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У Србију из Kине стижу контигенти медицинске помоћи у борби против вируса корона

„Челични пријатељи који деле добро и зло“
对抗冠状病毒医疗援助的货载从中国抵达塞尔维亚
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Фото: Председништво Србије

“分享善与恶的钢铁朋友”

Председник Србије Александар Вучић и амбасадорка НР Kине у Београду Чен Бо дочекали највећи авион
српске националне авио-компаније, који је довезао стручњаке и медицинску помоћ из Kине. – Стигли медицински апарати, дезинфекциона средства, маске и друга заштитна опрема. - Захваљујући се кинеском
председнику Си Ђипингу, Kомунистичкој партији и кинеском народу за помоћ, председник Вучић изјавио: Показали су се као наши пријатељи кад нам је најтеже, Србија то не сме да заборави. – Zijin ће, као
друштвено одговорна компанија, такође помоћи Србији у борби против ове пошасти
Zijin прилагођава услове рада и живота новонасталој ситуацији:

Сви компанијски ресурси
подређени борби против COVID-19
塞尔维亚紫金波尔铜业公司适应新形势下的工作和生活条件
Страна 5

公司的所有资源都从属COVID-19病毒
Све прекоморске подружнице Zijina задржале су стабилност у производњи и изградњи, а уз снажне напоре у заштити до сада није забележен
ниједан случај заражених ни у једној од 13 прекоморских локација
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У циљу спречавања ширења вируса COVID-19 проглашено ванредно стање у Србији

"Борба за живот и будућност земље"
2019年紫金矿业集团第二次临时股东大会

完成换届选举，管理层和监督委员会的成员完成重选
Забрана кретања за све грађане важи од 17 сати до 5 часова. Напуштање домова у овом периоду могуће је искључиво из
хитних медицинских разлога, уз радну дозволу или посебно одобрење надлежних органа. - У потпуности обустављен рад
предшколских, школских и високошколских установа. - Забрањен излазак на улице грађанима старијим од 65 година у
градовима, као и старијима од 70 година у руралним и срединама са мање од 5.000 становника
БЕОГРАД. - У циљу спречавања ширења вируса COVID-19, Александар
Вучић, председник Републике Србије,
прогласио је 15. марта (у 20 часова)
ванредно стање на територији целе Србије. - На основу Устава Републике
Србије, у складу са одредбама Устава
(члан 5), председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, председница
Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић и ја, донели смо
Одлуку о увођењу ванредног стања
на територији целе Републике Србије
и она ступа на снагу овог тренутка.
Затвара се живот, да бисмо сачували
живот. Србија је од данас у рату против невидљивог противника. Наша
земља мора да победи. Ово је борба за
наше старије, родитеље, нашу земљу,
али и за будућност Србије – изјавио је
председник Вучић.
Од 16. марта у потпуности је обустављен рад предшколских, школских
и високошколских установа, до даљег
неће радити вртићи, основне и средње
школе и универзитети у Републици Србији. Упис деце одвија се нормално посредством е-Управе: е-вртић доступан
за целу Србију, е-упис за упис у школе
биће доступан од 1. априла, пробни тест
за малу матуру биће урађен посредством нове технологије, док се настава одвија од кућа путем РТС3 канала,
платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење.
Границе Србије затворене су за све
стране држављане, са изузетком дипломата акредитованих у Србији и странаца са боравишном дозволом. Грађани
Србије, као и акредитоване дипломате
и страни држављани који имају боравиште у Србији у обавези су да буду у
самоизолацији од најмање 14 дана, под
кривичном одговорношћу.Ова мера ће
бити стриктно контролисана и њено кршење биће најстроже санкционисано.
Грађанима ће приликом уласка у земљу
бити уручено законски обавезујуће решење. Запрећена затворска казна за
кршење ове одредбе је до три године
затвора. Ово је веома важно како би се
смањило кретање грађана, што је један
од главних разлога за увођење ванредног стања у циљу спречавања ширења
вируса COVID-19. Kада је реч о грађанима Србије и страним држављанима
који имају боравиште у РС, а долазе из
Републике Италије, Швајцарске Kонфедерације, Исламске Републике Иран,
Румуније, Kраљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике
Словеније и Републике Грчке одређује
се изолација у трајању од 28 дана.
Увођење ванредног стања не значи
да престаје рад у привреди, приватном
и јавном сектору. Препоручује се послодавцима да процес рада организују
тако да сви који то могу раде од куће.

Ако то није могуће, треба га организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање
ширења заразе (ограничен број људи
у просторији, коришћење заштитних
маски). Влада је позвала све послодавце у Србији да у максималној мери
свим својим запосленима омогуће рад
од куће, наглашавајући веома важним
да у овом тренутку покажемо солидарност. Зато је апеловала на послодавце

порука за лица старија од 65 година да
уопште не излазе напоље, а да за њих
све неопходне радње обављају млађи
чланови породице. Укида се ноћни јавни саобраћај и редукује дневни јавни
превоз. Ограничава се повећање цена
36 основних животних намирница и заштитне опреме, а предвиђене су строге
казне за поскупљења у време ванредног
стања. Сви јавни, спортски и културни
догађаји су отказани, а културне инсти-

да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за своје запослене.
Ово се посебно односи на грађане чија
деца престају да иду у вртиће и школе.
Грађанима се саветује самоизолација –
без окупљања, посета, излазака из куће
без преке потребе. Изузеци су када се
иде у продавнице и апотеке, за шетање
кућних љубимаца, бацање смећа. Пре-

туције затворене. Прекинуте су и све
изборне радње за изборе који су били
заказани за 26. април.
Републичка Влада је, у циљу заштите здравља грађана, на седници (17.
марта) донела одлуку да се од 18. марта
(од 10 сати) забрани излазак на улице
грађанима старијим од 65 година у градовима, као и старијима од 70 година у

руралним и срединама са мање од 5.000
становника. Друга се односи на све
остале грађане који у периоду од 20 часова увече до 5 сати ујутру неће смети
да буду на улици. Од ове забране изузети су они који су на радном задатку и
који раде у трећој смени.
Од 20. марта (у 8 сати) затворени су
сви гранични прелази за улазак путника
у Србију у друмском, железничком, ваздушном и воденом саобраћају. У складу
са овом одлуком, на територију Србије
могу да уђу само траспортни камиони.
Ограничено је јавно окупљање на отвореном и затвореном простору, тако да
дистанца између особа мора бити најмање два метра, односно да на површини од четири квадратна метра не може
бити више од једне особе. Поред ових
мера, укинут је и јавни међуградски
превоз. За наше држављање који долазе
из иностранства наложена је самоизолација у периоду од 14 и 28 дана, у зависности од тога из које земље долазе.
Отворен је прихватни камп у Моровићу
у којем ће бити смештени наши држављани који долазе из иностранства, а
немају пријављено боравиште у Србији,
као и за које лекари процене да могу постати здравствени ризик. Одлуком ВРС
до даљег је обустављен и међународни
путнички авио-саобраћај са Аеродрома
"Никола Тесла" у Београду, али не и за
карго саобраћај и хуманитарну помоћ.
Такође је затворен и Аеродром "Kонстантин Велики" у Нишу.
На седници Владе Републике Србије (21. марта) донете су најновије
одлуке у вези са спречавањем ширења
вируса COVID-19. Обуставља се градски превоз на територији Републике
Србије, али то се не односи на такси
превоз, путничка возила (сопствени) и
превоз за запослене. За све грађане који
у време ванредног стања морају да раде
или не могу да раде од куће, биће организован превоз. Забрањује се рад свих
објеката и локала унутар тржних центара изузев самопослуга, продавница
хране и апотека. Забрањује се боравак
у свим парковима и јавним површинама намењеним за спорт и рекреацију.
Забрана јавног окупљања пооштрена је
тако да у затвореном простору не може
боравити више од пет особа.
Влада је на седници 22. марта изменила одлуку о забрани кретања, тако
да полицијски час за све грађане важи
од 17 сати до 5 часова. Напуштање домова у овом периоду могуће је искључиво из хитних медицинских разлога,
уз радну дозволу или посебно одобрење
надлежних органа. Изузетак је недеља,
када грађани старији од 65 година могу
боравити напољу од 3 до 8 сати ујутру
ради куповине намирница. Влада је дозволила извођење кућних љубимаца у
шетњу сваког дана од 20 до 21 час.
Ј. Станојевић
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У Србију из Kине стижу контигенти медицинске помоћи у борби против вируса корона

„Челични пријатељи који деле добро и зло“
对抗冠状病毒医疗援助的货载从中国抵达塞尔维亚

“分享善与恶的钢铁朋友”
Председник Србије Александар Вучић и амбасадорка НР Kине у Београду Чен Бо дочекали највећи авион српске националне
авио-компаније, који је довезао стручњаке и медицинску помоћ из Kине. Прва пошиљка помоћи за Србију у борби против вируса
корона, коју је послао председник Kине Си Ђипинг, договорена захваљујући личном ангажману председника Србије. – Стигли медицински апарати, дезинфекциона средства, маске и друга заштитна опрема. - Захваљујући се кинеском председнику Си Ђипингу,
Kомунистичкој партији и кинеском народу за помоћ, председник Вучић изјавио: Показали су се као наши пријатељи кад нам је најтеже, Србија то не сме да заборави. Kина је наш пријатељ за вјек вјекова, за ко зна колико наредних стотина и хиљада година. – Zijin
ће, као друштвено одговорна компанија, такође помоћи Србији у борби против ове пошасти
стигла. Показали су се као наши
- Kина, Србија и цео свет препријатељи кад нам је најтеже, Ср- живљавају најтеже тренутке, јер
бија то не сме да заборави. Kина је вирус корона представља неприја-

Испред авиона је организован свечани дочек, уз заставе две земље, а
предесдник Вучић се са кинеским лекарима поздравио лактовима

БЕОГРАД. – Авионом који је у вечерањим сатима из Kине долетео у Београд, стигло је (21. марта) шест најеминентнијих епидемиолога, који су
се борили против вируса корона у Вухану, одакле је епидемија и кренула.
Они су на писту изашли са маскама,
а вишеминутним аплаузом дочекали
су их председник Србије Александар
Вучић, чланови српске Владе и амбасадорка Kине Чен Бо.

- Ми ћемо од вечерас слушати
све што они кажу и то није политика, већ поштовање оних који су
показали да умеју да побеђују најтежег непријатеља данашњице –
корона вирус. Све ово је бесплатна
помоћ НР Kине и хвала им на томе
– рекао је председник Србије.
- Време је да покажемо дисциплину и одговорност – додао је Вучић и нагласио да сваки респиратор
који је стигао значи неколико живота.

Председник Вучић захвалио је
- Kина, која још није завршикинеском председнику Си Ђипингу, ла своју борбу, показала је не само

Са пошиљком помоћи допутовало је и шест врхунских епидемиолога из Вухана

наш пријатељ за вјек вјекова, за
ко зна колико наредних стотина и
хиљада година – поручио је председник Вучић.

теља целом човечанству. Бићемо
заједно са српским пријатељима и
борићемо се заједно. Ових дана Србија се суочава са великим изазовима, а ми смо спремни да дамо нашу
Истичући да је реч о бесплатној
помоћи и да су у пристиглој пошиљци скромну помоћ – рекла је Бо.
респиратори, маске, рукавице и друга
заштитна опрема, Вучић је на аеродрому „Никола Тесла“ рекао да ову
помоћ доживаљва као велику подршку Kине српском народу.
- Чекам Сија у Србији, а дочекаће га и стотине хиљада људи са
већом страшћу и емоцијама него
било ко у свету. Готово да не бисмо
имали шансу да победимо ову болест без кинеске помоћи – казао је
председник Србије.
Испред авиона је организован
свечани дочек уз заставе две земље,
а међу члановима Владе били су министар здравља Златибор Лончар,
министар финансија Синиша Мали,
министар одбране Александар Вулин и генерални секретар председника Србије Никола Селаковић.

"Кина је наш пријатељ за вјек вјекова."

Kомунистичкој партији и кинеском
народу за помоћ и истакао да је долазак кинеских медицинских стручњака
од огромног значаја, јер су они први
победили вирус COVID – 19.

пријатељство и љубав према нашем народу, већ и солидарност са
српским народом. Стотине хиљада
живота у Србији биће спасено захваљујући помоћи која је управо

На пакетима медицинске помоћи било је исписано,
на кинеском језику и ћирилици, "Челични пријатељи,
делимо и добро и зло!"

Следећег дана, 22. марта, из
Шангаја је на аеродром „Никола Тесла“ у Београду слетео и други авион
са новом туром помоћи из Kине, а
планирано је да још око десет авиона
допреми помоћ из ове земље. Zijin ће,
као друштвено одговорна компанија,
Амбасадорка Kине Чен Бо изја- такође помоћи Србији у борби против
вила је да су у Србију стигли меди- ове пошасти.
цински стручњаци који су се у Kини
„на првој линији фронта“ борили са
У Републици Србији је до 27.
вирусом корона. Навела је да су Ср- марта 2020. године било регистровабија и Kина „челични пријатељи који но укупно 457 потврђених случајева
деле добро и зло“ и додала да је од оболелих од COVID-19.
почетка борбе против вируса корона
Kина добила пуно подршке и помоћи
Припремила: Г. Тончев Василић
од Србије.
Фото: Председништво Србије
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Kомпанија донела мере за превенцију и контролу ширења корона вируса

Радна група прати реализацију компанијских мера
公司针对新冠病毒采取防范措施

成立工作组对防范措施的执行情况进行监督
Kомпанија све своје мере и поступке ускладила са мерама Владе Републике Србије и препорукама надлежних здравствених установа. - Свим запосленима забрањује се службени пут у све земље у којима је идентификован корона вирус. - За
спровођење потребних мера задужују се сви нивои надзорно-техничког особља
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – С обзиром на
озбиљност ситуације у вези ширења новог
корона вируса у Европи, Serbia Zijin Bor
Copper је, у циљу превенције и заштите
живота и здравља запослених, донела одређене мере којих се треба придржавати,
како би се појачала безбедност у односу
на побољшање заштите здравља радника.
Kомпанија је већ била донела "План преду-

иностранству, а нарочито у земљама где је
идентификован корона вирус. За спровођење
потребних мера задужују се сви нивои надзорно-техничког особља. Kако је највећи
број запослених у производњи и одржавању,
потребно је да организатори рада у смени
обаве неопходне провере запослених (температуре бесконтактним термометрима).
Уколико утврде повишену температуру,

Мере заштите
корона вирус (Corona Virus Disease 2019, COVID-19), заразни вирус који се појавио 2019. године, изазива упалу плућа. Најчешћи симптоми су: повишена температура, малаксалост, суви кашаљ, запушен
нос, кијавица, а ређе отежано дисање горњих респираторних органа, хyпоxиа...Приближно половина
оболелих после недељу дана осети тешкоће при дисању, док тежи случајеви брзо напредују до синдрома акутног респираторног дистреса. Већина пацијената, укључујући теже и критично оболеле,
опорављају се после различитих третмана кисеоником симптоматским и другим третмаснима лечења. корона вирус преноси се углавном директно, и то аеросолно и додиром. Директан пренос се
односи на инфекцију чији је узрок у капљицама излученим при кијању, кашљању разговору, дисању,
а до контактне заразе долази када се капљице таложе на површинама разних предмета где загађујемо руке и њима додирујемо слузокожу уста, носне шупљине и очи – сазнања су о новом вирусу из
обавештења које је Kомпанија припремила за своје запослене.
У обавештењу се наводе и мере превенције и контроле почев од редовне провере званичне wеб
странице Светске здравствене организације и државне Царинске управе, како би се обавестили
о епидемији на глобалном нивоу. Такође се препоручује и привремено одустајање од путовања и
окупљања са пријатељима и свођење на минимум контаката са особама које су допутовале из иностранства. Требало би унапред мприпремити средства за превенцију, као што су медицинске маске
за једнократну употребу, средства за дезинфекцију за случај хитне потребе. Лична заштита треба да
се примењује при изласку напоље, посебно при уласку на места где има више људи треба користити
маску. У сваком тренутку треба пазити на хигијену руку, након додиривања могуће загађених предмета обавезно прати руке или дезинфиковати дезинфикационим средствима. Приликом кијања или
кашљања лице треба покрити марамицом, а опрати руке пре него што се додирну уста, нос и очи.
При контакту са другима избегавати руковање и блиске контакте, док се на јавним местима треба
удаљити од других најмање један метар. Неопходно је, такође, водити рачуна о хигијени просторија,
канцеларија и често их проветравати. Уколико се примете симптоми, као што су повишена температура и кашаљ, најпре треба користити медицинску маску за једнократну употребу и обратити се
најближој медицинској установи.
зимања превентивних мера ради контроле и
спречавања ширења корона вируса". Такође
је именовала (другог марта) Руководећу радну групу за послове руковођења и координације спровођења мера превенције и контроле, на чијем челу је Јовица Радисављевић,
директор за производњу у Serbia Zijin Bor
Copper. Група је наредног дана одржала
састанак на коме је донела закључке које је
преточила у саопштење објављено на огласним таблама у Kомпанији.
У саопштењу се наводи да ће Kомпанија све своје мере и поступке ускладити са
мерама Владе Републике Србије и препорукама надлежних здравствених установа.
Свим запосленима забрањује се службени
пут у све земље у којима је идентификован
корона вирус. Запослени који су се вратили из иностранства морају се одмах јавити
надлежној медицинској установи и о томе
обавестити своје непосредне руководиоце.
Уколико из пословних разлога представници међународних фирми долазе из иностранства, неопходно је о томе известити
радну групу (извршног заменика руководиоца Сашу Перишића), а приликом њиховог
боравка у Kомпанији примењивати све потребне мере као и за запослене. У сарадњи
са секторима за БЗНР и за маркетинг треба
одредити посебне магацине за складиштење
неопходних производа и материјала за спровођење свих мера превентиве.
Сви годишњи одмори се за сада спроводе према раније утврђеним плановима, уз
обавештавање одговорних служби у Kомпанији. Притом треба избегавати одморе у

треба одмах упутити радника код лекара на
преглед, уз обавезно евидентирање случаја
о томе и обавештавање надлежног лица за
БЗНР које такав случај пријављује својим
надређенима, а они извршном заменику руководиоца радне групе Саши Перишићу.

оног гела за руке свим запосленима. Ради
добијања свих неопходних информација,
задужује се руководилац Сектора за БЗНР
Саша Перишић који ће одржавати контакте
са локалним медицинским центром у Бору
и са Заводом за јавно здравље у Зајечару,
као регионално одговорној установи за
спровођење превенције и контроле здравља
становника.
Kомпанија је самоиницијативно
спровела изолацију запослених који су
се вратили из Kине, у трајању од 14 дана,
ради праћења њиховог здравственог стања.
Већини њих већ је истекло време изолације, доброг су здрвственог стања и већ су
се вратили на своја радна места. Они који
су се недавно вратили уиз Kине још увек су
у изолацији, њихово стање се прати и сви
се добро осећају. Пре него што је Република Србија објавила ванредно стање, Kомпанија је објавила захтеве према својим
запосленима који се враћају из иностранства, истакнуто је да морају да се пријаве

Производња и пословање Kомпаније нормално
Осим издавања обавештења и захтева за спровођење одговарајућих мера у борби против епидемије, Kомпанија је, такође, поделила запосленима заштитне маске, средства за дезинфекцију, антибактеријске марамице и друга средства, и поручила из Kине велике количине средстава за борбу
против епидемије. Истовремено са борбом за заштиту здравља и сигурности, производња се води
рационално, како би се очувала и гарантовала запосленост радника. Ради ефикасне заштите интереса запослених, уз одржавање нормалног пословања Kомпаније, у складу са српским законима,
донете су одредбе о исплати зарада у време трајања мера за спречавање и контролу ширења епидемије. Kомпанија се самоиницијативно обратила градској влади Бора и Мајданпека, како би их упознали са мерама које је предузела и како би те мере и њима препоручила. Kомпанија је у сталном
контакту са Владом Републике Србије и Амбасадом НР Kине у Србији, прати све мере које је донела
ВРС и поступа у складу са донетим одредбама.
Захваљујући строгом спровођење мера превенције, до сада нема пријављеног ниједног оболелог, а
производња и пословање Kомпаније се нормално одвијају. Kомпанија ће се и на даље строго придржавати и поштоваће све одредбе ВРС, јачаће мере превенције и контроле ширења епидемије,
све док у борби са корона вирусом не постигнемо потпуну победу. Такође апелује на све запослене
и ширу јавност да обрате велику пажњу на брзо ширење и немерљиву штетност корона виуруса.
Пођите од себе, љубави према својим колегама и предузмите све могуће превентивне мере заштите, не уздајте се у зрно среће.
У циљу спровођења заштите и дезинфекције, посредством службе набавке, хитно наручти бесконтактне термометре за све
производне целине у Kомпанији и поделити их лицима из служби БЗНР по погонима
(термометри морају бити на располагању
24 часа због провере свих запослених). Такође хитно треба наручити заштитне маске
и потребна средства за дезинфекцију руку
у виду влажних марамица и дезинфекци-

и спроведу кућну изолацију, где ће њихово
стање да се прати, до сада нисмо имали
проблематичне случајеве.
Kако бисмо водили и усмерили све
запослене и чланове њихових породица ка
томе да се енергично боре против вируса
спровођењем ових мера помогли читавој
Србији, Бору и Kомпанији да однесу победу у овој тешкој бици, Kомпанија је позвала
све запослене и чланове њихових породица

да се строго придржавају препорука ВРС и
Kомпаније. Потребно је да на време придају значај обавештењима и информацијама које издаје Влада и да их међусобно
деле и преносе једни другима, као и да се
придржавају свих правила и мера. Притом,
да не буду анксиозни, не паниче, не верују
и не шире гласине. Државни кадар на свим
нивоима власти треба да да свој максимум
и буде узор у свом окружењу и од почетка
до краја учествују у овој борби уверени у
победу.
Запослени, такође, треба да узорно
поштују Закон о превенцији и контроли
ширења заразних болести, да озбиљно примењују одредбе у погледу права и обавеза
грађана које су формулисане овим законом,
преузму иницијативу и искрено пријаве
огранцима/секторима историју контаката, путовања и здравствено стање, науче
да препознају симптоме, овладају знањем
о мерама превенције, сарађују у процесу
провере спровођења мера и, уколико открију симптоме болести, одмах пријаве,
оду у самоизолацију и потраже медицинску помоћ. Неопходно је да се руководе
принципом "сви за једног, један за све",
да заштите себе, али и да воде рачуна о
другима, поделе сазнања о превенцији са
ближњима, подстичу људе у својој околини да перу руке, говоре о хигијени, не посећују скупове, мање излазе напоље, брину
о јавном реду и миру, заједничким снагама
решавају проблем и превазилазе тешкоће.
Запосленима се саветује да правилно организују своје време код куће, утврде распоред активности и одмора, образују се,
баве физичком активношћу, негују хобије
који доприносе здрављу, буду активни у
домаћинству...Такође, да све време буду
посвећени и истрајни, активно се прилагођавају новонасталој ситуацији на послу
и добро припреме план рада и одмора за
ову годину, како би се на време донео план
на нивоу Kомпаније. Изражено је чврсто
уверење да ће, уз заједничке напоре свих
запослених и њихових ближњих, уједињени у тешким тренуцима и исправно вођени
од стране ВРС и Kомпаније, ојачати дух и
свом снагом радити на томе да превентивне
мере и контрола ширења епидемије однесу
победу над вирусом.
Ј. Станојевић
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Serbia Zijin Bor Copper прилагођава услове рада и живота новонасталој ситуацији:

Сви компанијски ресурси подређени борби
против вируса COVID-19
塞尔维亚紫金波尔铜业公司适应新形势下的工作和生活条件

公司的所有资源都从属COVID-19病毒
Свесна чињенице да ће потпуно нова атмосфера у читавом друштву и држави пореметити економску слику (цене, несташица, проток робе), те да ће се неминовно одразити и на производњу, Kомпанија је благовремено прилагодила услове рада овом тешком
периоду и припремила се за један посебан начин живота који, поред осталог, подразумева штедњу и спремност да се производња
усклади са актуелном ситуацијом
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – У складу са сурсе подредила основној активности у
Одлуком председника Републике, председ- наредном периоду – борби против вируса
ника Народне скупштине и председника корона.
Kомпанија је, као друштвено-одговорна, у први план истакла важност упознавања са проблемом и правовремено
обавештавање. Свим запосленима, а индиректно и члановима њихових породица,
пружила је најпре све корисне информације
и инструкције у вези превенције и контроле
ширења новог вируса. У борбу против пошасти Kомпанија се упустила пре него што
је вирус „напао“ Европу, па је сада свима
јасно и сви запослени су већ упознати са
ситуацијом. Свест запослених о озбиљној
опасности коју носи вирус COVID-19 и о
томе да ће, уколико се деси да имамо само
Владе Републике Србије, о проглашењу једног оболелог, то много утицати не само
ванредног стања на територији целе држа- на колектив, већ и на цело подручје – веома
ве, а са циљем да допринесе спречавању је јака.
Поштујући све одлуке и мере које
ширења и сузбијању епидемије вирусом
COVID-19 на територији Града Бора и су прописале највише инстанце у држави
Општине Мајданпек, где Serbia Zijin Bor Kомпанија је додатно, у складу са пословCopper послује, Kомпанија је све своје ре- ном политиком и друштвено-одговорним

понашањем, донела и предузела низ превентивних и других мера у циљу прилагођавања услова рада и живота новонасталој ситуацији.
У циљу превенције и заштите живота и здравља запослених, Kомпанија је почетком марта донела “План предузимања
превентивних мера ради контроле и спречавања ширења вируса корона” и оформила радну групу која прати реализацију свих
компанијских мера. У складу са мерама
Владе Републике Србије и препорукама
здравствених установа сви запослени добили су по дезинфекциони сет (влажне марамице и дезинфекциони гел), а поручено је,
и треба да стигне из Kине, преко 100 хиљада заштитних маски. Пошто је реч о дефицитарној роби на територији целе Европе,
покушава се и преко дипломатских канала
(амбасаде) да требоване количине стигну
што пре. Одређени број заштитних маски
већ је подељен радницима и то најпре онима који због природе посла имају конткат
са више људи.

У друге мере које се предузимају спада, поред осталог, мерење телесне температуре бесконтактним термометрима, које
синхорнизовано обавља Сектор безбедности и здравља на раду. И то свакога дана,
у свакој смени, сваком запосленом. Рачуна
се, притом, на самозаштиту, изражену свест
и искреност код људи. Јер, Kомпанија је ту
да упозори, али се не може изборити сама,
већ се мора ослонити на све запослене.
Свесна чињенице да ће потпуно нова
атмосфера у читавом друштву и држави
пореметити економску слику (цене, несташица, проток робе), те да ће се неминовно одразити и на производњу, Kомпанија
је благовремено прилагодила услове рада
овом тешком периоду и припремила се за
један посебан начин живота који, поред
осталог, подразумева штедњу и спремност
да се производња усклади са актуелном ситуацијом.
Г. Тончев Василић

Донација Zijin Мининга медицинском тиму из Фуђена који помаже провинцији Хубеј

Десет милиона РМБ за борбу против вируса корона
对抗冠状病毒医疗援助的货载从中国抵达塞尔维亚

“分享善与恶的钢铁朋友”

Све прекоморске подружнице Zijinа задржале су стабилност у производњи и изградњи, а уз снажне напоре у заштити до сада није забележен ниједан случај заражених ни у једној од 13 прекоморских локација
ШАНГХАНГ. – Zijin Мининг је, другог марта, посредством своје добротворне фондације понудио сваком члану медицинског
тима из провинције Фуђен по 100 РМБ
дневно (14,33 долара), као накнаду за ангажовање, пожртвованост и солидарност
са колегама лекарима из провинције Хубеј,
који раде на спречавању ширења и суз-

бијању заразне болести COVID-19. Лекари
из провинције Фуђен који помажу колегама
из друге провинције у борби против корона вируса, а има их око хиљаду и по, добијаће по 100 ренминбија дневно докле год
се провинција Хубеј не избори са опасном
заразном болешћу, дакле до „тријумфалног
повратка медицинског тима у целини“.

Мере заштите од појаве и ширења вируса COVID 19 у мајданпечком руднику

У знаку превентиве

防止在马矿COVID-19病毒发作和蔓延的措施

什么都有预防的象征

РБМ. - Zijin је, показујући пуну одговорност
велике и друштвено одговорне компаније,
благовремено предузела низ превентивних
мера са циљем спречавања појаве и ширења
вируса COVID 19 и у огранку Рудник бакра
Мајданпек. И поред тога што, према званичним подацима, није било забележених случаја
оболелих од корона вируса у Борском округу,
спровођење превентивних мера за све запослене почело је крајем прве декаде марта, знатно
раније него што је у Србији проглашено ванредно стање и пре него што је пандемију овог
вируса прогласила Светска здравствена организација.

- У РБМ-у се озбиљно приступило
реализацији низа предвиђених мера у настојању да се спречи појава и ширење корона вируса - каже Драгиша Анђелковић
из Службе заштите и безбедности на раду у
РБМ-у. - Након информације да су се у Србији појавили први случајеви оболелих од
корона вируса, за све запослене су набављена, а одмах и подељена основна дезинфекциона средства, почев од антибактеријских
влажних марамица и гелова за дезинфекцију и суво прање руку, а потом и одређене
количине асепсола, течности за дезинфекцију радног простора у којем запослени
бораве. Уз то, набављени су бесконтактни

Укупна вредност донације Zijin Мининга износи не мање од 10 милиона РМБ
(1.432.977 долара), а у случају да на овај
начин средства из добротворне фондације
не буду потрошена, остатак до 10 милиона
РМБ биће искоришћен за остале трошкове
медицинског тима који помаже провинцији
Хубеј. За случај да укупна вредност донамерачи температуре, па се свакодневно,
приликом доласка на посао, сваком запосленом измери температура, како нико са
повишеном не би био на радном месту.
Упоредо се предузимају и друге мере са
циљем да се запослени заштите, а да штитећи
себе, штите и своје породице. - Свакодневно
код свих запослених проверамо информације које у овој ситуацији имају посебан
значај, да ли је неко од чланова њихове породице дошао из иностранства, пре свега,
из оних земаља у којима је вирус развио
велико жариште, затим да ли су сами у последње време путовали и слично. Податке
прибављамо свакодневно, а, у случајевима
где затреба, узимамо бројеве телефона да
би их контактирали, упућујемо их, у оквиру предвиђених превентивних мера, да се
пријаве референтним здравственим установама, буду под њиховом опсервацијом,
спроведу потребне превнтивне мере, кућни
карантин, односно изолацију и самоизолацију. Средином месеца, међу запосленима
смо имали 15 лица која су се управо због
повишене температуре, повратка из ино-

ције пређе 10 милиона ренминбија, стварни
износ превладаће предвиђену суму.
Све прекоморске подружнице Zijinа
задржале су стабилност у производњи и
изградњи, а уз снажне напоре у заштити
до сада није забележен ниједан случај заражених ни у једној од 13 прекоморских
локација.
Г. Тончев Василић

странства или контакта са лицем које је
тамо боравило, нашла у изолацији – каже
Анђелковић.
Редовно се, више пута свакодневно, одговарајућим средствима обавља и дезинфекција заједничких радних просторија и површина у свакој производној целини где запослени
бораве. Такође, наложено је да се одређене
активности које предвиђају окупљање већег
броја запослених, попут одређивања распореда, обављају на отвореном простору, како би
била избегнута свака могућност контакта и потенцијално преноса вируса тим путем.
С. Вукашиновић

РББ
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Оживљавањем производње у „Церову“ учињен важан напредак Kомпаније у првом кварталу 2020.

Уз инвестиције и ново запошљавање
почело раскривање „Новог Церова“
2020年第一季度NC矿复产取得重大进展

通过投资与新招聘启动NC矿基建剥离
Након што је новом рударском опремом, купљеном за нови рудник, прокрчен пут до „Новог Церова“ и изграђена комплетна приступна инфраструктура, четвртог марта уклоњене су прве тоне раскривке из лежишта. Kапацитет рудника је два и по
милиона тона руде годишње, а век експлоатације процењен је на седам година. – Hu Shaohua: Kонтинуираним радом на обнављању рударске производње и њеном унапређењу, Kомпанија од октобра 2019. године пуну пажњу посвећује отварању
лежишта „Ново Церово“. У складу са српским законодавством и по добијању свих потребних дозвола и лиценци за рад, израђени су приступни путеви до рудника, набављена је бројна механизација и запослено је око 200 нових младих људи
старт, односно обезбедимо све што ПМС постројења – дробилица, млинје потребно за почетну фазу рударења ских секција, хидротранспорта – па
која подразумева скидање јаловине. службе одржавања тамо увелико прегледају сваки агрегат.
-Уместо старе примарне дробилице, купљена је нова чељусна
дробилица која ће задовољити капацитет 2,5 милиона тона руде, а
наручена је и једна ХП6 терцијарна дробилица ради боље прераде и
ситније руде у млинским секцијама. Постепено се прегледа и поправља преостала опрема у флотацији, па нам предстоји да убрзамо
њено ремонтовање и рационално
Драган Илић
организујемо уградњу нове опреме
и додатака – истиче Hu Shaohua.
Прва кашика инвестиционе раскривЕксплоатација „Новог Церова“
ке утоварена је у камион четвртог биће фазна и подразумева укупне
марта – рекао је руководилац „Церова“ ископине близу осам милиона тона.
У јуну први бакар из новог рудника
Драган Илић.
Најпре треба откопати пет и по милиSERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Чет- је велика прекретница у повећању
„Ново Церово“ састоји се од по- она тона јаловине, 800.000 тона сулвртог марта и званично је почело производње бакра, али и важан на- вршинског копа и дела који ће бавити фидне и 910.000 тона оксидне руде.
раскривање рудника бакра „Ново предак Kомпаније у првом квартаЦерово“, трећег у саставу Рудника лу 2020. године – каже Hu Shaohua.
Kапацитет „Новог Церова“ је два
бакра Бор. Прве тоне инвестиционе
раскривке уклоњене су са коте 590. и по милиона тона руде годишње, а
овог површинског копа, али су томе век експлоатације процењен је на сепретходили бројни припремни посло- дам година. За то време треба укупно
ви који су се, по речима помоћника уклонити 14,7 милиона тона јаловине
генералног директора Kомпаније и и откопати 16,5 милиона тона руде са
руководиоца Сектора техничких по- 0,328% бакра. До првог бакра из овог
слова Hu Shaohua, реализовали у по- рудника ће се, према проценама, доћи
почетком јуна.
следњих шест месеци.
- Kомпанија је уложила мно- Kонтинуираним радом на
обнављању рударске производње и го пара у овај рудник. Од почетка
њеном унапређењу, Kомпанија од године интензивно нам је пристизала рударска опрема, па је за
„живот“ „Новог Церова“ купљено 15 „tonly“ камиона, три багера,
две бушалице, булдозер, ваљак,
Најпре је требало израдити приступне путеве
утоваривач и цистерна за гориво.
Нова механизација послужила нам само дробљењем, млевењем и отпре- У следећој фази потребно је скинути
је да од средине фебруара почне- мањем руде преко хидротранспорта још 680.000 тона раскривке.
мо да градимо приступне путеве до кривељске флотације. Због тога је
-Прву количину оксидне руде
ка лежишту и тако му омогућимо у току и ревитализација комплетног планирамо да „пропустимо“ кроз
ПМС постројење средином маја и у
том смислу планирамо да спроведемо
експеримент флотирања, који треба
да покаже колико ће искоришћење
метала бити при преради такве руде.
Док се не стекну услови за максималHu Shaohua
ну валоризацију бакра из оксидне
руде, откопане количине ћемо склаоктобра 2019. године пуну пажњу
диштити у области рудника – каже
посвећује отварању лежишта „Ново
Hu Shaohua.
Церово“. У складу са српским закоЈаловина из „Новог Церова“
нодавством и по добијању свих побиће одлагана на већ постојећим
требних дозвола и лиценци за рад,
одлагалиштима, а у току је и израизрађени су приступни путеви до
да пројекта запуњавања „Церова 1“,
рудника, набављена је бројна мепошто је експлоатација тог лежишта
ханизација и запослено је око 200
завршена у новембру 2017. године
нових младих људи. Оживљавањем
За "живот" рудника купљено 15 "tonly" камиона и остала механизација
Г. Тончев Василић
производње у „Церову“ начињена
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Kривељски рудари склањају јаловину са дна копа

Kрче пут до четири
милиона тона руде
VK矿工从矿坑底部清理回填废石

他们扫清通往400万吨矿石的道路
Од септембра прошле до марта ове године, са три доње етаже површинског копа уклоњено 5,4 милиона тона раскривке. –
Руда која је била притиснута овом јаловином експлоатисаће се до краја године, а садржај метала у њој је преко 0,35 одсто.
– Д. Митић: Производњу држимо изнад сто одсто плана ископавања, па смо марта, недељу дана пре истека месеца, на руди
већ пребацили план 11%, а укупне ископине боље су од планираних за три процента
краја марта бити „у плусу“ – истиче
управник кривељског копа.
Снег и јак ветар не би требало да
„завеју“ Митићев оптимизам. Јер, недељу дана пре истека месеца „Велики
Kривељ“ већ има преко два милиона
тона ископина, а план за март „тежак“
је два и по милиона тона (850.500 тона
руде а 1,65 милиона тона раскривке).

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Пут до четири
милиона тона кривељске руде, на етажама 5, 20 и 35, био је поплочан јаловином „тешком“ 5,4 милиона тона.
Управник Дејан Митић каже да се од
септембра прошле године боре са њом,
али са олакшањем истиче да ће до краја
марта уклонити и последњих 100 хиљада тона које „притискају“ руду.
- На најнижој радној коти кривељског копа, на етажи 50, багери
K3 и ОK1 сада товаре богату руду и
уједно „чисте“ ту јаловину са унутрашњих планира на дну. Остало
нам је још стотинак хиљада тона,
па очекујем да ћемо почетком априла коначно доћи до руде са доње три
коте. Средњи садржај бакра у тој
руди је преко 0,35 одсто, има је око
четири милиона тона, а то значи да
ћемо моћи комотно да радимо на тим
„позицијама“ до краја године. И да
испуњавамо планске задатке у свим
сегментима – каже Митић.

Kривељски коп и без тога већ
дуже време производњу држи изнад сто
одсто плана ископавања. И сада у марту, недељу дана пре истека месеца, већ
су 11% пребацили план на руди, а укупне ископине су им боље за три процента. Јаловину ће, каже, поправити, јер су
на 99% плана.
- До 24. марта (пошто смо тада
разговарали, прим.аут.) дали смо
747.680 тона руде и то је неких 80-ак
хиљада тона више од плана. Са јаловином мало каскамо, због ремонта
транспортног система у првом делу
месеца, али смо досад склонили 1,26
милиона тона. План за март је 1,65
милиона тона, а нама је остало још
недељу дана да га стигнемо. И хоћемо, чак ћемо га и премашити. Дали
смо до сада и 1.627 тона бакра у концентрату, односно седам одсто више
од плана, пошто је задатак за цео
месец 1.950 тона. Депонија је пуна
и реално је да кажем да ћемо и ту до

короне“ не кубуримо због несташице
на тржишту и затворених граница –
каже Дејан Митић.
Са југоистока копа, одакле је у
претходном периоду сваког месеца
уклањано по скоро два милиона тона
раскривке, од априла-маја почеће откопавање руде.

Гужва код транспортног система за јаловину

-Мећава смањује видљивост,
али производња не „шлајфује“. Возачи су обазривији, самим тим спорији, али путеве смо добро очистили
и посули сољу. И не само кривељске,
уредили смо и оне ка „Церову“ и
„Kривељском каменолому“. Сва механизација је исправна и расположи-

-За април ће нам на коти 305
остати да склонимо један мали јаловински део, а на тој етажи, као и
на 290. и 275. доћи ћемо веома брзо и
до руде доброг садржаја. На све три
етаже има по милион тона ископина,
а руде по око 300 хиљада тона – каже
управник.

Југоисток копа

Дејан Митић

вост је најчешће изнад пројектоване.
У сваком тренутку „на точковима“
је 20 камиона, ради шест багера, а ту
су и булдозери, грејдери, „tonly“ камиони. Та слика је најбоља илустрација планског одржавања које негујемо од септембра прошле године.
Захваљујући таквом одржавању, на
време смо набавили резервне делове
и нормативни материјал, па у „доба

Поред производње, кривељски
рудари ангажовани су и на рашчишћавању терена за нову флотацију у комшилуку. Сопственом механизацијом,
а сада раде два „волво“ багера и шест
„tonly“ камиона, равнају терен за ново
ПМС постројење које ће бити изграђено тик до секундарног дробљења.
Г. Тончев Василић

РБМ

Колектив
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На мајданпечком јаловишту "Ујевац" померили траку за 45 метара

За несметан рад Фазе 1
在马矿Ujevac尾矿库皮带移了45米

为了顺利进行第一阶段
2503 - сазнали смо од Дејана Марко- тог дела траке. За то ће нам бити
вића, инжењера оперативног машин- неопходно најмање три дана - најаЗа померање траке коришћен новокупљени цевополагач, неског одржавања ТС-а. - Уочили смо вио је предстојеће обавезе за функциопходан за овај додуше, повремени, али посао од изузетног
да имамо велики број искривље- онисање јаловишта “Ујевац” Синиша
значаја за функционисање јаловишта “Ујевац” у оквиру Фазе
них шина, које ћемо мењати не за- Филиповић.
Ово јаловиште се са разлогом
устављајући рад Фазе 1. С обзиром
1 транспортног система за јаловину. - Сваки дан рада Фазе 1
на то да је за крај месеца најавље- назива “жилом куцавицом” поврутиче на остварење плана укупних ископина
на испорука још 1200 метара траке шинског копа РБМ-а, јер само када
за замену оштећеног дела, након оно ради пуним капацитетом може да
РБМ. - Почетком марта запослени на провизујући или ангажујући га од неопходне припреме, већ у априлу се рачуна на остваривање планова.
транспортном систему за јаловину трећих лица - каже Синиша Фи- могли бисмо да приступимо замени
на Површинском копу Рудника ба- липовић, руководилац транспортС. Вукашиновић
кра Мајданпек померили су тракасти ног система. - Међутим, временске
транспортер ТТ 2506 за 45 метара, прилике нису могле бити горе. Због
те тако створили услове за брже рас- наглог захлађења и обилних падакривање рудних лежишта у неколико вина, запослени су у невероватно
наредних месеци. За овај велики, али тешким условима продуженим ранеизбежан посао коришћен је недав- дом успели да посао приведу крају,
но купљени цевополагач, који ће бити па су тако створени услови да у
драгоцен и у наредним сличним по- наредних неколико месеци ово јасловима. Јер, тракасти транспортер ловиште функционише. Додуше,
на јаловишту “Ујевац” се периодич- за то ће бити неопходно и стално
но мора померати, како би Фаза 1 за ангажовање булдозера, јер већ има
транспорт јаловине могла да функци- нагомиланих купа, а и потребно је
онише, а раскривање одвија по плану. радити на стабилности терена.
За време померања траке ТТ
- За ово померање траке смо
имали нов цевополагач који је по- 2506 машинско одржавање је, распосле почетних тешкоћа олакшао рад ређено у три групе било од помоћи
у овом напорном послу. Некада, у рударима, јер им је за рад била повреме пуног функционисања си- требна дизалица и мали утоваривач,
стема транспортних трака, имали затим за замену дотрајалих полутки
смо сличан цевополагач, али смо спојнице бубањ-редуктор и превену последњих 10-ак година били тивној замени десног лежаја, као
принуђени да траке померамо им- и траке тракастог транспортера ТТ
Запослени су у веома тешким условима успели да посао приведу крају

Бољи услови рада на мајданпечком површинском копу

Прорадила нова Оператива
马矿露采更好的工作条件

推出了新的负责任务实践
У новој, сада већ опремљеној монтажној згради, уз канцеларије за надзорно-техничко особље, су сале за састанке и санитарно-хигијенске просторије какве су годинама недостајале овом погону у којем је радно ангажовано око 600 запослених
РБМ. - Запослени на Површинском
копу Рудника бакра Мајданпек половином фебруара су добили, а марта и почели да користе нову зграду

Оперативе, склопљену од монтажно-демонтажних контејнера. У питању је спратна зграда, састављена
од 42 контејнера, са око три стоти-

Мултифункционални објекат састављен од 42 контејнера

не квадратних метара у основи, која
као мултифункционални објекат на
површинском копу може да одговори потребама тог дела рудника који
радно ангажује око 600 запослених.
- Добили смо нову зграду, а са
њом нове просторије, нову оперативу на самом улазу у круг рудника и површински коп, тик уз
капије из правца града. Са њом
ће неупоредиво боље услове за
рад имати сви запослени – истиче
Горан Репеђић, главни пословођа
производње на Површинском копу
РБМ-а. Додаје да своје канцеларије
има надзорно-техничко особље, али
су ту и просторије за одржавање радних састанака, па и велика сала која
ради уобичајених договора, поделе
распореда и евентуалних едукација
може да прими читаву смену. - Све
просторије опремљене су новим
намештајем, тако да је сада на

свима нама да се побринемо да то
још дуго буде лепо уређен и функционалан радни простор.
Нове просторије ће много значити свима запосленима на Површинском копу, будући да се до сада
распоред делио на отвореном. То и
није био проблем док су смене биле
мање, али сада, када са око стотину,
па и више радника на почетку сваке смене треба обавити радни договор и упутити их на радне задатке,
то је веома тешко, посебно када су
временске прилике неповољне. Поред тога, у згради постоји добро
опремљен санитарни чвор, тако да
ће запослени имати боље хигијенско-санитарне услове, посебно када
се касетама опреме и уреде и просторије за пресвлачење у бараци уз
зграду Дирекције.
С. Вукашиновић

Колектив

РБМ
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Мајданпечки рудари у марту одлични

Прескочили и план
и препреке
马矿矿工三月份表现也出色

克服障碍，超出计划
РБМ. - Мајданпечки рудари су 2020. годину са производног аспекта започели
веома добро, премашујући или тек за
корак заостајући за високо, до нових рекорда, подигнутом планском лествицом.
У поређењу са низом претходних година,
имали су изузетно добар старт, одличне
резултате у јануару и фебруару који су се
у великој мери наставили и у марту, иако
су се временске прилике просто завериле
против рудара.
У тренутку када су све чинили да
избегну колапс у производњи због више
од пола метра снега који је нападао само
дан после пролећних 20 степени, на Површинском копу РБМ-а приморани да зауставе Фазу 1 због олујног ветра брзине
29m/s и суочени са непроходним путем

ка јаловишту број 13, производњу током
24 дана марта оценили су сасвим солидном. - Имајући у виду све временске
преокрете који су нас баш стављали на
испите, резултати су сасвим солидни каже Горан Репеђић, главни пословођа
производње на Површинском копу. Подсећа да су остварења на нивоу планских
захтева и изнад њих са изузетком раскривке. - Подбачај у раскривци је последица чињенице да нам је почетком
месеца Фаза 1 била изван функције
због неопходних радова на јаловишту
“Ујевац” и померања тракастог транспортера ТТ 2506, а када смо принуђени
да се ради на спољним јаловиштима,
учинак је мањи. Имали смо проблеме и
са исправношћу јаловинских багера, а

Биланс у првом кварталу године "тежак" седам милиона тона ископина

У условима ванредне ситуације показана велика одговорност запослених
расположивост тешких возила била је
сведена на 14-15 “белаза”.
Први квартал се завршава са близу
седам милиона тона укупних ископина,
што је тромесечни резултат који је до
скора и током летњих месеци могао да се
само прижељкује. На мајданпечким “коповцима” је да оваквим почетним резултатима обезбеде још бољи наставак током
године.
У Флотацији, другој производној
целини РБМ-а, такође, имали су чему да
приговоре, пре свега , веома влажној руди
која најпре доводи у питање квалитетан
рад дробљења, али и да се похвале резултатима који су ослоњени о план. - На
линији прераде процес се одвијао без
већих проблема. Добар улаз, у погледу количина и садржаја руде са површинског копа, омогућава, у извесној
мери, пребачај плана - истиче Јелена
Ђурић, главни инжењер за флотацију
РБМ-а. - Морам да истакнем да су сви
запослени редовно на послу и да поштују сва правила и захтеве службе за
рад у ванредној ситуацији. Видљив је
труд да се обезбеде залихе резервних
делова и материјала у овим условима,
а машинско одржавање наставља ремонте постројења и машина настојећи

да процес прераде у потпуности стабилизује и припреми за наставак планом
предвиђене производње.
Јелена Ђурић не пропушта да укаже и на чињеницу да нешто већу производњу бакра од планом предвиђене, са
одговарајућим количинама злата и сребра, прати одлично искоришћење и квалитет концентрације.
Бранислав Томић, руководилац
огранка РБМ, не пропушта прилику да
запосленима захвали на великој озбиљности са којом приступају радним обавезама у условима проглашеног ванредног
стања и захтева да се са несмањеном
пажњом настави спровођење свих превентивних мера заштите. - У овом тренутку најважнија је брига о здрављу,
сопственом, али и свих који нас окружују у кући, породици, али и на радном
и сваком другом месту. Стога је важно
да свако од нас у потпуности испоштује
препоручене мере заштите и кроз личну одговорност да допринос спречавању појаве и ширење вируса COVID
19 од кога са разлогом стрепи свет.
И баш због свега тога, остварени производни резултати у овом месецу имају посебну вредност.
С. Вукашиновић

У мајданпечки рудник и даље стиже нова рударска механизација

Већа расположивост и ефикасност опреме
新型采矿机械陆续抵达马矿

更高的设备完好率与出勤率
Стигли утоваривач, покретна платформа, цистерна за уље
РБМ. - У Рудник бакра Мајданпек
нова опрема стиже и почетком ове
године. Нису више у питању тако велике количине и разноликост као у
прошлој години, али на површинском
копу су постојећој опреми већ додали утоваривач, теренску цистерну за
уље, платформу…
- Најновије појачање је још
једно теренско возило MAN са
платформом за отклањање кварова, оправке на висинама. То је
платформа која може да се користи
у свим могућим условима и за теренски рад на већим висинама, за
интервенције на багерима, бушилицама, возилима - каже Стефан
Мирковић, помоћник руководиоца
Површинског копа РБМ-а. Горан Ре-

пеђић, главни пословођа производње
додаје: - Стигло нам је и MAN возило са троделним резервоаром за
додавање уља машинама на терену.
Тако нешто последњих деценија
нисмо имали, а раније се добро показало, јер са покретном цистерном ниједно тешко возило и машина која је ангажована на терену

неће морати да се упућује у нови
сервис да би се додало неколико
литара уља. Тако ће обезбеђивати
уштеду и времена и новца, подићи
расположивост и ефикасност комплетне коповске опреме, јер ће се
механизацији уље моћи да долива
где и када затреба. Kапацитет је
одговарајући, па ће у потпуности
одговорити потребама како возила
тако и утоварне, помоћне механизације и других машина.
Од недавно за још једну машину бројнија је и утоварна механизација на Површинском копу РБМ-а.
- У питању је утоваривач HCMG
ZL50GV, кинеске производње,
бруто тежине 17.500 килограма,
са снагом мотора од 162 киловата,

односно 220 KS, затвореном кабином и кашиком капацитета три
кубна метра - објашњава Стефан
Мирковић. Додаје да и поменута
нова MAN возила дефинише економичност у средње тешком теренском
и дистрибутивном саобраћају. - Она,
захваљујући иновативном мотору,
поред тежине и времена, штеде и
гориво, што, наравно, представља
њихову предност. У складу са нашим потребама, ова возила имају
надоградњу за коју смо се определили - резервоар, односно, платформу.
Према најавама, и наредних месеци се могу очекивати не више тако
бројна, али значајна “појачања”.
С. Вукашиновић

ТИР
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Успешно обављен редовни десетодневни ремонт металуршких агрегата

До стабилније производње и
бољих еколошких услова
为期十天的冶炼厂年度检修圆满完成

保障稳定生产,创建美好生态
У Топионици најсложенији захват минирање наслага на аптејку флеш-пећи, у Фабрици сумпорне киселине просејавње катализатора у контактном котлу, у новој
Енергани провера свих система, а у Електролизи ремонт машине за паковање
полазних катода. – У ремонту учествовало 700 радника – најбројнији из ТИР-а и
55 из РББ-а, као и 350 из тзв. трећих лица. – Б. Тодоровић: Да би се ремонт оценио
успешним, циљ је био да не буде ниједног инцидента или повреде на раду
ТИР. – Овогодишњи редовни ремонт
металуршких агрегата у огранку ТИР,
који је обухватио бројне сложене послове у машинству, електрици, технологији
и области мерно-регулационе технике,
успешно је обављен (од 21. фебруара до 2. марта) у Топионици, Фабрици
сумпорне киселине, постројењу за пречишћавање отпадних вода, Енергани,
Електролизи и радионици РББ-а, где су
се поправљали камиони за превоз течне
шљаке. После темељних и свеобухватних
припрема (Служба електромашинског
одржавања и запослени у технолошком
делу започели су их још у октобру прошле године), ремонт у Топионици кренуо је 21. фебруара пражњењем парног
сушача, међубункера, гравитационог
система и на крају флеш-пећи (конверторска операција, која је претходила
ремонту у Фабрици сумпорне киселине,
завршена је 20. фебруара и тада је почело хлађење контактног котла). После
заустављања уноса шарже и пражњења
агрегата, у Топионици су стартовале
активности на флеш-пећи, а затим и на
делу котла и сувог топионичког филтера. Радници Одељења сушења истовремено су отворили све контролне отворе
на делу парног сушача до система за
шаржирање FSF-а. Одмах се приступило
минирању наслага у аптејку флеш-пећи,
које је свакако представљало најсложенији захват, затим уклањању наслага испод аптејка-шахта и раздвајању целине
FSF-а од котловског дела. По завршетку
овог посла, радници Службе ватросталног одржавања и Службе машинског
одржавања Топионице санирали су свод
пећи (у њој су замењене све опеке које
се налазе на отворима за испуст шљаке
и бакренца и тапинг блокови за шљаку и
бакренац, као и оштећени делови њеног
свода). Истовремено, радници на FSF-у
копали су наслаге са дна флеш-пећи.
- Највеће активности у Топионици одвијале су се на електростатичком филтеру за пречишћавање гасова
из флеш-пећи, који је комплетно саниран - зоне број један и два ремонтовали су радници Службе одржавања
ТИР-а, а три и четири, са комплетним електродним системом, колеге из
Kине, као и у котлу утилизатору, где
је поромењен већи део цеви на улазу
у котао, замени дела гасовода између
котла и филтера и филтера и ФСK-а.
На котлу су промењене све оштећене
цеви и комплетно задихтована веза
пећи са котлом. Ту су радови и на свим
виталним агрегатима који су у функцији производње анодног бакра (код
парног сушача замењени су носећи
ваљци, делови на гравитационом систему, као и оштећени панели и поједине цеви на котлу флеш-пећи, систем

за транспорт шарже до FSF-а), као и
бројне активности на самој пећи, гасоводу за транспорт гасова из пећи
(замена дела између котла и филтера).
У Одељењу конвертора и рафинације
санирана је кранска стаза и ремонтована су оба конвертора, као и кранови од 70 тона. Тако су конвертори,
анодне пећи и ливне машине спремне
за нормалан рад. На електростатичком филтеру у Топионици радило се
заједно са кинеским партнерима који
су променили комплетан електродни
систем у трећој и четвртој зони, док
су наши радници, уз ангажовање и
трећих лица, потпуно санирали плашт
филтера и транспортер прашине, што
ће допринети много лакшем раду и
бољим еколошким условима – рекао је
Зоран Васковић, један од тројице руководиоца овогодишњег ремонта (задужен
за извођење радова).
У Фабрици сумпорне киселине
главни захват био је просејавње катализатора у контактном котлу (потпуно
прве и друге етаже и делимично треће и

би се у будућности обезбедио сигуран
рад Сумпорне. Службе мерно-регулационе технике и електроодржавања испитале су све системе, пумпе, торњеве,
измењиваче топлоте, главну дуваљку,
мокри филтер и целокупну опрему у
Сумпорној и Топионици. Проверени су,
такође, и сви системи у новој Енергани,
док је у Електролизи ремонтована машина за израду полазних катода. Због обимности послова на пећи, котлу и филтеру,
радило се у све три смене.
- Током извођења радова било је
много преклапања између тзв. производних и активности у одржавању.
План ремонта био је истакнут на свим
огласним таблама, па су се, поред одређених захвата, знала и имена одговорних лица задужених за сваки од
њих. Циљ ремонта је већа поузданост
топионичких агрегата и достизање
временског искоришћења од 95 процената, као и спречавање повремених
еколошких инцидената који су се дешавали на релацији конверторска
хала – Фабрика сумпорне киселине.

Просејавање катализатора контактног котла у Фабрици сумпорне киселине
четврте). "Сумпорашима" су помоћ пружили радници Топионице и Јаме - прву
и трећу етажу просејавали су они из
ТИР-а, а другу из РББ-а. Значајне активности су се одвијале и у делу за прање и
хлађење и пречишћавање конверторских
и гасова из флеш-пећи, где је промењен
већи део гасовода и делови скрубера, па
се очекује много боља вуча гасова након
завршетка свих послова. Уз помоћ колега из Kине, детаљно је сервисирана главна дуваљка за вучу топионичких гасова
и сви пумпни агрегати који су битни за
несметан рад Топионице и Сумпорне.
Рађено је и на другим позицијама, како

Овом ремонту придајемо велики значај, јер од квалитета обављених послова много зависи остварење комплетног плана производње у 2020.
Његови најважнији ефекти су стабилна продукција у наредном периоду и
остварење зацртаних задатака за ову
годину. Потенцирам и побољшање
еколошких и радних услова, како за
грађане Бора тако и за запослене у
Serbia Zijin Bor Copper. Након завршетка ремонта очекујемо реализацију
планиране производње 95.000 тона катодног бакра у овој години. Не мање

значајни су сигуран и безбедан рад
свих запослених, заустављање цурења
гасова на појединим местима, што ће
довести до боље радне средине, као и
до смањења емисије сумпор-диоксида
из топионичких агрегата – истакао је
Бобан Тодоровић, руководилац овогодишњег ремонта одговоран за технолошки део, док су Зоран Васковић и
Душан Петровић били задужени за извођење радова и монтажу опреме.
У ремонту је учествовало око 700
људи. Наравно, најбројнији су били радници ТИР-а који су се за ово изборили
захваљујући свом стручном знању, а
њима су у помоћ притекла и 55-орица
из РББ-а (30 из Јаме и 25 бравара и заваривача) и помоћна техника (дизалице
и виљушкари), као и тзв. трећа лица у
монтажним радовима (укупно 350).
- Због великог броја учесника и
присуства механизације (појединих
дана било је три-четири дизалице
истовремено), посебна пажња током
ремонта била је посвећена безбедности и учесника ремонта и опреме која
је у непосредној близини места где
се изводе главни радови. Са свим извођачима је био потписан споразум о
безбедности. Ниједан извођач није могао да уђе у погон, док не прође обуку.
Сви учесници су били видно обележени, тако да се у сваком тренутку знало који радник којој фирми припада.
Обезбеђено је довољно квалитетних
личних заштитних средстава (маске,
рукавице, шлемови, наочаре), као и
колективне кабине за заштиту током минирања наслага у флеш-пећи
и промена смена, а све са циљем да
заштита радника буде на првом месту током извођења радова. Радници Службе БЗНР-а контролисали су
примену свих правила о безбедности у
све три смене и током целог ремонта.
Исти задатак су имали и сви одговорни руководиоци на свим позицијама
на којима су се обаваљали радови. Да
би се ремонт оценио успешним, један
од услова је био да не буде ниједног
инцидента или повреде на раду. Сви
учесници у ремонту, као и подизвођачи, показали су високу свест када је
у питању безбедност током извођења
радова. Лица одговорна за безбедност
била су распоређена у све три смене и
"покривали су" су све делове погона
ТИР-а. Стално је била присутна медицинска екипа борског Дома здравља,
а о свим дешавањима у ремонту редовно смо обавештавали дежурну
Ватрогасну бригаду ПУ Бор. За све
учеснике био је обезбеђен топли оброк
и довољна количина средстава за освежавање – оценио је Тодоровић.
Ј. Станојевић

Колектив
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Ефекте ремонта металурзи очекују у априлу

Уз бољи технолошки
процес до веће производње
冶炼厂大修成果将在四月份体现

通过更佳工艺流程实现更高产量
ТИР. – За 24 дана марта топионичари су
прерадили 22.000 тона концентрата бакра
и 1.500 тона концентрата шљаке. Забележено је ниско временско искоришћење
топионичких агрегата, што је последица
ремонта који се прошлог месеца одвијао
у Топионици, Фабрици сумпорне киселине, Електролизи и Енергани. У Топионици
су радиле две анодне пећи и конвертори
број три и четири (планирано је да почетком априла "тројка" уђе у ремонт, па ће
након тога радити само један). Дневно су
се обављале 3,5 конверторске операције.
Стварало се око 90 тона хладног материјала, док се, у просеку, претапало 95
тона дневно, као и 35 тона хладног бакра
по конверторској операцији. Прерађује се
око 30 тона хладног материјала, а циљ је
да се у наредном периоду повећа количина
која ће се претапати преко конверторског
одељења. Флеш-пећ је радила стабилно,
јер су оспособљени сви отвори за испуст
течних продуката. Резултати рада електростатичког филтера који је ремонтован
су, такође, задовољавајући. Дневно се на
флеш-пећи и анодним пећима троши 12
тона мазута. Топионица је у овом периоду произвела 4.070 тона анодног бакра,
при чему је квалитет изливених анода веома добар. Због ремонта, како нам је (25.
марта) рекао Бобан Тодоровић, заменик
руководиоца огранка ТИР за производњу,
топионичари неће испунити мартовски
план производње, али ће настојати да тај
губитак надокнаде у наредним месецима.
- Оно што се у металургији изгуби
због лошег временског искоришћења,
не може се надокнадити тако лако, већ је
потребно дуже време да се постигне зацртани резултат, као и добра радна и технолошка дисциплина. За остваривање
већих учинака у будућности инсистираћемо на бољој организацији, радној и
технолошкој дисциплини и управљању
процесом. Све то мора да прати и квалитетно одржавање, јер од када смо кренули након ремонта уочени су недостаци
који се огледају у слабијем раду кранова

у конверторској хали, као и у лошијој
организацији на делу конвертори – анодне пећи. Оно чиме смо веома задовољни јесте да није било повреда ни током
За 24 дана трећег овогодишњег месеца топионичари дали 4.070 тона анодног,
ремонта нити после покретања произелектролизери 3.200 тона катодног бакра и "сумпораши" 18.000 тона киселиводње. Апелујем на раднике, с обзиром
не. - Б. Тодоровић: За остваривање већих учинака у будућности инсистираћемо
на то да су наступили снежни дани, да
обрате пажњу на кретање, коришћење
на бољој организацији, радној и технолошкој дисциплини и управљању процезаштитних рукавица, шлемова, маски и
сом. - Велики значај придаје се безбедности радника ТИР-а, као и "трећих лица"
свега што прати њихов безбедан и сигуран рад - рекао је Тодоровић.
марта ниво језера је подигнут за 1,3 метра, електролизе и ново еколошко постројење
За 24 дана марта Фабрика сумпорне али је и даље низак - 2,5 метара од тачке за пречишћавање отпадних вода. – Снег
киселине је дала 18.000 тона монохидра- прелива). Стога је Тодоровић апеловао на који је пао ових дана отежава кретање
та доброг квалитета. На залихама има око све кориснике да смање потрошњу тех- возила, посебно камиона који долазе
7.000 тона овог производа. У Електролизи нолошке воде. - Посебно треба штедети да превозе катодни бакар. Непрестасу ових дана ангажоване 493 ћелије. Због нормативни материјал (пијаћу воду, но рашчишћавамо све путеве унутар
повећања њиховог броја, количине ретура нафту, мазут, електричну енергију), јер огранка ТИР. Осим тога, у ТИР-у су
који се враћа у Топионицу су минималне, само на тај начин можемо доћи до бољих углавном мале површине, а флуктуаали се све то надокнађује претапањем се- пословних резултата. Имајући у виду да ција транспортних средстава је велика.
кундарних сировина које се редовно транс- је пала цена катодног бакра на светском Имамо веома сложен систем превоза
портују из
тржишту, што наших, што возила "трећих лица".
Ливнице
у
још Подаци да дневно, у просеку, примамо
бакра
и
в е ћ и м 1.500 тона концентрата, 40 тона кварца,
б а ка р н и х
уштедама нафту, мазут, отпремимо катодни бакар
легура.
м о р а м о и железницом превеземо 1.200 тона киУ
овом
наћи мо- селине, говоре о сложености организапериоду
г у ћ н о с т ције у Транспорту ТИР-а. Тамо је тим
п р о д у ко да оства- који то ради, састављен од млађих ковано је око
римо што лега, добро организован, па за сада све
3.200 тона
боље про- функционише како треба. Поред редовкатодног
и з в о д н е не производње која се одвија у погонибакра,
а
билансе. ма, велики значај придајемо безбедноочекивани
Ц е н а сти свих наших радника, као и "трећих
мартовски
од 4.600 лица" која учествују у рашчишћавању
биланс је
д о л а р а и припреми терена за проширење меоко 3.700за тону талуршких капацитета, а све у циљу
3.800 тона,
је алар- комплетирања Топионице и Фабрике
Одељење конвертора у Топионици
и то доброг
мантна и сумпорне киселине. Познато је да токвалитета.
сви мора ком реконструкције металуршких поУ овом металуршком погону ремонтова- да будемо сложни у циљу постизања што стројења, коју смо изводили од 2011. до
на је машина за паковање катода која по- бољих резултата, и да бисмо лакше иза- 2015. године, нисмо применили сва најказује добре учинке. Златара је радила без шли из ове сложене ситуације – нагласио боља решења, па смо остали недоречени
проблема, иако је реч о старом погону из је наш саговорник.
по питању пречишћавања и гасова и
60-их година минулог века. Очекује се да
Механизација и људство Транспорта вода. Зато ће нам приоритет у наредном
ће овде у марту премашити планирану про- ТИР-а су, поред концентрата из домаћих периоду бити да то што недостаје што
изводњу злата и сребра.
рудника, као и луке Прахово, били анга- пре буде пуштено у рад ради заштите
Увелико се упумпава вода из Беље- жовани у превозу земље и рашчишћавања здравља радника Zijinа и грађана Бора
винске реке у Борско језеро (од почетка терена на коме ће се градити погон нове – истакао је Тодоровић.
Ј. Станојевић

Акција уређења металуршких погона

За чистији радни простор
创造冶炼厂区环境干净整洁

为干净整洁的工作环境
ТИР. – Док је још увек трајао ремонт металуршких постројења, менаџмент ТИР-а
организовао је (28. фебруара) акцију
чишћења и уређења свих погона овог
огранка Serbia Zijin Bor Copper. У акцији је
акценат стављен управо на то да се Топионица и Фабрика сумпорне киселине среде и врате у првобитно стање као што је
било пре ремонтних активности. Чистиле
су се и уређивале спољашње и унутрашње
просторије ("Хјустон", односно командна
соба Топионице, зграда техничке припреме, складишни простор).
Позиву да се укључе у овај вид
друштвено-корисног рада одазвало се око

120 запослених у ТИР-у (Радна заједница,
службе за правне и комерцијалне послове,
Сектор људских ресурса). Организатори су
све речи похвале упутили учесницама акције, будући да су припаднице "слабијег"
пола биле у већини и дале велики допринос уређењу ентеријера. Њихове колеге су
се више истакле у спољашњим пословима
у којима је била ангажована и комплетна
механизација ТИР-а. Они су одвозили шут
и изолацију која је била скинута током ремонтних активности из Топионице и Сумпорне. Механизација је наставила рад и током наредних дана (уклањање и одвожење
бачених отпадних материјала).

Акценат стављен на то да се Топионица и Сумпорна врате у стање пре
ремонтних активности. – У акцији учествовало 120 запослених ТИР-а.
– Механизација ТИР-а уклањала и одвозила отпадни материјал
Организатори су нагласили чињеницу да се током акције посебно водило
рачуна о безбедности учесника. Служба
БЗНР огранка ТИР организовала је за све
пријављене обуку из области безбедности
због уласка у производне погоне. Људи
се нису кретали самостално, већ је свака

група била под надзором одговорног лица,
како не би дошло до повреде. Истичући
задовољство исходом и резултатима прве
овогодишње, организатори су додали да
ће сличних акција свакако бити и убудуће.
Ј. Станојевић

БЗНР И ЗОП
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Служба ЗОП-а РББ-а организовала обуку за новопримљене раднике у Kречани Заграђе

Практично упознавање са гашењем пожара

RBB消防科对石灰厂员工进行入职培训

走近消防、了解消防

Љ. Пипић: Припремамо младе раднике како да реагују у акцидентним ситуацијама и спрече ширење пожара уколико до њега
дође, а тиме што више смање евентуалну материјалну штету. - У
РББ-у има око 1.200 противпожарних апарата. – Запослени у
Служби ЗОП-а свакодневно обилазе погоне, уочавају неправилности, издају налоге за исправљање евидентираних недостатака
РББ. – Служба заштите од пожара
(ЗОП) Рудника бакра Бор организовала
је (20. фебруара) практичну обуку (прву
ове године) из области противпожарне
заштите у Kречани Заграђе. Циљ обуке, по речима руководиоца ове службе
Љубише Пипића, био је да се новозапослени радници, њих петнаестак,
упознају са практичном применом ПП
апарата на возилима и механизацији у
случају акцидентне ситуације проузроковане пожаром. Имао је само речи
хвале за ове младе људе, углавном руковаоце рударском механизацијом, који су
на посао примљени тек пре месец дана
и обучавају се на багерима, бушилицама, утоваривачима и камионима. Они су
најпре врло пажљиво и заинтересовано
саслушали предавача Миодрага Најда-

новића, референта за заштиту од пожара у Kречани Заграђе, о ситуацијама
које су се већ дешавале на тој механизацији и шта се још може десити, чак иако
су возила нова.
- Премда се доста трудимо да их
спречимо, догађају се непредвиђене
ситуације (са горивом, пуцање црева,
хидраулика), а ми не знамо из којих
све разлога. Стога припремамо младе раднике како да у њима реагују и
спрече ширење пожара уколико до
њега дође, а тиме што више смање
евентуалну материјалну штету. Значи, мора у већој мери да контролишу
возило, да га "држе", осим у технички исправном, и у хигијенски чистом
стању (да нема замашћених делова,
много уља разбацаног по машини и
мотору). Дакле, да буде колико-то-

лико предвидљиво, како би могли
да утичу на целу ситуацију. Потом
је свако од њих активирао апарат,
односно имали су прилику да непосредно примене оно што су учили
и слушали. То је био циљ обуке - да
их упознамо са радом тих апарата и
оним што их стварно очекује и може
да се деси – рекао је Пипић.
Наш саговорник додаје да је прошле године у овој области доста урађено. У октобру је била безбедносна провера, после које је замењена неисправна
инсталација и стари ПП апарати, надомештени тамо где су недостајали и покренуто испитивање опреме. Планирана је уградња система за гажење пожара
на машинама које их немају. Пипић
подсећа да бушилица, која се недавно
запалила, није имала тај стабилни систем, сигурно би изгорела. Активности
Службе ЗОП-а су свакодневне. Њени
запослени, осим организовања ових
обука, обилазе погоне, уочавају неправилности, издају налоге за исправљање
евидентираних недостатака и брину о
исправности противпожарних апарата
(ППА). Иначе, у РББ-у има око 1.200
ППА, који се сервисирају два пута годишње, као и хидранти, што је законски
основ. – Трудимо се да испоштујемо
законски минимум и техничка правила доведемо у нормално стање. Ове
године се планирају исте активности,
само мало појачане. Kако је покренуто "Церово" и интензивирају ак-

Љубиша Пипић
тивности на Површинском копу "Велики Kривељ" (ситуација се мења
из дана у дан - шире се етаже, јаловишта, много возила је ангажовано –
у једном тренутку требаће семафори
да регулишу саобраћај), тако и наша
служба мора да се прилагођава ситуацији. Најпре је потребно да обезбедимо лица одговорна за безбедност и
заштиту на раду. Голим оком су видљиве промене у изгледу радионица
и одржавања. То сада личи на систем,
плацеви су очишћени од отпадног
гвожђа, па смо и ми у Служби морали
да одреагујемо на неке ситуације.
Ј. Станојевић

Противпожарна заштита као важан сегмент безбедности и заштите на раду

Превентива – најбољи начин деловања

消防是生产安全与防护的重要组成部分

预防-最佳行动方针
РБМ. - Током прошле године у Руднику бакра Мајданпек област противпожарне заштите била је једна од оних
у којима се није штедело, улагања су
била видљива, а онда нису изостали ни
резултати. Добра искуства и све бољи
учинци, али и јасно опредељење Kомпаније да се поменутој служби да потребан значај били су опредељујући да
се бројне активности наставе и интезивирају, али планирају и нове. Подсетимо да је лане у противпожарну превентиву у РБМ-у уложено скоро два
милиона динара у опрему и активности, како би област од посебног значаја
за Службу безбедности и здравља на
раду била на потребном нивоу, будући
да су из претходног периода пренети
бројни задаци који су захтевали хитно
решавање.
- Дуг је списак набављене опреме, заштитних средстава и услуга на
којем се нашло готово све, од апарата, испитивања исправности, до сервисирања свих важних елемената
система заштите од пожара - уводи
нас у причу Игор Младеновић, руководилац Службе заштите од пожара и послова планирања припрема за

одбрану. - Испоштована је законска
регулатива, испуњени сви законски
услови, сервисирање свих стабилних система за гашење пожара, на
возилима, дробљењу, багерима, бушилицама и свим местима на којима је то неопходно, а купљени су и
нови противпожарни апарати.
Kроз превентиву средства су уложена и у едукацију, будући да је у питању област у којој је превентива злата
вредна и начин да се избегну нежељене
последице, јер је свима познато да је
ватра “добар слуга, али зао господар”.
Ова година је пред одговорне
поставила нове задатке - да наставе проверу знања запослених, али и
замену старих и дотрајалих ПП апарата на којима је немогуће обавити
ХПВ, будући да је јефтиније набавити поузданије и ефикасније апарате него тестирати постојеће који су,
упркос старости, још употребљиви.
- Наша служба за противпожарну
превентиву наставља спровођење
превентивних мера заштите од пожара и експлозије у објектима на
машинама и возилима РБМ-а, али
и као редовне задатке предузима

Наставак активности започетих у 2019. години, када је значајним
улагањима обновљена опрема, а пуна пажња поклоњена провери,
контролама и нарочито едукацији
све ове мере у циљу заштите људи
и имовине РБМ-а. Поред сталних
провера и контрола, затим одржавања и обнављања опреме, па едукације и реализације других планом
предвиђених активности, посебан
сегмент рада представља предузимање хитних мера за брзо и ефикасно отклањање свих примедби
инспекција, као и забрану рада на
критичним местима, а потом и њихову санацију. Јер, по месецима смо
разрадили програм мера са циљем
планског побољшања заштите од
пожара, бољег организовања, спро-

вођења и унапређивања заштите од
пожара – вели Младеновић.
Веома је битно да се наставља
континуирана замена старих против
пожарних апарата новим, баждарење
апарата са CO2 - гасом и погонских
боца за S-50 апарате, али и редовно
сервисирање и контрола противпожарних апарата на шест месеци, те
оспособљавање хидраната, стављање
у функцију, контрола и сервисирање.
Наставак редовних провера, контроле
и едукација се подразумевају као стални задаци.
С. Вукашиновић

Колектив

Осми март

Понедељак, 30. март 2020. Број 2316, страна 13

Жене Zijinа: Оливера Јашаревић, руководилац Сектора за правне послове у Генералној дирекцији

Алал вера, Оливера
紫金总部法务专员Olivera Jašarević

Olivera，好样的！

Лола верује да је правда, иако спора, ипак достижна и има одговор на питање зашто кажу да два правника имају три различита мишљења.„Зато што је право друштвена, а не езгактна наука. Kод нас„два и два“ нису увек четири. Просто, право нема
такву формулу. У праву је живот, а живот је непредвидив“. – Kаријеру је градила у привреди, али су јој највеће задовољство
представљали послови заступања предузећа пред судом и њих сматра врхунцем у професионалном раду. Додаје да само у
овом тренутку, Служба за заступање има преко 300 „предмета“ који су у току, и то из разних области
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Током
професионалне каријере, која траје већ
36 година, Оливера Лола Јашаревић
претурила је преко главе много важних
послова. Оних који су компанију која
је ’лебом ’рани, слободно може да се
каже, неколико пута извукли из блата.
И то захваљујући њеној стручности,
знању, упорности, доследности, принципијелности. Kада њу питате шта сматра својим највећим успехом, она неће
рећи да је то Унапред припремљени
план реорганизације (УППР) за четири
предузећа некадашњег РТБ-а Бор, иако
је тај правно-економски документ остао
забележен у историји као „подлога“ за
највеће финансијско реструктурирање
у Србији, јер је компанији тада отписана готово милијарда евра старог дуга.
Помиње Лола тај немали посао који је
завршен тако што је, након зајечарског
Привредног суда, сва решења о прихватању четири УППР-а потврдио и београдски Привредни апелациони суд, али
с пођеднаким задовољством говори и о
спајању зависних предузећа, статусној
промени која је довела до јединствене
компаније, новој организацији новог
предузећа, припремама за стратешко
партнерство, закључивању уговора о
раду за све запослене, новом колективном уговору, сарадњи са синдикатима.
-За све те послове, главни мотив ми је био да се заврше у складу
са законом, што је и моје основно занимање. Лично задовољство, јер су
сви они окончани успешно, сматрам
врло важним фактором. Јер, животни позив морате да волите, ако већ у
вама постоји жеља да будете добри у
ономе што радите. Моја највећа сатисфакција, иако никада нисам била
награђена за оно што радим, јесте та
што је неко увек примећивао моје
квалитете и указивао ми поверење да
обављам озбиљне и врло важне ствари за компанију – прича нам Лола.
Целог живота је радила у привреди, али
су јој највеће задовољство представљали послови заступања предузећа пред
судом и њих сматра врхунцем целе каријере.
-Сваки добијени спор, нарочито
из угла руководиоца Службе за заступање, јесте потврда професије и искуства. Ни сама не знам колико сам
пута пред судом бранила послодавца,
па зато не могу да кажем тачну бројку
добијених „утакмица“, али било их је
много. Па, у служби само тренутно
имамо преко 300 „предмета“ који су
у току, и то из разних области. Ту су
привредни и спорови из радног односа, привредни преступи, утврђивање
повреда радних обавеза, повреда на
раду, накнаде штете и остало. Дословце не бих могла да издвојим из те
„лепезе“ послова нешто што у неком

моменту, на било који начин, није
прошло кроз Службу за заступање.
Од баналних до великих спорова који
трају и по неколико година. Јер, у тих
300 „предмета“ имамо и неке из 2015.
и 2016. – наводи Оливера Јашаревић.
Посебне емоције има према „великим пословима“ у које убраја Kолективни уговор и преговоре са синдикатима.
Нашла је „лек“ како да помири у себи
чињеницу да преговара са представни-

кадровским и службама погона, до послова уговарања и заступања. У РББ-у,
где је након тога провела осам година,
обављала је послове помоћника директора, а у Матичном предузећу, од 2014.
године, све правне послове у функцији
помоћника генералног директора.
-Са те позиције имала сам преглед свих правних послова који се
обављају на нивоу целог предузећа,
а да их сагледам на прави начин и уз

Оливера Јашаревић
цима радника, а и сама је радник, али са
оне друге стране – стране коју заступа у
име послодавца.
-Ако пођемо од тога да послодавац не жели да угрози права запослених, а да закон у складу са могућностима послодавца и жељама
запослених оставља места за већа
права радника у неком делу, такви
уговори се у обостраном интересу
закључују само уз компромис и договор. Јер, нити послодавац може без
запослених, нити они могу без њега.
То је суштина приче и једини прави
пут који води до заједничког интереса и циља. Али – наглашава Лола – уз
разумевање потреба и могућности
које закон даје.
Дипломирала је на Правном факултету у Kрагујевцу и запослила се
1984. године. Најпре у ТИР-у, где је радила све – од референтских послова у

„осећај“, помогло ми је управо искуство које сам стекла у РББ-у и ТИР-у
– прича Јашаревићева.
Оно о чему не да неће, већ не жели
да прича, јесу српски закони. Kаже да
не може да их оцењује јер је васпитана тако да поштује струку, хијерархију
и ауторитет, као и оно што је законом
дато.
-Мислим само да ми, као велика
компанија, треба да будемо укључени
у писање предлога измена и допуна
неког закона. Да нам се пружи могућност да дамо коментар, примедбу,
сугестију. А, када закон прође кроз
процедуру и буде донесен, сматрам
да више нисам у ситуацији да га
оцењујем. Ту сам да га спроводим и
понашам се у складу са тим – дипломатски одговара Лола.
Пошто већ не жели да каже шта
мисли о законодавству Србије, на пре-

формулисано питање „шта, онда, сматра највећим проблемом у спровођењу
закона“ одговара да су јој измене и допуне Закона о пензијско-инвалидском
осигурању, у смислу услова за одлазак
у пензију, представљале велику „главоломку“ јер су, како каже, срочене на
штету запослених. -Ту постоји много
формалних и уопштених одредби које
отежавају запосленима да остваре
своја права – тврди она.
Оливера верује да је правда, иако
спора, ипак достижна и има одговор
на питање зашто кажу да два правника
имају три различита мишљења. – Зато
што је право друштвена, а не езгактна наука. Kод нас „два и два“ нису
увек четири. Просто, право нема
такву формулу. У праву је живот, а
живот је непредвидив. Та непредвидивост је, додуше, у неким земљама
већа, у некима мања јер постоје и државе са великом дозом правне сигурности, пошто се прописи не мењају
таквом брзином као у Србији. Пример је Америка, где највиши општи
правни акт – Устав – важи већ сто година. Kод нас, свака пресуда је ново
сазнање, искуство, пракса и прилика
да се стручно усавршавамо. Раније,
у доба Закона о удруженом раду, могла сам са много више сигруности да
знам, када добијем тужбу, какав ће
исход на крају бити. Данас увек постоји могућност да буде овако или
онако, јер простор за то, поред осталог, остављају недоречене или недовршене одредбе – каже Лола.
Лола је, поред тога што је врхунски правник, у исто време супруга,
мајка две кћери, а однедавно и поносна
бака. Породицу сматра стубом друштва,
а љубав као нешто што се просто подразумева како би тај стуб био стамен.
Такво кућно васпитање носи сваки дан
и на посао.
-Имала сам среће што сам током
своје професионалне каријере посао
(на)учила од громада у нашој фели.
Од правника са великим искуством,
као што су Душко Станојевић, Оливера Лозанче, Љубиша Чичковасти,
Спира и Тоде Гушевац, Бошко Ћипријановић, Миливоје Жикић... И у
стручном и у организационом смислу
од њих сам научила доста и због тога
морам да их споменем. Јер, ваљда
сам тако васпитавана, па имам велико поштовање према старијим колегама, њиховом знању и искуству.
Због тога ми је и дан-данас много
важно окружење у коме радим. Јер,
узалуд ми што волим свој посао, ако
окружење ту љубав, а самим тим и
мотивацију, на овај или онај начин
„убија“ – закључује Оливера Јашаревић.
Г. Тончев Василић
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Жене Zijinа: Бети Делић, руководилац електролитичке рафинације у ТИР-у

Да борска катода буде што квалитетнија
紫金妇女：Beti Delić, TIR电解精炼车间的领导

为了质量更好的波尔阴极
Једна од четири жене у искључиво мушком погону, Бети на челу колоне од 187 радника. – Kао руководилац треба успоставити добру координацију са свим запосленима, одржавати технолошке параметре у планираним границама, произвести
што квалитетнији бакар, при чему је огромна одговорност за безбедност свих радника. - Мора се поштовати технолошка и
радна дисциплина и носити лична заштитна средства
ЕЛЕKТРОЛИЗА. – Полазни листови краном
су допремљени изнад каца. Четворица-петорица баш млађаних електролизера, још
увек ручно, спуштају их у каде и процес
електролитичке рафинације бакра почиње.
Све то будно мотри Бети Делић, руководилац Електролизине РЈ за производњу
катодног бакра, поготово што су новајлије
у погону недовољно искусне, а и посао је
физички напоран. Једна је од четири жене у
искључиво мушком погону (две су у "непосредној производњи", једна на стоваришту
бакра и она на челу колоне од 187 радника).
Тешко је руководити великим бројем људи,
али колектив је добар – овим речима Бети
почиње своју причу. Овде не само да бројчано доминирају припадници "јачег пола",
него се и ради баш мушки ("сви послови се
обављају на "о-рук", што је, поред савремених технологија, апсурдно у 21. веку").
Бети је рођена 6. августа 1973. године
у Бору, где је завршила основну и средњу
школу. На Технолошко-металуршком факултету у Kосовској Митровици стекла је
звање дипломираног инжењера металургије. Иако је дипломирала 2000, запослила се тек маја 2012. у Електролизи. У том
периоду остварила се у важним животним
улогама супруге и мајке. За осам година
проведених у Електролитичкој рафинацији,
одакле излази блиставо црвена борска катода са четири деветке, "затворила је круг"
од најнижих до највиших радних места.

Прешла је пут од приправника, преко технолога до руководиоца ове радне јединице
Електролизе (на том месту је од краја 2017).
Kада смо је замолили да нам објасни
шта све подразумева посао руководиоца,
Бети је стручно и концизно рапортирала:
треба успоставити добру координацију са
свим запосленима, одржавати технолошке
параметре у планираним границама, произвести што квалитетнији бакар, при чему
је огромна одговорност за безбедност свих
радника. Много је ствари о којима треба
водити рачуна. Међутим, Бети постиже да
учествује у свим активностима, не либи се
да чисти погон ако је неопходно. Не ради
по сменама, али је увек у приправности, долази од куће по позиву, дежура викендом...
Онда схватисмо, у ствари, треба управљати
свим овим процесима, да би све функционисало како ваља - боље речено (на српски
преведено) треба бити домаћица ове куће
која се зове Електролитичка рафинација.
- Старије колеге су ме врло лепо
прихватиле и много сам научила од њих,
а напредовала сам захваљујући свом
раду. Посао технолога, који је обухватао
праћење свега везаног за процес производњу катодног бакра, физички није напоран, али јесте веома одговоран, како
би се сви технолошки параметри довели
у нормалу и произвео што бољи и квалитетнији бакар. Kолеге се одлично односе према мени, разумевање и сарадња

су обострани. Мој успех не би био потпун и не заснива се само на мом, него на
тимском раду. Имам изузетну сарадњу са
Сашком Тасић, руководиоцем Електро-

Бети Делић
лизе, Љубишом Стаменковићем, руководиоцем линије бакра и, пре свега, пословођом Далибором Николићем - казала је
Бети.
У прилог тврдњи да су уиграна екипа, иду и оцене које је наша саговорница
добила од свог претпостављеног Љубише

Стаменковића који није штедео речи хвале за Бетину марљивост на радном месту.
- Жена која се добро снашла у мушком
погону. Бети је одличан сарадник, вредна, поуздана, и све своје обавезе и задатке извршава на високом нивоу. Премда
за себе тврди да је доста толерантна, "зна
да буде строга и пише казне, али свакоме
према заслузи." - Посао је такав да нема
праштања туђих грешака. Мора се поштовати технолошка и радна дисциплина и носити лична заштитна средства. А,
то су углавном били разлози због којих
сам кажњавала поједине раднике. Прво
смо их опомињали, али када то није
дало резултата, почели смо да кажњавамо. Могу рећи да су се сада довели у
ред. Млађим колегама бих поручила да
слушају старије, да увек буду спремни
за тимски рад и сарадњу, јер једино је то
пут да се дође до успеха – истакла је наша
саговорница.
Усклађивање пословних са породичним обавезама никада није било лако
ниједној жени, па ни Бети. Међутим, кад
успешно успева да се избори са 187 мушкараца на послу, то јој наравно полази за
руком и са четворицом код куће (супруг,
два сина, отац). Старији син Лазар има 20
година и студира Грађевински факултет у
Београду, а млађи Милош завршава осми
разред основне школе.
Ј. Станојевић

Жене Zijinа: Весна Трајковска, руковалац у постројењу ТИР-а за третман отпадних вода

Све параметре држи "на оку"

紫金妇女：Vesna Trajkovska,TIR废水处理车间的操作员工

所有的参数“眼睛盯住”

У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за командном таблом, док мушкарци понекад треба да "повуку"
већи терет, мада су додуше и оне често у покрету. – Уколико се укаже потреба и искрсне неки проблем, одлазе у погон и интервенишу на лицу места – обично продувавају инсталације, пумпе, вентиле, да би добро радили
ФАБРИKА СУМПОРНЕ KИСЕЛИНЕ. – послила се 1996. године у "Истра-кули"
Весна Трајковска, помоћник руковао- (погон ливница арматура), где је 24 гоца за отпадне воде, у постројењу за пре- дине израђивала пешчана језгра која су
раду (неутрализацију) отпадних вода
(припада Фабрици сумпорне киселине)
једна је од четири жене које раде у овом
погону. Друга половина запослених су
четворица колега, па тако у свакој смени мешовита посада будно прати производни процес и отклања евентуалне
проблеме. Даме су махом за командном
таблом, док мушкарци понекад треба и
да "повуку" већи терет, мада су додуше
и оне често у покрету. Тако смо и Весну
затекли како одврће вентиле, да би добро функционисали.
Ова рођена Боранка (1969.) завршила је средњу машинску школу и добила звање конструктор-техничар. ЗаВесна Трајковска

се после лила и правили водомери. Радила је у погону за машином, у првој и
другој смени, и тај посао би, како рече,
могла да оцени као "физички средње
тежак". Пре три године прешла је у Фабрику сумпорне киселине – одељење за
прераду отпадних вода, и онда је наступио период прилагођавања. Требало је
најпре научити посао, па навићи се на
трећу смену...
- Убрзо сам савладала ритам и
стекла рутину. Радим у командној соби
за пултом на коме пратимо параметре
процеса производње. Све је аутоматизовано. Уколико се укаже потреба
и искрсне неки проблем, одлазимо у
погон и интервенишемо на лицу места
– обично продувавамо инсталације,
пумпе, вентиле, да би добро радили.
Посао није физички тежак, али је ве-

ома одговоран. Процес производње је
под нашим будним оком, ништа не сме
да нам промакне, како би све било у
реду. Kолеге су ме одлично прихватиле
и добро сам се уклопила у сваку смену.
У одличним смо односима, допуњујемо један другог... Мора се тако, јер без
договора нема ништа – казује Весна.
Вредна и савесна на радном месту,
наша саговорница наглашава да је током
27 година дугог радног стажа успела да
усклади посао и породичне обавезе.
Ћерка Тамара има већ 20 година, тако
да и са те стране нема проблема. Зато
свакодневно орно и са осмехом на лицу
одлази на посао, јер посебно истиче да
се "осећаш некорисном у друштву ако
сама не зарађујеш своје парче хлеба".
Ј. Станојевић
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Жене Zijinа: Андријана Дулкановић, возач тешких возила у РБМ-у

У "белазу" као код куће
马矿重型矿卡驾驶员Andrijana Dulkanović

驾驶“贝拉斯”矿卡技术娴熟

У мајданпечком руднику запослила се маја прошле године, пошто је још 2013. добила дозволу за Ц категорију, а камион
возила и помажући оцу аутопревознику. – После шест месеци положила приправнички испит, увелико вози и по учинку, не
заостаје за колегама. - Kаже да ништа не подиже адреналин као управљање моћним "белазом", рударском грдосијом која
сваком вожњом пребаци једно мање брдо од 220 тона
РБМ. - Од првог дана када се маја про- па сада могу да кажем да радим оно
шле године запослила у Руднику бакра што волим.
Андријана је приправнички исМајданпек Андријана Дулкановић
(28) се може похвалити посебном пит положила после шест месеци, тако
пажњом, јер је у бројној конкуренцији
младих људи заинтересованих за посао
у овој компанији, успела да оствари
давнашњу жељу и запосли се као возач
тешких возила у руднику, чиме је њена
нешто старија колегиница Мира Адамовић добила друштво у послу који се
сматра мушким и једним од најтежих,
а свакако и врло одговорних у руднику.
Своју причу о одрастању уз оца који
је одувек имао камион и био аутопревозник, а своју љубав према моћним
друмским крстарицама знао да пренесе на потомке, њу, брата и сестру,
испричала нам је раније и објаснила
како је возачки испит за Ц категорију
положила још 2013. године. Након тога
је повремено поред оца знала да седне
за волан помажући му у послу, па тако
пожелела и да се запосли у руднику. Знала сам да се посао возача сматра
мушким, али је и у њему све више
жена. Покушала сам да остварим
ту своју велику жељу, конкурисала
Андријана Дулкановић
сам за посао и успела да се запослим,

да у последња три месеца ради потпуно самостално. Њени претпостављени кажу да је у послу раме уз раме са
колегама, да по учинку не заостаје за
искусним возачима, а затекли смо је
док је управљала “белазом” 25, правом
рударском грдосијом која у свакој тури
премести омање брдо премести са једног места на друго, будући да је реч о
дамперима носивости 220 тона који
крстаре површинским копом РБМ-а.
- После шестомесечног приправничког стажа и положеног испита, у последња три месеца возим самостално. Слагала бих када бих рекла да је
ово лак посао. Није, али ја то волим
и не бих могла ни да замислим да
радим нешто друго. Једноставно, не
видим себе у неком другом послу.
У мушком колективу добро је
примљена. Претпостављени је хвале, колеге храбре, истичу да не тражи поштеду, ни помоћ, да се добро
сналази и у тешким, сложеним ситуацијама. Она кроз смех додаје да је,
додуше ретко, али понекад колеге и
пропусте, као једну од две жене возача тешких возила у РБМ-у. - У овом
послу најлепши осећај је када се
преузме смена, седне у камион и за-

почне рад - објашњава ова млада,
орна и расположена девојка. - Услови у самој кабини су идеални, у
погледу удобности, комфора, а за
вожњу променљиви, јер рударске
саобраћајнице су далеко захтевније
од асфалтираних улица и путева.
Међутим, када се овај посао воли,
тежи услови представљају само
већи изазов. Нико не воли блато,
снег и неповољне временске прилике, кишу, маглу, али и то буде и
прође, па није посебан проблем.
Са пуно ентузијазма, спремности за рад, али и за нове изазове,
Андријана за оне који о овом послу
размишљају има кратку поруку: - Ово
није ни лак ни једноставан посао ни
за кога. И није довољно само добро
познавање вожње у условно речено
градским условима, јер није исто
возити камион у јавном саобраћају
и у руднику. Разлике су бројне, али
је овде задовољство веће. И адреналин.
Што се Андријане тиче, њен
план и жеља су да коповским путевима управља моћним "белазом", дампером носивости 220 тона.
С. Вукашиновић

Жене Zijinа: Невена Мунћан, приправница у мајданпечкој Флотацији

Учењем до успеха у послу
马矿选矿厂实习生Nevena Munćan

在工作中学习、进步
Будући да потиче из рударске породице, знала је да у руднику нема лаких послова. - За рударство је определила жеља да учествује у процесу
којим се из руде и прашине ствара драгоценост. - Младима препоручује рударска занимања, а себе и за 10 година види у овом послу и Zijinу
РБМ. - Kада се у живот закорачи у рударском Мајданпеку, у рударској породици,
одраста уз рудоносне терене подно Старице и у долини златоносног Пека, онда
опредељење за рударство као животни позив не може да изненади, па и када је у питању девојка. У случају Невене Мунћан
"све те коцкице су се поклопиле", па се,
као дипломирани инжењер рударства
за прераду минералних сировина, обрела међу новозапосленима у Флотацији
РБМ-а као инжењер оперативе – приправник од 5. новембра минуле године.
- Да се посао у руднику не сматра
пожељним, већ тешким за жену, било
ми је добро познато, будући да су моји
родитељи радни век провели у РБМ-у,
отац овде, као машинбравар, а мајка
као заваривач на Новом сервису. Међутим, преовладао је незаменљив осећај
задовољства због чина стварања,
када се из земљиних дубина, из руде и
прашине ствара метал, благо, нешто
вредно, трајно, драгоцено – објашњава

Невена свој избор. Подсећа да рударство
на Балкану корене има у праисторијском
добу, посебно на овом простору који од
памтивека слови за веома богато рудним
благом. Јер, ту је човек и када није познавао све вредности метала ишао у потрагу
за њим, а проналажење минералних сировина из земљане утробе и претварање у
користан производ представља и почетак
стварања света у којем живимо.
- Kолективом и самим послом
сам веома задовољна, јер добила сам
могућност да радим оно за шта сам
се школовала и што волим, окружена
старијим и искуснијим колегама и колегиницама који новопридошле, младе раднике лепо прихватају, спремни
да пруже савет, помоћ, подршку. Ту су
и представници кинеског менаџмента са којима је сарадња одлична и од
којих, такође, пуно може да се научи каже Невена. Додаје да су услови за рад
прихватљиви, да јој ни устајање у пет
сати, нити путовање аутобусом до радног

места није велики проблем. - Тренутно
пратим млевење, флотирање, комплетан процес прераде. Не знам како ће
бити са новом опремом, у новој флотацији, али ову са којом се сада ради
све боље упознајем. У рудник сам и
раније долазила, али на кратко, само

Невена Мунћан

на праксу. Рад је ипак нешто друго,
а ја сам свесна да ћу и на даље морати да учим, да и стара и нова опрема,
комплетан процес прераде за мене буду
без тајни и непознаница, како бих свој
посао обављала квалитетно. У сваком
случају, за учење сам потпуно спремна.
Ова млада девојка понавља да
ништа није тешко када се посао воли, а
она је свом баш посвећена. Онима који о
послу у руднику размишљају поручује да
је ту рад мало тежи, али је стваралачки,
па опредељенима за рударење неће тешко
пасти. А, и могућности за запослење су
велике, будући да Србија има бројна лежишта минералних сировина. Што се ње
тиче, себе и за 10 година види у компанији Zijin, али, вероватно, у новим условима, са новом опремом и технологијом,
са истим еланом и вољом да учи и ради.
Јер, Невена се посла се не плаши, већ
прижељкује, а учење види као начин да
успе у томе.
С. Вукашиновић

РБМ

Колектив
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Прва награда Kомпаније за најбољег појединца 2019. у рукама Мајданпечанина Светомира Мустецића

Рад се увек исплати

在2019年公司的马伊丹佩克人Toma Mustecić手中荣获第一一个最佳个人奖

总是值得的劳动
Реализацији низа пројеката и великих радних задатака у прошлој години дао је лични допринос и печат. – С. Мустецић:
Награде импонују, али је оно што се сада ради, бројни послови у пројекту изградње нове флотације, највећи изазов и
прижељкивана круна сваке каријере

Генерални директор Компаније Jian Ximing уручује признање Светомиру Мустецићу
РБМ. - У опширном образложењу за
доделу прве награде и признања компаније Zijin Светомиру Томи Мустецићу,
главном инжењеру за инвестиције и
развој у Руднику бакра Мајданпек, наводи се да је за извођење радова на реконструкцији постројења за довршење
дренаже концентрата бакарне руде у
РБМ (постављање нове филтер- пресе
са пратећом опремом, изградња нове
компресорске станице), али и успешно
хемијско-механичко чишћење цевовода пречника 800 мм, дужине 940 метара, што Kомпанији омогућава уштеду
око 150.000 евра, који је спојен заваривањем и који је водоотпоран, затим
за развођење радова на изградњи нове
Пловеће пумпне станице и њеном завршетку, те пресељење на нову сталну
локацију, што ће довести до дугорочног
снабдевања флотацијског постројења
индустријском водом. Светомир Мустецић је имао значајан допринос у оцени
штете на брани "Шашки поток" и њеном јачању, а уз велике инвестицијске
пројекте, својим богатим искуством
активно сучествује у саветовању и подучавању млађих колега, пре свега, у
одржавању опреме у РБМ-у.
Овакво образложење је само сажетак једногодишње активности човека
који је претходних 38 година, радећи
у РБМ-у резултатима давао видљив
допринос. Уосталом, од првог дана запослења, давне 1981. године, до ових
дана, када је пензија све ближе, радио
је у Мајданпеку. Након завршених студија у град под Старицом стигао је као

стипендиста РБМ-а. – Запослио сам се,
оженио, формирао породицу и радећи
направио каријеру која је подразумевала пут од инжењера приправника
до директора, а сада члана менаџмента огранка РБМ - описује пређени пут
овогодишњи добитник прве награде за
најбољег појединца у 2019.години која
је стигла таман да комплетира низ који је
почео престижном наградом „Инжењер

ником и стратешким партнером компанијом Zijin. - Награде импонују, али је
све ово што се сада ради, сви бројни
послови око пројекта изградње нове
флотације, највећи изазов. Јер, тако
нешто је прижељкивана круна сваке
каријере, будући да је у питању нешто ново, велико колико никада раније
није урађено нити уложено ођедном.
Било је инвестиционих пројеката,

Светомир Мустецић
Шистек“ 1997, настављен 2011. наградом Привредне коморе, поводом 50.
годишњице рада обновљеног РБМ-а, за
развој рударства у привреди Србије, као
најновија за рад у РБМ-у са новим влас-

реализовани су део по део, али овако
свеобухватно, за потпуно нову целину
и нову технологију - никада. Драго ми
је да у томе учествујем, а како ми је
услов за пензију све ближи, радовало

би ме да млађи полако преузму посао,
а ја ћу бити ту спреман да помогнем
увек када је рудник у питању. Јер,
сваком од нас је током свих ових година рудник толико давао, да му то
на неки начин и дугујемо.
Мустецић не крије да је за рад најтежи период био онај када је земља била
под санкцијама, за време бомбардовања
и то не само због ниских примања, колико због немогућности квалитетног
извођења радова услед недостатка резервних делова и нафте. - Доживели
смо страховит пад и од 1989. године,
када смо били највећи рудник у Европи са производњом од скоро 13 милиона тона руде, спали на то да у 2000.
имамо испод милион тона годишње.
Тежак период имали смо 2001-2002,
када смо због слабе производње и
безмало затвореног рудника имали
три социјална програма, остали без
великог броја добрих радника и били
у фази ишчекивања да нас, као стару удавачу, неко купи и наставимо да
радимо - ништа не заборавља Мустецић. - Превазишли смо то од 2008,
када је и држава спознала да је рударство потребно Србији, па смо добили
кредите, обновили опрему, кренули
у експанзију и ремонтовали нека витална постројења, подигли транпортне системе 1 и 2, а после тога и ревитализовали флотацију, створили
услове за већу производњу (7,5 милиона тона годишње). Потом, дошао је
стратешки партнер, додатно повећао
инвестициона улагања, па ћемо урадити и нову флотацију и вратити производњу на ниво од 11 милиона тона
годишње.
Будући да је са рудником, који доживљава као своју другу кућу, прошао
етапе од најбољег рада, до незамисливо лошег због ратова и санкција, па опет
боље, јер се враћа на некадашњу велику
производњу, занимљиво је да се најрадије сећа самог почетка. - Најлепша
сећања имам за период када сам тек
почео да радим, када је Мајданпек
био у експанзији, а пуно младих људи,
инжењера и стручњака долазило да
баш ту ради, када је град био сјајно
место за живот у сваком погледу, а
сви лепо радили, сарађивали, дружили се. Била је то хомогена средина,
обележена сарадњом између радника,
руководилаца, између људи…Радило
се са пуно ентузијазма, али то време
више неће моћи да се врати.
Порука Светомира Мустецића
млађим колегама који прижељкују сличан каријерни пут је да прво вредно
раде, јер се такав рад увек на крају исплати. Тако је, каже, васпитавао и своју
децу, тако кроз живот ишао, поштено
радећи и сваком послу приступао са
пуно воље и елана, па ни успех није
изостао.
С. Вукашиновић

Колектив
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Локална самоуправа

Мере превенције и заштите од COVID-19 у Бору

Ради веће безбедности Борана
波尔采取新冠病毒防控措施

波尔采取新冠病毒防控措施
Формиран Оперативни центар за помоћ старим особама и хроничним болесницима у циљу њиховог адекватног здравственог збрињавања и помоћи око
доставе намирница. – Забрана рада робне и бувље пијаце у Бору, док зелена
пијаца наставља да ради, али уз посебне мере заштите. - Тотална дезинфекција јавних површина у граду и селима, као и свих зграда. - Из локалног буџета
биће издвојена средства за набавку 7.500 пакета помоћи пензионерима старијим од 65 година који имају примања мања од 30.000 динара
БОР. – У складу са Одлуком о увођењу
ванредног стања у Републици Србији, 16.
марта одржана је седница Градског штаба за ванредне ситуације у Бору, на којој
су донете мере и препоруке за сузбијање
корона вируса. Наложено је формирање
информационог центра са контакт телефонима 030/424-192 и 060 2727059, где
ће грађани моћи да се информишу о свим
питањима у вези ове болести и поступањима у складу са тим. Информације ће
им бити доступне 24 часа.
- Људи из центра ће преузимати
информације на основу којих ће у Оперативном центру сервисирати суграђане којима је неопходна помоћ Штаба
за ванредне ситуације. Све мере које
смо донели су у циљу безбедности Борана и подизању хигијене на ниво који
ће, пре свега, утицати на спречавање
даљег ширења корона вируса. Једна од
мера је дезинфиковање јавног превоза,
аутобуса и таксија, као и мере које се
тичу појачаног рада Народне кухиње,
да би се обезбедили додатни оброци за
наше суграђане који имају потребу за
тим. Јучерашњим извештајем Завода
за јавно здравље "Тимок" из Зајечара
у Борском и Зајечарском округу нема
заражених COVID-19 – рекао је Александар Миликић, градоначелник Бора.
Наложено је и формирање Оперативног центра за помоћ старим особама
и хроничним болесницима у циљу њиховог адекватног здравственог збрињавања
и помоћи око доставе намирница. У овом
послу биће ангажовани запослени у јавном сектору града. Препоручено је директорима јавних предузећа и установа, као
и начелнику Градске управе да се радни-

цима старијим од 60 година и хроничним
болесницима омогући рад од куће.
Kао и на подручју целе Републике
обустављена је настава у школама и на факултету, а привремено не раде ни вртићи.
Наложено је Полицијској управи у Бору
да пооштри контролу објеката од јавног и
посебног значаја. Појединим предузећима и установама наређено је да дезинфикују опрему, средства и механизацију, а
свим директорима у јавном сектору града
да обезбеде и спроведу хигијенско-техничку заштиту запослених. Градски и
приградски превоз у наредном периоду
обављаће се по реду вожње у време школских распуста. Угоститељским објектима
је дозвољен рад од 6 сати до 20 часова, а
до даљег је забрањено одржавање спортских и културних манифестација на подручју града, као и игара на срећу. Такође,
неће радити дневни центри и клубови за
одрасле и старије.
Апелује се на Боране да непотребно не гомилају храну у својим домовима
и не праве кућне апотеке, јер, уколико се
појаве несташице, оне могу бити само
привремене. Мере које су донете на овој
седници су обавезујуће и наредбодавне и
морају се максимално поштовати.
На наредној седници чланови Штаба за ванредне ситуације у Бору усвојили
су седам нових мера које су на територији
града почеле да се примењују од 20. марта.
Њима је предвиђено затварање и забрана рада робне и бувље пијаце у Бору, док
зелена пијаца наставља да ради, али уз
посебне мере заштите. То значи да ће на
улазима бити постављена службена лица
која ће купцима и продавцима при уласку
и изласку дезинфиковати руке и одећу,

док ће продавци морати да носе заштитне
рукавице, маску или прекривку за уста.
Угоститељски објекти моћи ће да раде у
временском интервалу од 6 до 17 часова,
а запослени ће имати обавезу да носе заштитна средства и да на улазу у објекте
или баште обаве дезинфекцију руку и
обуће гостију. Исто ће важити и за раднике
у продавницама, маркетима, бензинским
пумпама, фризерским, козметичким и другим самосталним радњама. За све објекте и
баште важиће одлука да се на два квадратна метра може налазити максимално један
гост, купац или муштерија.
Штаб за ванредне ситуације у Бору
усвојио је 20. марта одлуку којом се потпуно забрањује рад кафића у Бору. Главни
разлог је то што се управо на овим местима најчешће појављују грађани који не
би требало да излазе на улице, Усвојене
су и одлуке о радном времену продавница којом се оно ограничава до 18 сати.
Предвиђено је, такође, да продавнице
раде недељом од 4 до 7 часова ујутру само
за старије од 65 година. У Бору ће у то време бити отворени објекти Максија, Лидла,
Идеа и Текијанка у Новој тржници.
На седници Штаба одржаној 22.
марта, а на основу одлуке ВРС о обустави
јавног градског превоза, наложено је компанији Zijin, као и јавним предузећима и
установама у граду да са превозницима
организују превоз за запослене. Такође,
и тотална дезинфекција јавних површина у граду и селима. Штаб је усвојио и
одлуку према којој ће из локалног буџета
бити издвојена средства за набавку 7.500
пакета помоћи пензионерима старијим
од 65 година који имају примања мања
од 30.000 динара. Пакети ће садржати

основне животне намирнице (брашно,
шећер, зејтин, со) и хемијска средства за
дезинфекцију, а доставиће их волонтери
који им, иначе, помажу.
У циљу заштите здравља Борана,
на територији града 24. марта почела је
дезинфекција зграда. Ова превентивна
мера подразумева дезинфекцију улаза,
степеништа, тастера лифтова, гелендера,
поштанских сандучића. Ветеринарска
станица Бор изводи дезинфекцију улаза,
поштанских сандучића и лифтова, док
је ЈKП за стамбене услуге организовало
предузећа и предузетнике који одржавају
стамбене зграде да дезинфикују заједничке просторије, гелендере и степеништа.
Овом активношћу обухваћене су све зграде на територији града. Такође, појачано
се дезинфикују све јавне површине.
"У складу са Уредбом ВРС о мерама
за време ванредног стања, град Бор ће од
25. марта у потпуности обуставити јавни
превоз на територији града. У складу са
наредбом Штаба за ванредне ситуације
града Бора од 22. марта и Обавезном
инструкцијом о примени уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у
друмском саобраћају, послодавци су били
дужни да организују превоз за своје запослене. Град Бор је дужан да обустави
јавни превоз на територији града, те су за
даљу организацију превоза запослених
одговорни и задужени искључиво послодавци" – наводи се у саопштењу Градске
управе Бора. лежног министарства, даје
дозволу која омогућава превоз запослених одређеног привредног субјекта на
унапред одређеној рути и дефинисаним
временима.
Ј. Станојевић

Мајданпечка СО о мерама ради спречавања појаве и ширења корона вируса

Одговорност Zijina за похвалу
马伊丹佩克市议会关于预防冠状病毒出现和蔓延的措施

紫金责任的称赞

МАЈДАНПЕK. - Мартовска седница општинског парламента у Мајданпеку, одржана
12.марта, почела је информацијом председника Општине Драгана Поповића о мерама које је локална самоуправа предузела у
циљу спречавања појаве и ширења корона
вируса. Да на подручју општине до поменутог дана није било пацијената са изолованим
корона вирусом, прва је информација коју је

саопштио челни човек општине Мајданпек
и на тај начин демантовао гласине које су се
претходних дана могле чути. Подвукао је,
међутим, значај превентиве и доследног поштовања препоручених мера заштите у спречавању појаве и ширења ове пошасти. Није
пропустио прилику да одборнике и јавност
упозна са мерама које, као крајње одговорна
компанија, Zijin предузима у том правцу. -

Zijin као озбиљна компанија спроводи редовне мере заштите, редовно контролише
температуре свих запослених, набавили
су за све њих гел за дезинфекцију и суво
прање руку и антибактеријске марамице,
дезинфекциона средства, бесконтактне топломере, поручили маске и учинили све да
заштите све своје запослене.
Одборник Драган Манојловић изнео
је мишљење да би сви грађани требало да се
подвргну превентивним прегледима. Поповић је, позивајући се на став струке, рекао да
за тим нема потребе. Замолио је све грађане
да се придржавају свих упутстава лекара,
епидемиолога који ће, уколико буде било
потребе, оболеле упутити у референтну болничку установу. Подсетио је да су при Дому
здравља “Др Верољуб Цакић” уређене две
посебне просторије, једна за опсервацију и
друга за изолацију пацијената са сумњивим

симптомима, а све како би се избегао контакт
евентуално заражених вирусом корона са
другим пацијентима.
Поред разматрања актуелне здравствене ситуације, одборници су усвојили одлуку
о социјалној заштити, информацију о степену усклађености планираних и реализованих програма пословања јавних предузећа
у прошлој години, програм рада Туристичке
организације, као и одлуку о мерама за сузбијање пољске штете и заштити од спаљивања органских остатака на пољопривредном
земљишту. У оквиру кадровских питања, између осталог, дата је сагласност за именовање
Предрага Радаковића за вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Мајданпек, у наредних годину дана, а више
управних и надзорних одбора добило је нове
чланове.
С.Вукашиновић
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Спасилац Томи Воза
KOLEKTIV 报的故事：汤米火车的 救主

Илустрација: Игор Крстић
Са Томиславом Возом (1949–2020), како
се то често згађа, зближила нас је близина
породичних домова, одвојених само једном
улицом. Та разделница простирала се паралелно са проминентнијом и широм Болничком улицом. Томијев отац Василије био
је ауторитетан пословођа електричарима што је и нама деци било јасно иако интересовањима нисмо допирали темама
које су у области делатности Привредне
коморе. Чика Васа је имао телефон у времену (1961) када те причљиве апаратуре
није било у комшилуку, па ни у становима
хирурга Марка Пушеље, интернисте доктора Васића или Бошка Зубара (велико „з“
јер му је име анексирало занимање). Након
свршетка осмолетке, Томи није имао потребе да експериментише са својим хлебодоносећим позвањем, изабрао је логично:
да настави породичну традицију.
Богато дариван од Свевишњег био је поседник резноликих талената, оних који
су код основаца на цени: вештине у баратању лоптом, брзину, премоћ у снази у
односу на вршњаке, стрпљење да ризике
који прате враголије смањи, идејност за

несташлуке и куражност да те своје врлине јавно представи.
Једном пригодом нашли смо се поред зубне амбуланте – основци, Томи, Мирослав
Цветановић Џон и ја, докони и ради да
напишемо нови сценарио разбибриге. Џон
је често био успешан креатор, запазио је
да су низ степенице које су се спуштале
на пругу прошла двојица пролазника. Регистровао је чим су нас заминули да је један
гологлав, док је други носио детективски
шешир. У времену када смо побожно гладали вестерне, вијуге су му брзо дејствовале:
„Томи, Јова даје једну биоскопску улазницу
ако стигнеш ову двојицу, капоношцу скинеш шешир и ставиш на главу гологлавом.
И, побегнеш да не морамо да те бранимо.“
Нико од нас тројице није у тој идеји налазио срамотност, јер је за то непријат–
но осећање потребно сазнање o непристојности каквог сопственог поступка, а
ми смо стасавали у времену када су наши
очеви често ишли на војне вежбе, да се
оспособе за одбрану отаџбине од потенцијалног агресора. У нашој визури ово је
био тренинг те сорте. Томи је проценио да

је награда нескладна ризику: „Може, али за
две улазнице.“
Код мене се пробудио завичајни (пироћански) тврдичлук, остао сам као продуцент несташлука стамен. Док је лицитација трајала, пролазници су сишли низ
степенице на стазу поред пруге, па идеја
није нарасла даље од замисли.
На триста метара од почетне железничке станице у Бору, пруга узаног колосека простирала се испод пешачког моста.
Прелаз је имао ограду висине не веће од
једног метра, на врху су били гелендери
од дрвене греде, ако меморија треба да им
одреди пресек (а ништа није непоузданије
од људског сећања – каже И. Андрић), вероватно дванаест са дванаест сантима. Да
се попне на гелендер и пређе целу дужину од
петнаестак метара, при чему је до шина
остајало вртоглавих седам до осам, могао
је само Томи. Нико од вршњака из насеља
није покушавао да се опроба у каскадерском захтеву. Штавише, чинило нам се да
је ово опасно и гледати.
Једном приликом наишао је током „пред–
ставе“ Миле Рукав који је девет година био
старији од Томита. Реноме дасице није му
дозвољавао да „дете“ чини оно што није у
његовој моћи. Надимак „Рукав“ стекао је
на зеленој пијаци када је пролазника, који
је у куповину дошао након што је двојицу
синова преузео из обданишта, упитао
колико је сати. Чим је брижни отац од–
говорио да нема сат, Миле је подигао тон
до дреке, да га, жељног публицитета, чују
сви на пазару на коме је често пладновао:
„Да видим да ли ме лажеш или стварно
немаш сат, повуци леви рукав, да ти га ја
не подижем!“
Човек је безбедности близанаца дао
примат, краткомислећи би рекли да је
одложио достојанство, поступио је по
насилниковом наређењу, па је Миле Факир
постао Миле Рукав. А његови мангуплуци
изгубили и оно мало украса које су имали
у очима пубертетлија. Такав лик свакодневно је пролазио кроз наше насеље јер
је становао на почетку Месне заједнице
„Север“, а најбољи му другар на Старом
селишту. Да разбије досаду, нама основцима је редовно, попут какве терапије,
ударао чврге уз „извињење“: „Морам да видим да ли је лубеница зрела, није бостан
јефтин као што је некад био.“ У бридењу
главе и чворугама видели смо усуд који је
неминован.
Томи, након што је извео фасцинирајућу
представу, уочио је међу гледаоцима и Милета Рукава. Иако нас дотад није нуткао,
сада је прекршио једнообразност. Обраћао се нама, а удицу је наменио силеџији:
„Можда неко хоће да пређе мост на исти
начин и уђе у артисте. Бата Милету не
нудим, за њега је то ситница, верујем да
би мост прешао брзином којом хода по
земљи.“
Надмен и склон самохвалисању Миле Рукав је насео:
„Е, клинци, клинци... Да вам бата Миле
исприча где се све верао, вас би од слушања

ухватила несвестица па ни по ливади не
бисте могли да ходате!“
Сада је насилник, несвесно, полагао пред
Томитом. Решио је да се попне на гелендер, што је било паметно колико и скок у
мрак. Прошао је два метра. Када је дошао
до почетка понора, скочио је на путељак
и „објаснио“: „Нове су ми ципеле, клизају се
због крутог ђона, неће бити проблема када
обујем неке разгажене...“
Томи је одремао неуспелу пробу, али не и
покушај дезертерства са опасног места:
„Изуј ципеле па гледај без њих, на табанима сигурно немаш ђонове!“
Миле Рукав Страшни пречуо је предлог.
Није више било као жаока оштрог погледа, обезоружан, одлазио је тихо, готово
бојажљиво, као да тражи изгубљене кључеве.
Мора да је од „извора“ (његовог стана
на почетку насеља „Север“) било два путића, више није виђен ни на мосту, ни у
близини. Ратосиљали смо се злостављања
захваљујући Томијевој нестрашљивости
и чињеници да је Миле био слаб ученик
(вишеструки успешан понављач, који је у
истој години добио сведочанство о завршеној основној школи и позив за војску!) те
није правио разлику између позиције гледаоца и извршиоца. А она је велика, каткада
кобна. Да је био склонији читању, знао би
да је један од браце проте Матије Ненадовића гледао како Хајдук Вељко током боја
јурне на коњу међу Турке, рани или убије
двојицу-тројицу, па побегне. Из лагодности посматрачке позиције заборавио је на
изузетност крајинског јунака. Одлучио се
за исти подвиг. Одважно извођење пред–
ставио је само једном. Римејка није било,
погинуо је на премијери.
Овде такве трагике није било, само је
рејтинг жестоког момка остао на мостићу.
Како човек треба да задржи дете у себи
јер, кажу, ако га изгуби, изгубио је највред–
нији део, почетком прошле године с Томитом смо, испред ординације лекара, пребирали по успоменама.
„Знаш ли шта ми је жао?“ – упитао сам
другара с којим је дружење деценију и по
било свакодневно.
„Знам“, одговорио је хитро. „Што ниси
дао две улазнице за биоскоп, као награду за
размештај шешира. И ја се кајем – што
нисам пристао на једну!“
Последњег дана јануара ове године из
читуље сам сазнао да је Томијев живот,
недељу дана раније, капитулацијом завршио борбу против неисељиве болести.
Са толиким закашњењем сам клекнуо
на гроб, и запалио воштаницу, пријатељу
који ме је заштитио од чворуга учинковитије и од шлема. А ту заобљену капу од
тврде пластике носио сам током четворогодишњег рада у Топионици.
Јован Г. Сојаиновић
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Kако уредити област безбедности и здравља на раду у Kомпанији

Сертификати за водеће провераваче система ISO 45001
如何规范公司生产安全与职业健康

ISO 45001职业健康安全管理体系内审员证书
Осморо полазника из свих делова Kомпаније добили сертификате фирме "Bureau Veritas" из Београда. – Обука неопходна због
преласка са старог OHSAS 18001:2008 стандарда на нови ISO 45001:2018. – С. Буђелан: Овим је постигнуто да Kомпанија има
своје компетентне кадрове који могу да одржавају даље функционисање система за БЗНР као саставног дела ИМС-а
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – Осморо
запослених у Serbia Zijin Bor Copper
(Славиша Буђелан, Биљана Јовановић, Слободанка Ристић, Љиљана Јовановић, Саша Перишић,
Миријана Јовановић, Иван Нешић
и Драгиша Анђелковић) недавно
су и званично добили сертификате
фирме "Bureau Veritas"-а из Београда
за водеће провераваче система ISO
45001:2018 (сертификати су регистровани код међународне организације IRCA (International Register of
Certificated Auditors) и представљају
врх обука за провераваче у овој области). Наиме, они су успешно завршили петодневни курс који је ово сертификационо тело крајем новембра
организовало у Kлубу Zijin Бор у Брестовачкој Бањи. Ова обука кадрова
из свих делова Kомпаније (одржана
у складу са планираним за последње
тромесечје 2019. године) условљена
је најновијим изменама стандарда из

2018. који се односи на безбедност
и здравље на раду. Kако би се обезбедило даље функционисање самог
Интегрисаног система менаџмента
(ИМС-а) и знање за његово уређивање
из области БЗНР, као и због преласка
са старог OHSAS 18001:2008 стандарда (за који је Kомпанија сертификована до краја ове године) на нови
ISO 45001:2018, по речима Славише
Буђелана, руководиоца Службе за
ИМС Serbia Zijin Bor Copper, било је
неопходно да, осим одговорних лица
која се баве ИМС-ом у Kомпанији, у
обуку буду укључени и руководиоци
служби БЗНР Дирекције и свих огранака.
- Циљ курса био је стицање знања
и вештина у вези планирања, провере "треће стране" и извештавања
о њиховим резултатима, као и представљање метода и техника провере;
улоге и одговорности проверавачког тима; анализирања захтева ISO

45001:2018 и приказивање начина
тумачења (не)усаглашености. Овим
је постигнуто да Kомпанија има
своје компетентне кадрове који могу
да одржавају даље функционисање
система за БЗНР као саставног дела
ИМС-а. Обезбеђено је, такође, да
овај радни тим, заједно са одабраним
консултантима, у наредном периоду
спроведу све активности за прелазак
са старог на нови стандард. Потребно је да се обави неопходна обука
нижег менаџмента из области БЗНР
и да се успешно замени и имплементира нови стандард у ИМС који је
већ у функцији у Kомпанији (ова активност планирана је од марта до августа ове године). Све ово обезбедиће
успешан пролаз Kомпанији на предстојећој ресертификационој провери
у септембру – рекао је Буђелан.
Наш саговорник додаје да ова обука
представља највиши степен обуке за
провераваче система за БЗНР свима

који планирају и проверавају систем
менаџмента и који желе међународно
признање, људима који примењују
систем менаџмента заштите здравља
и безбедности на раду у организацијама, представницима менаџмента
и онима који обављају интерне, процесне или провере производа. Подсетимо да у Kомпанији већ шест година
у ИМС-у важе сертификати "Bureau
Veritas"-а за три стандарда, и то из области производње (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 14001) и безбедности и здравља на раду (OHSAS
18001). Они важе три, а сваке године
се обавља надзор сертификационог
тела које их је издало. Након треће
године систем се ресертификује као
и први пут. Важење сертификата из
БЗНР је скраћено, јер се стандард
OHSAS 18001:2008 замењује новим
ISO 45001:2018.
Ј. Станојевић

Леп пример сарадње Zijina и МЗ Дебели луг

Очишћен део пруге кроз рудник
紫金与 Debeli Lug社区合作的好实例

矿井铁路一部分轨道清除干净

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

С.Вукашиновић

Крста Иванов
РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: прабаба, исправа, рококо, антрацит, слик, река, Итака, тен, март,
ама, ар, осака, аларм, пр, трс, слет, Лал, Лоара, крак, мана, Осми март, Стеван, Дан жена,
сандале.

ДЕБЕЛИ ЛУГ. - Не заборављајући помоћ коју је компанија Zijin пружила при
уређењу одређених инфраструктурних објеката у селу ангажовањем сопствених капацитета, пре свега, механизације, мештани Дебелог луга, села надомак
Мајданпека, у првој прилици одлучили су да узврате. Сагледавши потребу да
се очисти пружни колосек на делу који пролази кроз погон филтраже Рудника
бакра Мајданпек, они су понудили своје тримере да се тај посао обави.
- Велики број наших мештана ради у Zijin-у, па смо тако имали информацију да би део пруге требало очистити од корова и другог растиња,
а да би ту добродошао тример који Месна заједница поседује. Понудили
смо то људима, а они прихватили, па сада можемо да поделимо задовољство због сарадње која се наставља и унапређује - каже Драган Иљенкаревић, одборник у СО Мајданпек из Дебелог луга и радник Zijin-а у РБМ-у.

ВОДОРАВНО: 1. Бабина или дедова мајка, 7. Дозвола, легитимација, 14. Уметнички
стил који се развио из барока, 15. Врста каменог угља, 16. Срок, рима, 17. Стални водени ток, 19. Грчко острво у Јонском мору, 20. Боја лица и коже, 21. Месец у години, 22.
Узвик нестрпљења, 23. Део хектара, 24. Град у Јапану, 26. Знак за узбуну, 28. Пример
(скр.), 30. Чокот винове лозе, 31. Фискултурна манифестација, 32. Име индијског политичара Шастрија, 35. Река у Француској, 37. Жабља нога, 38. Недостатак, 39. Заједно са
43. водоравно: Међународни празник жена, 41. Име писца Сремца, 43. Види 39. водоравно, 44. Лака летња обућа.
УСПРАВНО: 1. Део шаке или стопала, 2. Глумачка улога (мн.), 3. Државница Филипина, Корасон, 4. Падина, обронак, 5. Атлетски клуб (скр.), 6. Хемисјко једињење, натријум
тетраборат, 7. Име чешке глумице Гогалове, 8. Средњи таласи (скр.), 9. Првенство (лат.),
10. Земљорадник, 11. Александар одмила, 12. Галама, граја, 13. Сеоско подручје, 15.
Спис, документ, 18. Ужичанин, 21. Шамија, убрадача (мн.), 22. Име песника Шантића,
25. Гимнастички елемент на коњу с хватаљкама, маказе, 26. Неман, аждаја, 27. Десна
притока Дунава у Србији, 28. Род, воће, 29. Ситна киша, кишица, 31. Лисичји реп, орепина, 33. Летопис, годишњак, 34. Младунче срне, 36. Академија медицинских наука (скр.),
37. Превлака на Малаки, 38. Производ пчела, 40. Академија наука (скр.), 42. Ауто-ознака
за Тунис.
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Половином марта почела нова акција пошумљавања

За здравију и уређенију
животну и радну средину
Алат за откривање лажних вести

假新闻检测工具

У време када
лажне вести постају
све чешће и када их
је све теже открити,
компанија
Jigsaw,
која је у власништву
Alphabet-а, представила је Ал систем који
ће омогућити много
лакше откривање преправљених фотографија. У време када су
алати за обраду фотографија достигли ниво
када људско око ни на
који начин није у стању да разазна да ли је нека фотографија аутентична,
овакав алат може много да помогне. Софтвер, назван Assembler, заснован
на вештачкој интелигенцији, употребљава седам различитих метода, како
би утврдио веродостојност фотографије. Неке од тих метода су да ли је на
фотографији употребљаван алат за клонирање. То људском оку може да буде
потпуно невидљиво, али Assembler је у стању да проверава да ли постоји
неки pattern који се понавља кроз фотографију. Напреднији алати могу чак
да препознају да ли је употребљена деепфаке технологија (која показује да
је неко мењао израз лица или глас особе – најчешће се користи за измену
видео снимака).
Јigsaw CEO Џаред Kохен изјавио је да је Assembler још увек у раној
фази развоја и да ће проћи још доста времена док не постигну пуну функционалност. Он сматра да ће тада бити далеко бољи од конкурентних алата,
као што је ФотоФоренсицс. Такође, када буде довршен, биће доступан само
новинарима и истраживачима, а Kохен се нада да ће постати један од основних алата за борбу против лажних вести.
Извор: Engadget

IZ STAROG ALBUMA
Штета од НАТО бомби – 32 милиона долара

3月中旬马矿开始了新的种树活动

为了更健康整洁的生活和工作环境
Kао део концепта „Бистре воде и зелене планине су наше злато и сребро“, почела акција у којој су запослени РБМ-а засадили 2.660 садница багрема, а у Бору
је у току садња 10 хиљада младица багрема
SERBIA ZIJIN BOR COPPER. – У Руднику бакра Мајданпек половином марта почели су, а планирали да до краја месеца заврше, нову, велику акцију пошумљавања. Са циљем да озелене,
улепшају животну средину компаније Zijin, али и убрзају темпо обнављања вегетације и подизања зелених рудника, као део новог концепта заштите животне средине Kомпаније „Бистре
воде и зелене планине су наше злато и сребро“, реализована је ова акција у коју су укључени
сви запослени у РБМ-у - свако од производних радника засадио је по две, а у администрацији
по четири саднице.

Мајданпек
- Добили смо задатак да у пролећној акцији пошумљавања на изабраним локацијама, дуж банкине на траси ка јаловишту 13 поред бетоњерке, засадимо 2.660 садница багрема. Верујемо да ће ова акција бити успешна, с обзиром на више него погодно време,
квалитетне саднице и чињеницу да су уз њих обезбеђени и елементи који ће унапредити
хемијски састав земљишта (тресет, ђубриво и адекватни агенси) - каже Сандра Барбуловић, инжењер за заштиту животне средине у Служби екологије РБМ-а. - Поред тога, консултовали смо стручњаке, људе из “Србијашума”, добили јасне инструкције, а уз све постали
смо искуснији, будући да нам ово више нису прве акције тог типа.
Запослени у РБМ-у радо прихватају учешће у оваквим акцијама, знајући да на тај начин
не уређују само животну и радну средину, већ је и штите, чине здравијом за себе и генерације
које долазе. - Ово није једина “зелена” активност овог пролећа. Настављајући раније започете акције, одвија се техничка припрема земљишта на спољној косини бране "Ванчев
поток", а предстоји и затрављивање на коти 375 - наводи Барбуловићева. Подвлачи да се ту
активност не завршава, јер остаје обавеза да се ти засади одрже.

北约轰炸曾造成3200万美元经济损失
Ове године навршила се 21. годишњица НАТО бомбардовања Савезне Републике
Југославије. Током 78 ратних дана (24. март-10. јун 1999) погинула су 1.002 војника и
полицајца и више од 2.000 цивила, а неколико хиљада грађана је рањено. Оштећено је или
уништено више од 45 мостова, трећина електронског капацитета земље, две рафинерије
(Панчево и Нови Сад), велики део металуршке индустрије, око 200 школских објеката,
болница, зграда државних органа.
НАТО бомбе први пут су погодиле Бор 15. маја, у 10,40 сати, и то складиште "Југопетрола" на Слатинском путу. Друго бомбардовање тог дана било је у 22,30 часова, када је
срушена трафо-станица „Бор 3“ у кругу РТБ-а. Отећења су била таква да, практично, није
имало смисла поправљати је и сви металуршки погони, као и Јама, који су се преко ње
напајали, морали су да се зауставе због недостатка електричне енергије. Радио је једино
рудник „Велики Kривељ“ који је имао независно напајање струјом, као и Рудник бакра
Мајданпек, који није бомбардован. У овом нападу повређено је седам радника РТБ-а.
Бомбе су на Бор падале и 17. маја, 21. маја, када је погинуо Драгослав Грујић из
Kривеља, 22. маја и 27. маја. Још два пута је бомбардована трафо-станица и још четири
пута складиште "Југопетрола", што није имало неког смисла, јер су поменути објекти већ
били онеспособљени. Штета коју је Басен претрпео због бомбардовања, директна и индиректна, процењена је на 32 милиона долара.
На снимку из старог албума – порушена трафо-станица „Бор 3“ у кругу РТБ-а Бор.
Ј.С.

Бор
И у Бору је, на спољној косини флотацијског јаловишта РТХ, где је крајем прошле године
најпре посејана трава, у току садња 10 хиљада младица багрема. У првој етапи, како каже руководилац Сектора заштите животне средине Мирјана Марић, биће пошумљено пет хектара.
Садни материјал одабран је у складу са пројектом о рекултивацији деградираних површина
на овој локацији, који је урадио борски Институт РиМ. Саднице једногодишњег багрема су из
расадника ЈП „Србијашуме“.
С. В.

