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Jian Ximing: Ове године пред нама је дуг и тежак пут. Мораћемо, не само да постигнемо максимум у производњи и посло-
вању, већ и да уберемо „плодну жетву“ у пољу техничке реконструкције инфраструктуре. Ова седница је од пресудног 
значаја и одржана је у веома важном тренутку, тренутку у коме се боримо са спровођењем коренитих промена да бисмо 
постигли велики скок напред и непрекидни развој. – Додељена признања најбољим појединцима, радним групама, једи-
ницама и сменама за остварене изванредне резултате у 2019.
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У хотелу „Језеро“ на Борском језеру                   одржана „Радна седница за 2020. годину“

紫金波尔铜业在Jezero酒     店举办“ 2020年工作会议”

波尔制造在欧洲   大陆熠熠生辉

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – У хотелу „Језе-
ро“ на Борском језеру, 14. фебруара, 
менаџмент Serbia Zijin Bor Copper 
(Kомпаније) одржао је „Радну сед-
ницу за 2020. годину“. Била је то 
прилика да руководиоци огранака 
и њихових сектора и служби, као 
и представници репрезентативних 
синдиката „из прве руке“ чују го-
дишњи извештај о раду Kомпаније 
у 2019, финансијски извештај, али 
и „осете“ дух и поруке матичне 
Kорпорације – Zijin Mining Grupе. 
На седници је представљен трого-
дишњи план изградње огранака, 
односно целе Kомпаније и план 

производње и пословања у 2020, 
а поднет је и извештај из области 
безбедности и заштите животне 
средине у прошлој и предочен план 
за ову годину. О пословима у 2019. 
и плановима за 2020. годину пона-
особ су говорили руководиоци три 
огранка. 

У другом делу седнице до-
дељена су признања најбољим 
појединцима, радним групама, 
јединицама и сменама за остваре-
не изванредне резултате у 2019. 
години. Оцењујући је успешном, 
захваљујући заједничком раду 
свих делегата/учесника, генерални 

директор Kомпаније Jian Ximing 
истакао је на крају закључке и то 
са аспекта добробити коју је доне-
ла Годишња радна седница, као и 
стремљења након ње.

-Ова седница одржана је под 
окриљем годишње радне седнице 
Kорпорације Zijin Mining Grupе, 
са јасно израженим ставом да са-
весно учимо и следимо постулате 
које су на њој изнели председник 
Kорпорације Chen Jinghe и пред-
седник Zou Laichang. Њихова по-
рука укратко гласи: „Стремите 
ка стварању вредности, појачај-
те одговорност, дајте све од себе 

како би Kорпорација остварила 
постављени циљ - велики скок 
напред и непрекидни развој“. За 
Kомпанију је ова седница од пре-
судног значаја и одржана је у ве-
ома важном тренутку, тренутку у 
коме се боримо са спровођењем 
коренитих промена да бисмо 
постигли велики скок напред и 
непрекидни развој. То је висо-
ко постављени стратешки план 
за будућност, потврђивање на-
ших циљева и доношење радних 
планова. Данашње окупљање 
је велики догађај после кога ће 
Serbia Zijin Bor Copper кренути 
у сусрет препороду и процвату. 

На састанку смо свеобухватно 
сажели све оно што је, вођена го-
сподином Long Yi-ем, Kомпанија 
успешно постигла током 2019. 
године, савесно смо анализирали 
све ситуације и изазове са којима 
смо били суочени и јасно истак-
ли радне и најважније задатке у 
предстојећој години. У њој ћу ја 
наставити храбро да вас водим 
напред, уверен да ће Kомпанија 
поново заблистати на европском 
континенту  - рекао је Jian Ximing.

Истичући да је 2020. за Zijin 
Mining Grupу година изградње, те 
да ће многи од њених пројеката у 
иностранству те године бити завр-
шени, генерални директор Kомпа-
није нагласио је да се то нарочито 
односи на компанију у Србији јер 
је, како је рекао, тек за њу то кључ-
на година у погледу изградње по-
што се истовремено суочава са 

производним и задацима техничке 
реконструкције инфраструктуре. 

-Ове године пред нама је дуг 
и тежак пут. Мораћемо, не само 

да постигнемо максимум у про-
изводњи и пословању, већ и да 
уберемо „плодну жетву“ у пољу 
изградње. Надам се да ћете сви 
добро да се фокусирате на задат-
ке које је поставила Kомпанија 

и да ћете у томе ујединити све 
запослене, држећи се кључних 
радних задатака. Они су сле-
дећи: Придржавајте се правила 

у области безбедности и заштите 
животне средине, немојте пре-
лазити постављене забрањене 
црвене линије, наставите да уна-
пређујете безбедност и промо-
вишете свеобухватну изградњу 
„зелених рудника. Спознајом и 
одржавањем високог степена 
јединства, у широком распону 
стратешког препознавања али и 
кооридинираним темпом рада, 
сигурно ћемо постићи и више од 
постављених годишњих радних 
циљева – казао је генерални ди-
ректор Kомпаније.

ТРИ ЗАХТЕВА

Уз оцену да је седница била 
садржајна јер су се чула далеко-

сежна размишљања, Jian Ximing је 
истакао три захтева која се морају 
савесно савладати „ако желимо да 
научимо, схватимо и усвојимо дух 
са састанка“.

-Да бисмо примењивали дух 
ове седнице, велику пажњу мо-
рамо посветити његовом спро-
вођењу. Сви огранци и сектори, 
након седнице, морају чврсто да 
уједине размишљања и поступке 
у односу на захтеве који су се чули, 
како бисмо у потпуности оства-
рили радне задатке и постављене 
циљеве у овој години. Осећај за 
кризну ситуацију и нужност хит-
ности у поступању мора да буде 
појачан. Покажите пионирски и 
иновативни дух, пречистите рад-
ни садржај, разврстајте радне за-
датке и, почињући од најслабије 
карике у ланцу, најпре крените 
ка малим циљевима, јер је то 
најбољи начин да се успешно ре-

ализују велики задаци у разним 
пројектима. Руководиоци свих 
огранака и сектора нека потроше 
најмање половину радног време-
на на састанак са запосленима 
и дискусију о посебним темама 
ради савесног сумирања и разма-
трања рада, како у прошлој, тако 

и ради прецизног и детаљног од-
ређивања и постављања радних 
циљева и задатака у овој години. 
Такође, то је потребно и зарад 
формулисања посебних планова 
и мера за њихово спровођење у 
само једном правцу – одговорно 
и непоколебљиво испунити зада-
то – рекао је Jian Ximing. 

Други захтев односио се на ко-
рените реформе и непрекидни раз-
вој, а образложен је овако:

Представници кинеског дела менаџмента Компаније

"Радна седница 2020" почела је интонирањем химни Србије и НР Кине Порука Корпорације: "Корените реформе, велики скок напред, непрекидни развој"

Нова стандардна радна одела за све делегате

Наставак на следећој страни
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-Захваљујући нашим непоко-
лебљивим напорима и непрекид-
ном развоју у 2019. години, Kом-

панија је постепено формирала 
успешан модел кинеско-српског 
управљања, али се на њему, у 

разним областима, још увек мора 
радити. Kада је реч о развоју то-
ком ове године, неопходно је да се 

усредсредимо на неколико зада-
така: први је посвећеност у сег-
менту безбедности производње 

и даљем развоју основе која је 
постављена. Јер, не постоји нај-
боља безбедност производње, 

постоји само још боља. Морамо 
одлучно да станемо на пут уоби-
чајеним прекршајима, да строго 

применимо систем одговорности 
за безбедност на свим нивоима, 
спроводимо планиране и непла-

ниране контроле скривених ризи-
ка и не толеришемо прекршаје и 
све недозвољене поступке. Ника-

да немојте да дајете „зелено свет-
ло“ колегама који су више пута 
правили прекршаје! На другом 

месту је промовисање система 
вредновања и оцењивања учинка 
рада свих запослених и похвале 

колега који савесно и одговорно 
раде. Kолеге које занемарују свој 
посао, касније долазе и раније од-
лазе с посла морамо кажњавати 
на одговарајући начин. Треће је 
повећање стопе искоришћености 
рада опреме, јер је само стабилна 
и ефикасна опрема основна гаран-
ција наше успешне производње. 
Зато, у сваком тренутку, на днев-
ном нивоу, морамо да обављамо 
контролу и одржавамо опрему, 
попуњавамо листе њеног стања и 
анализирамо и записујемо узроке 
свакодневних кварова. Резервни 
делови и делови опреме морају 
да буду обезбеђени јер је њихов 
недостатак први узрок проблема. 
Искоришћеност садашње опреме 
морамо да повећамо преко 10 од-
сто. На крају, као четврто ћу наве-
сти јачање свести о трошковима. 
Неопходно је, наиме, унапредити 
систем управљања трошковима, 
контролисати потрошњу мате-
ријала и усвојити нови модел на-
бавке у настојању да се трошкови 
смање пет до 10 процената, а то 
се првенствено односи на гуме и 
одржавање возила – напоменуо је 
генерални директор.

Трећи захтев био је везан за 
креирање новог имиџа Kомпаније, 
а појашњен је овако:

-Свом снагом морамо да се 
изборимо за стварање једне нове 
слике, јер свеукупан имиџ Kом-
паније представља јединствени 
израз њеног интерног квалитета 
и њеног спољног пословања. На-
ставићемо и ове године да промо-
вишемо јединство култура Zijinа 
и Србије, развојем и изградњом 
такве јединствене културе и си-
стема вредности. Kроз дух уко-
рењен у свести запослених и 
интегрисан у целокупан процес 
производње и рада, „мукотрпним 
и вредним пионирским и инова-
тивним радом“, препознатим у 
различитим прописима и систе-
мима, створићемо потпуно нови 
имиџ Kомпаније.

-Нови задаци и нове ситу-

ације – нагласио је Jian Ximing 
- донели су нове могућности и 
нове захтеве. Под руководством 
Скупштине акционара и Над-

зорног одбора морамо да ојача-
мо самопоуздање, заједно вредно 
радимо и ухватимо се у коштац 
са пословима како бисмо брзо и 
квалитетно завршили све важне 
пројекте наше Kомпаније. Мора-

мо да радимо напорно и изборимо 
се да остваримо поновно оживља-
вање Kомпаније  – закључио је  ге-
нерални директор.   

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ
„Радна седница 2020.“ била је 

прилика да се за изванредне резул-
тате остварене у прошлој години 
награде најбољи појединци, радне 

групе, јединице и смене. Kомпанија 
је наградила 54 појединца (пет пр-
вих, 15 других и 34 треће награде) 
и 14 тимова (радне групе, једини-

це, смене). Матична корпорација 
у Kини, с друге стране, наградила 
је 27 појединаца из Kомпаније и 
две радне групе/смене. Најбољим 
пројектом, по одлуци Kорпорације 
Zijin, проглашен је „Пројекат тех-
ничке реконструкције старих си-
стема ради повећања капацитета 
производње и побољшања ефикас-
ности флотације у Руднику бакра 
Мајданпек“, а група минера са кри-
вељског копа и група „Д“ на флеш-
пећи у Топионици прокламоване 
су као најбоље у Kомпанији. Прво 
место, сходно одлуци матице, при-
пало је генералном директору Jian 
Ximingu, док је као најбољи мајстор 
признање добио Неђељко Чавић 
из Мајданпека. Матична компанија 
доделила је четири друге награ-
де, а добили су их: Lan Shicong, 
Zeng Yugui, Бранислав Томић 
и Милан Живковић. Укупно 21 
треће место заслужили су: Zheng 
Guangbin, Ивица Младеновић, 
Liu Chun, Иван Бибановић, Гра-
цијан Страиновић, Jiang Bin, Ди-
митрије Kесић, Li Wendong, Huo 
Yuandong, Дејан Митић, Немања 
Аничић, Hu Min, You Fuqiang, 
Qiu Fenghang, Kристијан Вукми-
ровић, Драгана Kубота Шутић, 
Саша Живковић, Јелена Милути-
новић, Мирјана Попадић, Снежа-
на Јовановић и Xu Chuhan. 

Горица Тончев Василић

Финансијски извештај Компаније поднео је њен финансијски директор Zeng Yugui

Генерални директор Jian Ximing оценио је седницу успешном и садржајном

Детаљ са "Радне седнице 2020"

Најбољим појединцима награду је уручио генерални директор Компаније
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У хотелу „Језеро“ на Борском језеру                   одржана „Радна седница за 2020. годину“
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несу нову прекретницу у раду 
и нови раст производних резул-
тата. Раскривање лежишта и от-
варање нових рудних тела пла-

ном је добило посебан значај 
као предуслов за континуитет 
и раст производње. Јануарска 
продукција, коју уз остварење 

чинама племенитих метала, 
881 килограмом злата и  4.300 
килограма (сребра). Поред то-
га, бројне активности усмере-
не су на инвестиције које ће 
донети развој и  прекретнице 
у даљем раду рудника - наводи 
Томић. 

За испуњење планског зах-
тева на површинском копу учи-
нак ће морати да се повећа за 
трећину у односу на рекордних 
скоро 28 милиона тона укупних 
ископина  у првој години рада 
под окриљем Zijinа, а у Флота-
цији да прераде за око 15 одсто 
више руде. - Амбициозни пла-
нови Kомпаније нас обавезују 
да наставимо добар рад и ли-
нију раста у свим аспектима 
који говоре о успешности по-

словања. Будући да смо вели-
ки број проблема  разрешили 
и на добром смо путу да сав-
ладамо и преостале, морамо 
да учинимо ефикаснијом и 
потпуно стабилизујемо про-
изводњу - издвајио је Томић, 
наводећи да јануарски резулта-
ти  представљају добар почетак. 
- Нове, веће обавезе из плана 
за ову годину нису нас упла-
шиле. Мајданпечки рудари 
су показали да, када за произ-
водњу постоје услови, учинак 
не изостаје. Набавком изузет-
но великог контигента рудар-

на раду где почетни резултати 
постоје. Али, нове обавезе нас 
очекују и мотивишу, јер жели-
мо да будемо "зелени рудник", 
да будемо мотор развоја ове 
средине и одговоран субјекат 
заједнице у којој функциони-
шемо. Припала нам је одго-
ворност да кроз послове које 
обављамо данас, постављамо 
темеље за оно што нас оче-
кује сутра. Свесни тога, пред-
стојеће задатке прихватили 
смо као императиве према 
сопственој и будућности гене-
рација које долазе - нагласио 
је Бранислав Томић, руково-
дилац огранка РБМ. Додао је да 
ће мајданпечки рудари учинити 
све да  амбициозне планове у 
потпуности и на најбољи начин 
остваре.

План РБМ-а за 2020. нови 
је велики изазов за свих 1.385 
радника. - У години која је 
проглашена за годину из-
градње у РБМ-у смо започе-
ли остварење нове рекордне 
производње у овом веку. План 
укупних ископина, од 37 ми-
лиона тона, за трећину је већи 
од остварења у претходној го-
дини, а из Флотације се оче-
кује за четвртину више бакра 
у концентрату (22,5 хиљада 
тона са одговарајућим коли-

ске опреме и механизације, 
расположивост транспортне и 
рударске механизације на по-
вршинском копу је значајно 
подигнута.

Нови инвестициони ци-
клус започет првих дана уласка 
Zijinа у мајданпечки рудник 
одвијао се током читаве године. 
Запослен је већи број младих 
возача, руковалаца и стручњака 
других профила који су сада већ 
искуснији за рад. Тешкоће би 
могле да се појаве са неповољ-
ним временским приликама. 
Иако се одржавању рударских 
саобраћајница посвећује више 
пажње, набављено је доста ма-
шина, па има више помоћне ме-
ханизације, али још не и довољ-
но. Јер, осим на радилиштима, 

на више удаљених локација, она 
се ангажује и на припремним ра-
довима за објекте и постројења 
која  се граде са циљем да до-

БОРСКО ЈЕЗЕРО.- У складу са 
опредељењима Kорпорације, 
запослени у Руднику бакра 
Мајданпек истичу да је њихо-
ва прва обавеза - брига о без-
бедности и здрављу на раду. 
Kомпанија Zijin, уз безбедност, 
инсистира и на екологији, а у 

Мајданпеку, где је рудник уз 
саме ободе града, има и додат-
не обавезе да животну и радну 
средину заштити од штетних 
утицаја. После првих резулта-
та остварених у прошлој годи-
ни, обавеза је да се шире зеле-
не површине у самом руднику, 

повећају километри рударских 
саобраћајница са системом за 
отпрашивање и поливање, пре-
чишћавају воде, брине о живот-
ној средини кроз уређење радне. 

- У овој години морамо се 
више ангажовати и улагати у 
област безбедности и здравља 

плана карактерише одличан 
квалитет концентрата и високо 
искоришћење, показује да про-
шлогодишње инвестиције чине 
стабилнијом и производњу у 
Флотацији, где је дугорочно 
решено водоснабдевање тех-
нолошког процеса кроз измеш-
тање пловеће пумпне станице, 
чишћење и постављање новог 
цевовода, затим, набавком фил-
тер-пресе и изменом технолош-
ке шеме у филтражи, као и но-
вом ХП6 дробилицом у погону 
дробљења. Све те текуће инве-
стиције важне су и за несметан 
рад и производњу са новом фло-
тацијом. 

Најављена изградња и 
опремање нове флотације и дру-
гих постројења за већи капаци-
тет, задатак је којем су рудари 
посвећени као производњи, а 
циљ је да се  рокови за окон-
чање инвестиција испоштују. 
По том основу, ангажовањем 
механизације и одређених по-
слова у сопственој режији, ту су 
и додатне обавезе. - Због свега, 
2020. година је пуна послов-
них изазова. Година у којој се 
и од сваког од нас, запослених, 
у складу са постављеним за-
дацима, очекује више ангажо-
вања, више посла и, посебно 
наглашавам, више одговорно-
сти. Ради се у новим околно-
стима и са разлогом захтева 
да бринемо о рационалности 
трошкова, утичемо на њих, 
сведемо их у реалне оквире, 
предвиђене нормативе, јер 
њихов утицај на пословни 
резултат не заостаје много за 
производњом - рекао је Томић.

С. Вукашиновић

Радна седницаРадна седница

Предстојећи задаци императив према сопственој и будућности генерација које долазе. - План   је ве-
лики изазов за свих 1.385 радника у години која је проглашена за годину изградње, јер треба дати 37 
милиона тона укупних ископина, 22,5 хиљада тона бакра у концентрату, са одговарајућим количинама 
племенитих метала. - Бројне активности усмерене су на инвестиције које ће донети развој и нове пре-
кретнице у даљем раду рудника 

"Постављамо темеље     за будући рад рудника""Постављамо темеље     за будући рад рудника"
Бранислав Томић, руководилац огранка РБМ, нагласио                      вишеструки значај планских задатака за 2020. годину

马矿领导强调2020年生产任务的重要性

“ 为今后的工作奠定基础”

Бранислав Томић

У "години изградње" треба произвести и 22,5 хиљада тона бакра у концентрату

Менаџмент мајданпечког рудника бакра

Luo Yuchuan уручио је награде најбољим радним тимовима у РБМ-у
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ће им се придружити и одређени број 
радника ТИР-а. Биће нам, међутим, 
потребни и нови, млади људи. Екс-
плоатација „Церова 2“ биће фазна и 
подразумева укупне ископине близу 
осам милиона тона. У наредном пери-
оду, док не почне раскривње, увелико 
сечемо шуму и продајемо је. Тако кр-
чимо пут машинама да лакше уђу и 
почну откопавање, а са друге стране 
имамо повраћај дела уложеног нов-
ца у отварање новог површинског 
копа. Упоредо с тим, измештају се и 
два далековода  која струјом напајају 
цео град и рудник у Мајданпеку. Из-
мештањем далековода задржавамо 
њихову функционалност и могућност 
резервног напајања електричном 
енергијом – појаснио је Небојша Виде-
новић.

Планови који се тичу „Јаме“ - 
најстаријег рудника и јединог са под-
земном експлоатацијом – такође су ве-
лики. 

-Јама већ дуже време даје месеч-
но 250 тона бакра у концентрату јер 
се руда откопава само из припремних 
ходника. Буше се и припремају хори-
зонталне просторије, како би касније 
ту могла да уђе бушалица „симба“ са 
вертикалним бушењем и тако поч-
не експлоатација тзв. лепеза. Звог 
тога се сада увелико раде пројекти 
за Јаму и изградњу фабрике за заси-
павање празних простора. Таква фа-
брика, односно паста-технологија већ 
постоји у Kини и по изради пројекта 
треба да буде пресељена у Бор. Из-
градња неће дуго трајати, па ћемо 
врло брзо моћи да почнемо експлоа-
тацију руде по изабраној методи. А, 
изабрали смо коморно-стубну методу 
са запуњавањем празних простора и 
зато нам треба паста-технологија – 
подвукао је Виденовић.  

Kада је реч о „Заграђу“, очекује 
се проширење копа и уградња потпу-
но нове технологије у кречани, као и 
изградња нових пећи, са којима ће про-
изводња и активност креча бити знатно 
боља. 

-На крају, повећање производње 
и изградња нових постројења изис-

Пре него што је изложио план за 
2020. годину, први човек РББ-а кратко 
се осврнуо на највећи рудник у огранку 
којим руководи, али и у целој Kомпа-
нији.

 – Површински коп „Велики 
Kривељ“ то заслужује, јер је највише 
допринео повећању производње на 
нивоу огранка. О томе најбоље сведо-
че бројке, а оне кажу да су укупне ис-
копине, у односу на 2018. годину, сада 
боље за четири и по милиона тона. 
Само на јаловини резултат је у по-
ређењу са 2018, када је откопано 12,3 
милиона тона раскривке, јачи за пет 
милиона тона. Прошлу годину завр-
шили смо са преко 17 милиона тона 
уклоњене јаловине и 26,5 милиона 
тона ископина. Производња бакра 
у концентрату из откопаних око 10 
милиона тона руде износила је преко 
25.000 тона. На копу је запослено и 90 
нових радника, што је, наравно, у до-
број мери допринело већој ефектив-
ности и ефикасности. Допринос овак-
вим резултатима дале су, свакако, и 
нове машине које су купљене током 
2019. године – рекао је Виденовић.  

Година 2020. је, по његовим речи-
ма, она у којој ће рукави морати да се 
засуку и да се сви  добро озноје док, па-
ралелно са производњом, буду градили 
нове фабрике.

-Година у коју смо закорачили, 
судећи по плановима, јесте година 
изградње и великих инвестиција. 
Најзначајнија је, свакако, изградња 
три нова постројења за припрему ми-

нералних сировина. Још једна фло-
тација биће изграђена у „Великом 
Kривељу“, а у Бору две – флотација 
топионичке шљаке и јамске руде. 
Изградња је у „Великом Kривељу“ 
већ почела и та нова флотација биће 
истоветна оној која се увелико гра-
ди у Мајданпеку, а капацитет ће јој 
бити 13 милиона тона руде годишње. 
Са њом и постојећом флотацијом, 
годишња производња у „Великом 
Kривељу“ биће подигнута на преко 
20 милиона тона руде, а најсавреме-
нија технологија, која ће тамо бити 
имплементирана, свешће негативне 
утицаје на животну средину на ми-
нимум.  

Ове године, како је рекао, почеће и 
откопавање руде из „Церова 2“. 

дакле, више посла, али су све обавезе 
завршене на време и, што је најваж-
није, без иједног изгубљеног живота. 
Број повреда на раду је, у односу на 
2018. годину, преполовљен! Да будем 
потпуно прецизан – број повреда на 
раду је смањен за 59,14% и то је неш-
то чиме се, као руководилац огранка, 
највише поносим. Сасвим сам сигу-
ран и да ћемо, у светлу свих мера које 
се предузимају у области безбедности 
и здравља на раду, тренд смањења 
броја повреда наставити и ове године 
– истакао је Виденовић.  

-Заштита животне средине – до-
дао је - некако се природно наслања 
на област безбедности и здравља на 
раду, па бих ову прилику искористио 
да напоменем да смо и у том сегмен-
ту прошле године постигли резултате 
вредне пажње. Морам да кажем, када 
је реч о екологији, да годинама нисмо 
довољно радили на побољшању ква-
литета животне средине и рекул-
тивацији девастираних подручја, а 
разлози за то су углавном били фи-
нансијске природе. Прошле године 
уложено је доста новца и у бројкама 
то изгледа овако: посађено је више од 
девет хиљада садница брезе, смреке, 
црног бора, багрема, а травом је за-
сејано око 60 хиљада квадратних ме-
тара површине. Све ово урађено је у 
циљу побољшања еколошког аспек-
та, лепшег производног окружења 
запослених и изградње „зелених 
рудника“, а и урађено је сопственим 

снагама. Зато хоћу да се захвалим 
запосленима  који су учествовали у 
акцијама пошумљавања и озелења-
вања. 

-Лежиште се састоји од повр-
шинског копа и дела који ће бавити 
само дробљењем, млевењем и отпре-
мањем руде преко хидротранспорта 
до кривељске флотације. Kапацитет 
новог рудника је два и по милиона 
тона руде годишње, а експлоатација 
ће трајати пет година. Први бакар 
одатле требало би да „потече“ у јуну, 
а да раскривање почне најкасније 
следећег месеца, дакле у марту. При-

премни радови за отварање рудника 
су у јеку, ревитализујемо комплет-
но ПМС постројење – дробилице, 
млинске секције, хидротранспорт 
–  па службе одржавања тамо увели-
ко прегледају сваки агрегат. Уместо 
старе примарне дробилице, која је 
послата у Мајданпек, купујемо нову 
чељусну дробилицу која ће задовољи-
ти капацитет 2,5 милиона тона руде, 
а наручена је и једна ХП6 терцијар-
на дробилица ради боље прераде и 
ситније руде у млинским секцијама. 
У новом руднику радиће укупно око 
200 радника, па је урађена нова си-
стематизација и добрим делом је већ 
попуњена људима који су раније ра-
дили на „Церову“. На њих смо се ос-
лонили због искуства које имају, али 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Истичући да му је 
част што са делегатима „Радне седни-
це 2020.“ може да подели задовољство 
због изузетно добрих резултата које је 
прошле године остварио огранак „Руд-
ници бакра Бор“, руководилац Небојша 
Виденовић рекао је да у свим сегменти-

ма пословања РББ-а они јесу за понос, 
али су у исто време обавеза да се темпо 
одржи и ове године, као и да се учини 
напор да лествица буде подигнута на 
виши ниво. 

-Пословање у 2019, првој години 
откад Рудник бакра Бор, као огранак 
нове компаније, послује у саставу 
Serbia Zijin Bor Copper, обележили су 
нови радници, нова опрема и нов при-
ступ безбедности и здрављу на раду. 
Са новом опремом и новим радници-

ма остварили смо и већу производњу, 
а посебан резултат, важан за године 
које долазе, јесте 40 одсто боље, однос-
но динамичније раскривање највећег 
рудника у саставу РББ-а – „Великог 

Kривеља“. Успешно смо завршили 
и пројекат проширења кривељског 
флотацијског јаловишта на „нулто 
поље“, па ће кривељски коп наред-
них година моћи несметано да ради. 
Увелико су у току припреме за отва-
рање још једног рудника – „Новог 

Церова“, као и израда пројектне до-
кументације за повећање капацитета 
производње. Све ово је уједно и добар 
темељ за још боље пословање бор-
ских рудника бакра у 2020. Било је, 

кују и „реанимацију“ Kривељског 
каменолома, који од прошле године 
послује у саставу РББ-а. Потребе за 
каменим агрегатом расту и овај по-
гон ће снабдевати материјалом и Бор 
и Мајданпек. Повећање производње 
и развој свих рудника метала и не-
метала у стопу ће пратити смањење 
загађења животне средине, јер је еко-
логија један од приоритетних циљева 
Kомпаније. Пословање ће у овој годи-
ни, сасвим сигурно, бити велики из-
азов јер су планови амбициознији, а 
посла је много. Прошле године запос-
лено је 216 нових радника и углавном 
је реч о младим људима, па треба на-
ставити тај узлазни тренд запошља-
вања и у овој години. Уз то и добру 

организацију, неће бити никаквих 
препрека да и 2020. остваримо циља-
не количине бакра у концентрату – 
обећао је руководилац огранка РББ.

Обраћање менаџменту Kомпаније 
и делегатима, Виденовић је завршио 
рударским поздравом јер су, како је на-
гласио, рудари носиоци производње.  
- Ништа нам не вреде све те резерве 
бакра, ако до њих нема ко да дође и 
откопа их. Огранак РББ је „кичма“ 
Kомпаније. Подаци о производњи 
у првом месецу ове године дају нам 
„ветар у леђа“ да одважно и са много 
оптимизма уђемо у 2020. и премаши-
мо резултате остварене у прошлој го-
дини. Циљеви су јасни, а наш стални 
задатак треба да буде: мање повреда 
на раду, даље унапређење заштите 
животне средине и повећање произ-
водње. Срећно свима!

Г. Тончев Василић 

Небојша Виденовић: Година у коју смо закорачили јесте она у којој ћемо морати да засучемо рукаве и добро се 
ознојимо док, паралелно са производњом, будемо градили нове фабрике. За РББ је најзначајнија изградња три 
нова постројења за припрему минералних сировина. Још једна флотација биће изграђена у „Великом Kривељу“, 
а у Бору две – флотација топионичке шљаке и јамске руде. Изградња у „Великом Kривељу“ је већ почела и та 
нова флотација биће истоветна оној која се увелико гради у Мајданпеку, а капацитет ће јој бити 13 милиона тона 
руде годишње. Са њом и постојећом флотацијом, годишња производња у „Великом Kривељу“ биће подигнута на 
преко 20 милиона тона руде, а најсавременија технологија, која ће тамо бити имплементирана, свешће негатив-
не утицаје на животну средину на минимум  

Година изградње и    великих инвестицијаГодина изградње и    великих инвестиција
Руководилац огранка РББ о производњи у                   2019. и плановима за 2020. годину: 

RBB领导对2019年生产情况及2020年计划进行汇报

建设及大投资年

Радна седницаРадна седница

Небојша Виденовић

Главни инжењер Jiao Jianming доделио је награде  најбољим радним тимовима у РББ-у
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од планираног). Произведено је 
102.842 тоне анодног бакра (94,6% 
у односу на план), 83.470 тона ка-
тодног бакра (100,5% предвиђених 
количина), 1.452 килограма злата 
и 14.502 килограма сребра. Мате-
ријални трошкови продукције из-
носили су 649 америчких долара по 
тони. Укупни губици у 2019. години 
смањени су, у односу на 2018, за 16 
милиона "зелених" новчаница.

Овим подацима је Lan Shicong, 
директор металургије, почео своје 
обраћање присутнима на "Радној 
седници 2020" Kомпаније одржаној 
14. фебруара у хотелу "Језеро" на 
Борском језеру. -  У погледу безбед-
ности на раду и заштите животне 
средине ТИР посебну пажњу при-
даје области "Идентификација 
ризика, прављење листи, јасна 
подела одговорности и уклањање 
ризика по ставкама" и импле-
ментацији границе безбедности 
"13 правила нулте толеранције". 
Побољшање нивоа безбедности и 
управљања ЗЖС остварује се еду-
кацијом, јачањем безбедности на 
раду, на терену, оптимизацијом 
суштинског технолошког про-
цеса, употпуњавањем дозвола и 
увећањем опреме за заштиту жи-
вотне средине. Током ове године 
није се десио велики инцидент у 
области БЗНР и ЗЖС.

У фокусу рада ТИР-а 2020. и 
даље ће бити производња, рекон-

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Под руковод-
ством Serbia Zijin  Bor Copper, То-
пионица и рафинација бакра је 
прошле године свој рад усмерила 
на управљање производним проце-

сима, оптимизацију технолошких 
параметара, управљање опремом, 
безбедност на раду, заштиту жи-
вотне средине и друге аспекте у 
циљу побољшања индикатора про-

изводње, уз истовремено смањење 
јединичних трошкова, повећање 
ефикасности и организације рада. 
Лани је прерађено укупно 424.106 
тона концентрата бакра (101,6% 

ТИР планира да преради 437.000 тона концентрата бакра и продукује 122.000 тона анода, 90.000 тона катода, 
370.000 тона сумпорне киселине, 1.452 килограма злата и 14.502 килограма сребра – истакао Lan Shicong на 
"Радној седници 2020". – Очекује се годишњи профит од 8,5 милиона долара, док ће нето прилив бити увећан 
за осам милиона долара. - Низом мера трошкови бакарних катода смањиће се са 649 на 600 америчких долара 
по тони у првој половини године, све до 550 долара по тони у другом шестомесечју. – Активно ће бити промо-
висана изградња постројења за ЗЖС, са окончаним пројектом привремене хаубе–димохватача у мају 2020 и из-
вођењем радова на десулфуризацији у априлу. - L. Shicong: Верујем да ће, путем научно заснованог и ефикасног 
управљања Kомпанијом, упућивања од стране руководства и заједничких напора свих запослених, ТИР бити 
сигуран да испуни сва очекивања и пружи задовољавајуће резултате читаве године

"Усредсређени смо на производњу       и стално је усавршавамо""Усредсређени смо на производњу       и стално је усавршавамо"
Lan Shicong, директор металургије, о производњи                    и пословним плановима ТИР-а у 2020. години

冶炼厂总监蓝师聪汇报2020年TIR生产经营计划

“稳抓生产并不断完善”
струкција и проширење капацитета. 
– Са аспекта безбедности и зашти-
те животне средине, технолошке 
обнове, управљања производњом 
и опремом, контроле трошкова и 
квалитета, усредсређени смо на 
продукцију и континуирано је оп-
тимизујемо и усавршавамо. Kао 
главне овогодишње циљеве у про-
изводњи и пословању ТИР-а, Lan 
Shicong је истакао прераду 437.000 
тона концентрата бакра и произ-
водњу 122.000 тона анода, 90.000 
тона катода, 370.000 тона сумпорне 
киселине, 1.833 килограма злата и 
11,9 тона сребра. Према интерној 
симулацији маркетинга, годишњи 
новчани трошкови по тони бакра 
биће смањени на 580 америчких 
долара, уз остварени профит од 8,5 
милиона долара, док ће нето прилив 
на годишњем нивоу бити увећан за 
осам милиона "зелених" новчаница.

Од техничких и економских 
показатеља, директор металургије 
је у Топионици издвојио обезбеђено 
шаржирање флеш-пећи од 60 тона 
на сат (са једним конвертором), од 
70 тона на сат (са два конвертора), 
искоришћеност ФСФ-а већа од 97 
процената и просечан садржај бакра 
у шљаци мањи од 1,15 одсто. Затим, 
у Електролизи побољшањем физич-
ких карактеристика анодне плоче 
контролисани ниво ретура испод 
16 процената, појачана контрола 
ћелија, док ће потрошња електрич-
не енергије по тони катодног бакра 
бити смањена на испод 450 kW/h, а 
енергетска ефикасност биће већа од 
86 одсто. Постизање месечног капа-
цитета за прераду више од 20 тона 

анодног муља не обезбеђује само 
његову прераду, већ и ефикасност у 
производњи злата и сребра. Побољ-
шањем гранулације флотиране и 

млевене руде оствариће се садржај 
шљаке мањи од 0,28 процената.

Свакако не мање значајни 
циљеви у овој години су и контрола 
трошкова и управљање опремом. - 
Низом мера, као што су смањење 
цене кисеоника, технологија са-
горевања са разређеним кисеони-
ком у анодним пећима, променљи-
ва фреквенција SO2 вентилатора, 
настојаћемо да се трошкови ба-
карних катода смање са 649 на 600 
америчких долара по тони у првој 
половини ове године, све до 550 
"зелених" новчаница по тони у 
другом шестомесечју. Kада је реч 
о управљању опремом, годишњи 
ремонт се обавезно обавља у фе-
бруару, како би се обезбедио ста-

билан и ефикасан рад система 
производње током целе године. За 
посебну опрему, као што су котло-
ви за отпадну топлоту пећи, биће 

уведени експерти произвођача од-
говорни за управљање на терену, 

смањење стопе кварова опреме, 
скраћивање времена ремонта и 
побољшање оперативне ефикас-
ности опреме на преко 96 проце-
ната – рекао је Lan Shicong.

Посебан акценат у плановима 
рада за ову годину директор ме-
талургије је ставио на безбедност 
на раду и заштиту животне сре-
дине. – Активно ће бити промо-
висана изградња постројења за 
ЗЖС, са окончаним пројектом 
привремене хаубе–димохватача 
у мају 2020, извођењем радова 
на десулфуризацији у априлу. 
Индикатори заштите животне 
средине биће оптимизовани кроз 
непрекидно смањење отпадних 
вода и емисије издувних гасова. 
Поспешивање примене свеобух-
ватног искоришћења метала са 
раствором који садржи бакар 
смањиће одлив отпадних вода и 
увећати искоришћење племени-
тих метала. Пажњу ћемо и на-
даље посвећивати  тематским 
активностима "Идентификација 
ризика, прављење листи, јасна 
подела одговорности и уклањање 
ризика по ставкама", напорима 
у отклањању ризика на терену 
и контроли и подизању свести 
запослених у производњи о без-
бедности на раду. Тиме ће на си-
стематичан начин на самом те-
рену бити реализована БЗНР, да 
не дође до већих несрећа на раду 
током године и да их чак уопште 
не буде. 2020. је кључна за ТИР 
за даље искоришћавање потен-
цијала и повећање прихода. То је 
година реализације пројекта про-
ширења и изградње у пуном зама-
ху. Верујем да ће, путем научно за-
снованог и ефикасног управљања 
Kомпанијом, упућивања од стра-
не руководства и заједничких на-
пора свих запослених, ТИР бити 
сигуран да испуни сва очекивања 
и пружи задовољавајуће резулта-
те читаве године.

Ј. Станојевић

Lan Shicong

Директор металургије са представницима најбољих радних тимова у ТИР-у
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Пред нама је – додала је Сунчи-
ца Димитријевић - година инвести-
ција, изградње и великих изазова. 
Година добрих прилика да свако у 
својој професији покаже и докаже 
колико може и зна. Верујем да ћемо 
и у њој дати свој максимум. Срећно 
и хвала још једном свима који су 
препознали и наградили мој и рад 
мојих колега и колегиница. 

Поносан, почаствован и дирнут 
што има прилику да као представник 
награђених појединаца у Kомпанији 
говори на „Радној седници 2020.“, ру-
дарски инжењер из Сектора за произ-
водњу и производне процесе у „Јами“ 
Xu Rui најпре се у име запослених 
који су освојили почасну титулу за-
хвалио Kомпанији за стечено знање, 
руководиоцима за подршку и колега-
ма за помоћ.

-То што сам изабран за успеш-
ног појединца у Kомпанији до-
живљавам као својеврсну подршку 
и охрабрење руководилаца за наш 
рад. Има много људи који посвеће-
но дају све од себе у послу и савес-
но обављају своје дужности. Такви 
људи су наши узори за учење. Зато 
користим ову прилику да изразим 
најискренију захвалност свим ко-
легама који нам стално помажу и 
увек подржавају наш рад. Велико 
поштовање исказујем и према свим 

руководиоцима који брину о нама 
и подтичу наш развој. Дипломирао 
сам и придружио се Zijin компа-
нији 2018. године. То је мој први по-
сао, уједно и важна прекратница у 

животу и нова полазна тачка. Пред-
седник Kомпаније Chen Jinghe је 
2019. године, приликом церемоније 

доделе диплома најбољим студен-
тима Zijinа, рекао да „компанија 
има прилику да убрза процес ин-
тернационализације и тако сваком 
обезбеди ширу сцену за остварење 
сопствених вредности“. Указана ми 
је велика част да се укрцам у тај 
„међународни брзи воз“ и великом 
брзином кренем колосеком свог 
живота – казао је, поред осталог, Xu 
Rui.

У име свих 15-оро, који су до-
били другу награду, признање је од 
финансијског директора Kомпаније 
Yugui Zengа примила Гордана Жи-
кић, док је трећа награда, као пред-
ставнику 34 појединца, уручена Боба-
ну Тодоровићу. Плакету и диплому 
предао му је директор ТИР-а Lan 
Shicong. 

Представници рударске смене 
„Б“ површинског копа „Велики Kри-
вељ“, машинског одржавања секун-

дарног дробљења у кривељској, бри-
гаде „Б“ у борској флотацији и смене 
„Д“ у „Јами“ били су први од укупно 
четрнаест најбољих радних група, 
смена и јединица који су добили за-
ставе. Награду за најбољу радну гру-

пу/смену добили су још и: ФРП погон 
за израду делова од фибергласа (ТИР), 
Одељење нискоградње – Служба за 

транспорт (ТИР), Група за бравар-
ско-варилачке послове у ПУС-у ан-
гажована за израду металног корита 
на реци Пек (РБМ), Геодетска служба 
(РБМ) и Одводњавање (РБМ). Нај-
бољим радним јединицама прогла-
шене су: Служба за радне односе, 
персоналну евиденцију и евалуацију 
– Сектор за људске ресурсе (Генерал-
на дирекција), Јаловиште – Флотација 
„Велики Kривељ“ (РББ), Електро-
машинско одржавање – Радионица 
кривељског површинског копа (РББ), 
Kонвертори – Топионица (ТИР) и 
Радна јединица „Произовдња“ – по-
вршински коп Мајданпек (РБМ). 

Г. Тончев Василић  

Радна седницаРадна седница

потребне две ствари: једна је срећа 
– када се укаже повољна прилика, а 
друга је памет – да се искористи так-
ва прилика. Ја бих додала и трећу, а 
то је вера. Вера у боље сутра, вера у 
извесну будућност. Захваљујући тој 
вери, Kомпанија је свој пут ка врху 
поверила нама, свим запосленима, 
и мислим да нико од нас, али баш 
нико, није изневерио то поверење. 
То, уосталом, потврђују и резулта-

ти које смо данас могли да чујемо. 
То су резултати свих нас и стварно 
можемо да будемо поносни.

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Kомпанија је на 
„Радној седници 2020.“ за изванредне 
резултате остварене у прошлој годи-
ни наградила најбоље појединце, рад-
не групе, јединице и смене. Признање 
и диплому добила су 54 појединца, 
а заставе 14 тимова (радне групе, је-
динице, смене). Част и задовољство 

што, како је сам рекао, има прили-
ку да прогласи најбоље и позове их 
да приме награду за свој труд и рад, 
припала је директору за производњу 
и производне процесе Јовици Ради-
сављевићу. 

По одлуци надлежних, „брон-
зану“ трећу награду заслужила су 34 
запослена, њих 15-оро понело је „сре-
бро“, а првом наградом за остварене 
изванредне резултате у 2019. години 
окитило се њих петоро. „Злато“ је, 
по одлуци менаџмента Kомпаније, 
најпре уручено руководиоцу Сектора 
за планирање и финансије Сунчици 
Димитријевић. 

-Номинована је за ово престиж-
но признање из много разлога које, 
верујем, знате сви ви, а ја ћу наве-
сти само неке: изузетни квалитети 
и богато искуство у области еко-

номије, инвестиција, банкарства, 
планирања и праћења трошкова 
и прихода. Сунчица је, изнад све-
га, велики професионалац и добар 
човек, квалитетан колега и добар 
пријатељ. Kао таква, с лакоћом је 
изградила фантастичан однос са 
кинеским колегама – и професи-
онални и пријатељски – што јој 

уопште није било тешко, јер свој 
посао одлично зна и има енергију и 
вољу да стално стиче нова знања – 
рекао је Радисављевић.

Руководилац флотацијског ја-
ловишта „Велики Kривељ“ Едвард 
Ернек такође је, по оцени надлеж-
них, својим залагањем и несебичним 
радом, заслужио прву награду. Он је 
главни организатор послова везаних 
за одлагање јаловине, увек ради пре-
ковремено и иза њега никада не остаје 
незавршен посао. Успешно је органи-
зовао полагање цевовода у „нултом 
пољу“ кривељског флотацијског јало-
вишта, и то по врло тешким времен-
ским условима, па је његов допринос 
несметаном наставку рада кривељске 
флотације од изузетног значаја.

- Kолега Xu Rui је такође је-
дан од пет добитника прве награде 
за остварене изванредне резултате 
у 2019. години. Одликују га, кажу, 
позитиван став, ефикасна комуни-
кација и конструктивна сарадња 
са српским колегама приликом 
организације производних и грађе-
винских радова у руднику „Јама“. 
Напорним радом допринео је много 
изградњи и развоју „Јаме“ и раду 
Kомпаније – казао је Јовица Ради-
сављевић.

У образложењу номинације за 
прву награду, за Анету Мирковић 

Макуловић, која је руководилац 
Службе људских ресурса у огранку 
ТИР наведено је, поред осталог, да је 
показаним стручним знањем и вешти-
нама оправдала потребе свог радног 
места, да остварује високе перфор-
мансе, доприноси развоју Компаније 
и њеној координацији са окружењем. 
Анета, кажу, има изузетно леп при-
ступ запосленима и истиче се као од-
личан колега.

-Пети међу најбољима, међу 
добитницима прве награде, сигур-
но је најискуснији од свих. Заменик 
директора огранка РБМ и руково-
дилац Службе за послове изградње 
Светомир Тома Мустецић успешно 
води велике инвестиционе пројек-
те у мајданпечком руднику, али и 
активно учествује у саветовању и 
подучавању млађих колега како се 
правилно одржава опрема. Његов 
богат опус и искуство нећу набраја-
ти, требало би нам стварно много 
времена за то – истакао је Ради-
сављевић. 

Награде је најбољима уручио 
генерални директор Kомпаније Jian 

Ximing, а у своје и име награђених 
колега за призање и указано поверење 
захвалили су се Xu Rui и Сунчица Ди-
митријевић.

-  Награде које смо данас до-
били су потврда да је рад свих нас 
препознат и вреднован. Међутим, 
ово признање је и нека врста оба-
везе, бар га ја тако доживљавам, да 
у годинама које су пред нама оправ-
дамо поверење и наставимо путем 
који Kомпанију води ка коренитим 
реформама, непрекидном развоју и 
великом скоку. Kажу да су за успех 

По одлуци надлежних, „бронзану“ трећу награду заслужила су 34 запослена, њих 15-оро понело је „сребро“, а 
првом наградом за остварене изванредне резултате у 2019. години окитило се њих петоро. - „Злато“ је, по одлу-
ци менаџмента Kомпаније, уручено Сунчици Димитријевић, Едварду Ернеку,  Xu Ruiu, Анети Мирковић Макуло-
вић и Светомиру Томи Мустецићу. – Награђено и 14 најбољих радних тимова

Признања за   изванреднеПризнања за   изванредне
За резултате у 2019. награђени најбољи                    појединци, радне групе, јединице и смене
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Јовица Радисављевић

Са церемоније доделе награда најбољима у 2019.

Изванредни у 2019. у друштву генералног директора Компаније
С лева на десно: Сунчица Димитријевић, Едвард Ернек, Xu Rui, Jian Ximing, Анета Мирковић Макуловић и Светомир Мустецић 

Xu Rui

Гордана Жикић и Zeng Yugui Бобан Тодоровић и Lan Shicong

Сунчица Димитријевић
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ојачаћемо надзор, испуњавати 
обавезе и строго контролисати 
безбедност током изградње. Ор-
ганизоваћемо се добро како би 
пројекти испунили очекивања, 
а уз озбиљне системе и стандар-
дизоване поступке остварићемо 
добар квалитет изградње. Са 
самопоуздањем и одлучношћу 
да победимо, уз високи осећај за 
одговорност, мисију и нови кон-
цепт управљања, пренећемо дух 
марљивог рада и храбрости за 
иновације, али и учинити све да 
уклонимо потешкоће и на време 
завршимо разне грађевинске за-
датке у Kомпанији, према рас-
пореду пројеката. Све то, како 
бисмо исказали резултате, моде-
ле, искуство и таленат – закљу-
чио је Gao Huaqin. 

Г. Тончев Василић

нера 1 и 2, као и санација старе опреме 
IX основне линије и IX пречистача,  
опреме која није коришћена две деце-
није, а била је изложена утицају влаге, 
киселина, реагенаса. - Заваривањем 
нових лимова, корита су комплетно 
урађена, сервисиране су све маши-
не, тако да је обављено 80 одсто свих 
послова квалитетно, али преостали 
део, условљен испоруком нових де-
лова, није могао бити завршен. Био 
је то изузетно тежак посао, непри-
ступачан и прљав. Све смо уради-
ли сами, практично, ни из чега, као 
екипа састављена из свих делова 
РБМ-а опредељена да то заврши на 
најбржи и најквалитетнији начин 
уз редован посао па и прековремени, 
али неплаћени рад. Искрено речено, 
боље није могло да се одради. За ком-
плетан посао требало је још урадити 
нове прихватне канале, али све што 
смо могли да санирамо, ми смо оба-
вили. Све одлично функционише, уз 
повремене интервенције које се под-
разумевају у оваквом раду.

О реализацији “Пројекта тех-
ничке реконструкције старих систе-
ма ради повећања капацитета про-
изводње и побољшања ефикасности 
флотације”, за који су награђени, у 
флотацији РБМ-а сви заслужни го-
воре са поносом, потпуно свесни до-

приноса који су уз редован рад дали 
успешнијем пословању Kомпаније. 
Kоментаришући њихов рад и учи-
нак, Бранислав Томић, руководилац 
огранка РБМ, каже: -И у овом послу 
су показали, они заједно могу све!

С. Вукашиновић

Неђељко Чавић је посвећен ин-
вентивном раду. Често се огласи 
предлогом, а убрзо затим и ре-
ализацијом послова који пред-
стављају занимљиву иновацију 
или бар одличну рационализацију, 
а Kомпанији штеде време, новац и 
од значаја су за већу производњу 
и успешније пословање. Погон 
Производних услуга РБМ-а којим 
управља и посебно машинску ра-
дионицу у којој је од изнедрених 
идеја искована већина сјајних ре-
шења доживљава као генератор 
штедње за читав рудник.
- Било би још боље да има више 
млађих колега којима би драго-
цено искуство могли да прене-
семо, а, са енергијом и полетом 
који карактерише младост, били 
би успешнији и бољи - говори ис-
кусни инжењер, поручујући свим 
колегама да у раду и учењу не 
посустају, јер се упорност, преду-
зимљивост и стручност увек пре-
познају и издвајају.

С. Вукашиновић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Serbia Zijin 
Bor Copper је прошле године, упр-
кос разним потешкоћама у произ-
водњи и пословању, постигла сјај-
не успехе, остваривши добит већу 
од 30 милиона америчких долара. 
У исто време, постепено су запо-
чети различити пројекти рекон-
струкције и изградње, а на „Радној 
седници за 2020.“ о њима је гово-
рио Gao Huaqin. 

-За Zijin Mining Grupu је 
2020. „година изградње ком-
паније“. Kључни пројекти у 
Србији уједно су и најзначај-
нији грађевински подухвати 
Групе. Пројекат  проширења 
кривељског флотацијског ја-
ловишта на „нулто поље“ завр-
шен је успешно, а постигнути су 
и изванредни резултати у првој 
фази реконструкције Рудника 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Основна идеја је 
била да се "подигне" V секција, што 
за нас није био проблем пошто смо 
у флотацији репарирали све секције 
са веома добрим резултатима, али 
смо се бринули како ћемо оспособи-
ти IX линију основног флотирања и 
IX пречистача, будући да се ради о 

изузетно старој и пропалој, две деце-
ниије некоришћеној опреми - речи су 
којима Јелена Ђурић, главни инжењер 
Флотације РБМ-а објашњава “Пројекат 
техничке реконструкције старих систе-
ма ради повећања капацитета произ-
водње и побољшања ефикасности фло-
тације”, награђен као најбољи пројекат 
за који је "Награда за најбољу радну 
групу у 2019. години" Zijin Mining 
Grupa припала Флотацији РБМ-а.  -Ми 
смо то довели у стање да даје пози-
тивне резултате, има утицаја на ком-
плетну производњу, али ће и надаље 
бити потребно пуно енергије да тај 
стари део опреме одржимо у функци-
оналном стању. 

Јелена Ђурић истиче да су у овом 
послу учествовали сви запослени у 
оквиру технолошке целине флотација, 
млевење и флотирање, како произ-
водња, тако електро и машинско одржа-
вање, јер једни без других нису могли, 
да не занемарујући редован рад посао 
"подигну" стару и дотрајалу опрему. 
- Радило се заједнички, пуним анга-
жовањем свих служби и запослених, 
због чега за све имам само речи хва-
ле. Посебно наглашавам да смо све 
активности које је требало обавити 
у циљу повећања капацитета обави-
ли, а да нисмо имали ниједну повре-
ду. Успели смо да подигнемо свест 
о значају безбедности и здравља на 
раду, људи су пажљивији, а са аспек-

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Идеја за поче-
так приче о добитнику престижне 
награде Kорпорације Zijin “Нај-
бољи мајстор” дипломираном ин-
жењеру машинства Неђељку Ча-
вићу, управнику ПУС-а у РБМ-у, је 
да њему идеје никада не недостају. 
Јер, управо је идеја, додуше, уз 
предузимљивост, ослоњену на ве-
лико знање, искуство и стручност, 
у основи сваког решења проблема 
које је сам или са својом службом 
успевао да реши. И, због чега му је, 
уз други запажен рад и залагање, 
припала ова вредна награда. 
- Бити мајстор свог посла - импо-
нује, а бити најбољи – обавезује 
- каже Неђељко Чавић. - Предлог 
кинеског менаџмента за доделу 
ове награде, порука је да и у ин-
жењерском послу рад може да се 
доведе до мајсторства, односно, 
на корак до савршенства, али 
и да други, посебно млађи могу 
пуно да науче.   
Израда металног корита на реци 
Мали Пек (планиране дужине 924 
метра, од материјала тешког 450 
тона, склоп 514 профила, спојених 
са 26 хиљада завртњева) проглаше-

бакра Маaјданпек. Ове године 
биће у потпуности покренути 

та заштите и безбедности на раду све 
је изведено на захтеваном високом 
нивоу.

V секција је и за већ добро нао-
ружане искуством врсне мајсторе у ма-
шинском одржавању Флотације била 
велики залогај. Не само због великог 

капацитета, већ и броја година ван 
функције, потврђује Радован Вујовић, 
пословођа горње групе машинског 
одржавања. - V секцију пустили смо 
у рад 5. јуна 2019. године. Имали смо 
само малу помоћ АД “Wоод-а” око 
гребача и транспортне траке, али 
смо све друго сами радили, уз редо-
ван посао без и сата прековременог 
рада. Најтеже је било радити са де-
ловима који су се буквално распа-
дали, требало је подићи стари, ста-
вити нов плашт, једно чело, друго, 
центрирати горњи зупчаник, клизне 
лежајеве, карте, померања, али је 
посао окончан успешно, па до данас  
застој нисмо имали. V секција супер 
ради - каже један од најискуснијих 
мајстора Флотације. - Од како сам по-
чео да  радим, рудник доживљавам 
као своју другу кућу од које живимо 
сви, па морамо да радимо да би руд-
ник добро радио. То мишљење делим 
са великим бројем својих колега, па 
нама овакав рад никада није про-
блем.

У овом делу све је обавила група 
од 17 запослених бравара, алатничара, 
заваривача, а некада је у овој служби 
било 40 запослених иако су радиле две 
и тек повремено укључивана трећа 
секција. А, на невелики број запосле-
них могли би да укажу и запослени у 
електроодржавању који су, такође, у 

на је за најбоље изведен пројекат. 
Неђељку Чавићу награда је припа-
ла као вођи екипе, док су бравари 
и заваривачи ПУС-а, који су изве-
ли радове, понели епитет најбоље 

пројекти за Топионицу, руднике 
бакра „Велики Kривељ“, „Јама“ 
и „Ново Церово“, рудник неме-
тала „Заграђе“ и друго – рекао је 
Gao Huaqin.

Без обзира на то да ли ће 
грађевински пројекти реконструк-
ције бити завршени у предвиђено 
време или чак и раније, како је 
истакао, за Kомпанију је од кључ-
ног значаја то што превазилази 
предвиђени раст.

-Овом приликом, у име 
грађевинског тима Serbia 
Zijin Bor Copper и свих страна 
које су укључене у изградњу, 
изјављујем да ћемо настојати 
да у процесу изградње учини-
мо све по следеће четири тачке: 
Искористићемо у потпуности 
предности и бићемо проактив-
ни и посвећени ефикасности, 

поменутом пројекту имали изузетно 
велико учешће.

- Поред "подизања" V секције, 
оспособљено је основно флотирање 
IX I X секције и пречистача тих сек-
ција са око 180 машина. Ми смо по-
ставили на те две позиције 90 елек-
тромотора, уз комплетан развод од 
постројења, провлачења каблова, 
просечне дужине 120-130 метара до 
сваког мотора, али и сервисирање 
постојећих нисконапонских по-
стројења на која смо их прикључи-
ли. Поред тога, да бисмо побољшали 
ефикасност и смањили могућност 
повређивања на раду, оспособи-
ли смо и расвету на том простору 
- објашњава учешће електроодржа-
вања у овом пројекту инжењер Ратко 
Благојевић. - Kаблови су били нови, 
али их је требало провући кроз фло-
тацију, преко млевења,  флотирања, 
постављали смо нове регале, ком-
плетне нове линије. Све електромо-
торе смо послали на сервис, иако је 
њихово скидање било веома тешко 
због утицаја зуба времена и средине 
у којој су стајали, допремили са сер-
виса, поставили 15-ак нових мотора 
од 15 KW, а тако оспособљена ли-
нија до ових дана одлично функци-
онише показујући да је посао добро 
обављен.  

Све разлоге за задовољство 
обављеним послом у овом пројекту 
има и Славиша Милијић, пословођа 
доње групе одржавања у Флотацији, 
који је са својим колегама, такође, имао 
велико учешће будући да је на В сек-
цији урађена комплетна батерија пум-
пе В2, цевовод прелива до кондицио-

групе. Све скупа, то је непосредан 
повод који је ове људе препоручио 
за највреднија признања.
- Ова награда прија, а уз друге, 
међу којима посебно место при-
пада награди “Инжењер Ши-
стек”, употпуњава низ добијених 
током 38-годишњег инжењер-
ског стажу, највећим делом сте-
ченог у мајданпечком Руднику 
бакра - каже Чавић који је радио 
на одржавању багера и бушилица, 
тешких возила, помоћне механи-
зације, комплетне опреме Повр-
шинског копа, као координатор за 
електромашинску припрему, глав-
ни инжењер за машинство, помоћ-
ник директора. - Сваки задатак 
је, у ствари, нови изазов. И што 
је проблем већи, веће је задовољ-
ство када се дође до решења, а 
све почиње од идеје. Kада се она 
ослони на знање, стручност, ли-
тературу, искуство, сопствено и 
туђе, па обради креативно, ува-
жи захтев, мишљење и сугестија 
других, до решења се дође, а сама 
реализација често буде и лакши 
део посла.

Ове године биће у потпуности покренути пројекти за Топионицу, руднике бакра „Велики Kривељ“, „Јама“ и „Ново Церо-
во“, рудник неметала „Заграђе“ и друго. – Пројекат  проширења кривељског флотацијског јаловишта на „нулто поље“ 
завршен је успешно, а постигнути су и изванредни резултати у првој фази реконструкције Рудника бакра Мајданпек

Награда за “Пројекат техничке реконструкције старих система ради повећања капацитета производње и побољшања ефи-
касности флотације” припада подједнако рударима, машинском и електроодржавању у Флотацији РБМ-а. - Уз редован рад, 
без прековремених сати и додатног награђивања, али, што је посебно важно, и без повреда на раду, из “пепела” подигнута 
V секција и урађена репарација IX линија основног флотирања и пречистача које су 20-ак година били изван функције

“Бити мајстор свог посла- импонује, а најбољи - обавезује” - каже Неђељко Чавић, поносан на оно што је пости-
гао током 38-годишњег инжењерског стажа, а спреман да драгоцено искуство и велико знање пренесе млађима

„Kључни пројекти у Србији  „Kључни пројекти у Србији  
најзначајнији су грађевински подухвати Групе“ најзначајнији су грађевински подухвати Групе“ 

Заједно могу свеЗаједно могу све

Идеја и предузимљивост – основа сваког решењаИдеја и предузимљивост – основа сваког решења

Gao Huaqin о грађевинским радовима у Serbia Zijin Bor Copper: Kорпорација Zijin "Награду за најбољи пројекат" доделила мајданпечкој флотацији

Признање Kорпорације Zijin “Најбољи мајстор” у рукама искусног Мајданпечанина Неђељка Чавића

高华钦针对塞尔维亚紫金波尔铜业的建设工作表态发言：
马矿选矿厂荣获紫金“优秀项目”奖

经验丰富的Neđeljko Čavić 荣获紫金“优秀工匠” 奖

“塞尔维亚重点项目是集团重中之重的建设项目” 众志成城

思考、进取——解决问题的必要条件

Радна седницаРадна седница

Неђељко Чавић

Gao Huaqin
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SHANGHANG. – Zijin Mining Grupа 
убрзала је последњих година свој међу-
народни развој, а опсег имовине, опе-
ративни прохид, тржишна вредност и 
кумулативна добит и порези достигли 
су ниво од 100 милијарди ренминбија 
(РМБ). Профитабилност и капацитет 
новчаног тока остали су снажни, ко-
личина главних производа нагло јер 
расла, док су резерве злата и бакра у 
знатној мери повећане. Kорпоративне 
реформе дале су запажене резултате и 
замах одрживог развоја наставио је да 
се побошљава, пре свега због пуштања 
у рад друге фазе рудника „Kолвези“, 
али и производње у новооткупљеном 
руднику бакра и злата у Бору и рудни-
ка цинка „Биша“ у Еритреји. Прошле 
године производња минералног злата, 
бакра и цинка Kорпорације износила 

је 40,8 тона, 370 хиљада тона и 370 
хиљада тона, што је повећање за око  
12, 49 и 33% у односу на исти период 
2018. године. 

Zijin Mining Grupа најавила је (3. 
фебруара) процењени пораст послов-
них резултата у 2019. години јер се 
очекује да ће нето добит, која ће за про-
шлу годину бити приписана власници-
ма, износити од 4,1 до 4,3 милијарде 
РМБ. 

Према „Водећем мишљењу о 
раду у наредне три године (2020-
2022)“ које је објавила Kорпорација, 
Zijin тренутно има више од 57 мили-
она тона бакра, око 2.200 тона злата и 
готово 10 милиона тона цинка (олово). 
Снажна база ресурса темељ је за јачи 
скок, тим пре јер је Zijin Мининг 2020. 
означио као „годину изградње проје-
ката“. Велики број обимних грађе-
винских пројеката ушао је у критични 
период, а међу њима су рудници бакра 
„Тимок“ у Србији и „Kамоа-Kакура“ у 
Kонгу, који имају циљ да покрену  про-
изводњу у првој половини 2021. годи-
не и постигну 30 одсто пројектованог 
производног капацитета. Очекује се да 
ће просечна годишња стопа раста про-
дукције минералног злата Kорпора-
ције у следеће три године достићи 6,3 
до 9,8 одсто, а бакра 21,9 до 26 процената. 

Г. Тончев Василић 

РБМАктуелно

у фебруару одржи још један заједнич-
ки састанак на коме ће се дискутова-
ти о убрзању процедура одобрења и 
добијања дозвола, коришћењу елек-
тричне енергије, експропријацији 
земљишта, безбедној изградњи проје-
ката и другим важним питањима. 

Уз обећање да ће убудуће већу 
пажњу посветити двема компанијама, 
министар Антић рекао је да верује да 
ће „Ракита“ почетком марта започети 
изградњу пројекта рудника бакра и 
злата „Тимок“.

Г. Тончев Василић 

ти ефикасност и подићи учинак наше 
флоте тешких возила, а самим тим 
створити услове да се повећа произ-
водња, планирамо и на "Чока Муска-
лу". Kада скинемо коту 530, упоредо 
са радовимакоји се одвијају за нову 
трасу транспортног система за дро-
билачно постројење, по истоку ћемо 
имати прилику да урадимо још један 
пут који ће скратити транспортне ду-
жине - истиче Пеко Минић, технички 
руководилац Површинског копа РБМ-а. 
- Највећи ефекат који смо добили ак-
тивирањем ове саобраћајнице је што 
возила више неће губити ефективно 
време рада на  чекање проласка дру-
гих, затим скраћење маршруте, али 
и због тога што више неће бити про-
блем да истовремено ангажујемо и 
“белаз” и “tonly” камионе, будући да 
се више неће мимоилазити, већ ићи у 
истом смеру једни за другима.

 С. Вукашиновић

стања не могу одговорити обавеза-
ма. Послодавац је и у једном и дру-
гом случају у обавези да поступи по 
извештају Службе медицине рада, а 
за такве ситуације РБМ је углавном 
изналазио решења - каже Анђелковић.  
-Нажалост, систематски прегледи су 
у више наврата показали да се поје-
дини радници суочавају са озбиљним 
обољењима, због чега су одмах упући-
вани на даље лечење. Али, и у таквим 
приликама, они су били драгоцени, 
јер су омогућили да се правовреме-
но и у сваком случају раније открију 
озбиљна обољења, што обећава већи 
успех у њиховом даљем лечењу.

Рад у четворобригадном систему 
понекад представља отежавајућу окол-
ност, јер руководиоци једноставно не 
могу да ослободе појединце посла у 
одређеним терминима, данима када им 
је предложен и систематски лекарски 
преглед. Међутим, договором се и то 
превазилази и решава. Јер, и сами за-
послени су веома заинтересовани да ту 
своју и обавезу компаније реализују на 
што бољи и квалитетнији начин.

С. Вукашиновић

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Мини-
стар рударства и енергетике Алексан-
дар Антић, са сарадницима, посетио 
је 17. фебруара две компаније Zijinа 
у Бору. У разговору са менаџментом 
Serbia Zijin Bor Copper високим го-
стима детаљно је образложено стање 
управљања производњом у Kомпа-
нији, предочени су им планови тех-
ничке реконструкције и изградње, али 
и докле је одмакла реализација проје-
ката који имају приоритетан третман 
за Serbia Zijin Bor Copper и „Ракиту“.

РБМ. -  Међу запосленима на Површин-
ском копу Рудника бакра Мајданпек 11. 
фебруар је забележен као дан када су се 
створили услови да се после санације 
поново отвори рударска саобраћајница 
“по западу” и повеже са постојећима 
омогућавајући бројне погодности. На 
једној страни, тешка возила су добила 
услове да брже реализују рудне туре, јер 
се одвозе једносмерном саобраћајни-
цом, нема мимоилажења, па ни раније 
уобичајених застоја због њих. Од изу-
зетног је значаја да је за пут руде сада 
мања и километража, мања потрошња 
горива, мањи трошак, а најважније да су 
створени услови да се убрзаним транс-
портом повећа производња.

Обилне падавине крајем прве де-
каде фебруара озбиљно су угрозиле 
квалитет саобраћајница на површин-
ском копу, па су након побољшања 
временских прилика, сви капацитети и 
механизација усмерени на санацију тих 
путева, али и поновно отварање рудар-
ске саобраћајнице по западној страни 

РБМ. -  РБМ. - Полазећи од залагања 
значаја доброг здравља запослених за 
безбедно и квалитетно обављање по-
слова, у Руднику бакра Мајданпек пуно 
пажње поклањају редовним системат-
ским прегледима. Њих годишње орга-
низују за запослене на радним местима 
са повећаним ризиком, а једном у три 
године за све друге у Kомпанији. Kао 
резултат тога, током прошке године реа-
лизована су 942 систематска прегледа, а 
за ову је испланирано око 1.100.

- Редовни систематски прегледи 
нису само добра пракса, већ и обавеза 
Kомпаније по Закону о безбедности и 
здрављу на раду и у складу са Пра-
вилником о претходним и периодич-
ним лекарским прегледима за радна 
места са повећаним ризиком. То је 
једна од мера која доприноси безбед-
ности и здрављу на раду, па ће зато 
бити интензивирана ове године. У 
претходној план је био да се 980 рад-
ника подвргне систематском прегле-

-Влада Србије, а посебно Ми-
нистарство рударства и енергети-
ке, наставиће из све снаге да пружа 
пуну подршку развоју и инвести-
цијама Zijinа у Србији, јер су оба 
његова пројекта од огромног зна-
чаја за земљу -  истакао министар 
рударства и енергетике.

Александар Антић похвалио је 
пословне резултате које је Kомпанија 
остварила годину дана од преузимања, 
као и припремне послове изградње 
у „Ракити“, и честитао изванредне 
резултате у области произведених 

која води до рудног багера на најнижим 
котама копа.

- То, практично, омогућава бржи 
транспорт руде, јер се активирањем 
ове саобраћајнице тешка возила 
крећу једносмерно, не мимоилазе се, 
па по том основу нема чекања. Самим 
тим стварају се изгледи за повећање 
производње што је и циљ ангажо-
вања на оваквим, инфраструктурним 
пословима, али од великог значаја 
за директну производњу -објашњава    
Горан Репеђић, главни пословођа про-
изводње на Површинском копу РБМ-а. - 
Прве ефекте тако организованог рада 
имали смо већ првог дана по повези-
вању саобраћајница, када смо у дру-
гој смени успели да дамо 10,5 хиљада 
тона руде за само осам сати, а тим 
темпом се и наставља.

На Површинском копу кажу да се 
одржавању овог пута мора посветити 
посебна пажња - надоградњом, сани-
рањем осетљивих деоница и поправка-
ма које подижу безбедност саобраћаја 
и квалитет саобраћајница. Додају да 

ду, а обављена су 942, што представља 
96 одсто плана. Недостајућа четири 
процента имају објашњење: због по-
треба посла радници нису могли да 
одсуствују у понуђеним терминима 
за обављање прегледа, а у неколико 
ситуација се није могло рачунати на 
присуство, односно, рад лекара од-
ређених специјалности – наводи Дра-
гиша Анђелковић из Службе заштите 
и безбедности на раду у огранку РБМ. 
- Надам се да ћемо ове године постићи 
боље резултате, иако су обавезе веће, 
јер систематске прегледе треба ор-
ганизовати за око 1.100 запослених, 
будући да је њихов број повећан. У 
РБМ-у јануара је било 1.334 запосле-
на, а пре 12 месеци 1.158. 

Почетком прошле године на рад-
ном месту са повећаним ризиком у 
РБМ-у је био 781 радник, а ове године 
933 на таквим радним местима, са којих 
се, у складу са законском обавезом, 
систематски прегледи обављају сваке 
године. Преостали број је резервисан 
за запослене који немају тако осетљи-
ва радна места, а који на систематске 
прегледе одлазе једном у три године. То 
није законска обавеза, али је због зна-

количина, прихода, безбедности и 
заштите животне средине, изградње 
„зеленог рудника“ и организовања 
управљања Kомпанијом. Истовреме-
но, сматрајући то показатељем најви-
шег степена одговорности предузећа, 
министар Антић изразио је велику 
захвалност за мере превенције и кон-
троле епидемије, које су због „Kорона 
вируса“ предузеле две компаније.

На састанку са менаџментом 
Kомпаније, који је претходио разгле-
дању топионице, кривељског копа и 
посети „Раките“, договорено је да се 

се овакав захват није могао реализова-
ти пре, јер је раније по западном делу 
дошло до клизишта које је условило од-
сецање тог пута, а експлоатација, па и 
транспорт су се могли  одвијати само по 
источној страни. Након санације кли-
зишта, али и проширења пута, те напре-
довања рударских радова на поменутом 
рудном лежишту, створени су услови за  
активирања путне инфраструктуре по 
западном делу копа.

Отварање ове деонице одражава 
се и на километражу тешких возила по 
тони руде, а самим тим и на утрошак го-
рива, укупне трошкове и резултате по-
словања.  Од раскрснице код диспечер-
ског центра пут по западној страни је 
много краћи, јер источним путем треба 
доћи, најпре, до оперативе, продужити  
хоризонталом 350, па по источној стра-
ни стићи до багера ПЦ3.

- Сличну рационализацију, која 
ће побољшати организацију, повећа-

чаја здравља и безбедности у РБМ-у 
реализују, знајући да је добро да на сва-
ком, а у руднику нема или је изузетно 
мало лакших радних места, буду запо-
слени којима здравствено стање омо-
гућава сигуран и безбедан рад.

Периодични систематски прегледи 
обезбеђују дијагностиковање фактора 
ризика за настанак обољења и савета 
везаних за правилан начин живота, а 
посебан значај  имају у раном откри-
вања различитих обољења као што су 
повишен крвни притисак, дијабетес, 
повишена масноћа у крви, гихт, упалне 
болести бубрега и јетре… Раним откри-
вањем поремећаја и правовременом ко-
рекцијом и лечењем  могу се избећи или 
одгодити тешка обољења, инфаркт срца, 
мождани удар, гангрене ногу, болест бу-
брега и смањити смртност. Системат-
ски прегледи су од посебног значаја код 
раног откривања малигних болести као 
што су рак коже, дојке, штитасте жлез-
де, јетре, бубрега, пробавног тракта, 
простате, грлића материце

- Обављени лекарски прегледи 
показују да поједини радници имају 
ограничене здравствене способности, 
а има и оних који због здравственог 

Договорено да се у фебруару одржи заједнички састанак на коме ће се дискутовати о 
убрзању процедура одобрења и добијања дозвола, коришћењу електричне енергије, 
експропријацији земљишта, безбедној изградњи пројеката и другим важним пи-
тањима. - Влада Србије, а посебно Министарство рударства и енергетике, наставиће 
из све снаге да пружа подршку развоју и инвестицијама кинеске компаније у Србији, 
јер су оба њена пројекта од огромног значаја за земљу, истакао министар

Повезивање саобраћајница скратило деоницу којом се одвози руда, 
смањило трошкове, али и убрзало транспорт, јер се сада одвија у једном 
смеру, без застоја и чекања возила због мимоилажења. - Сличан потез би 
ускоро могао да се реализује и на саобраћајницама за "Чока Мускал"

Током прошле године обављена 942 систематска прегледа, од којих 781 за оне на радним местима са повећа-
ним ризиком. - Овогодишњи план предвиђа 1.100 прегледа, па ће 933 њих на местима са повећним ризиком и 
други радници, једном у три године бити обухваћени систематским прегледима

Према „Водећем мишљењу о раду у наредне три године (2020-2022)“ које је објавила Kорпорација, Zijin тренутно има више 
од 57 милиона тона бакра, око 2.200 тона злата и готово 10 милиона тона цинка (олово). – Kорпоративне реформе дале су за-
пажене резултате и замах одрживог развоја наставио је да се побошљава, пре свега због пуштања у рад друге фазе рудника 
„Kолвези“, али и производње у новооткупљеном руднику бакра и злата у Бору и рудника цинка „Биша“ у Еритреји

Антић: Пуна подршка развоју и  Антић: Пуна подршка развоју и  
инвестицијама Zijina у Србијиинвестицијама Zijina у Србији

Бржи пут рудеБржи пут руде

Добро здравље за добар радДобро здравље за добар рад

Снажна база ресурса темељ за јачи скокСнажна база ресурса темељ за јачи скок

Министар рударства и енергетике посетио две компаније Zijina у БоруМинистар рударства и енергетике посетио две компаније Zijina у Бору Повезане рударске саобраћајнице са источне и западне стране Површинског копаПовезане рударске саобраћајнице са источне и западне стране Површинског копа

Служба БЗНР пуну пажњу поклања систематским прегледима запосленихСлужба БЗНР пуну пажњу поклања систематским прегледима запослених

Zijin Mining Grupa најавила процењени пораст пословних резултата у 2019. години

矿业能源部部长对紫金波尔两家分公司进行访问 
马矿露天采场东西两侧道路连接工程完工

安全部高度重视员工体检

紫金矿业集团发布2019年度业绩预增公告 

Antić: 全力支持紫金在塞尔维
亚的发展与投资

提高矿石的运输效率

身体健康是工作的先决条件

丰富的矿产资源是快速增长的基础

Власници девет националних „зелених рудника“
Почетком ове године Министарство природних ресурса Kине објавило је 
најновију државну листу „зелених рудника“, на којој се нашло укупно де-
вет таквих рудника у власништву Zijinа. Додата су четири нова и то: „Shanxi 
Zijin“, „Luoning Huatai Luyuangou Gold Mine“, „Yuanyang Huaxi Daping Gold 
Mine“ и  „Qinghai Weisite Copper Deerni Copper Mine“.
Пет „зелених рудника“ који су већ били на листи су:  „Wuping Zijin Yueyang 
Silver Polymetallic Mine“, „Zijinshan Gold & Copper Mine“, „Zijin Zhenfeng 
County Shuiyindong Gold Mine“, „Ashele Copper Xinjiang Asher Copper Mine“ 
и „Jinbao Mining Xinjiang Fuyun Mengku Iron Mine No. 10-22 iron ore“.
Последњих година, Zijin Mining Grupа свеобухватно је ојачала изградњу 
„зелених рудника“, активно промовисала стварање „високих вредности“ 
таквих модерних рудника и постигла значајне резултате у примени чистије 
производње и успостављању производног модела високе ефикасности, 
мале потрошње енергије и мале емисије. 

Створени услови да се убрзаним транспортом руде повећа производња

Драгиша Анђелковић
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апсорбује метале из јаловине и, на 
одређени начин, “затворити”, од-
носно заштитити само јаловиште.

За припрему терена укључена је 
бројна механизација, јер је за почетак 
морао бити проширен пут, како би 
камиони могли да приђу и насипају 
земљу. Ангажована су два багера, 
ровокопач и три камиона, што гово-
ри о обиму посла. Kада се техничка 
припрема терена заврши, предстоји 
сејање траве. Обезбеђен је микс семе-
на који може већ сада да се засади и 
током пролећа никне, али пре сејање 
треба насути ђубриво које ће попра-
вити хемијски састав земљишта, по-
том ђубрива које ће погодовати расту 
траве, а побринути се и за одржавање, 
заливати и друго.

С. Вукашиновић

РБМ. - Озелењавање спољне коси-
не бране "Ванчев поток" један је од 
већих пројеката Службе екологије у 
огранку РБМ на почетку ове године. 

- У току је техничка припрема 
терена, попуњавамо вододерине, 
равнамо терен, а након тога ћемо 
посејати траву,  како бисмо већ на 
пролеће имали "зелени тепих" по-

вршине нешто 
мање од два хек-
тара - потврђује 
да је у току важан 
корак ка циљном 
“зеленом руд-
нику” Сандра 
Б а р б у л о в и ћ , 
инжењер за за-
штиту животне 
средине у овој 
служби. - Реч је 
само о првој ета-
пи на зацртаном 
путу на којем 
нас велике оба-
везе тек очекују. 
Чека нас још до-
ста посла, вели-

ке површине су у питању, а ово је 
једна од мањих. "Kалуђерица", на 
пример, на којој су радови започе-
ли и где тек следи довоз земљишта 
са позајмишта, има много већу по-
вршину на којој се озелењавање 
очекује када временски услови то 
дозволе.

Активност која се одвија у окви-
ру "Озелењавања спољне косине 
бране "Ванчев поток" ће, уз измењен 
крајолик видљив и са новог платоа 
из Флотације, допринети да и раније 
леп део у оквиру рудника буде још 
лепши, али не само то. - Ови радови 
(попуњавање вододерина и наси-
павање земље) имају посебан зна-
чај за ојачавање и већу стабилност 
бране, а садњом траве на једној 
страни обезбедићемо лепши изглед 
те косине, истовремено спречити 
расипање прашине, а како трава 

јаловиште РТХ налази на свега 300 
метара од најближег стамбеног 
насеља у Бору, те је стога његово 
озелењавање од изузетног значаја 
како за Kомпанију тако и грађане 
Бора – истакла је Марићева. 

Наша саговорница подсећа да је, 
пре подизања сваког рударског објек-
та, једна од обавеза према Закону о 
рударству и израда пројекта о рекул-
тивацији. Након завршетка или током 
експлоатације, уколико се то усагласи 
са пројектом и стањем на одређеним 
деловима рударског објекта, може от-
почети рекултивација у циљу заштите 
животне средине и стабилизације так-
вих терена.

Ј. Станојевић

SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –У циљу 
унапређења еколошког аспекта, суз-
бијања прашине, побољшања послов-
ног окружења запослених и изградње 
"зелених рудника", октобра прошле 
године започело је озелењавање фло-
тацијског јаловишта Рудног  тела "Х". 
Након завршетка прве фазе озелења-
вања спољне косине бране овог ру-
дарског објекта ка градској депонији 
(површине 50.000 квадратних мета-
ра), ушло се у другу фазу реализације 

пројекта. Прецизније, како нам је 
рекла Мирјана Марић, руководилац 
Сектора за заштиту животне средине 
и екологију у Serbia Zijin Bor Copper, 
приступило се припреми терена за 
наставак озелењавања на спољном 
бедему јаловишта дуж индустријског 
пута. Иначе, ово јаловиште је активно 
и на њему се још увек одлаже јалови-
на из погона Флотација Бор.

- Према Уговору о озелења-
вању, који Kомпанија има са тзв. 

трећим лицем које изводи ове ра-
дове, поравнато је 52.235 квадрат-
них метара терена и употребљено 
7.884  кубна метра "здраве" земље 
са хумусом. Након равнања земље, 
обављена је сетва семена компо-
зита траве погодног за ову врсту 
подлоге, са свим пратећим агро-
техничким мерама. Узели смо у 
обзир чињеницу да су флотацијска 
јаловишта специфичне гранула-
ције и да у њима ни у траговима 
нема органских материја, већ је то 
вештачка супстанца са хазардним 
садржајем. Заснивањем вегетације 
спречава се ерозија такве врсте ма-
теријала и стварање еолске праши-
не. Ово тим пре што се флотацијско 

Поравнато 52.235 квадратних метара терена, употребљено 7.884 кубна 
метра "здраве" земље са хумусом и посејана трава погодна за ову врсту 
подлоге. – М. Марић: Флотацијско јаловиште РТХ налази се на свега 300 
метара од најближег стамбеног насеља у Бору, те је стога његово озе-
лењавање од изузетног значаја како за Kомпанију тако и грађане Бора

У току техничка припрема терена, попуњавање вододерина 
и равнање терена, односно радови од значаја за ојачавање и 
стабилност бране. – Ускоро почиње сетва семена, како би већ 
у пролеће ту никао „зелени тепих“ површине нешто мање од 
два хектара. - Терен под травом спречава  расипања прашине 
и штити јаловиште

"Зелени рудници" заустављају прашину"Зелени рудници" заустављају прашину

Припрема се "зелени тепих" Припрема се "зелени тепих" 

Рекултивација терена на спољном бедему флотацијског јаловишта РТХРекултивација терена на спољном бедему флотацијског јаловишта РТХ

Озелењавање спољне косине мајданпечке бране "Ванчев поток" 

对RTH尾矿库边坡进行复垦

对马矿对马矿Vančev potokVančev potok大坝边坡进行绿化大坝边坡进行绿化

打造绿色无尘矿山

打造绿色地毯 

оперативност и исправност система, 
а касније је  смештен у кућицу, да би 
се заштитио од влаге, прашине и ди-
ректног излагања сунцу. 

Потреба за активним праћењем 
клизишта на површинском копу еви-
дентна је од почетка априла 2018. 
године, када је дошло до активирања 
клизишта на реци Мали Пек и транс-
портном путу на нивоу од 350 метара 
надморске висине и пробијања реке 
из речног корита у коп, а тако и скоро 
потпуног пресецања рударског транс-
портног пута. Изузетним напорима 
пут је очуван насипањем јаловине, а 
корито Малог Пека заменили су це-
воводи и пумпе,односно констант-
но препумпавање воде. Сада је на 
овој деоници реке кроз површински 
коп постављено   метално корито у 
дужини од око 630 метара, али су 
ефекти клизишта и даље присутни у 
овом подручју - подсећа Рашковић. 
- Последице клизишта су и даље 
видљиве на овом делу копа, а оно 
прети магистралном путу, кориту 
реке, главној рударској саобраћај-
ници за транспорт руде и јаловине, 
транспортном систему „Фаза1“, 
рудничкој бензинској пумпи, као 
и западно – северозападној косини 
површинског копа "Јужни ревир". 
Услед интензивних радова на отко-
павању руде на дну копа,  потребно 
је перманентно праћење клизишта. 

Овакав систем досад није био 
присутан у Србији, а у последње вре-
ме врло је популаран у рудницима 
широм света, као најефикаснији и 
најпоузданији систем за рано упозо-
равање на кретање већих или мањих 
стенских маса, односно косина са ми-
лиметарском тачношћу. 

С. Вукашиновић

ВОДОРАВНО: 1. "Месец љубави“, 7. Верски и државни празник 15. фебруара, 
14. Једна страна лица, 15. Углед, достојанство, 17. Надев за колаче, 18. Главни град 
Норвешке, 19. Грчко слво, 20. Грчка богиња зоре, 21. Предворје куће на стубовима, 22. 
Име америчке глумице Фароу, 23. Лична заменица, 24. Савезна покрајина Аустрије, 
26. Горњи део женсксог костима, 28. Општински суд (скр.), 30. Екипа, 31. Дрвени плуг 
(мн.), 32. Проналазач парне машине, Џејмс, 35. Скраћени потпис, 37. Роман Максима 
Горког, 38. Врста цвета, тулипан, 39. Постепени развој (лат.), 41. Мајстор који израђује 
кола, 42. Сисар који при ходу стаје на тло читавим стопалом, 43. Машна.
УСПРАВНО: 1. Морски сисар, туљан (мн.), 2. Река у Шпанији, 3. Врста листопадног 
дрвета, 4. Оквир, 5. При, код, 6. Име новозеландског глумца Кроу, 7. Део намештаја, 
астал, 8. Грчко слово, 9. Симфонија Лудвига ван Бетовена, 10. Холандски шахиста, 
Јан, 11. Стилска фигура у кадрили, 12. Наш оперски певач, Оливер, 13. Састојак свет-
лећег гаса, 16. Град у Немачкој, 18. Место код Кањиже у Војводини, 21. Име свеца 
заштитника „Дана љубави и вина“(14. фебруар), 22. Држава у Африци, 25. Најста-
рији старолатински превод Библије, 26. Помагач хајдука, 27. Планина код Београда, 
28. Поново, изнова, 29. Име сликара Шумановића, 31. Место блаженства, 33. При-
бор за рад, 34. Наша планина, 36. Заробљеник, сужањ, 37. Кућни глодар, 38. Одстрел 
дивљачи, 40. Центиар (скр.), 41. Према.

Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: фебруар, Сретење, образ, ауторитет, крем, Осло, омега, Еос, трем, 
Миа, он, Тирол, јакна, ос, тим, рала, Ват, параф, „Мати“, лала, еволуција, колар, табанаш, кравата.

РБМ. - S-SAR (Slope Synthetic 
Apertyre Radar) систем за мониторинг 
и рано упозоравање већ шест месеци 
функционише на Површинском копу 
Рудника бакра Мајданпек и омогућа-
ва континуирано праћење клизишта. 
Реч је о инвестицији вредној више 
стотина хиљада евра и систему који 
показује бројне предности над тра-
диционалним методама оскултације, 
односно, мерењима деформација у 
циљу осигурања од могућих изненад-
них и непредвидивих појава на објек-
тима.

- Реч је о систему који ради на 
принципу даљинске детекције, без 
потребе за опремом и људством на 
клизишту, омогућава 24/7 праћење 
клизишта, односно периодично сни-
мање подручја клизишта сваких 20 
минута, без обзира на временске 
услове (киша, снег, магла) и то без 

потребе за надзором, будући да си-
стем има развијен софтвер за рано 
упозоравање, упоређује епохе сни-
мања, анализира опасна подручја 
и аутоматски алармира - објашњава 

Дејан Рашковић, инжењер геодезије 
у РБМ-у. - Осим тога, пружа 3D гра-
фичко представљање обрађених 
података у реалном времену, све 
податке шаље интернетом, па су у 
сваком тренутку доступни, а ту је и 
аутоматска обрада података, гене-
рисање извештаја, као и упозора-
вање SMS порукама. Није неважно 
ни да је  инсталација система лака, 
а цео процес је у великој мери ауто-
матизован.

Систем је активиран и активан 
на површинском копу у Мајданпе-
ку, где код сервиса „Kовеј“ скенира 
подручје клизишта на реци Мали 
Пек, сакупља податке и по потреби 
даје информације и извештаје о тен-
денцији кретања одређених ризич-
них позиција, објашњава Рашковић. 
Сви подаци се ажурирају ради боље 
презентације на 3D модел копа које 
су стручњаци Kинеског инситута за 
безбедност и технологију скенирали 
и снимили ласерским терестричким 
скенером као подлогу. Првобитни 
пробни рад на отвореном је показао 

Популаран у рудницима широм света, ефикасан и поуздан систем за мониторинг и рано упозоравање на кретање 
већих или мањих стенских маса, односно косина, са милиметарском тачношћу, показује бројне предности над тра-
диционалним методама оскултације

Под будним „оком“ георадараПод будним „оком“ георадара
На Површинском копу РБМ-а већ шест месеци ради систем за стално праћење клизиштаНа Површинском копу РБМ-а већ шест месеци ради систем за стално праћење клизишта

马矿露天采场边坡监测系统已正常运行六月有余 

地质雷达全程监控

  Пробни рад георадара на отвореном показао оперативност и исправност система

Припремљен терен за наставак озелењавања дуж индустријског пута

Радови доприносе лепшем крајолику, али и већој стабилности бране

УКРШТЕНЕ  РЕЧИ
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БОР. – Дан државности Републике Србије, 15. фебруар, свечано је обележен и у Бору. На споме-
ник погинулим борцима у ратовима од 1912. до 1918. године венце су положили представници 
Градске управе, СУБНОР-а, Соколског друштва, Друштва за неговање слободарских традиција 
Србије – Бор, Подружнице потомака ратника од 1912. до 1918. године, Социјалистичке партије 
Србије и Организације резервних војних старешина Бора. Овај празник се, иначе, обележава у 
знак сећања на овај датум 1804., када је на народном збору у Орашцу почео Први српски уста-
нак, али и на исти дан 1835, када је на Скупштини у Kрагујевцу проглашен први српски, тзв. 
Сретењски устав Kнежевине Србије који представља претечу савремене државности.

- Данас се са поштовањем и захвалношћу сећамо наших предака и одајемо им при-
знање. Овај дан уједињује наш народ, јер показује да је слобода оно чега се никада не 
одричемо и дан када настављамо оно што су наши преци започели. Свим грађанима 
Бора и целе Србије честитам Дан државности. Срећно Сретење – наведено је у честитки 
градоначелника Бора Александра Миликића.

- Значај подизања Првог српског устанка је у томе што су тада формиране прве 
војне јединице. Регуларна стајаћа Војска формирана је истог дана 1809. године (шест 
батаљона пешадије и један батаљон артиљерије). До данашњег дана носимо традицију 
Војске Србије – нагласио је Момчило Радисављевић, председник ОРВС Бора.

На поштовање традиције и значај обележавања историјских датума указао је члан Град-
ског већа Бора Срећко Здравковић. – Петнаести фебруар је значајан датум за Бор и Србију 
не само зато што је то велики верски празник Сретење, већ и Дан државности Републике 
Србије који се обележава од 2002. године. Након сече кнезова, када се народ побунио и 
организовао против Турака, покренуо је Први српски устанак који је изузетно значајан 
у нашој историји. За кратко време, 1835. године направљен је и први устав који је у то 

доба био оличен либерализмом и демократијом, као ретко где у Европи - испред нас су 
тада били само Француска и Белгија. Овим уставом укинут је феудални систем, а то није 
одговарало ни Аустро-Угарској, ни Турској, па чак ни Русији. 

Поводом Дана државности Србије, у сали Дома културе одржана је и свечана академија. 
Организован је пригодан културно-уметнички програм у коме су учествовали чланови KУД-а 
"Ново Селиште" и група певача. Будући да је Сретење слава Савеза потомака ратника од 1912. 
до 1918. године, обављено је и резање славског колача.

Ј. Станојевић 

IZ STAROG ALBUMA

Kолико вреди рудно благо СрбијеKолико вреди рудно благо Србије

Развојни пут ЕлектролизеРазвојни пут Електролизе

У Србији влада екс-
панзија рударских ак-
тивности, а тренутно 
је најзаступљенија екс-
плоатација бакра, олова, 
цинка, сребра, злата... 
Мирослав Игњатовић 
из Удружења за енер-
гетику и енергетско ру-
дарство ПKС, каже да 
у Србији постоји 200 
експлоатационих и 127 
истражних поља у који-
ма се обављају велика 
истраживања. Најновија 
вест је да је канадска истра-
живачка фирма "Medgold 
Resources", која је раније наговестила да је у јужној Србији на самој граници са Бу-
гарском и Македонијом пронашла одличне индикаторе да се у том крају налазе богата 
налазишта племенитих метала – сада и потврдила те резултате. Из те компаније наво-
де да су на само једној локацији у оквиру пројекта по називу "Тламино" пронашли око 
седам милиона тона руде, са око 680.000 унци, односно 19,3 тоне злата, вредних нешто 
више од милијарду долара, а испитивања се и даље настављају. Kако је установљено, 
садржај злата на том месту, у просеку, износи око три грама по тони. Примера ради, 
лежишта са грамом злата по тони, ако је прате одговарајуће количине руде, сматрају 
се профитабилним. "Medgold Resources" је у оквиру пројекта "Тламино" пронашао и 
слој руде од око 40 метара који садржи 8,32 грама злата по тони и готово невероватна 
193 грама сребра по тони.
Kако је рудно благо Србије стационирано по регионима – у источној Србији домини-
рају бакар и злато, а понегде олово и цинк. На Старој планини има и урана. У цен-
тралном делу карактеристична су лежишта олова, цинка, урана, као и злата и сребра, у 
западном антимона (који се више не експлоатише), никла, хрома... Свеукупни ресурси 
олова и цинка, укључујући и руднике на Kосову и Метохији, процењују се на близу 
100 милиона тона. Резерве злата се не могу тачно проценити, али се претпоставља 
да се крећу око неколико десетина тона злата као метала, али ван борских лежишта. 
Ресурси бакра процењују се на неколико милијарди тона, како доказане резерве руде 
тако и они који су у фази истраживања. Што се тиче улагања, Игњатовић каже да се у 
наредне три године очекује највиши степен улагања у рудник "Чукару Пеку", пројекат 
"Јадар", као и у копове Бора који су сада у власништву Zijinа.  

Извор: Танјуг

На Спасовдан 1938. (те године овај празник је "пао" другог јуна) почела 
је да ради електролитичка рафинација бакра. Kапацитет ове Електролизе био 
је 12.000 тона катодног бакра годишње, с тим што су урађени планови за по-
већање годишње производње на 20.000 тона који никада није достигнут за вре-
ме владавине страног капитала. Првобитна електролиза радила је све до 1952. 
када је (седмог јула) пуштена нова (од 24.000 тона), тако да је укупни капаци-
тет повећан на 38.000 тона. Пошто је Прва фаза изградње и реконструкције 
Борског рудника обухватила само рудник и топионицу, ново осавремењавање 
овог металуршког погона десило се у оквиру Друге фазе (22. септембра 1969. 
године свечано су пуштене у рад нова  Електролиза и Златара). 

Из Златаре је 1976. кренула и продукција платине и паладијума. Елек-
тролиза се даље развијала тако што је 1981. почела производња бакра у праху,  
а 1982. и бакар-сулфата. После реконструкције старе електролизе (1988), ка-
пацитет се "попео" на 160.000 тона катода, да би 2004, када је настао Поме-
тон-ТИР, "пао" на 130.000 тона. Саставни делови Електролизе биле су фабрике 
соли метала, фотохемикалија (ауто-козметика и антифриз) и за конфекциони-
рање филмова. 

На снимку из старог албума - јубиларна катода (3.300.000 тона) изливена 
1988. године поводом пола века рада Електролизе.

Ј. С.

塞尔维亚矿山的价值塞尔维亚矿山的价值

电解厂的发展之路电解厂的发展之路

"Слободе се никада  "Слободе се никада  
не одричемо"не одричемо"

波尔市庆祝塞尔维亚共和国国庆节 

“ 永远为自由奋斗”

Дан државности Републике Србије обележен и у Бору

М. Радисављевић: Значај подизања Првог српског устанка је у томе 
што су тада формиране прве војне јединице, а регуларна стајаћа 
Војска истог дана 1809. године. До данашњег дана носимо тради-
цију Војске Србије. – С. Здравковић: 15. фебруара 1835. године про-
глашен је и наш први устав који је у то доба био оличен либерализ-
мом и демократијом, као ретко где у Европи


