого-
на дробљења, а имали смо и крађу 
расходованих шпулни из отвореног 
магацина на Новом сервису, чије су 
извршиоце снимиле камере. Спре-
чили смо покушај крађе горива 
нашавши спремљене, напуњене 
балоне иза Оперативе, као исечен, 
припремљен за изношење, кабл код 
Ц станице и на излазу из тунела.

Kомпанија своју имовину нај-
боље може да заштити  изградњом 
зида висине два метра, јер у прекр-
шајном смислу прелажење или ру-
шење такве препреке има дургачији 
формално-правни статус, а такви по-
кушаји сврставају се у категорију кри-
вичног дела. Већ та чињеница требало 
би да спречи потенцијалне лопове да 
уопште, покушају крађу и смањи број 
атака на имовину.

С. Вукашиновић

потврдила да, као правом изазову који по-
себно мотивише све запослене, може да 
одговори захтевном задатку и изради све 
врсте металних конструкција. 

- Вредност ових радова са мате-
ријалом је око 40 хиљада евра - каже 
Чавић.  - Преостаје нам да се побринемо 
и квалитетно обавимо фарбање, а онда 
прионемо на најтежи део посла – мон-
тажу конструкције. Само лице места зах-
тева ангажовање опреме за рад на висини 
дизалице, платформе и пратеће механи-
зације. Ако временске прилике, дозволе 
монтажа би могла да крене за који дан. 
Међутим, самом израдом металне кон-
струкције још једном смо потврдили да 
погон Производних услуга својим радом 
остварује велике уштеде компанији.

У прилог реченом говори и израда 
бројних делова опреме која се у РБМ-у 
користи, а коју би веома тешко било на-
бавити од „трећих лица“, не толико због 
цене колико због дугих рокова испоруке 
који би се неминовно одразили на произ-
водњу. У ПУС-у у сличним пословима и 
новим изазовима показују да нема задатка 
којем нису дорасли, само када за реализа-
цију имају неопходне услове.

С. Вукашиновић

Спречити неконтролисан улазак лица и возила у поједине делове рудника

У ПУС-у израђују бројне делове опреме која се користи у РБМ-у
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Будући да су 54 радника због пензионисања и других разлога напустили Компанију, година је окончана са 1.392 ан-
гажована лица. - Међу новопримљенима најбројнији су млади, што је променило структуру запослених и због чега 
велики одлив искусних радника због пензионисања наредних година неће задавати додатне тешкоће

“Зелени рудник”, једно од циљних опредељења у РБМ-у, остварују низом акција. - Следећи задатак на много већим по-
вршинама спољних косина јаловишта "Kалуђерица"

Посао за 280 радника

Црни бор и багрем за лепшу околину

Мајданпечки рудник подмлађен новим запошљавањем у 2019. години 

Рекултивација бране флотацијског јаловишта „Ванчев поток“

马矿因2019年雇用的年轻人而焕发活力

选矿厂“ Vančev Potok”尾矿坝复垦

280名工人入职 

黑松和相思树为环境增彩

РБМ. - На недавни позив заинтересова-
ним кандидатима да дођу на интервју  
за посао у Руднику бакра Мајданпек за 
радно место руковаоца механизацијом, 
одазвало се 130 кандидата. Међу њима, 
99  сигурно неће успети да дође до по-
сла, јер је оглашено 31 упражњено ме-
сто, али су гужве и вишеструко већи 
број кандидата за посао од оног који се 
тражи, стална слика у РБМ-у када се 
запошљавају нови радници. Током про-
шле године РБМ је запослио 280 радни-
ка, тако да је на старту 2020. имао 1.392 
ангажована лица. Број запослених био 
би већи да лани из Kомпаније није оти-
шло 54 радника, из различитих разлога, 
од којих четири у инвалидску, 29 у ста-
росну пензију, пет због истека уговора, 
а седам је самовољно напустило. 

- Број запослених је повећан 
за 226, уз  важну напомену да су 
примљени млади радници што је 
допринело побољшању старосне 
структуре - каже Драган Николић 

РБМ. -  Зима без праве зиме, каква је до 
сада била на ширем подручју Мајданпе-
ка, добродошла је запосленима у служби 
екологије, при Сектору безбедности и 
здравља на раду и заштите животне сре-
дине Рудника бакра Мајданпек. За прве 
велике кораке на путу до "зеленог руд-
ника", што је један од циљева компаније 
Zijin у овој области, актуелне временске 
прилике биле су повољне за обављање 

из HR службе.  Додаје да такву праксу 
треба наставити како би у наредним 
годинама дошло до уједначавања броја 
запослених по старосним категоријама. 
- У структури запослених још увек је 
доминантна старост 46-50 година, 51-
55 и 56-60 година, али су сада старо-
сне групе далеко уједначеније. На тај 
начин не излажемо се опасности од 
великог одлива искусних радника у 
кратком периоду, без припремљених 
кадрова који би их безболно могли 
да замене, како по квалитету, тако и 
квантитету рада.

У HR сектору кажу да се прили-
ком подмлађивања РБМ-а водило рачу-
на и о потребним стручним кадровима. 
Приметно да је дошло до повећања 
броја и квалификованих радника (не-
посредних извршилаца) и стручног 
кадра. Осим тога, већа производња и 
нова опрема захтевала је додатно анга-
жовање запослених и ван радног време-
на, што говори у прилог чињеници да 

бројних послова. У складу са планови-
ма Kомпаније у области безбедности и 
заштите животне средине у РБМ-у, пре-
цизирано је да би морало унапредити 
изградњу "зеленог рудника", а, на основу 
стања напретка производње и изградње, 
треба почети ревитализацију вегетације 
на косинама флотацијског јаловишта уна-
пређењем пошумљавања и улепшавањем 
круга рудника. 

могућности за новозапошљавање нису 
исцрпљене. Међутим, заинтересовани 
треба да знају да запослење у РБМ-у 
подразумева спремност за поштовање 
правила и мера за област безбедност и 

- Након склапања уговора са бор-
ском компанијом “МБ инжењеринг”, 
почела је рекултивација спољне ко-
сине бране флотацијског јаловишта 
„Ванчев поток“. Они су довезли своје 
машине, потребну механизацију, имају 
људе ангажоване у техничкој припре-
ми терена, етажа којима ће пролазити 
камиони, превозећи земљу са позај-
мишта које ћемо им обезбедити са по-
теза "Чока Мускал", а све у функцији 
рекултивације - каже Јагодинка Богда-
новић, инжењер екологије. 

Осим тога, по банкинама, бермама 
поред путева на коти 375, поред пута ка 
Дробљењу, "Kалуђерици", Новом сервису 
и ПУС-у, засађено је укупно 600 садница 
црног бора висине 1,5 метара. Засађено је 
и 1.538 садница багрема дуж коте 375, где 
још током пролеће треба да се засеје тра-
ва, а мање саднице црног бора засађене су 
поред пута на Андезитском прсту и изнад 
простора на којима ће се градити нова 
флотација. - У складу са опредељењима 
компаније за ову област и унапређењем 
производње, у плану за ову годину у фо-
кусу је стабилна обнова вегетације на 
косинама одлагалишта и јаловишта. 
Осим тога, имамо обавезу да зеленилом 
улепшамо све слободне зоне и површи-
не погона, и то у складу са задацима и 
мерама из обавештења о радним зада-
цима и мерама на пољу заштите жи-
вотне средине - каже Богдановићева. На-
водии да после "Ванчевог потока" сличан 

здравље на раду, радне дисциплине и 
правила понашања на раду, будући да 
су то чиниоци који значајно утичу на 
производне резултате Kомпаније.

С. Вукашиновић

рад предстоји и на јаловишту "Kалуђери-
ца", где су површине далеко веће. Након 
техничке припреме, довожења земљишта 
са позајмишта како би се омогућила ре-
култивација, биће потребно да се посеје 
трава на великој површини спољних ко-
сина ове бране, где су предвиђене послове 
запослини у РБМ-у почели сами припре-
мом једне етаже, али ће посао наставити 
друга екипа.

С. ВукашиновићПошумљавањем до "зелених рудника"

Засађено 600 садница Црног бора

Вишеструко већи број кандидата за посао од оног који се тражи
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У безбедносном и еколошком смислу, депоновањем безмало 40 хиљада кубних метара новог материјала, подигнут 
ниво сигурности ове бране која није у директном контакту са водом. - Наставак радова на горњој етажи на пролеће 

Нема опасности од урушавања
Завршена прва фаза ојачавања бране “Шашки поток”

"Šaški potok" 坝体加固工程第一阶段完

已无崩塌危险
РБМ. -  Радовима који су започе-
ли 6. новембра прошле а завршени 
15. јануара ове године, окончана је 

прва фаза ојачавања земљане бране 
„Шашки поток“ у читавој дужини 
на доњој етажи. Приоритетни радо-

Стигле и нове трафо-станице
Настављено опремање пловећих пумпних станица

继续安装浮船泵站 

新的变电站运达

РБМ. -  Из ATB FOD-а Бор пре две 
седмице преузета је прва трафо-ста-
ница за напајање нове пловеће пумп-
не станице, која је постављена на 
флотацијско јаловиште за потребе 
стабилног водоснабдевања флотације 
за повећану производњу од 11 ми-
лиона тона руде годишње. У Рудник 
бакра Мајданпек потом је стигла и 
друга трафо-станица за будуће снаб-
девање старе пловеће пумпне стани-
це када се пресели на нову локацију 
у  средњу увалу флотацијског језера. 

- Тиме је настављено употпуња-
вање опремања пловећих пумпних 

станица за стабилно водоснабде-
вање процеса у флотацији не само 
у актуелним условима, већ и за 
планирано повећање производње. 
Послови се ту не завршавају, јер 
се у наредних 10-ак дана очекује 
да грађевинска служба заврши те-
мељ, након чега ће трафо-станице 
бити "превучене" на своју лока-
цију, монтиране и повезане. Пре 
тога биће неопходно да се пажљи-
во заштите оптички (сигнални) и 
напонски каблови за снабдевање 
мотора - набраја све послове које још 
треба обавити Светомир Мустецић, 

главни инжењер за инвестиције и 
развој. - Очекујемо да сви послови 
буду завршени до краја фебруа-
ра. Сада се  снабдевање флотације 
техничком водом одвија стабилно 
са старе пловеће пумпне станице, 

којој ускоро следи пресељење на 
нову локацију у средњу увалу,  на 
којој је већ нова станица.

Упоредо, припремало се повезивање, 
убод цевовода на пловећу пумпну 
станицу, а припремљен је и убод це-
вовода у очишћени део. 

Подсетимо, крајем прошле године 
нова пловећа пумпна станица на-
шла се на новој, трајној позицији у 
средњој ували флотацијског језера 
РБМ-а. То је за запослене и произ-
водњу у РБМ-у била једна од вести 

године, посебно када се зна да је то 
део највећег, годинама одлаганог по-
духвата и пројекта вредног више од 
два милиона евра. 

С. Вукашиновић

Упоредо са израдом темеља за нове трафо-станице, повезују се цевоводи

ви, који подразумевају ангажовање 
механизације на површинском копу 
у Руднику бакра Мајданпек, разлог 
су што ће њихов наставак на горњој 
етажи сачекати пролеће. Одговорни 
кажу да је у безбедносном и еко-
лошком смислу сигурност ове бра-
не, која није у директном контакту са 
водом, подигнута на потребан ниво, 
депоновањем безмало 40 хиљада 
кубних метара насутог материјала, 
не само на стопама бране већ целом 
дужином доње етаже.

У намери да се читав потез 
флотацијског јаловишта РБМ-а 
припреми и осигура за временски 
период са обилнијим падавинама, 
ојачавање ове земљане бране почело 
је рашчишћавањем терена, радови-
ма од посебног значаја за одвођење 
изворских, атмосферских и дренаж-

них вода у непосредној близини, 
како се не би уливале у јаловиште. 
Kрајем октобра завршено је наси-
павање подножја бране кречњачким 
материјалом (6.000 кубних метара 
кречњака је допремљен са повр-
шинског копа и ту насут). Бетониран 
је излазни канал за дренажу и по-
стављене цеви преко бране за одвод 
из сочива број један.

- Целом дужином по доњој ета-
жи брана "Шашки поток" је оја-
чана и свака опасност од урушења 
елиминисана. У наставку ћемо на 
косини коју смо добили посејати 
траву, можда и брезе, тако да на 
пролеће читав тај предео може да 
добије потпуно другачији изглед - 
каже Светомир Мустецић, главни 
инжењер за инвестиције и развој.

С. Вукашиновић
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Уговорена дробилица ХП6 ("Metso") за РБМ, шест возила са једностраним кипер-сандуком ("MAN") за Рудник "Церово", 
а за потребе ТИР-а булдозер CAT D8R  ("CAT") и четири багера EC 950L ("Volvo"). – У Kомпанију већ стигла једна ХП6 
дробилица за Рудник "Велики Kривељ", четири багера EC 950 ("Volvo") и цистерна за гориво ("Mercedes") за Рудник 
"Церово", и багер EC 220D ("Volvo") за ТИР 

Нова опрема за већу производњу
Ове године захуктава се нови инвестициони циклус у Kомпанији

公司将进一步扩大投资

采购全新生产设备为扩产作准备

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. -  Пре-
узимање већинског власништва 
стратешког партнера из Kине у 
уделу РТБ-а Бор, донело је мно-

ге новине у пословању и увођењу 
напредних технологија у Сербиа 
Зијин Бор Цоппер. Нова опре-
ма, нови радници и нов приступ 
безбедности и здрављу на раду 
– главна обележја 2019, прве го-
дине пословања нове Kомпаније, 
настављају се и у 2020. Посебно 
када је реч о новој опреми, о чему 
сликовито говори вишеструко већи 
број возила, машина, тешке рудар-
ске и помоћне механизације...

Велики број тешких возила и дру-
гих машина пристиглих лане у сва 
три производна огранка Kомпаније 

(РББ, РБМ и ТИР) ове године биће 
појачан још дужим списком нових. 
Наиме, уговорена је дробилица 
ХП6 ("Metso") за потребе Рудника 

бакра Мајданпек, мотор дробили-
це Ц-150-веза CS 19046Y ("Metso") 

за Рудник "Церово" и шест возила 
TGS 41.480 8х8 са једностраним 
кипер-сандуком ("MAN"), такође, 
за Рудник "Церово". За потребе То-

пионице и рафинације бакра угово-
рени су булдозер CAT D8R ("CAT"), 

четири багера EC 950L ("Volvo"), 
као и услуге техничке подршке ре-
монта дуваљке у Фабрици сумпор-
не киселине. Вредност уговорене 
опреме је 4,2 милиона америчких 
долара. 

Од опреме која је досад стигла у 
Kомпанију, ту су возило – сервис-
на радионица ("MAN"), возило 
– сервисна радионица уља и ма-
зива ("MAN") и дробилица ХП6 
("Metso") за потребе Рудника "Ве-
лики Kривељ", четири багера EC 
950 ("Volvo") и цистерна за гори-
во ("Mercedes") за   Рудник "Це-
рово", багер EC 220D ("Volvo") за 

ТИР, као и ровокопач 336 ("CAT") 
и ровокопач 345 ("CAT"). Вредност 
испоручене опреме је 4,1 милиона 
"зелених новчаница".

Нова опрема и новозапослени рад-
ници најбоље илуструју чињеницу 
да се увелико захуктао нови инве-
стициони циклус у Kомпанији. Не 
само да се, захваљујући њима, по-
стиже већа производња већ и ства-
рају услови за још боље пословање 
Kомпаније у овој и наредним годи-
нама. 

Ј. Станојевић
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У Топионици најсложенији захват минирање наслага на аптејку флеш-пећи, у Фабрици сумпорне киселине просејавње ката-
лизатора у контактном котлу, у новој Енергани провера свих система, а у Електролизи ремонт машине за паковање полазних 
катода. - Осим радника ТИР-а, 300 тзв. трећих лица из земље и Kине, који ће заменити оштећене елементе на електродном 
систему сувог електростатичког филтера и санирати ролне сушача, биће присутни и сервисери из иностранства за посебну 
опрему уграђену у делу Топионице и ФСK-а. – Б. Тодоровић: Да би предстојећи ремонт био успешан, циљ је да не буде ниједног 
инцидента или повреде на раду. Већ сада смо подигли ниво свести о безбедности и обезбедили довољан број квалитетних за-
штитних средстава, а све у циљу да заштита радника буде на првом месту током извођења радова

За стабилнију производњу и  
безбедан рад запослених

Почетак планираног ремонта металуршких агрегата заказан за пети фебруар

预定于2月5日对冶金发电机进行检修  

为提升生产及员工安全工作

ТИР. – Овогодишњи ремонт у огранку ТИР 
обавиће се у Топионици, Фабрици сумпор-
не киселине, Енергани и Електролизи. По-
четак ремонта планиран је за пети фебруар, 
а предвиђено је да траје девет радних дана 
(од тренутка заустављања уноса шарже до 
поновног покретања флеш-пећи). Служба 
електромашинског одржавања и запосле-
ни у технолошком делу, како нам је рекао 
Бобан Тодоровић, заменик руководиоца 
ТИР-а за производњу, започели су припре-
ме за ремонт још у октобру прошле године. 
До његовог старта очекује се да пристигну 
сви наручени резервни делови. Тодоровић 
додаје да се надају и повољним времен-
ским условима током ремонта (да не буду 
ниске температуре и велики мразеви), па 
у овом моменту једино они представљају 
главну непознаницу. Стога ће Служба за 
екологију ТИР-а бити задужена да приба-

ви временску прогнозу за период извођења 
радова. 

Након заустављања уноса шарже, 
истог тренутка почеће ремонтне активно-
сти на флеш-пећи, а затим и на делу кот-
ла и сувог топионичког филтера. Радници 
Одељења сушења истовремено ће отвори-
ти све контролне отворе на делу парног 
сушача до система за шаржирање ФСФ-а. 
Најсложенији захват сигурно ће бити ми-
нирање наслага на аптејку флеш-пећи, као 
и физички улазак у њу и уклањање насла-
га које се налазе испод аптејка-шахта. По 
завршетку овог посла, радници Службе 
ватросталног одржавања Топионице сани-
раће свод пећи. На делу котла планирана 
је његова експертиза и замена појединих 
цеви за које се установи да су оштећене. 
У Одељењу конвертора и рафинације са-
нираће се кранска стаза и ремонтовати 

конвертор број четири. Провериће се ком-
плетан систем за транспорт конверторских 
гасова и санирати оштећена места.Веома 
важна чињеница је да ће два камиона за 
превоз течне шљаке из флеш-пећи и кон-
вертора бити доведена у потпуно исправно 
стање. 

У Фабрици сумпорне киселине глав-
на активност биће просејавње катализато-
ра у контактном котлу (планирано је ком-
плетно просејавање прве и друге етаже и 
делимично треће и четврте). У овом послу 
"сумпорашима" ће помоћ пружити радни-
ци Топионице и Јаме. Службе мерно-ре-
гулационе технике и електроодржавања 

провериће све системе, пумпе, измењиваче 
топлоте, главну дуваљку, мокри филтер и 
целокупну опрему у Сумпорној и Топио-
ници. Провериће се, такође, и сви системи 
у новој енергани, док ће се у Електролизи 
ремонтовати машина за паковање полаз-
них катода. 

- Током извођења радова биће 
много преклапања између тзв. произ-
водних и активности у одржавању. План 
ремонта биће истакнут на свим оглас-
ним таблама, па ће се, поред ремонт-
них захвата, знати и имена одговорних 
лица задужених за сваки од њих. Овом 
ремонту придајемо велики значај, јер 
од квалитета обављених послова мно-
го зависи остварење комплетног плана 
производње у 2020. Најважнији ефекти 
ремонта су стабилна продукција у на-
редном периоду и остварење зацртаних 
задатака за ову годину (90.000 тона ка-
тодног бакра, што је за 15 одсто више 
него лани). Не мање значајни су сигу-
ран и безбедан рад свих запослених, за-
устављање цурења гасова на појединим 
местима, што ће довести до боље радне 

средине, као и до смањења емисије сум-
пор-диоксида из топионичких агрегата 
– истакао је Тодоровић. 

Осим радника ТИР-а, тзв. трећих 
лица из земље и Kине, који ће заменити 
оштећене елементе на електродном систе-
му сувог електростатичког филтера и са-
нирати ролне сушача и два затварача, биће 
присутни и сервисери из иностранства за 
посебну опрему уграђену у делу Топиони-
це и ФСK-а. У ремонту ће бити ангажовано 
око 300 људи из фирми са стране, као и сви 
радници огранка ТИР који захваљујући 
свом стручном знању могу учествовати у 
њему. 

- Да би предстојећи ремонт био 
успешан, циљ је да не буде ниједног ин-
цидента или повреде на раду. Већ сада 
смо подигли ниво свести о безбедности 
и обезбедили довољан број квалитетних 
заштитних средстава, а све у циљу да 
заштита радника буде на првом месту 
током извођења радова. Лица одговор-
на за безбедност биће распоређена у све 
три смене, они ће "покривати" секторе 
по плану, тако да ћемо у сваком тренут-
ку знати ко од њих "покрива" који део 
погона ТИР-а. Замолио бих наше запос-
лене да пруже максималну подршку ко-
легама из Kине по питању безбедности 
на раду и комплетне пратеће логистике 
која је неопходна да Служба машинског 
и електроодржавања успершно обави 
предвиђене задатке. Имамо добру са-
радњу са Ватрогасном бригадом ПУ 
Бор и Домом здравља, па ћемо током ре-
монта имати и њихову подршку, односно 
противпожарну и здравствену  заштиту 
– поручио је Тодоровић.

Ј. Станојевић У ФСК главна активност биће просејавање катализатора у контактном котлу

Санација свода флеш-пећи

Провериће се комплетан систем за транспорт гасова
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Прошле године у ТИР-у се десило 40 повреда на раду, што је за 26 мање, или 
око 2.200 мање радних дана изгубљених по основу боловања због повреда 
него у 2018. - Организовано 4.837 обука за безбедан рад, а посебна пажња по-
свећена обукама и контроли извођача радова и посетилаца. – М. Јовановић: 
Морамо се строго придржавати прописа и закона.  - ТИР лани обезбедио преко 
30 милиона динара за лична заштитна средства

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – У кругу 
Serbia Zijin Bor Copper гради се зид од 
мешавине блокова и бетона, висине 2,60 
метара, ширине 20 центиметара и дужине 
четири километра (до сада је урађено 800 
метара). Зид вијуга између Топионице и 
простора за хлађење шљаке према радио-
ници старог борског копа, протеже се ис-
под Фабрике сумпорне киселине и касета 
за муљ, према јужној капији, затим према 
ЈKП "Топлана", између Ливнице бакра 
и бакарних легура и Истражних радова 
(на појединим деоницама траса још није 
дефинисана). Kако нам је рекао Саша 
Перишић, руководилац Сектора безбед-
не производње у Serbia Zijin Bor Copper, 
зид опасује погоне огранка ТИР, да би се 
у првом наврату заштитио бакар, али би 
требало да обухвати и већи део РББ-а. Ово 
тим пре што су имовина, али и запослени 
објективно угрожени од стране неовлашће-
них лица која су врло агресивна (физички 
нападају) у реализацији својих намера и 
активности, чији је основни циљ отуђење 
имовине. 

ТИР. – Прошле године у огранку тир деси-
ло се 40 повреда на раду (34 лаке и шест 
тешких), што је за 26 мање него у 2018, 
када је забележено 66 (56 лаких и десет 
тешких), или око 2.200 Мање радних дана 
изгубљених по основу боловања због по-
вреда. Издато је 274 налога за отклањање 
недостатака и еветуалних акцидентних си-
туација из области безбедности и здравља 

- Пошто је 2020. проглашена за 
годину дефинитивног обрачуна са кри-
миналом у Serbia Zijin Bor Copper, све 
што се сада ради (техничка побољшања 
система безбедности имовине и лица 
Kомпаније) има управо ту сврху. Једна 
од главних ставки јесте зид преко кога 
ће ићи ласерски елементи (модернији 
систем заштите) и низ додатака који 
онемогућавају неовлашћени улазак не-
запослених лица, чија је једина намера 
отуђење имовине Kомпаније. Дакле, 
препрека за коју мислимо да ће бити 
непремостива за лопове. Међутим, сам 
зид не представља једино и коначно ре-
шење за пуну безбедност, него је комби-
нован са видео надзором, пројектом који 
се сада завршава и новим, иновираним 
системом када зид буде изграђен и ви-
део надзор инсталиран. Тада ће доћи 
до промене у обезбеђењу које спроводи 
компанија "Inex plus" у Zijinu. Тај план 
ће бити модернизован и апсолутно при-
лагођен новој ситуацији. Не сумњам да 
ће, са видео надзором, зидом и побољ-
шаним осветљењем на свим критичним 

на раду. На периодичне лекарске прегледе 
лани је упућено 1048 радника. Урађено је 
15.327 Контрола алкохола у даху и предузе-
те мере против запослених који су били под 
дејством алкохола (отказ уговора о раду). 
Изречено је 15 мера забране рада опремом 
и покренуте иницијативе за утврђивање 
дисциплинске одговорности за 15 лица због 
повреда на раду, девет због неношења лич-
не заштитне опреме, два због недозвољене 
вожње на радним машинама и једно због 
умањења радног учинка. Организовано 
је 4.837 Обука за безбедан рад, а посебна 
пажња посвећена је обукама, обавешта-
вањима и контроли извођача радова и по-
сетилаца. 
- Минуле године драстично је смањен 
број повреда на раду, посебно радних 
дана изгубљених по основу боловања 
због повреда, што је свакако последи-
ца повећања броја обука за безбедан 
рад у односу на 2018. Све то показује 
озбиљност у раду, нарочито се озбиљно 
схватио долазак стратешког партнера. 

позицијама, заштита имовине и лица у 
Kомпанији бити на врло високом нивоу 
– рекао је Перишић.  

Наш саговорник додаје да "запосле-
ни, нажалост, нису баш довољно лично мо-
тивисани и заинтересовани да чувају имо-
вину Kомпаније у мери у којој би требало, 
што је интерес сваког од нас, јер све се то 
на крају одрази на нашу плату. Не би сме-
ло да се толерише било каква болећивост. 
У систему безбедности сви морају да воде 
рачуна о томе, чак и радници, а посебно 
надзорно техничко-особље, док је Служба 
ту да контролише и даје опште смернице за 
његово побољшање." 

- Техника омогућава ефикасније 
мере. Зато се прави зид, поставља савре-
мени видео надзор са врло квалитетном 
инсталацијом, поправља осветљење, па 
ће бити могућности за контролу рада 
свих у систему безбедности из више из-
вора. Сви који имају идеју да тај систем, 
на неки начин, наруше или му смање ка-
пацитет ради остваривања личног инте-
реса, биће демотивисани и временом ће 
морати да одустану од таквих намера, 

Мада се, наравно, не може све постићи 
преко ноћи и очекујемо још боље резул-
тате. Од осталих активности издвојила 
бих још постављање паноа и семафора 
у кругу тир-а из безбедносних разлога. 
Означена су опасна места, обезбеђена 
опрема (пројектори) за извођење обука 
у сваком погону. Први пут прошле го-
дине одржано је такмичење у области 
бзнр, зоп и зжс. Припадници одељења за 
ванредне ситуације ПУ у Бору органи-
зовали су у фабрици сумпорне киселине 
јавну показну вежбу у случају избијања 
пожара у погону који садржи потен-
цијално опасне материје и спасавања 
лица у оваквом објекту. Тир је лани 
обезбедио преко 30 милиона динара за 
лична заштитна средства и санитетски 
материјал – нагласила је Миријана Јова-
новић, руководилац сектора бзнр и зоп у 
огранку тир. 

Наша саговорница додаје да овај 
сектор, са 29 запослених, има обезбеђене 

јер ће бити велика контрола свих, чак и 
оних у надзорним центрима одакле ће се 
посматрати све те камере и упозоравати 
на прилазе и кретања унутар, око и ван 
зида. Са добрим видео надзором може-
мо доста рано приметити намере неких 
лица, а постојаћа временска дистанца 
дозвољава да се екипа "припреми за 
дочек" непозваних. Зид и видео систем 
ће омогућавати да се прати кретање и 
унутар Zijinа у току ноћи, кишних, ма-
гловитих дана и смањене видљивости, 
и тако драстично смањити могућност 
оправдања да се не види. Лично загова-
рам такав приступ, апсолутно само ради 
безбедности, односно праћења примене 
технолошких и мера безбедности. Закон 
дозвољава фотографисање и снимање, 
једино уз обавештење да се то ради. Не 
може у канцеларијама и на местима 
која не спадају у она за обављање посла, 
али може тамо где се дешавају радне ак-
тивности и где постоји посебан интерес 
послодавца да се прати примена мера 
безбедности – закључује Перишић.

Ј. Станојевић 

добре техничко-технолошке услове за рад, 
како би остварио план за ову годину (по-
дизање свести радника у Serbia Zijin Bor 
Copper о безбедном раду, наставак обука 
запослених, периодичних лекарских пре-
гледа и свих активности у циљу смањења 
броја повреда на раду). - Сектор бзнр за 
време викенда, празника, застоја и ре-
монта обавља дежурства и, по потреби 
посла, ради у све три смене. Реч је о врло 
стручној екипи – осморо већ има, а деве-
торо ускоро треба да полажу стручни ис-
пит за обављање послова у области бзнр 
(у зоп 14 имају, а још троје ће полагати 
ове године). Људи су одлично "поткова-
ни" законом. Морамо се строго придр-
жавати прописа и закона, нема места 
импровизацијама. Самим тим што има-
мо толико људи са положеним струч-
ним испитом, значи да су они правно 
одговорни за погоне за које су задужени. 
Поштујемо и правила послодавца, али 
морамо и наше законе.

Ј. Станојевић 

Гради се зид од мешавине блокова и бетона, висине 2,60 метара, ширине 20 центиметара 
и дужине четири километра. – Биће постављен и савремени видео надзор са врло квали-
тетном инсталацијом, поправљено осветљење. – С. Перишић: Закон дозвољава фотогра-
фисање и снимање, једино уз обавештење да се то ради, тамо где се дешавају радне ак-
тивности и где постоји посебан интерес послодавца да се прати примена мера безбедности

Зид и видео надзор – непремостива 
препрека за лопове

Kомпанија подиже систем безбедности имовине и лица на виши ниво

公司强化财产与人员安全管理制度

建设围墙及视频监控 —— 盗贼
不可逾越的屏障

Обуке за безбедан рад дале резултате
Број повреда на раду у ТИР-у лани мањи него 2018. године

去年TIR的工伤人数少于2018年

安全培训取得成果

Миријана Јовановић
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私有化15年后马伊丹佩克铜管厂停产 

Некадашњи, у европским размерама високо рангирани, специјализовани произвођач инстала-
ционих и индустријских бакарних цеви крајем прошле године променио назив, делатност и об-
уставио производњу. - Општински челници о свему обавестили Владу и Министарство привреде 
у којем су од државног секретара Драгана Стевановића добили чврста уверавања да ће Мини-
старство помоћи у изналажењу  решењa

Неизвесна судбина 400 радника
Фабрика бакарних цеви Мајданпек 15 година након приватизације обуставила производњу 

400名工人何去何从

МАЈДАНПЕK. - За око 400 радника 
Фабрике бакарних цеви у Мајданпе-
ку 2020. година почела је принудним 
одморима и неизвесношћу око даљег 
статуса у фирми која је, према запис-
нику са ванредне Скупштине акци-
онара, објављеном на сајту ФБЦ-а 
крајем прошле године променила 
назив и основну делатност из про-

изводне у трговинску, чиме је произ-
водња престала. Наводни разлози за 
промену назива Фабрика бакарних 
цеви ад Мајданпек у “Бакарне цеви ад 
Мајданпек” и претежне делатности, 
уместо производња бакра у трговина 
на велико металима и металним ру-
дама, су потреба да се друштво при-
лагоди тржишту, буде конкурентно 
и профитабилно. Јер, како се могло 
чути, пословање некада најперспек-
тивније и најуспешније фабрике из 
некадашњег РТБ-а Бор, приватизова-
не 2004. године капиталом руске ком-
паније „УГМK Холдинг“, последњих 
година није било успешно, па је ова 
промена била неопходна. Да ће усле-
дити и друге постало је јасно када је 
обелодањено да би према новој си-
стематизацији само 12 радника тре-
бало остане да ради у фабрици, а да 
ће, практично, без посла остати 280 
стално запослених за које се припре-
ма социјални програм и још  80 до 100 
запослених  на привременим и повре-
меним пословима.

- До пре два месеца фабрика је 
радила, колико је нама било позна-
то, сасвим нормално и без назнака 

МАЈДАНПЕК У 
ВЕСТИМА 

马矿动态

Набављен апарат за 
мерење очног притиска

公司为马伊丹佩克医疗中心捐

赠眼压计

За потребе офтамолошке 
службе, у мајданпечком Дому 
здравља „Др Верољуб Цакић“ 
набавили су из сопствених 
средстава савремени апарат 
за мерење очног притиска, 
вредан 1400 евра. Он ће омо-
гућити бржи, комфорнији и 
безболан преглед, од посеб-
ног значаја за превенцију и 
рано дијагностиковање гла-
укома. Преглед овим апара-
том се обавља бесконтактно 
и за само 30-ак секунди.

“Жене сликари – Мајданпек 
2020”

“女画家举办艺术展——

2020年马伊丹佩克 ”

Центар за културу Мајданпек 
је објавио конкурс за 
учешће на 18. Међународ-
ној изложби “Жене сликари 
– Мајданпек 2020”, која ће 
бити отворена 25.априла и 
трајати до 25. маја ове годи-
не. Kонкурс је отворен до 
16.марта, а заинтересоване 
уметнице могу учествовати 
са највише два рада у тех-
никама, сликарство, цртеж, 
графика, скулптура и дигитал 
арт. Радови не морају бити 
опремљени за излагање, а 
жири изложбе ће своје одлу-
ке објавити до 6. априла.

С.Вукашиновић

да би се нешто овако могло да до-
годи - рекао нам је Дејан Матејевић, 
председник Општинског већа Савеза 
самосталних синдиката за општине 
Мајданпек, Неготин и Kладово. - 
Причало се  да ће купац из Грчке 
преузети фабрику, а затим и да је 
од тога одустао. Али, ако фабрика 
престане да ради, а људи остану без 

посла – проблем ће бити велики, а 
последице несагледиве, јер су по-
следњих година затворени “ИПМ 
Мајданпек”, односно “Златара”, 
“Мегапласт” и ФЕП, а пре тога 
Дрвна индустрија “Пореч”, па је 
тако неколико хиљада радних ме-
ста   изгубљено.

Управо зато, сва догађања веза-
на за ФБЦ Мајданпек узнемирила су 
не само запослене већ све становни-
ке града под Старицом. Виђен је као 
најтежи ударац у овој локалној зајед-
ници после оног што се догађало са 
мајданпечком Индустријом за прера-
ду. Јер, затварање сваког радног места 
у овој средини повлачило је и друге 
последице, а, пре свега, велику мигра-
цију становника. Тражећи решење за 
насталу ситуацију из локалне самоу-
праве су затражили помоћ државе. Да 
апел није остао без ођека потврђује 
чињеница да су министар привреде 
Горан Kнежевић и амбасадор  Ру-
сије у Београду Александар Боцан 
Харченко током недавних разговора 
посебну пажњу посветили актуелној 
ситуацији у ФБЦ Мајданпек и сагла-
сили се да тржишна утакмица налаже 

одређене одлуке. Kнежевић је, међу-
тим, замолио Харченка да се орга-
низује састанак са власницима капи-
тала из Русије у циљу очувања радних 
места и још једном разговара о томе 
како превазићи проблем.

Потом је у Министарству привре-
де државни секретар Драган Сте-
вановић разговарао са делегацијом 

коју је предводио Драган Поповић, 
председник Општине Мајданпек, и 
у којој су, уз његове сараднике, били 
и лидери синдиката у ФБЦ. Државни 
секретар је информисао о разговори-
ма са менаџментом компаније и Ру-
ским трговинским представништвом, 
синдикалци о функционисању фирме, 
очекивањима и проблемима, пред-
ставници локалне самоуправе о зна-
чају рада ФБЦ не само за општину 
Мајданпек, већ и шире.

У сваком случају, постигнута 
је сагласност да је неопходно да се 
заједнички и снажно, свако из свог 
угла и према надлежностима анга-
жује, како би у што краћем времен-
ском периоду настали проблем био 
решен, а Министарство привреде ће 
пратити ситуацију и активно учество-
вати у решавању актуелне ситуације, 
те да ће помоћи у изналажењу конач-
ног решења.

Фабрика бакарних цеви почела 
је да ради пре четири деценије. Скоро 
све време била је један од највећих из-
возника у овом делу Србије.

С. Вукашиновић
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Људи компетентни за песмарице про-
цењују да је у љубавној лирици Млађи  
био најуспешнији. Али, приметио сам, 
са више емоција слушаоци доживљавају 
његове родољубиве песме. Многи и об-
разе квасе. Нисам додуше био сигуран у 
дијагнозу разлога:  да ли плачу због жало-
стивог садржаја или начина како песме 
рецитујем. 
Од деце Војислава Млађег, 2007. доче-
кала је само кћер Катарина. Тада је с 
теретом година на леђима шетала Мо-
старом. Шта је даље било она сигурно 
зна.
Данас, када се прагматична политика 
састоји у игнорисању чињеница из реал-
ног живота и када је  Србија  занемела о 
делу своје пропасти, песникове књиге су 
(не)пожељни сведоци. У страху да нису 
довољно дубоко покопане, великолати-
нични шовинисти повремено баце по 
коју лопату на њихову хумку, окрећући 
се потом да виде имају ли следбенике. 

Нисам се уписао у тај хор за посмртно 
опело.
Напротив. 
Ископирао сам и укоричио његово пес-
ништво у књигу са хиљаду листова.
Не смета њена обимност формата А4  
и тежина.
Ставља до знања да  се реликвија не из-
носи из куће. 

Материно срце 

Рањеник на тврдом болничкоме одру, 
Десница му рука крвљу обливена.
Над одром његови родитељи сузни
И сестрица нежна и љубљена жена.

 „Шта волите више: руку или живот?“
 – Пита лечник тихо и што може 
тише.
„Без руке ће јунак и живети можда, 

Али с руком никад! Шта волите више?“
А сестра ће рећи: „Та рањена рука
Није рука даљног туђинца војника!
То је рука мога јединога браце!
Она ми је понос! Она ми је дика!“

„Њом ме је на игру водио к'о дете;
 Њом ће ме извести кад ми дођу свати; 
 Не тражите руку мог рођеног браце,
Њу не могу дати! Њу не могу дати!"

А жена: „Том руком коју крвца роси, 
И због које, можда, њему нема спаса, 
Некад ме је нежно милов'о по коси
И грлио чврсто око витког стаса.“ 

„Та је рука моја! Она ми је некад
 Дарована Богом пред лицем олтара;
 Не траж'те ми оно што не могу дати!
 Домаћин без руке - кућа без чувара!“

Тад устаде отац: „Ја сам стар и болан, 
Ал још није близу мог живота лука;
Тај што овде лежи то је мој јединац;
Он је оцу своме био десна рука.“

„Па зар да посечем стуб старости 
своје?
 То би било мрско и људ'ма и Богу!
 Тражите све друго, ал'  његову руку...
 Само то не могу! Само то не могу!“

„А ти добра стара“– окрете се лечник,
„Шта ти мислиш: овде шта би добро 
било?“
А мршава, стара, измождена жена, 
Са рукама тромо спуштеним у крило, 

Утучена црним, свирепим сазнањем, 
Као кип сеђаше у ћутању немом, 
А њено се добро материнско срце
Цепало пред страшном и грозном 
дилемом.

„Сец'те!– најзад старка прошапута 
ти'о.
„Што нежније само и лакше умете!
 Он је и без руке мени драг и мио!
 Он је моја љубав! Он је моје дете!“

Мати и син

„Шта ћеш, старка, овде, где куршуми лете,
На пољани смрти, сред крви румене?“
„Тражим мога Јову, моје мило дете!
 И носим му лепе чарапе шарене!“

„О, врати се стара! Залуд журиш тако
 Из далеких својих шумадијских страна:
 Јединац ти, бако, оболео лако, 
 И у Скопље пренет пре недељу дана!“
Забринута старка у Скопље се диже...
Преко безброј поља, брда и сувата
Пречицама жури, и, напокон, стиже
И закуца алком о болничка врата.

"Ко је?" – чу се. –  „Ја сам ратникова 
мати!
Родитељска љубав довела је мене!
Тражим мога Јову, моје мило дете, 
И носим му лепе чарапе шарене!“

– „Ту је!“ Она уђе, и , дршћући, гледа
Све постеље редом, што око ње стоје:
„Боже, да л' је овде? Камо мога чеда?“
Док, одједном, кликну: „Јово, очи моје!“

„Како наши дома?“–  пита син полако.
„Шта те нагна, нано, чак довде до 
мене?“
„Здраво су! Не брини! Ја дођох, тек 
тако.
И носим ти, ево, чарапе шарене!

Да ти их навучем, дед'  овамо брже!
Носићеш их с диком - нек је слава Богу!“
Па покривач диже, ал' хитро се трже 
Јер спази патрљке - одсечених ногу!

Но уздржа срце, да бол не потече, 
И не даде сузи, да из ока кане, 
Већ покривач спусти, и с поносом рече:
„Жив ми био, синко, и срећне ти ране!“

Потом се јединцу наднесе над груди
И бледу му главу оберучке узе
И љубљаше дуго... Сви присутни људи
Посматраху ћутке, и брисаху сузе...
  
Огрешење према мртвом песнику не 
може да погорша  његов данашњи поло-
жај у громогласној тишини.  Која тако 
много казује.
Нове лоше вести само нама могу да 
стигну. Зато је незаборав  његовог пес-
ништва  потребнији данашњим акте-
рима живота. 
Када се појединац или група нађу у ла-
виринту природе те ожеднели стану 
поред кладенца да се напију воде, ако не 
знају одакле су дошли, тешко су залута-
ли, неће  знати којим путем да наставе. 
Лужничани би рекли да песник и зажма-
лом народу светли пртину.

Јован Г. Стојадиновић
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„Звезда“ и „Бор“ ускоро опет у 
истом „шеснаестерцу“

Поводом стогодишњице борског фудбала

БЕОГРАД. – Поводом стогодишњице борског фудбала, стручни штабови Фудбал-
ског клуба „Бор“ и београдске „Црвене звезде“, уочи Нове године, договорили су 
пословно-техничку сарадњу и одигравање пријатељске утакмице. На терен стади-
она „под пиритом“, после пет година, истрчаће и пионири и омладинци два клуба, 
а први борски и тим црвено-белих одмериће снаге након тога. 

Последњу пријатељску утакмицу „Бор“ и „Звезда“ одиграли су марта 2015. 
године. Фудбалери „Црвене звезде“ славили су тада победу на гостујућем терену 
са убедљивих 0:4.

Г.Т.В.

УКРШТЕНЕ  РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Кретање на скијама, 7. Занатлија, 14. Део филма, 15. Наука о језику, 17. 
Експеримент, проба, 18. Шаховска фигура, пешак, 19. Степен пуног развоја, 20. Попут, 21. 
Француска књижевница, Жорж, 22. Задњи део панталона, 23. Виноград (скр.), 24. Име оперске 
певачице Стојановић, 26. Преносна меница, 28. Комунални завод (скр.), 30. Јединица за снагу, 
31. Земљорадник (нем.), 32. Градско средиште, 35. Хемијскси елемент, бели метал, 37. Врста 
цвета, тулипан, 38. Посластица од теста (мн.), 39. Званично постављење на неки положај, 41. 
Горњи дом парламента, 42. Товар на рамену, 43. Вожња на санкама.
УСПРАВНО: 1. Одраз од земље, 2. Део одеће за главу, 3. Наречје једног краја, 4. Наш бивши 
авиопревозник, 5. Део хектара, 6. Грчко острво, 7. Немачки писац, Томас, 8. Део коњске опре-
ме, 9. Зимски месец, 10. Почетак трке, 11. Модел уређаја, 12. Метално ојачање, 13. Степен, 
ниво, 16. Родбина, сродство, 18. Војни споразум, савез, 21. Скијашка дисциплина, 22. Град 
у Француској, 25. Име глумице Михић, 26. Старогрчки мислилац, 27. Главни град Грчке, 28. 
Град у Далматинској загори, 29. Хладно годишње доба, 31. Део дрвета у земљи после сече, 
33. Планина код Сокобање, 34. Немачки писац, Јохан Волфганг, 36. Ловачки пас, 37. Хемијски 
премаз, 38. Златоносна река у Србији, 40. Ауто-ознака за Ваљево, 41. Симбол калаја.

Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: скијање, мајстор, кадар, граматика, опит, пион, напон, као, Санд, тур, вг, 
Милка, трата, кз, ват, паор, трг, никал, лала, пите, именовање, сенат, нарамак, санкање. 

波尔足球百年之际

“红星” 和 “波尔” 足球队即将在 
“十六” 中重逢

Планом експлоатације рудника "Чукару Пеки" није предвиђено измештање борског аеродрома у току експлоатације горње 
зоне, односно у првих десет до петанест година рада. - А. Миликић: Аеродром Бор треба да буде у саставу државног предузећа, 
система аеродрома Србије, како би се могао развијати. - На добитку ће бити не само Бор, већ и градови и општине у окружењу, 
пошто бржи развој аеродрома значи могућност за бржи развој туризма 

Аеродром остаје на територији града
Kаква је будућност борског аеродрома

波尔机场的未来

机场仍保留于市区

БОР. – Планом експлоатације руд-
ника "Чукару Пеки" код Бора није 
предвиђено измештање борског ае-
родрома у току експлоатације горње 
зоне, односно у првих десет до пета-
нест година рада. Предвиђена метода 
рада је без урушавања терена на по-
вршини, тако да неће бити потребе за 
његовим измештањем. Уколико након 
тога, приликом експлоатације доње 
зоне рудника "Чукару Пеки" буде 
потребе за тим, аеродром ће свакако 
остати на територији града. Алексан-
дар Миликић, градоначелник Бора, 
рекао је да треба очекивати да бор-
ски аеродром уђе у систем аеродрома 
Србије, што би требало да омогући 
његов бржи развој, јер ће држава пре-
узети бригу о његовом уређењу. Тиме 
ће на добитку бити не само Бор, већ 
и градови и општине у окружењу, по-
што бржи развој аеродрома значи мо-
гућност за бржи развој туризма. 

- Аеродром у наредних 10-
15 година, док траје експлоата-
ција горњег слоја унутар "Раките 
Зијин", неће бити измештен, а на-
кон тога ће морати. У међувремену 
ће се радити планска документа и 
мерење утицаја на животну среди-

ну, мерење утицаја ветра - свега 
онога што мора да се прође и већ ће 
се знати локација где ће аеродром 
бити исељен на територији гра-
да Бора. И то је за нас јако добро. 
Разговарајући са људима из Владе 

Републике Србије, дошли смо до 
закључка да Бор мора и треба да 
пренесе аеродром у систем аеро-
дрома Србије који омогућава да се 
мали аеродроми развију и подигну. 
Не заборавимо да је "Kонстантнин 

Велики" у Нишу ушао у тај систем 
и  да је велика инвестиција дошла 
од стране државе, да су Лађевци до-
били нову писту и нову зграду. Пре 
петнаестак дана ушао је Поникве 
и следећи је Бор иако је требало 
да буде један од прва два у систему 
аеродрома Србије. Треба да буде у 
саставу тог државног предузећа, 
како би се могао развијати. Нико 
не жели да прода аеродром Бор, 
нити да га поклони, како зли јези-
ци причају. Тражимо право и нај-
боље решење како да га развијемо 
у будућим годинама - истакао је Ми-
ликић. 

Аеродром у Бору изграђен је 
1985. године, са пистом дугачком 
1.080 метара и широком 30 метара, 
довољном за спортске и мање пут-
ничке авионе. Последња већа ре-
конструкција и значајније уређење 
било је 2012. године. У Србији два 
аеродрома спадају у прву категорију 
- београдски "Никола Тесла" и нишки 
"Kонстантин Велики", док су у дру-
гој категорији мањих аеродрома они у 
Бору, Вршцу, Батајници, Лађевцима и 
Поникве у Ужицу.

Ј. Станојевић
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БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Марко Кртинић, девет-
наестогодишњак из Бора, победник је другог 
богојављенског пливања за часни крст које је 
19. Јануара одржано на борском језеру. Мар-
ково прво учешће и прво место међу храбрима 
који су се усудили и окушали да по хладном 
јануарском дану пливају у леденој води. Ове го-
дине надметало се чак 34 такмичара. Најмлађи 
је био осамнаестогодишњи Гаврило Средоје-
вић, а најстарији Браца Ћосић, рођен 1952. 
године. 

- Желео бих да се захвалим на труду, за-
лагању и атмосфери коју су учесници напра-
вили. Један прелепи догађај, стварно. Моји 
навијачи су веровали да ћу победити. Био 
сам спреман. На крају, није ни било важно 
ко ће победити. Иначе, тренирам пливање 
и надам се да ћу и наредних година имати 
запажен успех на овој манифестацији – иста-
као је Кртинић коме је припао златник, пехар, 
новчана и робна награда. Александар Мили-
кић, градоначелник бора, уручио је медаље и 
свим учесницима. 

- Бог се јави, ваистину се јави! Прво 
да захвалим свим такмичарима на одважном чину и да им пожелим још пуно оваквих 
надметања. Оно што је важно је да је пливање протекло у најбољем реду, да су организа-
тори били успешни, а радује и да је велики број наших суграђана дошао овде да заједно 

поделимо радост божију. Ово постаје традиција. Сигуран сам да ћемо из године у годину, 
заједно са црквеном општином бор, организовати све боље пливање за часни крст. Лично 
обећавам да ћемо наредне имати већи број учесника, али и бољу организацију, пре свега, 
када је реч о смештају наших такмичара – нагласио је Миликић. 

Друго богојављенско пливање за часни крст одржано је у организацији црквене општи-
не бор и туристичке организације, уз помоћ јавних и јавно-комуналних предузећа, установа и 
спортског савеза града. Покровитељ је био град Бор. 

Ј. Станојевић  

IZ STAROG ALBUMA

Научници направили  
злато од пластике

Племенити метали остају у земљи

Годинама је злато 
било обележје богат-
ства и моћи. Због зла-
та су се водили рато-
ви, убијали владари, 
али и освајала до тада 
неосвојена подручја

С годинама злато 
је некако изгубило на ек-
склузивности, али не и на 
вредности. Група научни-
ка са Универзитета ЕТX у 
Цириху осмислила је како 
произвести злато у лабора-
торији. И то не било какво 
злато. Њихово злато тежи пет до 10 пута мање од традиционалног 18-каратног злата и 
могло би се употребљавати за позлаћивање накита који би тако задржао своју вредност, 
али био знатно лакши, преноси "Блиц".

И док је класична мешавина 18-каратног злата направљена од три четвртине зла-
та и једне четвртине бакра, ново злато је направљено од протеинских влакана и поли-
мера латекса, како би се створила матрица у коју се углављују танки дискови златних 
нанокристала. Звучи компликовано? Поједностављено можемо рећи да су створили 
злато од пластике. Kако објашњава један од професора који су учествовали у изради 
Рафаеле Мезенга, ново злато има све одлике пластике и злата. Лагано је, ако падне на 
чврсту подлогу звучи као пластика, али сјаји попут злата и може се обрађивати као и 
класично злато.

Научници су чак открили и како мењати састав злата, како би прилагодили чвр-
стоћу материјала. Тако могу да створе било какву врсту злата, чак и у различитим 
бојама. Мезенга истиче како би се пластично злато могло користити за накит, али и у 
електроничким уређајима, као што су паметни телефони или телевизори. Научници су 
већ патентирали своје пластично злато и цео поступак израде, па бисмо у будућности 
пластично злато могли видети и у практичној примени. 

 
Извор: Спутник

Француски власници Борског рудника чинили су све како би онемогућили или бар 
одложили изградњу Електролизе, јер им је извоз блистер бакра из Бора омогућавао да са 
бакром неконтролисано извозе злато, сребро и дуге вредности. У годишњој производњи 
40.000 тона блистер бакра, колико се производило у годинама пре њене изградње, налази-
ло се, по француским подацима, најмање 2.000 килограма злата и 6.000 килограма сребра. 
Само приходима од злата и сребра "покривани су" сви трошкови производње бакра. 

Против таквог начина експлоатације борског рудишта били су многи југословенски 
политичари, а нарочито економисти и заступници интереса домаћег капитала. Француски 
интереси у Kраљевини Југославији имали су великог заштитника у личности краља Алек-
сандра Kарађорђевића и тек пред његову погибију постају гласни захтеви да се онемогући 
извоз племенитих метала. Августа 1934. године југословенска влада донела је уредбу о 
надзору производње и употреби племенитих метала којом су произвођачи постали обавез-
ни да све племените метале произведене у земљи продају Народној банци KЈ по тржиш-
ним ценама формираним на Лондонској берзи метала (исплата у динарима). Већ 1935. 
Борски рудник је предао НБ 2.000 килограма злата. Доласком на власт др Милана Стоја-
диновића, експонента домаћег финансијског капитала, мења се и политика према Фран-
цуској, а повећава и притисак на власнике Борског рудника. Припремајући борбу за пре-
расподелу прихода борског рудишта, Стојадиновићу и његовим сарадницима није била 
непозната права вредност Електролизе и Златаре, па су ултимативно тражили да се у Бору 
изграде најсавременији погони за производњу електролитног бакра и племенитих метала. 
На снимку из старог албума: председник југословенске владе Милан Стојадиновић гово-
рио је на великој светковини (2. јуна 1938. године) поводом почетка рада Електролизе.

Ј. С. 

科学家用塑料制成黄金

贵金属保留在国内

Први до циља 
Марко Kртинић
在波尔湖主显节又为圣十字游泳

马克·科尔帝尼奇第一到终点线

На Борском језеру поново се на Богојављење пливало за Часни крст


