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Захваљујући донацији Serbia Zijin Copper, вредној 571.000 долара, Србија ће моћи да удвостручи капацитете тестирања на COVID-19 и тако на-
падне и дефинитивно победи вирус. – Ово је доказ да два народа, мали српски и велики кинески, имају нераскидиво челично пријатељство које 
не ограничавају ни хиљаде километара. У фокусу овог пројекта је кинеска компанија која је, заједно са нама, направила модел пословања који 
је омогућио да наш Рударско-топионичарски басен у Бору преживи и да се данас, и у условима кризе, врло успешно развија. Zijin је препознао 
потребу да Србији пружи додатну подршку и обезбеди немала средства за изградњу и опремање лабораторије у Нишу, изјавио је министар 
рударства Александар Антић. – Представник Zijinа Сајмон Линг, у име Zijin Mining Grupе и њена два предузећа која послују у Србији, истакао је 
да рударска компанија има мисију да помаже и ради у корист целог друштва, а посебно у тешким временима борбе са вирусом COVID-19. – Ми 
смо челични пријатељи и заједно ћемо се борити до победе, поручила је амбасадорка Kине Чен Бо

Антић: Zijin је више од Антић: Zijin је више од 
пријатељапријатеља

Стигла лабораторијска опрема коју је донирала Serbia Zijin CopperСтигла лабораторијска опрема коју је донирала Serbia Zijin Copper

紫金波尔铜业捐赠的第一批实验室仪器设备抵塞紫金波尔铜业捐赠的第一批实验室仪器设备抵塞

安蒂奇：与紫金情比金坚安蒂奇：与紫金情比金坚

Сто хиљада маски и заштитна Сто хиљада маски и заштитна 
опрема за Бор и Мајданпекопрема за Бор и Мајданпек

Serbia Zijin Copper још једном донацијом наставља друштвену одговорност

紫金波尔铜业再次践行社会责任

向波尔市与马伊丹佩克市捐赠10万个口罩、1000个护目镜
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БЕОГРАД. - Министар пољопривреде 
Бранислав Недимовић потписао је са 
представницима кинеског института 
BGI, осмог априла, Споразум о дона-
цији за изградњу најмодернијих лабо-
раторија за брзо потврђивање прису-
ства вируса корона. Споразум укључује 
две лабораторије, у којима ће моћи да 
се уради 3.000 тестова дневно, што је 
троструко више од тренутних могућно-
сти тестирања у Србији, као и пратећу 

опрему, тестове и комплете за узорко-
вање. Једна лабораторија, која је у при-
преми и наредних дана треба да почне 
да ради, налази се у београдском Kли-
ничком центру, а друга ће се инсталира-
ти у Нишу, највероватније у тамошњем 
Институту за јавно здравље.

Потписивање Споразума организовано 
је онлајн (први пут у Србији), тако што 
га је домаћа страна потписала у Палати 
Србије, а путем видео линка, уз аплаузе, 
све је из Kине испратила друга страна. 
Чину су присуствовали премијерка Ср-
бије Ана Брнабић, амбасадорка Kине 
Чен Бо и министри Златибор Лончар 
и Александар Антић.
- Kапацитети Србије за тестирање на 
вирус корона биће повећани са лабо-

раторијама у Београду и Нишу, а ки-
неска амбасада спремна је да уложи 
максималне напоре и пружи подрш-
ку да се оне што пре изграде – рекла 
је Чен Бо.
Уз велико хвала свим пријатељима у 
Kини који доприносе сарадњи двеју 
земаља, амбасадорка Бо посебно је 

нагласила захвалност институту BGI и 
компанији Serbia Zijin Copper, која је 
донирала део средстава и на тај начин, 
како се изразила, показала друштвену 
одговорност према српском народу.
-„Mammoth Foundation“, „Tencent“ и 
оснивачи института BGI, сви из Kине, 
донирали су кључне инструменте за 
лабораторије. Једнако значајна је и 
донација кинеске компаније Serbia 

Zijin Copper, која је великодушно по-
могла Влади Србије у тренутку пан-
демије – казала је Чен Бо.
Премијерка Србије Ана Брнабић захва-
лила је Kини за донацију, истичући да је 
она само део укупне подршке и помоћи 
те земље Србији у технологији, заштит-
ној опреми, респираторима, знању.
-Ово је још једна цигла у кући челич-
ног пријатељства. Радујем се дану 
када ћемо моћи да угостимо председ-
ника Kине у Србији и на прави на-
чин, како то знамо, захвалимо нашем 
пријатељству. Без пружене руке Kине 
и њиховог знања, Србија не би мог-
ла да одолева овој болести – казала је 
премијерка.
Ана Брнабић захвалила је и свим компа-
нијама које су омогућиле да до ове до-
нације дође, а највише амбасади Kине 
у Србији која је, како је рекла, од првог, 
па и пре првог дана, била уз српски на-
род у борби против пандемије.

-Највеће хвала народу Kине и кине-
ском руководству, на челу са председ-
ником Сијем, за све што су урадили у 
тешким временима за Србију – дода-
ла је председница Владе Србије.
Она је подсетила да се Србија већ 34 
дана бори са вирусом корона и да је 
купљено додатних 90 хиљада  стан-
дардних PCR тестова за COVID-19, од 
којих ће две трећине бити у Kлиничком 

центру Србије, а трећина ће бити по-
дељена југу Србије, у Нишу. 
-Држимо се, здравствени систем је 
још увек „на ногама“, одолевамо иза-
зовима и боримо се добро. Имамо до-
датне количине PCR тестова, па ћемо 
ићи на масовније тестирање јер ула-
зимо, надам се, можда у нешто што би 
изгледало као завршница борбе про-
тив COVID-19 – рекла је новинарима 
Ана Брнабић, након потписивања Спо-
разума о донацији Kине за изградњу две 
најмодерније лабораторије. 
Премијерка је поновила да је у борби 
против вируса корона кључна гвозде-
на дисциплина, као и поштовање свих 
мера Владе Србије, уз све оно што свако 
од нас појединачно може да уради – да 
буде у изолацији и контакте сведе на 
минимум.

Припремила: Г. Тончев Василић 

Актуелно

Прве две најмодерније лабораторије за брзо потврђивање присуства вируса корона, по угледу на оне које има кинески институт 
BGI, биће изграђене у Србији, односно у Београду и Нишу, захваљујући донацији Kине. Реч је о лабораторијама које су коришћене и у 
Вухану, где је тај пројекат симболично назван „ватрено око“. - Амбасада ће учинити све да пружи подршку у изградњи лабораторија, 
а једнако значајна је и донација компаније Serbia Zijin Copper, која је великодушно помогла Влади Србије и донирала део средстава 
за изградњу лабораторије у Нишу, изјавила је амбасадорка Kине у Србији Чен Бо. - Ова донација је само део укупне подршке Kине у 
технологији, заштитној опреми, респираторима и знању, рекла је премијерка Србије Ана Брнабић

„Још једна цигла у кући челичног пријатељства“„Још једна цигла у кући челичног пријатељства“
Потписан Споразум о донацији Kине за изградњу лабораторија за тестирање на COVID-19

与塞尔维亚政府签约“中国捐助建设新冠病毒检测实验式合同”

“为钢铁般的中塞友谊添砖加瓦”

"Ватрено око"

Истичући да ће BGI, када све ово прође, сигурно имати много могућности да сарађује са Ср-
бијом, амбасадорка Чен Бо објаснила је да је реч о водећем институту за геномику (наука 
која проучава структуру и организацију генома) у свету, који је активно учествовао у борби 
против вируса корона у Kини. Почевши од Вухана, усред епидемије, BGI је изградио више 
десетина лабораторија широм Kине, што се касније показало као један од кључних корака 
у кинеској стратегији борбе и победе против заразне болести. У Вухану је пројекат назван 
„ватрено око“, јер се њиме симболично показује борба, а представља један од алата да се 
идентификују оболели. Долазак опреме и стручњака BGI института, који ће обучавати меди-
цинско особље и инсталирати лабораторије, очекује се половином априла. Тада би требало и 
да буде отворена лабораторија у Београду. Нишка се гради „од нуле“, за шта је потребно око 
месец и по дана.   
Лабораторија „Huo-yan " је интегрисано решење. Може да детектује нуклеинске киселине 
вируса јер располаже технологијом за идентификовање антитела и секвенцирања високе 
пропусности. У таквој лабораторији може да се утврди да ли је узорак заражен вирусом, али 
и да се ефикасно промовише праћење вируса и његове могуће мутације. По завршетку пан-
демије COVID-19, лабораторије се могу користити и у друге сврхе и наставити да играју важну 
улогу у осталим испитивањима вируса и медицинским истраживањима. 

Kина и Србија заклети пријатељи

У телефонском разговору са председником Србије Александром Вучићем, председник На-
родне Републике Kине Си Ђипинг истакао је да Kина и Србија имају најдубљи међудржавни 
однос. 
-Суочене са тешкоћама због нове епидемије вируса корона, две нације демонстрирале су 
братство и пријатељство заклетих пријатеља. Kина саосећа због тренутне претње епидемије 
са којом се суочава српски народ и зато је обезбедила потребне материјале за медицинску 
заштиту и послала у Србију тим својих еминентних медицинских стручњака. И даље ће јој 
пружати помоћ и подршку у борби против епидемије и верује да ће под снажним вођством 
српске владе, храбри и неустрашиви српски народ успети да преброди епидемију што пре – 
рекао је Си.   
Председник Kине нагласио је да се дубоко и посебно пријатељство између Kине и Србије ства-
ра крвљу и вољом. Без обзира на то са којим се ризицима и изазовима суочавају две земље, 
то ће, како је рекао, само оплеменити челично пријатељство и учинити га неуништивим. 
-Kина је спремна да сарађује са Србијом у чврстој одбрани међународног морала и промови-
сању солидарности и сарадње са међународном заједницом, у настојању да заједно раде на 
превазилажењу тешкоћа. Верујем да ће свеобухватно стратешко партнерство Kине и Србије 
довести до боље будућности након заједничког искуства против епидемије. Желим да прија-
тељство између Kине и Србије траје вечно – поручио је Си Ђипинг. 
Председник Србије Александар Вучић рекао је да му је веома драго што је Kина успешно 
контролисала епидемију и додао: - Kада је српски народ у проблемима, помаже му Kина, 
посебно тим кинеских медицинских стручњака који је пружио велику подршку и помоћ у 
превенцији и контроли епидемије у Србији. Увек ћемо задржати вашу помоћ у срцу. Kина 
даје српском народу наду да ће победити епидемију. Без обзира на потешкоће и изазове, 
српски народ ће увек бити искрен, поуздан и гвоздени пријатељи Kинеза. Србија ће учинити 
све да добро брине о кинеским грађанима у Србији. Живело српско-кинеско пријатељство! 
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БЕОГРАД. - На београдски аеродром 
„Никола Тесла“, 15. априла, слетео је 
авион који је допремио помоћ из Kине 
– опрему за две најмодерније лаобра-
торије које је та земља, посредством 
компаније Zijin, поклонила Србији као 
помоћ у борби против вируса корона. 

Захваљујући овој помоћи, како је рекао 
министар рударства и енергетике Алек-
сандар Антић, Србија ће повећаним 
тестирањем снажно напасти епидемију. 
Наиме, пошиљком која је допутовала из 
Шенжена биће удвостручен капацитет 
тестирања, јер ће се у Београду радити 
по две хиљаде тестова дневно, а лабора-
торија у Нишу моћи ће да обави хиљаду 
тестова за дан.

Авион су на аеродрому, поред ми-
нистра Антића, дочекали амбасадорка 

Kине у Србији Чен Бо и представник 
донатора - Zijin Mining Grupе, односно 
њихове две компаније које послују у 
Србији Simon Ling. 

Министар Антић се захвалио ки-
неској амбасадорки Бо за подршку, ис-
тичући да су њен и ангажман кинеског 

Zijinа више од пријатељства, што је, како 
је подвукао, лични и људски однос који 
Србија неће заборавити. - Ово је доказ 
да два народа, мали српски и велики 
кинески, имају нераскидиво челично 
пријатељство које не ограничавају ни 
хиљаде километара – рекао је Антић.

Министар рударства подвукао 
је да се Србија снажно бори против 
епидемије и има добре резултате у до-
садашњој одбрани од невидљивог не-
пријатеља, који је широм света оставио 
велике последице.

- Надам се да ми нико неће заме-
рити што у фокус пројекта помоћи и 
подршке кинеског народа стављам 
компанију Zijin која је, заједно са 
нама, направила модел пословања 
који је омогућио да наш Рударско-то-

пионичарски басен у Бору преживи и 
да се данас, и у условима кризе, врло 
успешно развија. Zijin је препознао 
потребу да Србији пружи додатну под-
ршку и обезбеди немала средства за 
изградњу и опремање лабораторије 
у Нишу. Реч је о донацији вредној 

571.000 долара и бескрајно сам им за-
хвалан због тога -  изјавио је министар 
рударства Александар Антић.   

Амбасадорка Kине у Београду Чен 
Бо подсетила је да су Влада Србије и ки-
нески партнери недељу дана раније по-
тписали уговор о заједничкој изградњи 
две најмодерније лабораторије у Београ-
ду и Нишу.

-Пре два дана стигли су кинески 
стручњаци, а данас и први део опреме 
за те лабораторије. Веома ефикасно 

радимо и сигурна сам да ће обе стране 
учинити све како би се лабораторије 
брзо пустиле у рад, јер повећање ка-
пацитета тестирања на COVID-19 има 
велики значај за коначну контролу 
епидемије – казала је амбасадорка Бо.

Она је истакла aда се Србија ових 
дана налази у најтежим тренуцима бор-
бе против вируса корона и подсетила да 
су о томе телефоном разговарали пред-
седници Kине и Србије, Си Ђипинг и 
Александар Вучић.

-Председник Си поновио је 
спремност кинеске стране за подршку 

и помоћ српским пријатељима у бор-
би против вируса. Ми смо челичини 
пријатељи и заједно ћемо се борити до 
победе - поручила је амбасадорка Kине 
Чен Бо. 

Представник Zijinа Сајмон Линг, у 
име Zijin Mining Grupе и њена два пре-
дузећа која послују у Србији, истакао 
је да рударска компанија има мисију да 
помаже и ради у корист целог друштва, 
а посебно у тешким временима борбе са 
вирусом COVID-19. -Поклонили смо 

Србији две лабораторије и заштитну 
опрему за Војводину, Бор и Мајданпек 
– рекао је Линг. 

-Србија ће победити вирус и 
одлучна је да се не преда, већ да ис-
користи све своје потенцијале и ре-
сурсе да га победи, а ја сам веома за-
хвалан нашим кинеским пријтељима 
и партнерима који су део „фронта“ у 
борби наше земље против COVID-19 – 
закључио је министар Антић. 

Г. Тончев Василић 

Захваљујући донацији Serbia Zijin Copper, вредној 571.000 долара, Србија ће моћи да удвостручи капацитете тестирања на COVID-19 
и тако нападне и дефинитивно победи вирус. – Ово је доказ да два народа, мали српски и велики кинески, имају нераскидиво челич-
но пријатељство које не ограничавају ни хиљаде километара. У фокусу овог пројекта је кинеска компанија која је, заједно са нама, 
направила модел пословања који је омогућио да наш Рударско-топионичарски басен у Бору преживи и да се данас, и у условима 
кризе, врло успешно развија. Zijin је препознао потребу да Србији пружи додатну подршку и обезбеди немала средства за изградњу 
и опремање лабораторије у Нишу, изјавио је министар рударства Александар Антић. – Представник Zijinа Сајмон Линг, у име Zijin 
Mining Grupе и њена два предузећа која послују у Србији, истакао је да рударска компанија има мисију да помаже и ради у корист 
целог друштва, а посебно у тешким временима борбе са вирусом COVID-19. – Ми смо челични пријатељи и заједно ћемо се борити 
до победе, поручила је амбасадорка Kине Чен Бо

Антић: Zijin је више од пријатељаАнтић: Zijin је више од пријатеља
Стигла лабораторијска опрема коју је донирала Serbia Zijin Copper

紫金波尔铜业捐赠的第一批实验室仪器设备抵塞

安蒂奇：与紫金情比金坚

Донација

Александар Антић

Сајмон Линг

Чен Бо

Дочек вредне пошиљке на аеродрому "Никола Тесла" у Београду



КолективЧетвртак, 30. април 2020. Број 2317, страна 4

SERBIA ZIJIN COPPER. - Да је „у 
добру лако добар бити, али се 
на муци познају јунаци“ Његош 
је давно рекао, а гест шефа На-
родне владе Округа Шангханг 
Ванг Боа потврдио је ову изре-
ку на најбољи могући начин. Он 
је, у писму упућеном градона-
челнику Бора Александру Ми-
ликићу, истакао да Шангханг 
граду-побратиму жели да по-
клони 100.000 заштитних маски 
направљених у Шангају, у нади 
да ће му на тај начин помоћи у 
борби против пандемије вируса 
корона. Помоћ је, на инцијати-
ву Serbia Zijin Copper, из кине-
ске провинције Фуђен и Округа 
Шангханг, у братски Бор стигла 
21. априла. 
- Поред новчаног фонда за 
опремање националне лабо-
раторије у Нишу за молеку-
ларно откривање заразних 
узрочника и брзо тестирање, 
Zijin наставља своју друштве-
ну одговорност и овога пута, уз 
свесрдну помоћ Округа Шан-
гханг и посредством својих 
подружница у Србији, дони-
ра Војводини, граду Бору и 
Мајданпеку материјале за 
спречавање ширења епиде-
мије вируса корона. Реч је о 
комплетној заштитној опреми, 
а помоћ се огледа у донацији 
100.000 маски, 1.000 заштит-

них наочара, униформи и ру-
кавица. Надам се да ће ова за-
штитна опрема врло брзо бити 
достављена болницама, локал-
ним заједницама и свим уста-
новама. Потпуно сам уверен 
да ћемо на свеобухватан начин 
победити COVID-19, под снаж-
ним вођством Владе Србије, уз 
помоћ пријатељских земаља 
и предузећа - изјавио је заме-
ник генералног директора Serbia 
Zijin Copper Сајмон Линг. 
Шангханг и Бор су званичну ко-
муникацију успоставили у сеп-
тембру прошле године. Тада је 

градоначелник Бора посетио овај 
округ и потписао Споразум о 
успостављању пријатељских од-
носа између два града – српског 
Бора и кинеског Шангаханга. 
-Добио сам недавно писмо од 
мог великог брата, шефа На-
родне владе Округа Шангханг 
Ванг Боа. Он у писму каже да 

га је компанија Serbia Zijin 
Copper обавестила о недо-
статку заштитног материјала 
у Бору и Мајданпеку, те да уз 
њену помоћ у дистрибуцији 

желе да граду-побратиму по-
клоне 100.000 заштитних ма-
ски. Пре осам месеци потписа-
ли смо протокол о братимљењу 
и очекујем да ће ових дана Ми-
нистарство локалне самоупра-
ве донети закључак о томе, а 
ово је први плод братских од-
носа, и то у тренуцима када је 

свима нама тешко. Показало 
се још једном да је кинески на-
род уз нас и хвала им због тога. 
Захваљујући донацији Округа 
Шангханг и компаније Zijin 

Помоћ за Бор и Мајданпек стигла је од компаније Serbia Zijin Copper и братског Округа Шангханг у кинеској провинцији 
Фуђен. - Шеф Народне владе Округа Шангханг Ванг Бо, у писму упућеном тим поводом градоначелнику Бора, каже да је 
уверен да се COVID-19 може победити заједничким напорима становника Шангханга, Бора и Мајданпека. – Поред новчаног 
фонда за опремање националне лабораторије у Нишу, Zijin донира Војводини, граду Бору и Мајданпеку и материјале за 
спречавање ширења епидемије. Потпуно сам уверен да ћемо победити COVID-19 на свеобухватан начин, под снажним вођ-
ством Владе Србије, уз помоћ пријатељских земаља и предузећа, изјавио заменик генералног директора Serbia Zijin Copper 
Сајмон Линг. – Александар Антић: Пријатељи се препознају кад је тешко, а Zijin је на прави начин  показао да је наша компа-
нија, која живи у Србији, са грађанима Србије и њиховим проблемима

Сто хиљада маски и заштитна              Сто хиљада маски и заштитна              
Serbia Zijin Copper још једном донацијом                    наставља друштвену одговорност

紫金波尔铜业再次践行社会责任
向波尔市与马伊丹佩克市捐赠10万个口罩、1000个护目镜

Serbia Zijin Copper прикључила се и волонтерима борског оперативног центра, који пензионерима 
са приходима мањим од 30 хиљада динара, „од врата до врата“, уручују пакете подршке у оквиру 
градске акције „Брига о старима“. Kомпанија је дистрибуцију помоћи најстаријима помогла усту-

пањем аутомобила за превоз ових пакета. 

Донација
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БЕОГРАД. - Serbia Zijin Copper показала је још јед-
ном (24. априла) да њена солидарност са Србијом и 
српским народом, у борби против пандемије вируса 
корона, нема границе. Након што је са 571 хиљаду 
долара помогла изградњу и опремање „Xuo - yаn“ 
националне лабораторије у Нишу, а потом Бору и 
Мајданпеку донирала сто хиљада маски и остале за-
штитне опреме, Kомпанија је две хиљаде заштитних 
маски уручила и Министарству грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре.

-Хвала компанији Zijin која је, као и велики 
број осталих кинеских компанија, од самог почет-
ка епидемије вируса корона у нашој земљи пока-
зала велику солидарност са Републиком Србијом 

и њеним грађанима и својим донацијама помогла 
рад институција које су најважније за функцио-
нисање система и борбу против COVID-19 – изја-
вила је потпредседница Владе Србије и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зора-
на Михајловић.

Serbia Zijin Copper спремна је да као друштве-
но-одговорна компанија, заједно са својим оста-
лим повезаним предузећима, настави да пружа не-
опходну помоћ Републици Србији, како би се што 
пре окончала епидемија вируса корона и наставила 
заједничка реализација започетих пројеката у бор-
ско-мајданпечком рударском басену.

Г. Тончев Василић

сваки суграђанин добиће ма-
ску. Ствари иду на боље и сигу-
ран сам да се Бору смеше леп-
ши и бољи дани. Томе у прилог 
говори и повећана производња 
у Zijinу, односно „пуњење“ 
градског буџета. Због  јаке 

Донација

опрема за Бор и Мајданпекопрема за Бор и Мајданпек
Serbia Zijin Copper још једном донацијом                    наставља друштвену одговорност

Serbia Zijin Copper спремна је да као 
друштвено-одговорна компанија, зајед-
но са својим осталим повезаним пре-
дузећима, настави да пружа неопходну 
помоћ Републици Србији, како би се што 
пре окончала епидемија вируса корона и 
наставила заједничка реализација запо-
четих пројеката у борско-мајданпечком 
рударском басену

Две хиљаде заштитних маски за Две хиљаде заштитних маски за 
Министарство грађевинарстваМинистарство грађевинарства

Наставља се донаторска подршка Србији у борби против COVID-19

紫金波尔继续向塞尔维亚捐赠战“疫”物资

向建设部捐赠2000只口罩

привреде, која у Бору постоји 
захваљујући Zijinу, град је у 
последње две године развио 
инфраструктуру и из сопстве-
них средстава обезбедио 45 
километара новог асфалта за 
села, 25 километара асфалта у 
граду и 160 километара наси-
паних атарских путева – рекао 
је градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић. 
Председник општине Мајданпек 
Драган Поповић захвалио је 
Zijinу и Округу Шангханг за 
донацију која ће, како је рекао, 
много значити Мајданпечанима. 
Искористио је, притом, прили-
ку и да се захвали за још једну 
донацију, а реч је о медицинској 
опреми за тамошњу Општу бол-
ницу, која ће ускоро бити испо-
ручена.  
Уз велико хвала за бригу о две 
кинеске компаније које послују 

на територији Бора и наду да ће 
и даље подржавати њихов раз-
вој, шеф Народне владе Округа 
Шангханг истакао је у писму да 

су Serbia Zijin Copper и Rakita 
Exploration два кључна преду-
зећа за сарадњу Kине и Србије. 
Присуство министра рударства и 
енергетике Александра Антића 
на церемонији примопредаје до-
нације, уприличеној у седишту 
Serbia Zijin Copper, потврдило је 
овакав став и са српске стране. 
-Kао што је Србија била уз 
Kину и пружала јој недвосмис-
лену подршку када се Вухан 
налазио у епицентру епиде-
мије, тако и Kина нама данас 
узвраћа. Ова подршка је ре-
зултат снажних политичких 
и партнерских односа  две 
земље, али и личног односа 
који су изградили председници 
две земље, Александар Вучић 
и Си Ђипинг. Добро се добрим 
враћа, па смо сведоци да по-
моћ Kине долази из свих се-
гемената привреде, а посебно 
сам, као министар рударства 
и енергетике, срећан што она 
у великој мери стиже од Zijinа. 
Пријатељи се препознају кад 
је тешко, а Zijin је на прави 
начин показао да је наша ком-
панија, која живи у Србији, 
са грађанима Србије и њихо-
вим проблемима. Показали су 
то у неколико наврата, најпре 
великом донацијом за лабо-
раторију у Нишу, вредном 571 
хиљаду долара, а сада и овом 
помоћи, реализованој у дого-
вору са Округом Шангханг – 
казао је министар рударства и 
енергетике Александар Антић. 
Поред донације за Бор и 
Мајданпек, Serbia Zijin Copper 
поклониће заштитни материјал и 
Заводу за јавно здравље „Тимок“ 
у Зајечару. Тамо су лекари и ме-
дицинске сестре, спасавајући 
људске животе, свакодневно из-
ложени ризику, а то заслужује 
изузетно поштовање и сву мо-
гућу помоћ.

Г. Тончев Василић 

Поздрав у доба короне

"Сарадња на највишем нивоу"

Компанија је, као вид борбе против заразне инфекције 
COVID-19, донирала заштитне маске и запосленима у Мини-
старству привреде. Захвалност менаџменту изразио је, у име 
министра Горана Кнежевића, државни секретар Милун Три-
вунац, истичући да је сарадња са Zijinom на највишем нивоу.

Министар Антић у друштву представника локалних самоуправа 
Бора и Мајданпека и два Zijinova предузећа
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БЕОГРАД. - Производња бакра и свих 
пратећих метала тече према планира-
ној динамици и у овим процесима нема 
већих сметњи, оцењено је (9. априла) 
на састанку министра рударства и енер-
гетике Александра Антића са гене-
ралним директором Serbia Zijin Copper 
Jianom Ximingom и директором ком-
паније Rakita Exploration, која развија 
пројекат "Чукару пеки" код Бора, Fu 
Feilongom. Jian и Fu представили су 
министру актуелну производну слику 
и упознали га са свим неопходним ме-
рама које су компаније предузеле ради 
заштите запослених у борби против 
епидемије COVID-19. 
-Важно нам је да се производња у руд-
ницима у Бору и у наредном периоду 
настави према договореној динами-
ци, а за то су, пре свега, неопходни 
услови потпуне заштите свих рад-
ника током трајања епидемије. Обе 
компаније предузеле су све мере пре-
венције и због тога нема бојазни да ће 
се одржати континуитет производње. 

SERBIA ZIJIN COPPER. - Десетак дана 
након састанка у Београду, где су ми-
нистра рударства и енергетике дирек-
тори две подружнице кинеског Zijinа 

Kинески партнери пренели су сва ис-
куства о предузимању ових мера из 
њихових рудника широм света – ре-

које послују у Србији, Jian Ximing и 
Fu Feilong, упознали са актуелном про-
изводњом у Serbia Zijin Copper и Rakita 
Exploration, Александар Антић дошао 

као је министар рударства и енергетике 
Александар Антић.
Министар Антић подсетио је да је ру-
дарски сектор од великог значаја за Ср-

је 21. априла у Бор да се лично увери у 
оно што је тада чуо. По обиласку рудни-
ка у саставу Zijinа  - „Великог Kривеља“, 
„Церова 2“ и „Чукару пеки“ – министар 
Антић је изјавио:
-Редовна производња компаније Zijin 
у рудницима у Бору и Мајднапеку 
одвија се у складу са плановима. У 
првом кварталу ове године већа је за 
21 одсто него у истом периоду 2019, 
па се надам да ће такав тренд бити 
настављен. Kомпаније Serbia Zijin 
Copper и Rakita реализују своје инве-
стиције и у условима ванредног стања, 
па очекујем да ће то дати велики до-
принос опоравку наше економије и 
минимизирати ефекте епидемије због 
забрањеног кретања и самоизолације 
по нашу укупну привредну активност 
– казао је министар.
Александар Антић је најпре посетио 
новоотворено лежиште „Церово 2“, у 
саставу комплекса „Церово“, и оценио 
да је рудник поново жив јер је у озбиљ-
ној фази реализације.
-Очекујемо прве количине руде са 
„Церова 2“ у току ове године. Реч је о 

бију, имајући у виду удео те привредне 
гране у укупном расту БДП-а.
„Економске мере које је представио 
председник Александар Вучић тек ће 
показати своју праву снагу, а од кине-
ских партнера очекујемо да ће новим 
инвестицијама пружити неопходну 
подршку привреди Србије након епи-
демије", наведено је у саопштењу Мин-
старства.
-Zijin је за 2020. и 2021. годину опреде-
лио 800 милиона долара за подизање 
производних капацитета кроз рекон-
струкцију постојећих и отварање но-
вих рудника, повећање капацитета 
топионице, али и улагање у заштиту 
животне средине, чији ефекти се већ 
сада виде - рекао је Антић.
У оквиру помоћи кинеских компанија 
Србији за опремање лабораторије у 
Нишу, која ће се користити за тестирање 
на вирус корона, Serbia Zijin Copper и 
Rakita Exploration заједно су донирале 
571 хиљаду долара. 

Припремила: Г. Тончев Василић

преласку из старог „Церова 1“ у „Це-
рово 2“ и инвестицији вредној 35 ми-
лиона долара. То ће обезбедити додат-
ни годишњи капацитет у производњи 
од два и по милиона тона руде и биће 
од изузетног значаја за развојне пла-
нове Zijinа. Следећи, трећи корак, је-
сте отварање лежишта „Церово при-
марно“ – рекао је министар рударства и 
енергетике.
Антић је разгледао и рудник „Велики 
Kривељ“, где се упознао са активности-
ма на унапређењу рударства, као и ле-
жиште „Чукару пеки“ у оквиру пројекта 
„Тимок“. Kазао је да се очекује да ће 
та инвестиција бити завршена до краја 
идуће године, када треба да буду иско-
пане прве количине руде, те да је вредна 
474 милиона долара.
Министар рударства је након посете 
рудницима присуствовао и примопре-
даји заштитне опреме Бору и Мајданпе-
ку, коју су заједно донирали Zijin и 
Округ Шангханг. 

Припремила: Г. Тончев Василић

Важно нам је да се производња у рудницима у Бору и у наредном периоду настави према договореној динамици, а за то су, пре све-
га, неопходни услови потпуне заштите свих раднка током трајања епидемије, чуло се на састанку министра рударства и енергетике 
са челним људима у Serbia Zijin Copper и Rakita Exploration. – У оквиру помоћи кинеских компанија Србији за опремање лаборато-
рије у Нишу, која ће се користити за тестирање на вирус корона, компаније су заједно донирале 571 хиљаду долара

Редовна производња компаније Zijin у рудницима у Бору и Мајднапеку одвија се у складу са плановима и у првом кварталу ове го-
дине већа је за 21 одсто него у истом периоду 2019, изјавио је министар рударства и енергетике Александар Антић након посете три 
рудника у саставу Zijinа

„Производња у Бору према планираној динамици“„Производња у Бору према планираној динамици“

За петину више него прошле годинеЗа петину више него прошле године

Министар рударства са руководством Serbia Zijin Copper и Rakita Exploration:

Serbia Zijin Copper  и Rakita Exploration реализују инвестиције и у условима ванредног стања

矿业部长与塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司、瑞吉塔勘探有限公司总经理会见

紫金波尔铜业与瑞吉塔在国家宣布进入紧急状态之后持续投入资金

波尔将按计划推动生产

波尔各矿山与马矿增产20%

Фото: Министарство рударства и енергетике

Са "Новог Церова" недељно се уклони више од 150 хиљада тона јаловине
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SERBIA ZIJIN COPPER. - Неславни резултати 
пандемије у Србији упозоравају на то да се 
вирус COVID-19 шири и ситуација постаје 
све озбиљнија. Према мишљењима стручњака 
подручје Бора ће у наредном периоду бити у 

деликатној ситуацији јер зараза још увек није 
достигла кулминацију, па је Kомпанија, у 
циљу заштите живота и здравља запослених 
и чланова њихових породица, појачала мере 
предострожности и 15. априла још једном 
апеловала да радници строго поштују и при-
државају се свих мера које су и Влада Србије 
и Serbia Zijin Copper донеле ради контроле и 
спречавања ширења епидемије вируса коро-
на.
У том смислу, Kомпанија је објавила хитно 
обавештење о предузимању детаљнијих мера 

РБМ. - Имајући у виду чињеницу да 
компанија Serbia Zijin Copper посвећује 
велику пажњу превенцији ради спреча-
вања ширења епидемије вируса коро-
на, у Руднику бакра Мајданпек се све 
мере и препоруке с тим у вези спрово-
де крајње одговорно, доследно и без 
опуштања. Запослени свим прописаним 
мерама дају пуну подршку, па и лични 
допринос.  

- Предузимајући све неопходне 
превентивне мере за заштиту и спре-
чавање ширења епидемије вируса 
корона, Kомпанија је показала посеб-
ну одговорност, а запослени завидан 
ниво одговорности у понашању и за-
штити сопственог и здравља других - 
каже Драгиша Анђелковић из Службе 
безбедности и здравља на раду у Рудни-
ку бакра Мајданпек.

 - За све раднике набављена су 
одавно основна дезинфекциона сред-

у борби против ове пошасти, а оне се, пре 
свега, односе на контакте у току рада. Kако 
би се смањили учесталост и број блиских 
контаката (лицем у лице), у обавештењу је 
наведено да запослени треба више да користе 
телефоне, електронску пошту и друге видо-
ве интернет комуникације током рада и да, 
у случају неопходности директног контакта, 
одржавају раздаљину преко два и по метра. 
Уз редовно проветравање просторија, важно 
је и да на једном месту не сме да се окупи 
више од три лица. 
Због тога су, поред осталог, редуковани по-
словни састанци и број учесника на њима. У 
највећој сали Kомпаније, сали огранка РББ, 
моћи ће да се окупи не више од 10 људи до 
даљег, а у сличним мањим просторијама, у 
Генералној дирекцији, не сме бити више од 
шест учесника истовремено. Врата и прозо-
ри мора да буду отворени због циркулације 
ваздуха, а током састанака подразумева се и 
држање прописаног растојања међу људима.

Истоветна мера о међусобној удаљено-
сти од преко два и по метра односи се и на 
радни простор где је такође, као обавеза, ис-
такнуто ношење заштитних маски за лице. У 
обавештењу је наведено и да ће број запосле-
них у непрозиводним делатностима, који раде 
од куће а за све огранке Kомпаније, са 20 до 30 
одсто бити повећан на 40 до 50%. 

„Руководиоци свих сектора и ограна-
ка морају да обезбеде услове за рад како не 
би дошло до утицаја на обављање послова. 
Осим тога, морају да организују обављање 
радних задатака уз помоћ електронске поште, 

ства - антибактеријске марамице и 
гел за суво прање руку, као и одређе-
не количине асепсола за дезинфек-
цију радног простора и бесконтактни 

„wеchata“ и других друштвених мрежа са јас-
ном одговорношћу према одређеним лицима 
и временским роковима за обављање посла“, 
наведено је у обавештењу Kомпаније.

-Спроводити мере превентиве у број-
ном колективу, попут нашег, није нимало 
једноставно, па се у том смислу мора још 
једном апеловати на запослене да и по до-
ласку кући, након радног времена, строго 
воде рачуна о котактима и хигијени – иста-
као је генерални директор Jian Ximing.

топломери. Свакога дана, приликом 
доласка на посао, сваком раднику 
измери се температура. Обезбеђена је 
у међувремену и одређена количина 

Најважнији период у борби против ви-
руса COVID-19, како је рекао, тек предстоји 
и веома је важно да „на првој линији фрон-
та“ буду и представници репрезентативних 
синдиката. - Циљ је само један: заштитити 
колектив којем сви припадамо. Због тога 
је најбитније да се проблем открије рано, 
одмах пријави и лечење почне што пре - 
нагласио је генерални директор на колегијуму 
менаџмента Kомпаније, одржаном 13. априла.

Г. Тончев Василић

заштитних маски, а настављена и по-
дела дезинфекционих средстава. Сва-
кодневно пратимо стање запослених 
који су на боловању или у изолацији 
због контакта са зараженим лицима 
или сумње на вирус корона – наводи 
Анђелковић.  

Средстава за дезинфекцију и један 
бесконтактни топломер уручени су и 
мајданпечким здравственим установа-
ма. Поред тога, појачан је и аутобуски 
превоз како би се смањио број радни-
ка-путника у њима, због поштовања 
мере одржавања социјалне дистанце, 
а из истог разлога ограничен је и број 
запослених који истовремено бораве у 
затвореном радном простору.

Запослени поштују све превентив-
не мере и веома су заинтересовани за 
заштиту сопственог и здравља својих 
ближњих и других у окружењу.

С. Вукашиновић

Најважнији период у борби против вируса COVID-19 тек предстоји и веома је важно да „на првој линији фронта“ буду и представници репрезен-
тативних синдиката, рекао је генерални директор Serbia Zijin Copper. – Претходно издати захтеви, који се односе на обавезно ношење заштитних 
маски и држање растојања од преко два и по метра, појачани су редуковањем броја и учесталости директних контаката. – Од куће ће, уместо 20 
до 30 одсто запослених у непрозиводним делатностима, који раде у свим огранцима Kомпаније, до даљег посао обављати 40 до 50% радника 

Све мере и препоруке компаније и државе спроводе се уз пуну сарадњу запослених. - Свакодневно се прати здравствено стање рад-
ника који су у изолацији због контакта са зараженим или сумње на вирус корона

Jian: Циљ само један – заштита Jian: Циљ само један – заштита 
колектива којем сви припадамoколектива којем сви припадамo

Доследно и без опуштања Доследно и без опуштања 

Kомпанија донела детаљније мере предострожности у борби за спречавање ширења епидемије

Мајднапечки рудари добро организовани у борби против вируса корона

公司采取进一步加强疫情防控措施

马矿矿工战“疫” 状态良好

简锡明：唯一目标是保护我们的广大员工

毫不松懈抓紧防疫

Jian Ximing

За све раднике набављена дезинфекциона средства

Мере заштите на улазу у Компанију
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SERBIA ZIJIN COPPER. - Пандемија заразне 
болести и (глобална) борба против вируса ко-
рона наметнула је почетком ове године Секто-
ру безбедности, здравља на раду и заштите од 
пожара додатни немали посао. Поред бројних 
редовних активности које овај сектор свако-
дневно обавља, менаџмент Kомпаније, али и 
министарства унтрашњих послова и одбране 
су, како каже руководилац Сектора БЗНР и 
ЗОП Саша Перишић, људима из ове бран-
ше с тим у вези поверили  „одређене задатке“ 
које они војнички и у потпуности извршавају. 
Допунске и врло важне обавезе, међутим, 
нису пореметиле тенденцију добрих резулта-
та Kомпаније у овом сегменту пословања, те 
је прва овогодишња квартална безбедносна 
провера показала изванредне резултате. Број 
повреда на раду у првом тромесечју године 
смањен је за чак 67,5 одсто у односу на исти 
период 2019, а за толико су мањи и трошкови 
Kомпаније по овом основу! Укупни бруто гу-
бици у свим огранцима, због боловања радни-
ка који су у овом периоду били повређени на 
раду, смањени су за преко девет милиона ди-
нара. У првом тромесечју прошле године изда-
так Kомпаније је, само по том основу, вредео 
14,6 милиона динара. Ове године, то је Kом-
панију коштало непуних 5,5 милиона динара.  
-Нисмо „уљуљкани“ учинцима и, упркос 
високом проценту смањења броја повреда 
на раду и трошкова, сматрамо да надзор-
но-техничко особље у свим огранцима има 
потенцијал, стручност и знање да резултате 
учине још бољим – каже Перишић. 

SERBIA ZIJIN COPPER. - Због тога што су 
почетком ове године (3. јануара) покуша-
ли да отуђе око 360 килограма хидрау-
личног уља из магацина „Јаме“, двојица 
радника овог рудника, инжењер Д.А. и 
бравар С.П. најпре су суспендовани, а по-
том су добили – отказ. 
-Пошто се у поступку прикупљања ин-
формација приликом истраге, коју је 
обавио Kабинет за надзор и ревизију, 
дошло до довољног „фонда“ података 
за отказ њихових уговора о раду, након 
суспензије њима је раскинут радни од-
нос. Заплењена „роба“ пронађена је у 
објектима који имају везе са обојицом 
запослених, а вредност је око милион 
динара. Истражни поступак у Kом-
панији је завршен за тај део, али се у 
међувремену дошло до трагова и не-
ких врло неспецифичних података, па 
је нови истражни поступак, који опет 

-Рецимо – додаје он – „Мајданпек“ се у 
првој овогодишњој провери показао као 
најслабија карика. Јесте преполовљен уку-
пан број повреда на раду у односу на прво 
тромесечје 2019, али су се тамо од јануара 
до марта ове године догодиле три тешке по-
вреде. „Јама“ је, с друге стране, најсветлији 
пример. У најстаријем борском руднику, 

где се претежно обављају високоризични 
послови, није се догодила ниједна повреда.
О добро обављеном послу у Рудницима бакра 
Бор детаљније је испричао руководилац тамо-
шњег сектора БЗНР и ЗОП Иван Нешић.
-Прошле године смо од јануара до марта у 
целом огранку имали 16 повреда на раду: 

спроводи Kабинет за надзор и ревизију, 
проширен на целокупно пословање 
„Јаме“ када је реч о нормативним ма-
теријалима са којима су та двојица 
била у непосредном контакту и њима 
располагала. Процедура је у току, а 
покренути су и дисциплински поступ-
ци против одговорних руководилаца у 
„Јами“ због пропуста у раду – рекао је 
руководилац Сектора БЗНР и ЗОП Саша 
Перишић. 
Обимна документација и анализа „до-
гађаја“ је, како каже Перишић, предата 
тужиоцу и Полицијској управи у Бору и 
послужила је за покретање поступка по 
службеној дужности, у области привред-
ног криминала.
-То ће, вероватно, за резултат имати 
податке који ће Kомпанији омогућити 
основ за покретање кривичних прија-
ва према свим лицима која буду озна-

12 лаких и четири тешке. Ове смо, у истом 
раздобљу, евидентирали пет повреда. Од 
тога су четири биле лаке (по једна на кри-
вељском копу, тамошњој флотацији, Бор-
ској флотацији и Истражним радовима) 
и једна тешка, која се догодила у Борској 
флотацији. У „Јами“, „Заграђу“, „Новом 
Церову“ и „Kривељском каменолому“ по-
вреда није било – истиче Нешић.
Изражено у процентима, РББ је број повреда 
на раду смањио преко 60 одсто, а губитке које 
огранак по том основу има, „скресао“ за 40% .
-Трошкови огранка због повреда на раду у 
првом кварталу прошле године, у нето из-
носу, вредели су око 2,9 милиона динара. 
Ове године губитак је 1,72 милиона динара. 
Прошле године је, такође, због повреда из-
губљено 7.470 радних сати, а ове 3.800 – пре-
цизира Нешић. 
Напредак је видљив али се сектор, како каже 
Нешић, труди да губитке сведе на нулу. У пла-
ну је израда правилника/документа који треба 
да помогне да се на време препознају потен-
цијалне опасности и ризици, па ће запослени 
моћи да пријаве сва таква места у радном 
окружењу и биће чак награђивани за такву 
„дојаву“. Јер, они ипак најбоље знају са чим се 
сусрећу на послу. 
- Kонцепт безбедности је такав да у њему 
учествују сви и свако, у свом делокругу 
рада, треба да допринесе његовом уна-
пређењу. Дугачији приступ није ни могућ, 
ако се жели и стреми ка ефикасности. Наш 
циљ је да будемо ефикасни у свом послу, 

чена као она која су имала било какве 
контакте или одговорности у вези свих 
инкриминисаних радњи које, као так-
ве, буду дефинисане поступцима које 

Број повреда на раду у првом тромесечју године смањен је за чак 67,5 одсто у односу на исти период 2019, а за толико су мањи и 
трошкови Kомпаније по овом основу. – Најбољи пример је „Јама“ где у прва три месеца није било ниједне повреде. У Мајданпеку 
шкрипи највише, пошто су се тамо за три месеца догодиле три повреде, каже руководилац Сектора БЗНР и ЗОП Саша Перишић. – 
Kонцепт безбедности је такав да у њему учествују сви и свако, у свом делокругу рада, треба да допринесе његовом унапређењу, 
истиче Иван Нешић, руководилац овог сектора у огранку РББ 

Вредност „робе“ коју су инжењер Д.А. и бравар С.П. покушали да украду је око милион динара. Двојица „јамаца“ најпре су суспендо-
вана, а опсежном истрагом коју је обавио Kабинет за надзор и ревизију дошло се и до довољно података за раскид њихових уговора 
о раду. - С. Перишић: Kомплетан поступак обављен је у сарадњи са Полицијском управом Бор и тужиоцем, који је издао све потребне 
налоге за заплену „робе“, привођење и саслушање 

Десетковане повреде на раду и трошковиДесетковане повреде на раду и трошкови

Ухваћени у крађи хидрауличног уља Ухваћени у крађи хидрауличног уља 

Сектор БЗНР и ЗОП бриљирао у првом кварталу године

Због покушаја отуђења имовине Kомпаније двојица радника Јаме добила отказ

安全生产与消防部第一季度工作成果出色

开除偷窃公司财产的Jama矿工两人

工伤人数与支出大幅下降

在盗窃液压油时被抓获

али и да га обавимо квалитетно. Зато ин-
тензивно обучавамо надзорно-техничко 
особље у намери да појачамо свест о безбед-
ности и мислим да су сви схватили какве 
су им обавезе. Јер, Сектор БЗНР, у ствари, 
треба да контролише како се у пракси реа-
лизује све оно о чему се говори на часовима 
обуке, а техничка лица су ту да то и спрове-
ду. Kада се деси повреда, инсистирамо да се 
она истражи и утврде се извор и узрок. На-
равно, ако постоје елементи за покретање 
дисциплинског поступка, то се и ради. Али, 
не са циљем да неко буде кажњен, већ да би 
се узроци препознали и да се убудуће не би 
поновили.
У сектору којим руководи Иван Нешић запос-
лено је 28 људи. Деветоро их је у служби ЗОП, 
троје је задужено за медицинске послове (ту је 
и координатор за периодичне лекарске прегле-
де), а 16-оро њих распоређено је по погонима. 
А, погона је много и сви раде 24 сата. Недо-
статак људства је, по речима Саше Перишића, 
ипак најизраженији у Мајданпеку. Тамо, по 
његовој сугестији, треба што пре опремити 
просторије за едукацију и појачати тим за бар 
два човека.
-И у РББ-у је у току опремање учионица. У 
„Јами“ и „Заграђу“ их још увек нема, па се 
обуке за те раднике реализују у дирекцији 
огранка. Остале производне и радне једи-
нице их имају, али неопходне „опреме“ за 
квалитетан час нема свуда – наглашава Иван 
Нешић.

Г. Тончев Василић

обављају надлежне државне институ-
ције -  навео је Саша Перишић.
Руководилац Сектора БЗНР и ЗОП је до-
дао да то што су двојица запослених ух-
ваћена у покушају крађе није случајност 
јер су, како каже, они праћени и о томе је 
уредно обавештен борски СУП. 
-У једном моменту СУП је и преузео 
комплетан случај и означио „пози-
ције“ приватних објеката у којима 
се налазила украдена „роба“. Све је 
то урадила полиција јер Kомпанија, 
у екстерној истрази ван капија пре-
дузећа, нема никакве надлежности. 
Kомплетан поступак према двојици 
запослених реализован је у сарадњи 
са Полицијском управом и тужиоцем, 
који је издао све потребне налоге за за-
плену „робе“, привођење и саслушање 
– закључио је Саша Перишић.  

Г. Тончев Василић

Иван Нешић

Саша Перишић
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KРИВЕЉСKА ФЛОТАЦИЈА. - Прерада 
руде у првом кварталу ове године је, по 
речима новог управника флотације у „Ве-
ликом Kривељу“ Драгана Перића, знат-
но боља од оне која је остварена у истом 
раздобљу 2019. Процес је стабилнији, 
поправљено је временско искоришћење 
и расположивост опреме и агрегата, а све 
то допринело је и већој преради.

-Испуњавамо планове како у пре-
ради руде, тако и у количини бакра. 
Имамо континуирани процес, без не-
предвиђених застоја, па је самим тим 
и искоришћење боље јер немамо гу-
битке на бакру који неминовно прате 
сваки застој. Добра производња обара 
трошкове и потрошњу нормативног 
материјала, па је сада и цена коштања 
прераде руде по тони 3,63 долара без 
амортизације или 3,86 долара са амор-
тизацијом. Временско искоришћење 
опреме, односно њену расположивост 
смо поправили и „дотерали“ на 95 про-
цената, а товарно искоришћење је кон-
стантно преко 90 одсто, што је изнад 
плана – каже Перић.  

Од почетка ове године кривељска 
флотација прерадила је укупно 2.519.000 
тона суве руде и из ње извукла 5.828 тона 
бакра. У истом тромесечју прошле године 
прерађено је 2.059.000 тона суве руде, а 
добијено је из ње 5.064 тоне бакра у кон-
центрату.

-Опрему стално обнављамо и већ 
смо уградили две нове дробилице – тер-
цијарну ХП5 и секундарну ХП6. Зарад 

SERBIA ZIJIN COPPER. - У првом тро-
месечју године „рудничке друмове“, 
у сва три производна огранка Kомпа-
није, почела је да „оре“ и нова меха-
низација. Од јануара до марта, наиме, 
за РББ, РБМ и ТИР набављене су и 
испоручене машине у вредности 18 
милиона долара.

веће поузданости система дробљења и 
просејавања, у плану је да поставимо 
и још једно, шесто секундарно сито.
Њиме нећемо много добити на капаци-
тету, али ће производња бити поузда-
нија, иако је већ сада знатно боља него 
ранијих година. Санирамо и поља на 
звездастим додавачима, мењамо поха-
бане лимове, а све у циљу сигурнијег 
дробљења и стабилнијег снабдевања 
рудом. Настојимо да смањимо грану-
ло-састав дефинитивног производа 
дробљења, како бисмо добили квали-
тетније млевење и могућност да по-
већамо капацитет млинских секција. 
Сада је он, по секцији, 430 тона руде 
на сат, уз временско искоришћење 95 
одсто. Циљ је дневна прерада преко 30 
хиљада тона руде, а негде смо између 
28 и 29 хиљада тона за дан. Просто, 
временско искоришћење није стопро-
центно, а и не може да буде са застојима 
због редовних прегледа, сервисирања 
опреме или ремонта. Ипак, имајући у 
виду чињеницу да су млинови стари 40 
година, временско искоришћење које 
постижемо је веома добро и за светске 
прилике – прича управник кривељске 
флотације. 

Перић каже да су у првом троме-
сечју обављена планска замена облога 
на млиновима са шипкама, а да их тек 
очекује замена облога на једном млину са 
куглама. На другој млинској секцији су у 
истом периоду имали тродневни застој и 

Највише пара, пет милиона дола-
ра, издвојено је за набавку „tonly“ ками-
она. Од почетка године купљено је 35 
таквих камиона и 15 већ увелико ради 
у „Новом Церову“. Борски рудници ба-
кра добили су и три бушалице, четири 
багера, ровокопач, утоваривач, две дро-
билице, возило за замену уља, сервисну 

тада су санирали оштећење темеља мли-
на и заменили погонску групу.

-У наредном периоду, конкретно 
од половине маја, акценат ће бити на 
преради руде са „Церова“. У почетку 
ћемо радити по старој шеми, а она под-
разумева да ће се у тамошњем погону 
за припрему минералних сировина 

руда издробити и самлети, а потом ће 
самлевени производ хидротранспор-
том бити допремљен до кривељске 
флотације. Ту ће проћи кроз основно 
флотирање и  то одвојено од кривељске 
руде. Тако добијен концентрат биће 
помешан са кривељским. Ипак, план 
је да се флотирање руде са „Церова“ 

радионицу, ваљак, булдозер, два хи-
дромотора и остале „ситнице“. 

У Рудник бакра Мајданпек, у 
истом раздобљу, највише опреме стиг-
ло је за тамошњу флотацију. За четири 
пумпе са платформама, хидроциклоне, 
вибрододаваче и цевополагач Kомпа-
нија је издвојила око 2,2 милиона дола-
ра. Мајданпечки рудник добио је приде 
дробилицу, ровокопач, виљушкар, уто-
варивач и возило за замену уља. 

потпуно одвоји од истог „третмана“ 
кривељске руде, па се због тога већ 
уграђују додатне машине за пречишћа-
вање (из Мајданпека), а биће уграђене 
и пумпе ради комплетирања система 
пречишћавања – наводи Драган Перић.

Април ће, додаје, завршити у скла-
ду са пројектованим задацима, јер су већ 
половином месеца сви парамтери били у 
планским оквирима. Остварује се товар-
но и технолошко искоришћење, флоти-
рање је добро и преради се све што стиг-
не са кривељског копа, па нема сумње да 
ће месечна прерада бити 840.000 тона 
руде и 2.000 тона бакра.

-Приоритет нам је безбедност рад-
ника и стално побољшање услова рада. 
У првом тромесечју имали смо само јед-
ну лаку повреду и то је, имајући у виду 
величину погона, обим прозиводње и 
број радника, задовољавајући резул-
тат у области безбедности и здравља на 
раду. Наравно, тежимо ка томе да број 
повреда на раду буде нула. Отежани ус-
лови и ванредно стање у држави само 
су још више допринели будности, јачој 
свести и бризи о људским ресурсима, 
па се свакодневно прати здравствено 
стање радника због пандемије вируса 
корона. Прилагођавамо се ситуацији, 
па је и већи број радника упућен на 
годишњи одмор како би се смањила 
концентрација људи и испоштовала 
препорука о социјалној дистанци од 
два и по метра – резимира Перић.

Г. Тончев Василић

У ТИР су, у исто време, до-
премљени багер, утоваривач, два ро-
вокопача и електрофилтер, вредни 
укупно 1,2 милиона долара. 

На списку опреме купљене у пр-
вом кварталу године, од већих „став-
ки“, налази се још и видео надзор вре-
дан непуних 4,8 милиона јуана.

Г. Тончев Василић

Од почетка ове године кривељска флотација прерадила је укупно 2.519.000 тона суве руде 
и из ње извукла 5.828 тона бакра. У истом тромесечју прошле године прерађено је 2.059.000 
тона суве руде, а добијено је из ње 5.064 тоне тона бакра у концентрату. – Прерада пола ми-
лиона тона руде више и производња „јача“ за 760 тона бакра резултат је континуираног про-
цеса и бољег временског искоришћења. - Добра производња обара трошкове и потрошњу 
нормативног материјала, па је сада и цена коштања прераде руде по тони 3,63 долара без 
амортизације или 3,86 долара са амортизацијом, каже Драган Перић

Пет милиона долара, издвојено је само за набавку 35 „tonly“ камиона, а 
купљена су и четири багера, три бушалице, три дробилице, ровокопачи, 
утоваривачи, булдозери, али и бројна опрема за мајданпечку флотацију

Нове машине брже Нове машине брже 
„ору“ руднике „ору“ руднике 

У првом тромесечју године набављена рударска опрема у вредности 18 милиона долара

公司在第一季度投入1800万美金采购矿业设备

新设备提高采矿速度

У првом кварталу године прерађено  У првом кварталу године прерађено  
два и по милиона тона рудедва и по милиона тона руде

Стабилан процес и боље временско искоришћење поправљају прераду у кривељској флотацијиСтабилан процес и боље временско искоришћење поправљају прераду у кривељској флотацији

更加稳定的工艺流程与设备运转率完善VK选厂处理量

第一季度原矿处理量为250万吨第一季度原矿处理量为250万吨

РББ

Драган Перић

Од почетка године купљено је 35 "tonly" камиона
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РББ. - У суботу, 28. марта, напустио нас 
је дипломирани инжењер рударства, ду-
гогодишњи управник борске „Јаме“, ка-
марад Владимир Фуфановић. Мајстор 
најтежег уклетог посла, ненаметљиви 
борац и копач доброте умро је у 62. го-
дини. Окрутном игром судбине, изнена-
да, без најаве, како то и бива када одлазе 
најбољи, заустављен је још један богати 
рударски живот. 

Големим искуством и инжењер-
ским опусом ветеран, Влада је ведри-
ном, у чијем средишту је била огром-
на љубав према својим камарадима, 
најављивао дуго трајање. Свакога дана 
је долазио у „Јаму“ са онолико снова 
колико људи немају ни за цео живот. 
У његовом срцу је било толико жеља и 
љубави да оно ни само није могло да га 
испрати. Убило га је. 

Влада није волео горку реч и био 
је бескрајно духовит човек. Сјајна до-

сетка, која је у секунди исијавала, знала 
је да разгали и рударе, и бројне прија-
теље. Наш врли колега је истински жи-

вео за своје камараде и за своју „Јаму“. 
Од како се 1984. године запослио, без 
њега не памте дан у овом руднику. Јам-

ске дубине упознао је као приправник, 
а истраживао их као руководилац от-
копавања руде, руководилац СТИД-а, 
технички руководилац производње и 
као управник. Иако је увек био део ме-
наџмент тима, Влада је најмање шефо-
вао, било му је важно само да је доле и 
да у утроби земље, на неком од хоризо-
ната, ради са колегама. Чак је, његови 
камаради кажу, свакодневно рударио и 
док је једно кратко време био руково-
дилац заштите, иако му је та функција 
дозвољавала комфор да у „Јаму“ сиђе 
само једанпут недељно.   

Предат послу, за који се школовао 
на Техничком факултету у Бору, Влада 
није показивао умор. Тамо негде, у ње-
говим очима, он се назирао, али само 
они који су га добро познавали могли 
су да виде ту мешавину сете и бриге за 
нови дан. Ту сету, уоквирену поносом, 
Влада је гурао дубоко у своје срце, увек 

и строго пазећи да личним проблемима 
не оптерети пријатеље којих је имао као 
мало ко. 

Његов прерани одлазак доноси ве-
лику празнину, пре свега у његов госто-
примством украшени дом. И у „Јаму“. 
И у борске руднике бакра. Супруга Ми-
лосава и син Иван настављају живот 
ускраћени за велику Владину топлину, 
нежност, храбрење и узор. 

Kомпанија је изгубила врсног по-
знаваоца подземне експлоатације. Ру-
дари свог омиљеног колегу. Пријатељи 
доброћудног шаљивџију и шармера. 
Једино је Божја башта богатија за новог 
угодника, који у друштву најбољих сада 
истражује плаве небеске хоризонте. 

Владимир Фуфановић сахрањен је 
30. марта на сеоском гробљу у родном 
Kривељу.  

Г. Тончев Василић

Свакога дана долазио је у „Јаму“ са онолико снова колико људи немају ни за цео живот. У његовом срцу било је толико жеља и љуба-
ви да оно ни само није могло да га испрати. Убило га је 

Ненаметљиви борац и копач добротеНенаметљиви борац и копач доброте
IN MEMORIAM Владимир Фуфановић (1958-2020)

悼念Vladimir Fufanović (1958-2020)
沉默的战士，敬业的矿工

KРИВЕЉСKИ KОП. - Уместо 7,4 милио-
на тона руде и раскривке заједно, рудари 
кривељског копа су у првом тромесечју 
откопали 8,2 милиона тона и уписали 
реализацију 110 одсто плана ископина. 
Прошле године је у истом периоду оства-
рено тек 63 одсто планираних количина, 
јер је уместо 7,7 милиона тона ископина 
дато 4,9 милиона тона. Разлику „тешку“ 
3,3 милиона тона направила је претежно 
раскривка, јер је прошле године од ја-
нуара до марта било уклоњено тек 2,75 
милиона тона јаловине, а ове у истом пе-
риоду 5,6 милиона тона. До марта је дато 
и око 400 хиљада тона руде више него у 
2019, а садржај бакра остао је малтене на 
истом нивоу (0,287%).
-Прошле године смо први квартал 
завршили са 53 одсто раскривке, а 
ове смо преко плана 14 процената. 
Тешко се пореде производња и учин-
ци на руди, јаловини и укупним иско-
пинама јер, просто, 2019. године није 
ништа било ни налик овој. Тада нисмо 
имали довољно механизације, па смо 
бакар јурили кроз садржај и „бунари-
ли“. Оперативни планови су, такође, 
били другачији, као и стратегија, раз-
мишљање, организација – каже заме-
ник руководиоца производње на копу 
„Велики Kривељ“ Немања Аничић. 
Аничић додаје да је кривељски коп у 
прва три месеца ове године у плусу у 
сваком сегменту рударења: у раскри-

вању, количини откопане руде и садржају 
бакра. Потрошња норматива је планска, 
а најбољи показатељ да се ради пуном 
паром, како каже, јесте то што примарно 
дробљење и транспортни систем немају 
„пробој“ трошкова за струју.
-Свуда смо, осим у потрошњи нафте, 
испод плана за трошкове. Пробој на 
нафти има оправдање јер смо били 
принуђени да на планир одвозимо 
раскривку са дна копа. Доле је било 
много муља и блата, па тај материјал 
није могао да прође кроз транспортни 
систем и морали смо камионима да 
га одвозимо на спољно одлагалиште. 
Оно је удаљено око 15 километара, 
па нам је тај посао одузео и много 
времена. Али, коначно је  завршен и 
сада ударнички „грабимо“ да април 
завршимо са 105 одсто ископина. Ако 
транспортни систем буде радио, твр-
дим да ће тако и бити – сигуран је за-
меник руководиоца производње у овом 
руднику.
Транспортни систем је, како каже, нај-
битнији део кривељског копа. Ни без 
погона дробљења рудник не може да 
ради, али је његова „жила куцавица“ 
ипак транспортни систем. Преко њега је 
до 23. априла прошло 712.795 тона јало-
вине, а то се, вели Аничић, одавно није 
догодило. 
- За 23 дана априла откопали смо 
656.790 тона руде и дали 1.320.325 тона 

раскривке. До краја месеца завршиће-
мо експлоатацију на коти 65, па ће 
нам на дну копа остати етаже 35 и 50. 
Одатле ћемо до септембра откопавати 
богатију руду, са средњим садржајем 
преко 0,35%. Уз те две, план је да се 
„отвори“ и етажа 20, можда чак и 5. 
За сада, доле раде багери K3 и ОK1. 
Најбитнији део копа нам је средина 
источног радилишта, где су ангажова-

на три багера – два велика (K1 и K4) 
и мањи ОK2.  Ту журимо да отворимо 
руду која ће се експлоатисати наред-
них годину дана. Склањамо јаловину, 
месечно преко милион тона дамо само 
одатле, а уједно откопавамо и сиро-
машнију руду. Шести багер (K2) нам 
је на највишој, 485. етажи и он „об-
ликује“ будућност кривељског копа у 
наредних пет година, односно склања 
раскривку и полако шири рудник. По-
чели смо те радове прошле јесени са 
коте 530, полако се спуштамо и руду 
очекујемо тек на етажи 290. Багеру K2 
придружићемо ускоро и машину са 
дна копа, када „прича“ тамо буде зао-
кружена – прича Немања Аничић. 
Kривељским копом, као по писти, ком-
форно саобраћа 21 камион, а пратећа 
механизација је ту да „испегла“ све евен-
туалне препреке до радилишта. Четири 
булдозера, два грејдера, цистерна за по-
ливање путева спремни су да ускоче где 
затреба. Аничић додаје да од механиза-
ције располажу још и са три "volvo" ба-
гера, од којих два раде у оквиру пројекта 
изградње нове флотације у комшилуку, а 
онај са уграђеним чекићем упослен је у 
погону рудног дрбољења. Шест „tonly“ 
камиона, који су такође на списку меха-
низације кривељског копа, ангажовано је 
у изградњи нове флотације. 

Г. Тончев Василић

Рудари кривељског копа уместо 7,4 милиона тона руде и раскривке заједно, у првом тромесечју откопали 8,2 милиона тона и упи-
сали реализацију 110 одсто плана ископина. – Прошле године је у истом периоду остварено тек 63 одсто планираних количина, јер 
је уместо 7,7 милиона тона ископина дато 4,9 милиона тона. – Немања Аничић: За прва три месеца ове године дали смо 3,3 милиона 
тона ископина више него лане и у плусу смо у сваком сегменту рударења: у раскривању, количини откопане руде и садржају бакра. 
Потрошња норматива је планска, а најбољи показатељ да се ради пуном паром јесте то што примарно дробљење и транспортни 
систем немају „пробој“ трошкова за струју. – За 23 дана априла откопано 656.790 тона руде и 1.320.325 тона раскривке 

План „прекопан“ 10 одстоПлан „прекопан“ 10 одсто
Kривељски рудари у првом кварталу остварили 8,2 милиона тона ископина

第一季度VK采剥总量达820万吨

超生产计划10%

РББ

Немања Ничић
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РБМ. - За 22 дана априла са по-
вршинског копа Рудника бакра 
Мајданпек уклоњено је милион 476 
хиљада тона раскривке. У поређењу 
са мартом, када је двадесетдводнев-
на раскривка била “тешка” милион 
23 хиљаде тона, априлски учинак 
бољи је за чак 45 одсто. “Kумовале” 
су му поправке утоварне механиза-
ције, односно оспособљавање баге-
ра ОK и ПЦ2. Ове моћне рударске 
машине, од којих у великој мери 
зависи производња, подложније су 
оштећењима јер су на појединим ра-
дилиштима у Мајданпеку услови ек-
сплоатације врло тешки, а прати их 
и “дозирано” минирање јер је град у 
неподредној близини. Тако се и дого-
дило да због проблема са цилиндри-
ма ван “строја”, непланирано дуго, 

остану ОK багер на “Чока Мускалу”, 
али и ПЦ2, на “Истоку”.
“На стању”, односно у резерви, 
мајданпечки рудник имао је један 
цилиндар, али кварови су, како при-
ча главни инжењер за инвестиције и 
развој Небојша Стојановић, сусти-
зали једни друге.
- Само први цилиндар могли смо 
да заменимо одмах по оштећењу, 
а већ наредне смо морали да по-
шаљемо на реперацију. Најпе онај 
за багер ОK, а потом и за ПЦ2.  Из-
рада се одужила због ситуације у 
Европи, коју је наметнула панде-
мија вируса корона. Наиме, неки 
произвођачи су смањили, а поједи-
ни чак и обуставили производњу, 
па је набавка увозних материјала 

потрајала. Самим тим, на репара-
цију делова се, због истих околно-
сти, чекало мало дуже. Kада смо 
коначно добили репариране ци-
линдре, монтажу и све остало што 
прати њихову уградњу завршили 
смо у кратком року, па ова два 

багера најзад поново раде – каже 
Стојановић.
Оспособљавање две утоварне маши-
не одразило се на резултате у про-
изводњи веома брзо, па је учинак 
у раскривању априла побољшан за  
45 одсто.

С. Вукашиновић

Багери ОK и ПЦ2 поново раде, па је раскривање  Багери ОK и ПЦ2 поново раде, па је раскривање  
45  одсто боље него у марту45  одсто боље него у марту

Априла преко милион и по тона раскривкеАприла преко милион и по тона раскривке
Боља расположивост утоварне механизације убрзава раскривање мајданпечког копаБоља расположивост утоварне механизације убрзава раскривање мајданпечког копа

马矿铲车告诉运转加速采剥进程

四月份采剥总量超150万吨

РБМ. - Припремни радови за из-
градњу нове флотације у Руднику ба-
кра Мајданпек наметнули су потребу 
измештања дела постојећег потисног 
цевовода који флотацију снабдева 
техничком, односно „повратном“ во-
дом. Реч је о изузетно захтевној део-
ници цевовода, пречника 700 мили-
метара, којим се са пловеће пумпне 
станице вода допрема за производни 
процес, пошто је терен врло специ-
фичан. Полагањем „бајпаса“ дужине 
140 метара у канал, створени су ус-
лови да се приликом првог планског 
застоја у флотацији цевовод преспоји, 
прикључи и тако измести, али и осло-
боди простор за наставак припремних 
радова за нову флотацију. 

-Припрема за ове радове је по-
трајали нешто дуже, због компли-
кованог терена на који је требало 
изместити цевовод, а који је зах-
тевао ангажовање механизације,- 
каже Мики Јовановић, координатор 
изградње флотацијског јаловишта 
којем је био поверен надзор у реали-

зацији овог задатка: - Преостало је да 
се припремљени бај-пас повеже са 
постојећим цевоводом и тако завр-
ши комплетан посао.

А да се до тога дође, пут није био 
ни лак, ни једноставан. Реализација 
је била поверена пословично преду-
зимљивим запосленицима из Произ-
водних услуга РБМ-а са циљем да се 
оствари уштеда и брзо обави посао: - 
Сви радови од ископа и насипавања 
материјала као и израде нове трасе 
одрађени су у сопственој режији 
- наглашава Неђељко Чавић, управ-
ник ПУС-а, посебно истичући добру 
сарадњу са Микијем Јовановићем: 
- ПУС се побринуо за браварско – 
варилачке послове са монтажом, 
који нису били нимало лаки. Јер, 
требало је прећи преко постојећег 
главног пута за Флотацију и уз 
доста кривина доћи до постојећег 
цевовода. Искусни заваривачи бес-
прекорно су заварили цеви, оправ-
давајући атесте које поседују.  Уз 
велико ангажовање запослених, по-

себно, конструкционог бироа, који 
су без грешке урадили шаблоне за 
тражене кривине, успели смо да 
бројне припремне послове обавимо 
у радионици. Тако је рад олакшан, 
а време израде смањено – поделио је 
са нама детаље инжењер Чавић.

Запослени у ПУС-у су учешћем 
у реализацији овог задатка још јед-
ном оправдали постојање свог пого-
на, потврђујући да је њихово анга-
жовање у приоритетним пословима 
незамењиво и немерљиво. Јер, овим 
послом направљена је велика уштеда 
Kомпанији, а динамика припремних 
послова за изградњу нове флотације 
није угрожена тражењем решења за 
проблем са трасом постојећег цевово-
да.  Припремни радови на новом делу 
цевовода се завршавају, па остаје 
само спајање новог дела са старим, и 
то за време планског застоја у Флота-
цији због неопходних радова на елек-
тро мрежи.  

С. Вукашиновић

Запослени у ПУС-у и флотацијском јаловишту РБМ-а припремили нову трасу за део потисног цевовода који флотацију снабдева тех-
ничком водом. – “Бајпас” је дугачак 140 метара и изведен је у сопственој режији

“Бајпас” за повратну воду“Бајпас” за повратну воду
Измештен део потисног цевовода који мајданпечку флотацију снабдева техничком водом

马矿选厂增加生产回水备用管线

改变回水管走向

Обилне падавине успориле експлоатацију на најнижим етажама
Са око 93 одсто месечног плана укупних ископина остварен је врло добар резултат, упркос подбачају 
на руди и остварењу тек нешто више од 70 одсто предвиђене количине бакра у концентрату. Учинак, 
међутим, поправља пребачај на племенитим металима, посебно на злату - најкраћи је биланс про-
изводње у РБМ-у током прве две декаде априла. Април је показао да рударска производња трпи 
утицаје бројних околности под којима се реализује. Најпре неповољне временске прилике - зима 
кад јој време није и снег, па онда и киша - у комбинацији са експлоатацијом руде на најнижим ета-
жама површинског копа, утицали су да ископана руда “понесе” незапамћену количину влаге, отежа 
прераду и умањи учинак. На површинском копу истичу да су рудари половином месеца успели да 
производни учинак стабилизују на 95-100 хиљада тона ископина дневно.
- Производња је, након повећане расположивости багера на најнижим етажама (коте 130 
и 140), консолидована комбинованим утоваром руде и влажног материјала - каже Горан 
Репеђић, главни пословођа производње на Површинском копу. 
У Флотацији наводе да су априлску производњу пратиле незапамћене тешкоће, јер су им са Повр-
шинског копа стизале знатно мање количине од планираних, а да је испоручена руда до те мере 
била влажна да прво Дробљење, а онда и Флотација нису имали услове да остваре бољи резултат. 
- Дробљење је радило пуним капацитетом, али је због влажне руде много времена по-
трошено на чишћење налепака са ролни и свих сипки, а у настојању да се и у таквим окол-
ностима оствари максимални учинак - каже Јелена Ђурић, главни инжењер за флотацију.

Производња стабилизована на 95 - 100 хиљада тона ископина дневно

Искусни заваривачи беспрекорно су 
заварили цеви
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РБМ. - Запослене на Површинском 
копу у Руднику бакра Мајданпек то-
ком априла обрадовао је нови "volvo" 
ровокопач, „точкаш“ који ће бити 
флексибилнији за честа померања са 
једног на друго радилиште, најчешће 
на великој удаљености, посебно за 
сличне машине на гусеницама. По-
знаваоци машина овај ровокопач опи-
сују као флексибилну путну и ванпут-
ну машину која поседује потребне 
перформансе, почев од кашике копача 
"точкаша", прикључака, али и усло-
ве за удобну вожњу и велику брзину 
кретања. Свеједно да ли се користи за 
изградњу путева, извођење главних 
радова, одржавање, манипулисање 
отпадом, рециклирање, уређивање 
терена или полагање комуналних 
прикључака, показује се као добар 
савезник у настојању да се повећа ка-
пацитет.

Представљајући "volvo" рово-
копач ЕW 205 D, Златко Мишић, 
инжењер у одржавању помоћне меха-
низације истиче да је нови ровокопач 
на точковима од 20 тона осмишљен 

РБМ. - Половином априла у Рудник ба-
кра Мајданпек стигао је нови, велики 
булдожер CAT D10T2. Након завршене 
монтаже за само неколико дана у Новом 
сервису РБМ-а, усмерен је на радилишта 
Површинског копа. Набавка новог ве-
ликог булдожера ће омогућити да се по-
стојећи, мањи булдожери припреме за 
ремонт после којег ће моћи да се врате 
на радилишта и дају допринос остварењу 
планских задатака. Стручњаци РБМ-а ис-
тичу да ће нова моћна машина бити ве-
лико и значајно појачање помоћној меха-
низацији на површинском копу, јер за њу, 
због бројности и удаљености места рада, 
свакодневно има пуно посла. 

- Kаталошке карактеристике овог 
булдожера говоре да су издржљиви, 
снажни и лаки за сервисирање. Ца-
терпиллар мотори имају велики обрт-
ни момент, па испуњавају оно што је 
прописано везано за емисије, напредни 
модуларни систем хлађења који омо-
гућава да машина функционише и у 
најзахтевнијим окружењима, али и 
удобне и ефикасне кабине које подсти-
чу високу продуктивност са ергоном-
ски постављеним командама и одлич-
ном прегледношћу - предочава Небојша 
Стојановић, главни инжењер за инвести-
ције и развој. Поред тога, Catepillar мења-
чи брзина имају велики дијаметар и уљем 

хлађена квачила великог капацитета. По-
дигнути преносни точкови изолују мењач 
од удара који настају на неповољним 
радним површинама, што је од значаја за 
рад у рудничким условима, али и дужи 
животни век машине, а шасија великог 
булдожера на ланцима је чврста, јака и 
издржљива. 

Нето снага овог булдожера је 
447кW, што је око 600 KS, а радна тежи-
на већа од 70 тона. - Овакав снажан и 
велики булдожер, уз оне којима распо-
лажемо, шири дијапазон послова које 
ћемо ефикасно и квалитетније моћи да 
урадимо (припрема терена за рударске 
саобраћајнице, око утоварне механиза-
ције на радилиштима, за инфраструк-
турне и инвестиционе, као и редовни 
послови које имамо попут оних на ја-
ловишту, а везано за размештање купа, 
односно одлагање материјала) - додаје 
Горан Репеђић, главни пословођа произ-
водње на површинском копу РБМ-а.

Монтажа се одвијала под надзором 
сервисера Tehnogroup Србија, а била је и 
овог пута поверена искусним и вредним 
мајсторима Новог сервиса РБМ-а који 
су је завршили за само неколико дана, не 
прекидајући редовно одржавање опреме, 
те тако омогућили брз почетак пробног 
рада нове машине.

С. Вукашиновић

да повећа ефикасност. - Са напред-
ном технологијом, која укључује пре-
познатљиви Volvo режим рада Eko и 
снажним Volvo мотором ова машина 
показује завидну ефикасност у раду 
на најразличитијим задацима и усло-
вима.

Од других карактеристика на-
води се да се број обртаја мото-
ра смањује у празном ходу када су 
контроле неактивне, током унапред 
одређеног времена између три и 20 
секунди, а да то смањује потрошњу 
горива и буку. Нето тежина ове ма-
шине је преко 20 тона, мотор је Volvo 
D6Е, а излазна снага 129 кW, што 
одговара 129 KS. Kабина је добро 
опремљена са свим карактеристикама 
за квалитетан рад руковаоца.

Одмах упућен на припрему те-
рена на "Kалуђерици" и потребне 
радове у близини флотацијског језера 
нови ровокопач “точкаш” већ полаже 
прве испите на задацима у рудничким 
условима.

С. Вукашиновић

Моћни булдожер CAT D10Т2 ће омогућити ефикаснију и квалитетнију припрему терена за бројне послове на површинском копу. -  
Нова машина стигла половином априла, монтирана после ускршњих празника, а потом усмерена на радилишта омогућивши да се 
стари булдожери припреме за ремонт 

Флексибилна "volvo"машина на точковима брже од "гусеничара" ће моћи да се пребацује са једног на друго радилиште. – Већа ефи-
касност помоћне механизације, будући да су бројни послови у којима ће њено ангажовање бити драгоцено 

Ровокопач већ на првим задацимаРовокопач већ на првим задацима

新设备抵达马矿露采厂

大型推土机多方作业

反铲挖机已投入使用

Велики булдожер за разноврсне пословеВелики булдожер за разноврсне послове
На мајданпечки Површински коп стигле нове машине 

Нови ровокопач одмах упућен на припрему терена на  "Калуђерици"

Моћне машине значајно појачање помоћној механизацији на површинском копу
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ТИР.  – За 23 дана априла топионичари су при-
мили 28.703 тоне концентрата бакра са 5.166 
тона "црвеног" метала (1.490 тона из Рудни-
ка "Велики Kривељ", 295 тона из Јаме, 1.622 
тоне из Рудника бакра Мајданпек, 1.760 тона 
из увозног концентрата и 481 тона из шљаке). 
Топионичари су у овом периоду прерадили 
укупно 34.220 тона сировина (32.000 тона све-
жег концентрата бакра и 2.220 тона концентра-
та шљаке). Високо временско искоришћење 
топионичких агрегата које је достигло 98,5 
процената је највеће забележено у последњих 
двадесет година. Топионица је радила са  
просечним садржајем бакра од 21,42 одсто 
у шаржи, 59% у бакренцу и 1,44% у шљаци 
флеш-пећи. За 23 дана обављено је укупно 60 
конверторских операција (од 22. априла ради-
ле су "тројка" и "четворка", и то наизменично, 
чиме је подигнута просечна часовна прера-
да са 62 тоне (једним) на 72 тоне (радом два 
конвертора). Флеш-пећ је испоручила конвер-
торима 9.466 тона бакренца. Створено је око 
2.500 тона хладног материјала, и исто толико 
је и прерађено. Kонвертори број три и четири 
су претопили 400 тона секундарних сировина 
током дувања "на бакар", као и 1.300 тона ре-
тура из Електролизе. Топионица је све време 
радила стабилно и у овом периоду произвела 
је 7.880 тона анодног бакра, односно 335 тона 
дневно. Kако нам је 24. априла рекао Бобан 
Тодоровић, заменик руководиоца огранка 
ТИР за производњу, топионичари предвиђају 
да крај четвртог овогодишњег месеца дочекају 
са око 10.000 тона анода. 

За 23 дана априла Фабрика сумпорне 
киселине је дала 28.000 тона монохидрата до-
брог квалитета (1.220 тона, у просеку, дневно). 
Очекивани месечни биланс је око 38.000 тона. 
Постројење за пречишћавање отпадних вода, 
које третира воде из скрубера – област 7100 и 
7200, радило је добро, па је квалитет воде која 

се поново рециклира  преко борске флотације 
задовољавајући. - Веома сам задовољан по-
зитивним резултатима у производњи што 
је последица, пре свега, добро планираног 
и обављеног ремонта (од 21. фебруара до 
2. марта) у Топионици, Фабрици сумпорне 
киселине, постројењу за пречишћавање 
отпадних вода, Енергани и Електролизи – 
нагласио је Тодоровић.

У Електролизи је ових дана било анга-
жовано 867 ћелија (укупан број расположивих 
је 920). Продуковано је око 5.140 тона катод-
ног бакра, а очекивани априлски биланс је око 
7.400 тона. Kоличина ретура у априлу бележи 
17 процената (15,6% за четири месеца). За 23 
дана произведено је и 60 тона бакар-сулфата 
или 287 тона од почетка године. Због већег 
броја електролитичкиух ћелија у раду, маја и 
јуна се очекују већи домети "плавог камена" 
(110 тона, у просеку, месечно). Погон за про-
изводњу племенитих метала (Златра) је радио 

стабилно, иако је реч о старој опреми из 60-
их година минулог века. Овдашњи запослени 
улажу изузетне напоре да би одржали продук-
цију и правазишли сложен рад филтер-пресе и 
пржне пећи који у овом тренутку представљају 
"уско грло". Очекује се да ће у априлу оствари-
ти планирану производњу злата и сребра. 

Нова енергана, која ради у саставу новог 
металуршког постројења, осим производње 
електричне енергије, бави се и хемијском при-
премом воде за котлове, тако да је квалитет 
воде која се користи задовољавајући. Стара 
енергана ради по потреби, па је током зим-
ских месеци грејала канцеларије и купатила 
у огранку ТИР. Наш саговорник сматра да је 
сигурно потребна  њена модернизација и у бу-
дућности уградња бар још једног котла који би 
се користио како за грејање радних просторија 
тако и за догревање електролита. 

У претходних 50 дана увелико се упум-
пава вода из Бељевинске реке у Борско језеро 
(око 9.500 кубних метара дневно). Ниво језера 
је један метар испод тачке прелива и, како ис-
тиче Тодоровић, уложиће се максимални напо-
ри да се језеро допуни до тачке прелива, што 
ће бити веома тешко ако временске прилике 
не буду повољне (киша у мају). У сваком слу-
чају, и овај ниво воде обезбеђује стабилност 
рада свих погона Serbia Zijin Copper током 
предстојећих летњих месеци. Ипак, он је апе-
ловао на све кориснике да смање потрошњу 
технолошке воде. - Посебно треба штедети 
нормативни материјал (пијаћу воду, нафту, 
мазут, електричну енергију), јер само на тај 
начин можемо доћи до бољих пословних 
резултата. Имајући у виду да је пала цена 
катодног бакра на светском тржишту, у још 
већим уштедама морамо наћи могућност да 
остваримо што боље финансијске билансе.  

Опрема Транспорта ТИР-а (осам ками-
она и два утоваривача који су набављени у 

минуле две године) даје своје пуне ефекте у 
раду, нарочито сада док се "отварају" локације 
за проширена металуршка постројења, где је 
ова механизација максимално упослена. По-
ред концентрата из домаћих рудника, као и 
луке Прахово, она је била ангажована и у пре-
возу грађевинског материјала за потребе нове 
бетонске станице која се налази на локацији 
некадашњег "Штулца". - Друмски и желез-
нички транспорт су добро функциониса-
ли, али бисмо у наредном периоду посебну 
пажњу требали да обратимо на камионе за 
превоз течне шљаке, као и модернизацију 
локомотива у железничком саобраћају, јер 
са повећањем производње анодног и катод-
ног бакра, веће су и количине које треба да 
се превезу, као и сумпорне киселине коју 
треба отпремити. Притом, железничким 
транспортом се допрема концентрат бакра 
из Мајданпека, тако да комплетан погон 
улаже велики напор да би све количине 
терета пребацили до тражених локација. 
Осим тога, у ТИР-у су углавном мале по-
вршине, а флуктуација транспортних 
средстава је велика. Имамо веома сложен 
систем превоза што наших, што возила 
"трећих лица". Подаци да дневно, у про-
секу, примамо 1.500 тона концентрата, 40 
тона кварца, нафту, мазут, отпремимо ка-
тодни бакар и железницом превеземо 1.200 
тона киселине, говоре о сложености орга-
низације у Транспорту ТИР-а – истакао је 
Тодоровић. 

Поред редовне производње која се 
одвија у погонима, велики значај придаје 
се безбедности свих радника, као и "трећих 
лица" која учествују у рашчишћавању и при-
преми терена за проширење металуршких 
капацитета, а све у циљу комплетирања Топи-
онице и Фабрике сумпорне киселине.  

Ј. Станојевић

Високо временско искоришћење топионичких агрегата које је 
достигло 98,5 процената је највеће забележено у последњих 20 
година.- За 23 дана априла топионичари дали 7.880 тона анодног, 
електролизери 5.140 тона катодног бакра и "сумпораши"  28.000 
тона киселине. - Б. Тодоровић: Посебно треба штедети норматив-
ни материјал (пијаћу воду, нафту, мазут, електричну енергију), 
јер само на тај начин можемо доћи до бољих пословних резул-
тата. - Велики значај придаје се безбедности свих радника ТИР-а, 
као и "трећих лица" која учествују у рашчишћавању и припреми 
терена за проширење металуршких капацитета
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大检修后四月份冶金产量有所增加

阳极铜产量为一万吨

ЕЛЕKТРОЛИЗА. - Половином априла у 
Електролизи је било 867 ћелија у раду, што 
је максимум капацитета који може да упо-
сли овај металуршки погон. Производња је 
износила 2.800 тона, а до краја месеца пла-
нирана је 7.300 тона. Тренутно је мобили-
сано 6.500 тона бакра. -Велика производња 
остварује се са малим бројем извршилаца 
због новонастале ситуације ширења епи-
демије корона вирусом, пошто је одређени 
број радника послат у изолацију. Запослени 
у Електролизи успевају да изнесу произ-
водњу. Прате производњу у Топионици, где 
је прва три месеца било проблема. Од поло-
вине марта Електролиза је почела да се пуни 

и прати рад Топионице, па је након ремонта 
у Топионици, било је 247 ћелија у раду  да би 
за месец дана тај број се попео на 867. По-
стоји могућност до још две групе да се напу-
не (915 ћелија)- кажу у овом металуршком 
погону.

Поред редовне производње, у пого-
ну се сананирају одређене групе ћелија. 
Пуштено је у рад и друго циркулационо коло 
које већ дуже време  није радило.Санирају 
се бетонски елеменати (колеге из Kине), 
док су на пластичним облогама ангажовани 
радници из погона (пластичари у сарадњи 
са радницима ФРП-а). Током ремонта у То-
пионици ремонтоване су машине за полазне 

катоде, за паковање катода и за производњу 
катода (мењање матрица на машини за пако-
вање), што све даје ефекте. Води се рачуна о 
трошковима производње, уз настојање да се 
што више смање. 

Такође се води рачуна о безбедности 
на раду и радници уредно носе ХТЗ опре-
му и шлемове. Иако је отежан рад на група-

ма, добили су киселоотпорна одела, пошто 
предстоји летњи период и отежани услови 
рада у погону (велика врућина и испарења). 
Очекује се да стигне и летња гаредероба,  јер 
је доста топло (преко 35 степени, а биће и 
више), док је температура електролита око 
60 степени. 

Ј. Станојевић

Од 247 електролитичких ћелија у раду половином марта за месец дана тај Од 247 електролитичких ћелија у раду половином марта за месец дана тај 
број се попео на 867, што је максимум капацитета који овај металуршки по-број се попео на 867, што је максимум капацитета који овај металуршки по-
гон може да упосли. – Ових дана мобилисано 6.500 тона бакра. – Очекивана гон може да упосли. – Ових дана мобилисано 6.500 тона бакра. – Очекивана 
производња за април 7.300 тонапроизводња за април 7.300 тона

Електролиза пуна к’о окоЕлектролиза пуна к’о око
Расте производња катодног бакра

阴极铜产量增加

电解厂产能大大提高

Бобан Тодоровић

Топионица је радила са просечним садржајем бакра од 59% у бакренцу
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ТОПИОНИЦА. - Делимични ремонт 
конвертора број три у Топионици почео 
је 31. марта и, како је било планирано, 
завршен је за 20 радних дана (у то време 
урачуната су и три дана колико је било 
неопходно за његово загревање пре по-
новног пуштања у рад, што се десило 
на Ускрс 19. априла). Kако нам је рекао 
Бобан Тодоровић, заменик руководи-
оца огранка ТИР за производњу, ово је 
четврти и последњи делимични ремонт 
након генералног. Самом ремонту прет-
ходило је хлађење које, у просеку, траје 
три дана. Уследило је тзв. копање кон-
вертора, односно уклањање оштећених 
комада ватросталне опеке и његово анке-
рисање са унутрашње стране. Након тога 

ТИР. - Овогодишњи редовни ремонт ме-
талуршких агрегата у ТИР-у, који је обух-
ватио бројне сложене послове у машин-
ству, 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 радиони-
ци РББ-а, где су се поправљали камиони 
за превоз течне шљаке. У прилог тврдње 
да је добро урађен, како наводи Бобан То-
доровић, заменик руководиоца огранка 
ТИР за производњу, говори временско ис-
коришћење агрегата у Топионици које је у 
априлу досегло близу 99 процената. Под-
сећања ради, Пројекат реконструкције 
и модернизације топионице и доградње 
нове фабрике сумпорне киселине, који 
је урадио Outotec, предвидео је времен-
ско искоришћење металуршких агрегата 
од 90 одсто годишње. Током претходних 
година (2015-2019) овај показатељ рада 
увек је био испод 90% . 

приступило се машинским активностима 
које су подразумевале санацију "уста" и 
плашта конвертора, потом ватросталним 
(уградња нове опеке) и на крају припре-
ми конвертора за старт која, у просеку, 
траје три-четири дана у зависности од 
количине замењене опеке, односно за-
гревања од собне до радне температуре  
(1.200 степени Целзијусових). 

Током генералног ремонта обично 
се угради 110 тона ватросталне опеке, 
а овог пута промењено је 55 тона. Реч 
је о висококвалитетној хром-магнезит-
ној опеци која се некада производила 
у краљевачком "Магнохрому", а по-
следњих 15 година се увози из Словачке, 
Аустрије и Македоније. Цена једне тоне 

- Топионица је добила сигурност 
у делу припреме и транспорта шарже. 
Рад свих транспортера, као и парног су-
шача у Топионици је стабилан. Флеш-
пећ је доведедена у стање да ради про-
писно, док је управљање њоме у овом 
тренутку добро - не постоје наслаге 
како на њеном дну, тако и на површи-
ни растопа. Аптејк шахт за одвођење 
гасова из FSF-а је оптимално проточан 
(око 90 одсто). Све ово даје сигурност 
да ће квалитет бакренца и квалитет 
шљаке из флеш-пећи бити добар, што 
се и види по априлским резултатима. 
Kотао отпадне топлоте ради добро, као 
и суви филтер који се налази иза кот-
ла. Подсетићу да је тај суви филтер био 
један од главних проблема због којих је 
и организован ремонт током кога су на 
њему замењени електродни системи у 
трећој и четвртоиј зони филтера. Kон-
вертори број три и четири, такође, раде 
поуздано, као и одељење анодне рафи-

опеке је 700 евра и зато је, по речима То-
доровића, веома битно да "животни век" 
конвертора буде што дужи, односно број 
кампања што већи. Ремонт конвертора 
број три се одвијао у све три смене, тако 
да није било прекида у активностима 
ниједног тренутка. Све активности оба-
виле су домаће снаге, тачније радници 
Serbia Zijin Copper, без ангажовања тзв. 
трећих лица.

- Све фазе ремонта су веома важ-
не. За успешан рад конвертора и што 
већи број његових операција значај-
на су три елемента: квалитет ватро-
сталне опеке, одржавање (машинско 
одржавање и зидање конвертора) и 
експлоатација. Ако су оба претходна 
услова задовољена, то гарантује да ће 
број просечних операција током једне 
конверторске кампање бити мини-
мално 180, што нам је циљ. Очекива-
ни ефекти ремонта су бројни. Након 

нације. Kада говоримо о будућим ства-
рима, предстоје планирани делимични 
и генерални ремонти анодних пећа (у 
току су припреме за генерални ремонт 
"јединице") – рекао је Тодоровић.

Фабрика сумпорне киселине 
обавља свој задатак, а то је, пре свега, 
"хватање" и прикупљање гасова из прав-
ца флеш-пећи. Дневна производња од 
преко 1.200 тона монохидрата, по речи-
ма нашег саговорника,  такође, говори о 
томе да је ремонт добро обављен. Међу-
тим, остаје једно "али". - И поред ква-
литетно обављеног ремонта, на делу 
Топионице и Фабрике сумпорне ки-
селине и даље ће постојати могућност 
повремене емисије сумпор-диоксида 
из металуршких агрегата. Познато је 
да током реконструкције металурш-
ких постројења, коју смо изводили од 
2011. до 2015. године, нисмо применили 
сва најбоља решења, па смо остали не-
доречени по питању пречишћавања и 

његовог завршетка намеравамо да 
повећамо прераду концентрата преко 
флеш-пећи, односно да унос концен-
трата са садашње 62 тоне на сат по-
дигнемо на 75 тона. Притом, радимо 
са бакренцима квалитета 54 процен-
та бакра, а све са циљем претапања 
већих количина хладних материјала 
и производње 400 тона анодног бакра 
дневно. Једино таквим радом ћемо 
моћи да испунимо план производње 
анодног и катодног бакра за ову годи-
ну – нагласио је Тодоровић. 

Наш саговорник посебно истиче да 
су током зидања поштоване све мере без-
бедности и здравља на раду, па није било 
никаквих инцидената током ремонта. 
Поред основних, примењене су и допун-
ске мере  које се тичу максималне зашти-
те од могуће инфекције корона вирусом. 

Ј. Станојевић

гасова и вода. Модернизација система 
за "хватање" конверторских гасова 
није завршена, односно секундарни и 
терцијарни димохватачи нису урађе-
ни. А, нису ни уговорени Пројектом 
реконструкције и модернизације топи-
онице и доградње нове фабрике сум-
порне киселине. Није, такође, завршен 
ни колектор за "хватање" свих фуги-
тивних гасова (у кругу конверторске 
хале). "Свођење" емисије SO2 из топи-
оничких агрегата, у складу са свим ев-
ропским регулативама, биће тек онда 
када буде готова реконструкција у делу 
конверторског одељења и пламенопећ-
не рафинације.  Зато ће нам приоритет 
у наредном периоду бити да то што не-
достаје што пре буде пуштено у рад у 
циљу заштите здравља радника Zijinа 
и грађана Бора. И тек тада можемо 
очекивати чисто небо над Бором у сва-
ком тренутку   – истакао је Тодоровић.

Ј. Станојевић

Временско искоришћење агрегата у Топионици у априлу досегло близу 99 про-
цената, док је пројектом Outoteca предвиђено 90 одсто. - Kотао отпадне то-
плоте, суви филтер, конвертори, анодне пећи раде поуздано. – Б. Тодоровић: 
"Свођење" емисије SO2 из топионичких агрегата, у складу са свим европским 
регулативама, биће тек онда када буде завршена реконструкција и модерни-
зација у делу конверторског одељења и пламенопећне рафинације (секундар-
ни и терцијарни димохватачи и колектор за "хватање" свих фугитивних гасова)

ТИР

Уграђено 55 тона висококвалитетне хром-магнезитне опеке из увоза. - Све активно-
сти обавиле домаће снаге, тачније радници Serbia Zijin Copper. – Циљ - број просеч-
них операција током једне конверторске кампање минимално 180. – Б. Тодоровић: 
Намеравамо да подигнемо унос концентрата у флеш-пећ, претапамо веће количине 
хладних материјала и производимо 400 тона анодног бакра дневно

Већа прерада концентрата и хладних материјалаВећа прерада концентрата и хладних материјала
После ремонта конвертора број три у Топионици

冶炼厂3号转炉检修完毕

精矿与冷料处理量增加

Kвалитетнији процес, повећана производњаKвалитетнији процес, повећана производња
Ефекти ремонта металуршких агрегата видљиви у побољшаним технолошким параметримаЕфекти ремонта металуршких агрегата видљиви у побољшаним технолошким параметрима

对冶炼发电机进行检修后提升工艺参数

完善工艺、提升产量

Током зидања поштоване све мере безбедности на раду

Топионица је добила сигурност у свим деловима технолошког процеса
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SERBIA ZIJIN COPPER. - Сектор зашти-
те животне средине је у последњих го-
дину и по дана реализовао 19 акција 
пошумљавања и озелењавања дегра-
дираних површина. Углавном се садио 
багрем, а избор је „пао“ на њега због 
искуства са флотацијског јаловишта 
Бор и са бране 1А флотацијског јало-
вишта „Велики Kривељ“. Тада је ут-

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
13. априла завршено је озелењавање 
спољне косине бране "Ванчев поток" 
на флотацијском јаловишту. Тиме 
је приведен крају један од неколико 
већих пројеката и задатака који за-
послене у служби екологије очекују 
током ове године. Радови су почели 
средином јануара, најпре техничком 
припремом, довозом материјала, по-
пуњавањем вододерине и равнањем 
терена.

- Временске прилике нам нису 
биле наклоњене. Успоравале су нас, 
често прекидале, онемогућавале 
брз наставак радова, али смо успе-
ли да све предвиђено завршимо и, 
уз примену агротехничких мера, 
траву засејемо на површини од 
16.902 квадратна метра - каже Сан-
дра Барбуловић, инжењер за зашти-
ту животне средине. Додаје да би, као 
резултат обављеног посла, још током 
пролећа требало да зазелени спољна 

врђена његова способност прилагођа-
вања климатским и условима подлоге, 
а у каснијој фази она је потврђена и 
добрим пријемом посађених млади-
ца једногодишњег багрема. Последња 
таква акција била је започета марта ове 
године, па је на кратко прекинута због 
снега. Настављена је почетком априла 
и тада је на пет хектара спољне косине 

флотацијског ја-
ловишта РТХ, где 
је крајем прошле 
године најпре 
посејана трава, 
посађено и десет 
хиљада младица 
багрема. 

Багрем је, 
како каже руко-
водилац Сектора 
заштите животне 
средине Мирјана 
Марић, посађен 
на коповским од-
лагалиштима у 
близини сервис-
ног окна „Јаме“ и 

косина бране "Ванчев поток", чиме ће 
тај део рудничког круга добити сређе-
нији и лепши изглед. Изведеним ра-
довима подигнут је ниво сигурности 
и стабилности бране, што има посе-

прилазном путу до овог рудника, као 
и у околини сервиса тешких возила 
на Борском копу. Озелењена је зона 
Филтраже у „Великом Kривељу“ и 
прилазни пут до овог погона, парков-
ски део кривељске флотације, прилаз-
ни путеви и површине у кругу ТИР-а, 
али и парковски део испред стамбеног 
и пословног простора Kомпаније. У 
Мајданпеку је на коповским одлга-
лиштима и коти 375 посађен црни бор, 
а озелењене су и површине у близи-
ни тамошње флотације, „Андезитски 
прст“, приступни путеви и берме, а 
испред сервиса је формиран парковски 
део. 

-У плану је наставак озелења-
вања спољне косине дела бране 
флотацијског јаловишта РТХ који 
се протеже ка ТИР-у, пошто се тај 
пројекат иначе ради етапно, а у 
Мајданпеку планирамо да настави-

бан значај за даљи рад и функциони-
сање рудника. 

У јасно зацртаним плановима и 
тежњама компаније Zijin ка стварању 
“зеленог рудника” ово је само један 

мо радове на флотацијској брани 
„Kалуђерица“ и коповским одлага-
лиштима  - истиче Марићева.

Све посађене биљке, како каже 
наша саговорница, напредују добро, 
а најбоље су се „примиле“ трава (по-
сејана код Филтраже у „Великом Kри-
вељу“) и саднице смреке.

-Травнати „покривач“ на до-
сад највећој засејаној површини – 
код флотацијског јаловишта РТХ 
такође напредује добро и једино је 
„пријем“ багрема, посађеног 2018. 
године, био слаб. Али, опстало је 10 
одсто младица. Остале саднице су на 
крају прошлогодишње вегетације 
биле у доброј кондицији, а ового-
дишња ће врло брзо показати како 
ће се све оне и „примити“ – рекла је 
Мирјана Марић. 

Г. Тончев Василић

важан овогодишњи посао. Јер, озе-
лењавање се обавља и на око четири 
хектара “по коти 375”, а успешно је 
изведена и акција у којој су запослени 
засадили 2.660 садница багрема. Тако 
су се побринули да неке површине у 
самом руднику већ током ове годи-
не почну да мењају изглед и више 
пријају оку. - Поменути послови су 
само увод у нове који нас очекују, 
почев од "Kалуђерице", а затим и 
других делова рудника које ће зе-
ленило оживети и променити им 
изглед. На путу до "зеленог рудни-
ка" имаћемо пуно посла, а пролеће 
је идеално годишње доба за већину 
предвиђених радова, па настојимо 
да предвиђене активности интен-
зивирамо. 

С.Вукашиновић

Након припреме терена којом је подигнут степен сигурности и стабилности бране, на скоро 17 хиљада квадратних метара по спољ-
ној косини засејана трава. - Kао допринос стварању „зеленог рудника“, у току је озелењавање на четири хектара по коти 375, а за-
сађено и 2.660 садница багрема

Ниче "зелени тепих"Ниче "зелени тепих"
Завршено озелењавање спољне косине бране флотацијског јаловишта "Ванчев поток"

春天为大地铺上“绿毯”

Екологија

У плану је наставак озелењавања спољне косине дела бране 
флотацијског јаловишта РТХ који се протеже ка ТИР-у, пошто се 
тај пројекат иначе ради етапно, а у Мајданпеку ћемо наставити 
радове на флотацијској брани „Kалуђерица“ и коповским одлага-
лиштима, каже Мирјана Марић

Све саднице у доброј „кондицији“Све саднице у доброј „кондицији“
Наставља се акција пошумљавања и озелењавања деградираних површинаНаставља се акција пошумљавања и озелењавања деградираних површина

完成马矿尾矿库一号坝外边坡绿化完成马矿尾矿库一号坝外边坡绿化

继续对已退化的土地进行植树造林与绿化继续对已退化的土地进行植树造林与绿化

所有幼苗处于良好生长状态所有幼苗处于良好生长状态

Трава је посејана на пет хектара 

Спољна косина флотацијске бране јаловишта РТХ

Подигнут ниво сигурности и стабилности бране "Ванчев поток"
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БОР. - Градски штаб за ванредне ситу-
ације града Бора, у складу са Одлуком 
о проглашењу ванредног стања пред-
седника Републике Србије, председни-

ка Народне скупштине и председника 
Владе Републике Србије, на седници 
одржаној шестог априла, донео је до-
датне наредбе које треба да допринесу 
спречавању, сузбијању и чашењу епи-
демије COVID-19 у Бору. Забрањује се 
окупљање више од две особе на једном 
месту у складу са мерама ВРС. Другом 
се забрањује обављање такси прево-
за у време трајања забране кретања 
грађана према донетим мерама ВРС. 
Такси превозници су дужни да редов-

БОР. - Подела пакета подршке пензио-
нерима, чија су примања мања од 30.000 
динара, у оквиру акције ₺Брига о стари-
ма₺, завршена је ових дана. - Град Бор 
успео је да, у недељама које су за нама, 
организује и спроведе највећу акцију 
у тренутним околностима. Од укупно 
7.500 хигијенско-прехрамбених паке-
та, већина је испоручена, а преоста-
лим пензионерима које волонтери 
нису пронашли на кућне адресе на 
које су пријављени, пакети ће бити 
подељени наредних дана. Овим пу-
тем позивам све пензионере који ис-
пуњавају услове, а из неког разлога 
нису добили пакет, да се пријаве кол 
центру, те ће пакети подршке у наред-
ним данима стићи и на њихове кућне 
адресе. Бројеви телефона су 060/27-
27-055 и 060/27-27-075 - рекао је градо-
начелник Бора Александар Миликић. 

но дезинфикују своја возила, као и да 
приликом превоза носе заштитне маске 
и рукавице. Начелнику Градске управе 
Бора налаже се да Матичној служби за-

брани издавање било којих докумената 
за лица која су на привременом раду у 
иностранству, односно лица која немају 
стално боравиште на територији града 
Бора за време трајања ванредног стања. 

Свим малопродајним објектима, 
пекарама (осим производних погона), 
киосцима, објектима брзе хране којима 
је дозвољена продаја путем шалтера и 
испоруком на кућну адресу, пиљарама, 
занатским радњама, агенцијама и свим 
осталим продајним објектима налаже 

Од укупно 7.500 пакета, 4.500 је 
припало старијим суграђанима у Бору. 
Пакете је од трећег априла у селима, а 
од седмог у Бору делило у просеку пе-
десетак волонтера дневно. Пакети по-
моћи, које је обезбедио град Бор уз по-
моћ донатора, садрже хемијска средства 
и основне животне намирнице неопход-
не за десетак дана.

На захтев великог броја суграђа-
на и предузетника, град Бор је отворио 
наменски текући рачун за све оне који 
желе да помогну у борби пртив коро-
на вируса. Број је 840-744141843-14, 
по моделу 97, са обавезним позивом 
на број одобрења 17027. - Средства ће 
бити утрошена највише за потребе 
наших најстаријих суграђана и дру-
гима којима је помоћ најпотребнија 
- нагласио је Миликић.

 Ј. Станојевић

се да ускладе своје радно време према 
мерама које је усвојила ВРС, и то на 
следећи начин: од понедељка до пет-
ка од 7,00 до 15,00 часова, суботом: за 
грађане старије од 65 година од 4,00 до 
7,00, а за остале од 8,00 до 12,00 сати, 
док недељом малопродајни објекти не 
раде. Ови субјекти могу самостално да 
одреде радно време у наведеним интер-
валима или да своје објекте потпуно за-
творе. Број потрошача у малопродајним 
објектима може бити један на десет ква-
дратних метара, уз поштовање општих 
мера превенције и физичке удаљености 
потрошача. Снабдевање објеката може 
да се обавља целодневно у складу са 
процедурама које дефинишу кретање 
лица и посебне радне налоге за запос-
лена лица. Дежурне апотеке и погребна 
предузећа изузимају се од утврђеног 
радног времена сем недељом.

Фризерским, козметичким, са-
лонима лепоте и за масажу забрањује 
се рад за време ванредног стања. За-
брањује се присуство више од десет 
особа на сахранама у периоду ванред-
ног стања. Присутне особе морају по-
штовати међусобну раздаљину од два 
метра између себе и нођење прописане 
заштитне опреме. Такође је забрањено 
коришћење свих јавних површина и 
паркова, као и дечијих игралишта и из-
летишта, и сва лица затечена на њима 
биће санкционисана сходно закону. 
Излетишта се могу користити од поне-
дељка до петка од 10,00 до 15,00 часова, 
тако да се лица могу кретати у групи 
до две особе, а растојање између њих 
не сме бити мање од два метра. Непо-
штовање ове забране повлачи за собом 
прекршајну и кривичну одговорност, а 
за непоштовање ове забране од стране 

малолетног лица одговорност сноси ро-
дитељ или старалац. Власници кућних 
љубимаца могу их изводити сваког дана 
између 23,00 и 1,00 часа, као и недељом 
од 8,00 до 10,00. Kућног љубимца може 
извести само једна особа, у трајању од 
20 минута, не даље од 200 метара од 
адресе пријављеног пребивалишта. 

Свим удружењима грађана, као и 
добровољним друштвима налаже се да 
ставе на располагање све расположиве 
људске ресурсе за помоћ најстаријим 
грађанима  у виду доношења намир-
ница и лекова кући и организовање ле-
карске помоћи. Свим грађанима Бора 
налаже се да на свим јавним површи-
нама  и у јавним објектима обавезно 
носе заштиту преко уста и носа (маску, 
шал, мараму) и рукавице. Центру за 
социјални рад се налаже да организује 
поступак издавања дозвола за кретање 
током полицијског часа. Заинтересова-
ни грађани захтеве са прописаном до-
кументацијом могу достављати поштом 
Центру, електронским путем преко 
мејла bor.csr@minrsz.gov.rs или непо-
средно у просторијама ТО Бор. Додат-
не информације и обавештења могу се 
добити путем телефона: 060/7377713 и 
060/7377708. 

- Ситуација се мења на боље, 
мање је оболелих који се јављају и у 
Kовид амбуланту, а све више је изле-
чених, али се и даље треба придржа-
вати мера и препорука Владе – рекао 
је Александар Миликић, градоначелник 
Бора, на конференцији за медије упри-
личеној 21. априла. 

За помоћ и информације у вези 
COVID-19 позовите Инфо центар града 
Бора: 030/424-192 и 060/27-27-059.

 Ј. Станојевић

Свим грађанима Бора налаже се да на свим јавним површинама  и у јавним објектима обавезно носе заштиту преко уста и носа (маску, шал, мараму) и рука-
вице. - Забрањује се окупљање више од две особе на једном месту, као и  обављање такси превоза у време трајања забране кретања грађана. – А. Миликић: 
Мање је оболелих који се јављају у Kовид амбуланту, али се и даље треба придржавати мера и препорука Владе

Пакети садрже хемијска средства и основне животне намирнице неопходне за десетак дана. - А. Миликић: Град Бор успео је да у недељама које су 
за нама организује и спроведе највећу акцију у тренутним околностима. -  Помоћ обезбедио град Бор уз помоћ донатора

"Иде на боље, све више излечених""Иде на боље, све више излечених"

Подељено 7.500 пакета помоћиПодељено 7.500 пакета помоћи

Мере спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID-19 у Бору 

Завршена акција "Брига о старима" у Бору

波尔市全面防控疫情

波尔市“关爱老人”活动圆满结束

“疫情有所好转，治愈人数增多“

为老人发放7500个援助包

Локална самоуправа

Пусте, али дезинфиковане улице града бакра у доба короне

Педесетак волонтера дневно делило је пакете најстаријим суграђанима
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БОР. - Zijin увелико ради припремне 
пројекте за отварање рудника злата и 
бакра „Чукару пеки“ код Бора, одакле 
би, како је недавно најавио ресорни 
министар Александар Антић, до краја 
следеће године требало да буду ископа-
не прве количине руде. То су медијима 
крајем априла потврдили и надлежни у 
компанији „Jinshan Construction“, која је 
основана је средином прошле године и 
делом је у власништу кинеског Zijinа, а 
делом српска.

У овој извођачкој фирми, која се 
бави грађевинским радовима изнад повр-
шине земље за инвеститора Zijin/Rakita, 

тренутно се за потребе будућег рудника 
„Чукару пеки“ гради магацин.

-Градимо на основу пројека-
та које добијемо од инвеститора. За 
рудник радимо ископе, фундирање 
темеља, монтажу челичних кон-
струкција, кранских стаза и сендвич 
панела. У току су и радови на из-
градњи бране за одлагање јаловине, 
а следећи објекат биће постројење у 
којем се прави смеса за запуњавање 
унутар ископаног дела рудника. Ан-
гажовани смо и за изградњу хемијске 
лабораторије у топионици бакра, тако 
да  већ имамо четири-пет започетих 
градилишта и за њих се прибавља 

сва потребна документација, атести, 
испитивања и остало што је потребно 
за добијање употребне дозволе – кажу 
у компанији „Jinshan Construction“. До-
дају да је у плану и постројење за повр-
шинску обраду и припрему минералних 
сировина, које ће такође они градити. 

Zijin, као резултат припремних ак-
тивности и закључака Студије изводљи-

вости, намерава да отвори рудник под-
земне експлоатације бакра, заједно са 
пратећим постројењима за прераду руде 
и објектима за депоновање јаловине. У 
складу са резервама рударског подручја 
лежишта бакра и злата „Чукару пеки“, 
усвојен је очекивани капацитет од 10.000 
тона дневно, односно 3,3 милиона тона 
годишње, наводи се на сајту компаније 

CPM Consulting, која заједно са Грађе-
винским факултетом Универзитета у Бе-
ограду надгледа овај пројекат.

Пројекат, како се наводи у студији, 
обухвата подземне рударске радове, по-
вршинску обраду и припрему минерал-
них сировина, одлагање јаловине, из-
градњу других објеката и обезбеђивање 
помоћних производних јединица као 

што су вентилација, уклањање прашине, 
централна контролна соба и складишта. 
Такође, обухвата комуналне инфраструк-
турне системе и објекте за снабдевање и 
дистрибуцију електричне енергије, во-
доснабдевање и одводњавање, комуни-
кацију, унутрашњи и спољни транспорт, 
системе заштите животне средине.

Припремила: Г. Тончев Василић

Локална самоуправа

БОР. - После тачно 20 година од како је 
изграђена, па препуштена „зубу“ вре-
мена да је претвори у ругло, „Kапија 
Бора“ - објекат од око седам хиљада 
квадратних метара на улазу у град - 
одшкринуће 30. априла врата за трећи-
ну својих „одаја“. Наиме, Град Бор 
огласио је јавно надметање за део овог 
објекта, па ће на лицитацији бити по-
нуђено 1.808,90 квадратних метара по 
почетној цени 620 хиљада евра.
Пријављивање за учешће у јавном над-
метању траје до 28. априла, а сви за-
интересовани, међу којима се најглас-
није помиње Zijinоvа компанија Rakita 

Exploration, мораће да положе гаран-
цију у вредности 10 одсто почетне 
цене и тиме себи обезбеде „улазницу“ 

за лицитацију. Будући купац у обавези 
је да приликом закључења Уговора о 
купопродаји достави један од инстру-
мената обезбеђења плаћања (банкарску 
гаранцију или меницу). 
„Kапија Бора“ уписана је у „катастар-
ске књиге“ као заједничка својина гра-
да Бора и „Serbia Zijin Copper“. Планом 
генералне регулације дефинисана је 
њена намена за „спорт и рекреацију“ и, 
како је наведено у огласу, објекат нема 
употребну дозволу.
Градоначелник Бора Александар Ми-
ликић изјавио је да су власнички уде-
ли РТБ-а Бор и београдског „Енерго-

пројекта“ у том објекту решени, те да 
је донесена одлука о поступку јавне 
лицитације за део који је припао граду.
Подсетимо, изградња „Kапије Бора“ 
обустављена је 2000. године и то до-
словце пред сам финиш радова. Фи-
нансирали су је „Енергопројект“ из 
Београда, који је уједно био извођач 
радова, и предузећа борског дела 
РТБ-а. Извођачки пројекат подразуме-
вао је, поред осталог, изградњу модер-
не дискотеке. 

Г. Тончев Василић

За потребе будућег рудника „Чукару пеки“ раде се ископи, фундирање темеља, монтажа челичних конструкција, кранских стаза и 
сендвич панела. - У извођачкој фирми „Jinshan Construction“, која се бави грађевинским радовима изнад површине земље за ин-
веститора Zijin/Rakita, кажу да су ангажовани на изградњи бране за одлагање јаловине, а да ће следећи објекат бити постројење у 
којем се прави смеса за запуњавање унутар ископаног дела рудника. – У току и изградња хемијске лабораторије у топионици бакра

Лицитација ће бити одржана 30. априла, а за 1.808,90 м2 у овом објекту купац ће морати да издвоји најмање 620 хиљада евра. – За-
интересовани за учешће у јавном надметању, међу којима се најгласније помиње Zijinоvа компанија Rakita Exploration, мораће да 
положе гаранцију у вредности 10 одсто почетне цене и тиме себи обезбеде „улазницу“ за лицитацију

Прво флотација и јаловишта, а потом и Прво флотација и јаловишта, а потом и 
постројење за паста-засиппостројење за паста-засип

Врата „одаја“ отвара 620 хиљада евраВрата „одаја“ отвара 620 хиљада евра

У току изградња пратећих постројења за рудник злата и бакра „Чукару пеки“

Град Бор огласио јавно надметање за део објекта „Kапија Бора“

瑞基塔丘卡卢•佩吉铜金矿配套设施正在施工

波尔市宣布“波尔之门”部分项目进行公开竞拍

分别为选厂、尾矿库、充填站

起拍价62万欧起 

Влада Србије одобрила експропријацију за „Чукару пеки“

Влада Србије утврдила је јавни интерес за екс-
пропријацију, односно административни пре-
нос земљишта и објеката, у функцији експло-
атације минералних сировина на локалитету 
рудника „Чукару пеки“, наведено је у решењу 
објављеном у Службеном гласнику.
За корисника експропријације одређена је 
фирма „Rakita Exploration“ из Бора.
Решење о експропријацији дато је сагласно 
информацији о локацији коју је 21. јануара 
дало Одељење за урбанизам, грађевинске, 
комуналне, имовинско-правне и стамбене 
послове Града Бора. 
Документ је издат у складу са Просторним планом подручја посебне намене експлоатације 
минералних сировина на локалитету „Чукару пеки“, а односи се на непокретности у катастар-
ским општинама Слатина и Брестовац.

Равнање терена за ПМС постројење

Брестовац
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Био  један новинарБио  један новинар
KOLEKTIV 报的故事：有个记者

Прича Колектива

Предраг Милојевић (1901-1999), 
по преовлађујућем мишљењу најбољи је 
српски новинар. Рођен је у Раму, сеоце-
ту петнаест километара од Великог 
Градишта, у правцу Костолца. Када 
је дошло време за полазак у школу, ро-
дитељи су се преселили у престони 
Београд. Након што је постао гласови-
ти журналиста жалио се да је живот 
почео у месту кога ни на географској 
карти нема. Уместо да траже Рам у 
атласу, каснији биографи написали су 
да је рођен у Београду. Размишљало се, 
ваљда, да и место почетка живота 
треба прилагодити његовим успесима 
у животу и професионалним домети-
ма. Уосталом такво понашање није 
реткост. Хрватски револуционар и 
авантуриста (јер једно без другог не 
иде, или би изгледало као морнар који 
море није видео) двоимени Иван Сте-
во Крајачић, када је Јосип Броз постао 
председник Југославије, на његовој родној 
кући у Кумровцу дозидао је цео спрат 
јер је сматрао да је наприкладно да се 
будући маршал роди у каквој страћари. 
Тиме је збуњивао касније основце који су 
учили да је мали Јожа био јако сирома-
шан, није имао ни санке па се санкао у 
дрвеном кориту, а да му је родна кућа 
спратна и од чврстог материјала. 

   Милојевићеве домете професи-
оналне каријере тешко је добацити: 
био је дописник  Политике из Берлина 
и Лондона, интервјуисао је Хитлера и 
његове главешине, Гебелса и Химлера, 
потом Мусолинија, Черчила, Николу 
Пашића... Бавио се превођењем, нарочи-
то    током периода када је скрајнут 
из новинарства, а само из Политике је 
два пута, како формулише то чињење 
– најурен. Једном је био почаствован да 
је иселитељски налог (1952) дао лично 
врховни командант Броз, а спровео га 
високи функционер Милован Ђилас пре 
него што су почеле његове године упо-
знавања апсана, изнутра. Као новинар 
био је сумњив свима. За време окупације 
писао је за лист Ново време (до седам-
десет осмог броја) када је сарадња пре-
кинута због његове недовољне лојално-
сти Влади националног спаса. У своју и 
Политикину кућу могао је да се врати 
тек 1950-е, а и тада под  псеудонимом,  
док не заслужи поверење. 

Са петнаест година прошао је 
Албанску голготу, а са деветнаест је 
постао новинар. Апсолвирао је на бе-
оградском Филозофском факултету. 
Почео је козеријима у Политици, којима 
се пласирао у прву лигу новинарства.  

Али козерије су попут ружа, лепе су за 
оне којих се не дотичу, бодљикаве за 
оне који су у њиховом садржају и њи-
ховог твориоца. За сталну рубрику те 
сорте завладало је велико невреме са  
Шестојануарском диктатуром краља 
Александра, 1929. године. Писање козе-
рија на начин складан ауторовим нау-
мима било је крајње рисканто а, како је 
касније објашњавао,  бележити виђења 
како се тражило било би жалосно. Да 
не сеје жаоке са страница листа, ре-
дакција и моћници видели су решење у 
слању  преко државне границе; у улози 
иностраног дописника, на берлинској 
адреси, дебитовао је у својој двадесет 
осмој години. Поједине старије колеге 
нису могле скрајнути намрштеност 
због оваквог кадровског распореда, сма-
трале су да му каријера трчи уместо 
да стамено хода; а и  на дописништво 
у иностранству, ослобођено  спављивих  
редакцијских састанака и дисциплине, 
посматрало се  као на место погодно за 
афирмацију али и за неуочљиво пландо-
вање. Нашао се у Немачкој када је она 
од изворишта догађаја у Европи убрза-
но постајала изазивач светског мира, 
креатор историје и мрестилиште 
националсоцијализма. Као новинар са 
лица места спаја репортерски и комен-
таторски израз, региструје да један 
улични букач све више постаје човек 
који носи судбину целог немачког народа, 
можда и Европе. 

Истовремено, свестан је, и то ће 
четврт века касније и записати, да је 
као дописник из иностранства „махом 
принуђен стицајем околности, да води 
рачуна не само о приликама у земљи за 
коју пише, већ и о приликама у земљи из 
које пише: о првој јер је требало у њу да 
се врати; о другој, јер је требало и њој  
да остане“. 

   Када су га као деведесетпето-
годишњака на једном скупу питали 
за утисак приликом сусрета са Хит–
лером, одговорио је да је овај „био јако 
љубазан и да је оставио позитиван 
утисак!“ Зачуо се жагор неодобравања, 
многи су у томе видели тежак пракр-
шај у односу на демократске и слобо-
дарске идеале, двојица из првог реда 
присутних демонстративно су устали 
намерни да напусте салу... 

Устао је и Милојевић, али не да 
им пречи пут, већ да да нагласак ономе 
што ће, након почивке, рећи: „Па ви сте 
ме питали какав је први утисак  и ја 
га не могу накнадно преформулисавати 
према будућим климатским приликама 
и догађањима. Децембра 1931, када се  
будући вођа Трећег рајха успињао сте-
пеницама моћи у поднаслову његовог 
портретисања написао сам 'На збору 
највећег непријатеља немачке демо-
кратије'. У интервију који сам имао са 
њиме забележио сам његове одговоре на 
моја питања. И додао свој закључак и 
потпис: 'С човеком опасних намера, 
разговарао Предраг Милојевић'. Као 
што знате Немачка је једна од пет зе-
маља из којих сам најурен као новинар. 

На захтев Министарства пропаганде, 
а под претњом смртном казном.“ 

 Одјекнуо је аплауз, при чему су  
двојица намерника за напуштање сале 
били стартери.

   У времену највећих професионал-
них продуката  појавиле су се здрав-
ствене тегобе: поремећена равноте-
жа,  снажне главобоље... Дијагностички 
поступак био је темељан, а налаз  
слеђујући – тумор на малом мозгу. Моћ 
медицине је била ограничена, лекар  му је 
објаснио нужност операције. И потребу 
да се пацијент с њоме сагласи. Новинар 
је одложио изјашњавање, прибавио је и 
„друго мишљење“, али наредни  хирург 
као да је био у дослуху са првим – опе-
рација! Милојевић, ипак, није потписао 
пристанак за своје  „постављење“ на 
операциони сто. „Нисам дао сагласје“, 
објаснио је када је одлазио у пензију, „ле-
кари су били за операцију али ми је ве-
лики мозак говорио да ћу, ако оперишем 
мали, остати без оба.“   

  Саветник из главе није грешио, 
уметник писане речи поживео је све док 
су се поодмакле године могле пробијати 
кроз живот.

Током година десете деценије жи-
вота, на пролазна питања типа како 
сте, одговарао је цитирајући Бернарда 
Шоа након што је Ирац навршио деве-
десет година:

„У мојим годинама човек је одлично 
или никако.“

„Хвалио“ се својом меморијом у 
старости, на једној књижевно-нови-
нарској вечери: „Памћење ме хвала Богу 
добро служи. Заборављам само три 
ствари: имена, датуме и... не могу да се 
сетим шта беше треће.“

За новинарску активност у поз-
ним годинама (узима младим хлеба из 
руке) правдао се Гетеовим геслом: „Лак-
ше је писати него престати“. 

   Преминуо је бомбардерске хиља-
ду деветсто деведесет девете године. 
Већи број новинара штампаних медија 
га је у те дане постхумно подмладио. 
Објавили су да је издахнуо у деведесет 
седмој години! Како је рођен 1901, то 
свакако није било могуће, као што се 
ни при данашњим ревизијским рачу-
ницама неће добити такав резултат, 
односно збир година; ипак, тај податак 
на  појединим друштвеним мрежама 
дочекао је данашњицу.

   Тестаментом је завештао знат–
на новчана средства за школовање 
младиих новинара, а оне који нису нови-
нари односом према средини и личним 
примером васпитавао је да поштују 
етичке норме. Ко пак није ни читао, ни 
слушао, новинара Милојевића напра-
вио је себи велику нематеријалну ште-
ту.  Срећом, половина те штете није 
ненадокнадива; за читање никад није 
касно. 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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ДАЛИБОР ОРСОВАНОВИЋДАЛИБОР ОРСОВАНОВИЋ
(1977 – 2020)(1977 – 2020)

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

У Нишу је 18. априла преми-
нуо Далибор Орсовановић, дугого-
дишњи директор ЈKП "3. октобар" у 
Бору, и заменик председника Влаш-
ког националног савета. Изгубио је 
тешку животну битку са опасним 
противником – корона вирусом, 
прерано, у својој 44. години. Иако 
је отишао млад, у успону снаге, за 
живота је много постигао и оставио 
неизбрисиве трагове. Целу деценију 
био је један од најбољих директора 
у граду, одговоран радник и сарад-

УКРШТЕНЕ  РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Правосудна служба, 7. Полутар, 14. Непрофесионалац, 15. Лига нај-
бољих клубова, 16. Птица грабљивица, 17. Плитка стајаћа вода, 19. Литерарни кмет Иве 
Андрића, 20. Град у Француској, 21. Јело од кромпира, 22. Штедно-кредитна служба 
(скр.), 23. Упишите: њг, 24. Скут, крило (тур. – мн.), 26. Коњ Краљевића Марка, 28. Ау-
то-ознака за Украјину, 30. Илија одмила, 31. Разум, ум (лат.), 32. Име америчког глумца 
Смита, 35. Антички град у Северној Македонији, 37. Звонце за давање звучног сигнала, 
38. Референтна величина, 39. Мали орден, 41. Минерал, оксид титана, 43. Кањон реке 
Радовне код Бледа, 44. Средиште Пештерске висоравни.

УСПРАВНО: 1. Врста отровне биљке, 2. Замор, исцрпљеност, 3. Према томе, 4. Астал, 
5. Термоелектрана (скр.), 6. Православни хришћански празник, Лазарова субота, 7. 
Ужичанин, 8. Ауто-ознака за Краљево, 9. Хришћански благдан, Ускрс, 10. Име ша-
хисткиње Марић, 11. Екипа, 12. Пламен, ватра, 13. Разред, ниво, 15. Раније, 18. Делови 
хектара, 21. Главни град Кине, 22. Град у Кини, 25. Аутономна област Кине, 26. Бив-
ши немачки фудбалскли тренер, Хелмут, 27. Православни црквени празник, недеља 
уочи Ускрса, 28. Лавина, 29. Град у Италији, 31. Сила, снага, 33. Држављанин Ирске, 
34. Главни град Тибета, 36. Односно (скр.), 37. Амерички глумац, Ричард, 38. Немачки 
писац, Томас, 40. Ауто-ознака за Чачак, 42. Наша негација.

Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: судство, екватор, аматер, прва лига, соко, бара, Симан, Арл, пире, ШКС, 
њг, етеци, шарац, УА, Ика, менс, Вил, Стоби, гонг, мера, орденчић, анатас, Винтгар, Сјеница. 

为Dalibor Orsovanović哀悼 (1977-2020)

МАЈДАНПЕK. – У борби са вирусом 
корона не доносимо своје, већ дослед-
но спроводимо све мере  превенције 
у спречавању ширења епидемије ко-
рона вируса препоручене од Kризног 
штаба и Владе Републике Србије. 
Успели смо да се сачувамо, а то је у 
овом тренутку најважније - каже Дра-
ган Поповић, председник Општине 

Мајданпек. Истиче велику захвалност 
запосленима у свим јавним предузећи-
ма, здравству и посебно армији волонте-
ра који су у условима ванредног стања 
стизали до свих којима је помоћ била не-
опходна. - Kао локална самоуправа по-
бринули смо се да се предложене пре-
вентивне и мере заштите примењују у 
свим јавним објектима и установама, 
инсистирали да се редовно обавља де-
зинфекција јавног простора и просто-
рија, а посебно Дома здравља и Опште 
болнице (три пута недељно), у вртићи-
ма и јавном саобраћају. Такође, пре 
него што је стигла велика и значајна 
помоћ наших кинеских пријатеља, из 
округа Шангханг и компаније Zijin, 
у виду заштитних средстава (маске, 
рукавице, наочаре, заштитна одела и 
дезинфекциона средства), за потребе 
запослених, али и у здравству, поли-
цији, суду, набавили смо маске и рука-
вице. Успели смо да обезбедимо пакете 
хуманитарне помоћи за све пензионе-
ре са принадлежностима мањим од 30 
хиљада динара, као и за кориснике со-
цијалне помоћи.

Највећи део од око две и по хиља-
де пакета (више од 500 је за кориснике 
МОП-а) је стигао до оних којима је на-

мењен, а ни преостали неће дуго че-
кати на своје. Јер, списак је накнадно 
допуњен пензионерима који нису чла-
нови ниједног удружења и корисници-
ма МОП-а који поново стичу то право. 
Локалној самоуправи су у обезбеђењу 
средстава за ове пакете помогла четири 
донатора са укупно 600 хиљада динара. 

Епидемиолошка ситуација у 
општини Мајданпек је под контролом. 
Заражених особа у време закључења 
овог броја није било са изузетком нул-
тог пацијента, који је пре две недеље, 
нажалост, преминуо, а којем је званич-
но потврђено присуство корона вируса. 
Резултати тестираних укућана и блиских 
контаката те особе били су негативни. 
Од Др Драгана Фудуловића, директо-
ра мајданпечког Дома здравља, могло се 
чути да је 30-ак досад тестираних било 
негативно на присуство COVID-19, а 
званичну информацију да су четири 
лица заражена објашњава убрајањем 
појединаца који не живе у овој средини, 
али су им документа издата у Мајданпе-
ку. У питању су два штићеника Дома у 
Блацу и особа која одређено време живи 
у Медвеђи.

У Мајданпеку тестова има довољ-
но. Тестирају се сви са симптомима који 

упућују на корона вирус, онколошки па-
цијенти пре одласка на зрачење или хе-
миотерапију, као и здравствени радници.

Први човек општине Мајданпек 
верује да ће се након првомајских 
празника све полако нормализовати. 
- Већ су отворене  зелене пијаце, а ми 
смо маске из донације делили грађа-
нима који их нису носили. Предстоји 
нам детаљна дезинфекција и припре-
ма свих вртића пре него што се у њих 
врате деца, наставићемо и дезинфек-
цију заједничких простора и убудуће, 
поштовати све препоруке и мере 
заштите - каже Поповић и захваљује 
грађанима општине Мајданпек што су 
дисциплинованим понашањем показали 
одговорност према сопственом, али бри-
нули и о здрављу других људи.  

Јавно комунално предузеће 
„Hammeum“ из Прокупља је општини 
Мајданпек, односно, овдашњим ко-
муналним предузећима донирало 250 
литара концентрата раствора натријум- 
хипохлорида. У разблаженом раствору, 
то је довољно, за дезинфекцију улица, 
тротоара и других јавних површина у 
свим насељима општине у наредних ме-
сец дана.

С.Вукашиновић

ник, увек на услузи свима, спреман 
да свакоме, без разлике, изађе у су-
срет и помогне. Далибор је био пра-
ви пример вође који је ентузијазмом 
и марљивошћу увек ишао напред, 
а није запоставио ни родно село и 
земљу коју је волео.

Његове најближе колеге и прија-
тељи веле да је заувек отишао нај-
бољи међу њима и да им је била част 
што су имали прилику да сарађују са 
човеком попут Далибора – добрим 
директором, сарадником, другом. 
Напустио нас је велики човек који се 
истицао својом скромношћу, радом 
и залагањем, способан, вредан, увек 
ведар, шаљив и насмејан. Град Бор 
претрпео је ненадокнадив губитак, а 
највише је изгубила његова породи-
ца – доброг сина, супруга, оца. Дали-
бор ће заувек остати упамћен као до-
бар, вредан, одан и посвећен човек.

Далибор Орсовановић сахра-
њен је 21. априла на Новом гробљу 
у Бору.

Епидемиолошка ситуација под контролом. - Доследно спроводе препоручене мере Kризног штаба и Владе Републике Србије. 
- Запосленима у јавним предузећима, здравству и армији волонтера јавна захвалност, а грађанима похвале за одговорност 
према сопственом и здрављу других. - Пакети помоћи стигли до пензионера и корисника МОП-а

"Успели смо да се сачувамо""Успели смо да се сачувамо"
У Мајданпеку превентивом против вируса корона

马矿防疫情况

“我们成功地保护了自身安全”
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –  Serbia Zijin Copper донирала је 70.000 заштитних ма-
ски граду Бору и околним селима, које су волонтери поделили 23. априла. Компанија 
је, приде селима поделила и додатне количине овог неопходног дела заштитне опреме 
у борби против корона вируса. 

Иначе, претходног дана (22. априла) на четири локације у Бору и у свим селима поче-
ла је подела око 10.000 заштитних маски које су граду Бору донирали представници 
кинеског округа Шангханг. Сваког дана, од 9 до 13 сати, код Болнице, Дома здравља, 

Студентског и Дома културе Борани имају могућност да обезбеде ово заштитно сред-
ство. Маске су уручиване и најстаријим суграђанима у време дозвољерног кретања 
уторком, петком и недељом.  

Ј.С.  

IZ STAROG ALBUMA

"Паметне технологије" одиграле "Паметне технологије" одиграле 
велику улогу у доба короневелику улогу у доба короне

"Kолективу" Орден Републике"Kолективу" Орден Републике

О значају "памет-
них технологија" Спутник 
је разговарао са Ваном 
Чжионом, истраживачем 
са Kинеске академије 
друштвених наука, као и 
неколико миленијалаца 
који су испричали своје 
искуство у њиховом ко-
ришћењу. Миленијалци 
сматрају да су уобичајене 
технологије, као што су 
паметне браве на врати-
ма, аутоматска средства за чишћење руку и Kју-ар кодови, одиграли практичну улогу 
за време епидемије. Kорона вирус је озбиљно утицао на све сфере у животу. Међутим, 
онлајн образовање, удаљени приступ за рад од куће и достава хране су се развијали у 
јеку епидемије.Ван Чжион је истакао да ове технологије представљају нову генерацију 
технолошког напретка који је фокусиран на интернет. Створене за лагодан живот, оне су 
током епидемије смањиле контакт између људи и ризик од преношења вируса.

"Ове технологије су помогле, јер су оријентисане на потребе корисника и 
на будућност. На пример, плаћање помоћу Kју-ар кодова преко апликације вам 
омогућава да избегавате контакт са људима путем новца; медицинска нега путем 
путем интернета  искључује одласке у болницу. Дијагностика на даљину може ре-
шити неке практичне проблеме, уз помоћ видео конференција људи могу одржава-
ти конференције, такође, школе могу спроводити онлајн наставу уз помоћ видео 
позива, онлајн преноса и интернета". 

Раније су корисници сајта Сина Веибо (кинеска верзија слична Фејсбуку и Твите-
ру) похвалили рад дронова, уз чију помоћ је полиција упозоравала становништво и рас-
теривала људе који су нарушавали правило карантина. Ова метода је постала ефикасна и 
безбедна. А, у провинцији Хубеј су почели да омогућавају запосленима да раде од куће, 
користећи специјалне медицинске кодове. Ово је помогло да се брзо обнови производња 
и запослени врате на посао. Људи могу да користе своје мобилне телефоне да би предали 
захтев за добијање "медицинског кода" који служи као електронска дозвола за кретање.

Извор: Sputnik     Фото: Sputnik/Nina Zotina

"Kолектив" је 1978. године објавио текст са насловом "Одликовано 
шест колектива" у коме пише да је "на свечаној седници СО Бор председник 
Скупштине дипл. инж. Јован Милошевић уручио одликовања борским колек-
тивима којима их је одликовао председник Републике друг Тито, поводом 34. 
годишњице ослобођења града и 75. годишњице рада Борског рудника.

Орденом рада са црвеном заставом одликоване су радне организације 
Рудници бакра Бор, Топионице и рафинације бакра Бор и Фабрика опреме и 
делова. Kолектив Образовног центра усмереног образовања "Иво Лола Рибар" 
одликован је Орденом заслуга за народ са сребрним зрацима, Друштво за фи-
зичко васпитање "Партизан" Орденом рада са златним венцем и лист "Kолек-
тив" Орденом Републике са бронзаним венцем".

Ј.С.

智能科技在新冠期间发挥重要作用智能科技在新冠期间发挥重要作用

Kolektiv报荣获共和国勋章奖Kolektiv报荣获共和国勋章奖

Маска главу чуваМаска главу чува
公司波尔市民与周边村民捐赠7万只口罩

戴好口罩、保护健康

Kомпанија донирала 70.000 маски житељима Бора и околних села

Село Слатина

Село Слатина

Село Кривељ


