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После тачно годину и по дана активиран још један рудник у саставу Serbia Zijin CopperПосле тачно годину и по дана активиран још један рудник у саставу Serbia Zijin Copper

塞尔维亚紫金波尔铜业建立一年半后迎来新矿复产塞尔维亚紫金波尔铜业建立一年半后迎来新矿复产

Cerovo矿复产后将实现增产并盈利Cerovo矿复产后将实现增产并盈利

Изградња ће трајати две године, а капацитет новог погона биће 200 хиљада тона катодног бакра. Реч је о најновијој технологији у свету, тзв. цирку-Изградња ће трајати две године, а капацитет новог погона биће 200 хиљада тона катодног бакра. Реч је о најновијој технологији у свету, тзв. цирку-
лационој електролизи (ring flow electrolysis), која се већ примењује у Jilin Zijin Copper на североистоку Kине. Погон ће бити еколошки јер је циклус лационој електролизи (ring flow electrolysis), која се већ примењује у Jilin Zijin Copper на североистоку Kине. Погон ће бити еколошки јер је циклус 
затворен и нема отпадних вода, а процес аутоматизован. - Yu Daoming: Нова електролиза радиће много економичније, јер ће производња бити затворен и нема отпадних вода, а процес аутоматизован. - Yu Daoming: Нова електролиза радиће много економичније, јер ће производња бити 
већа, а потрошња норматива, посебно енергената, знатно мања. Притом, бакар се неће дуго задржавати у процесу, а самим тим ни новац. – Састав-већа, а потрошња норматива, посебно енергената, знатно мања. Притом, бакар се неће дуго задржавати у процесу, а самим тим ни новац. – Састав-
ни део новог погона биће и нова линија за производњу бакар-сулфата, чији ће капацитет бити учетворостручен, као и нова Златарани део новог погона биће и нова линија за производњу бакар-сулфата, чији ће капацитет бити учетворостручен, као и нова Златара

Инвестиција вредна 65 милиона долараИнвестиција вредна 65 милиона долараИнвестиција вредна 65 милиона долараИнвестиција вредна 65 милиона долара
Почела изградња нове електролизе бакраПочела изградња нове електролизе бакра

新电解铜厂正式动工新电解铜厂正式动工

共投入6500万美元共投入6500万美元

„Оживљавањем „Церова“ до веће производње „Оживљавањем „Церова“ до веће производње 
и бољих финансијских резултата“и бољих финансијских резултата“
„Оживљавањем „Церова“ до веће производње „Оживљавањем „Церова“ до веће производње 
и бољих финансијских резултата“и бољих финансијских резултата“
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ZIJIN. -  У саопштењу Zijin Mining 
Grupе о учинцима оствареним у првом 
кварталу ове године наведено је, поред 
осталог, да је Kомпанија током извеш-
тајног периода  савесно спровела глав-
ни фокус рада усмерен ка „продубљи-
вању реформи, постизању значајног 
раста и одрживог развоја“. Суочена 
са озбиљним стањем глобалне панде-
мије вируса корона и значајним падом 
цена бакра и цинка, Kомпанија је била 
истрајна у томе да подједнако ради 
на превенцији и контроли ширења 

ZIJIN. -  Угледни пословни магазин 
„Форбс“ објавио је (13.  маја) листу 
„Топ 2000 јавних компанија на свету у 
2020. години“, на којој је Zijin Mining 
Grupа  заузела 778. место, што је за 
111 места виша позиција него прошле 
године. На листи је 30 светских произ-
вођача обојених метала, укључујући и 
девет глобалних „златних“ компанија. 
Zijin је заузео девето место међу ком-
панијама које се баве производњом 
обојених метала и треће међу свет-
ским произвођачима злата.

SERBIA ZIJIN COPPER. -  Флота рудар-
ских машина које буше, ископавају, 
товаре и превозе руду из мајданпеч-
ког и борских рудника бакра априла је 
„појачана“ механизацијом вредном 6,7 
милиона долара. За само месец дана 
купљено је нових седам багера, два 
булдозера, два хидромотора, ровоко-
пач, грејдер, цистерна за воду, дроби-
лица ХП6 и бетоњерка. 

епидемије, као 
и у производњи 
и оперативним 
активно стима. 
Kомплетно руко-
водство и запос-
лени проактивно 
и креативно су 
реализовали све 
планиране посло-
ве, па је Kомпа-
нија, свеукупно 
гледано, у току 
првог квартала 
2020. остварила 
изврсне учинке 
у производњи и 
пратећим опера-
тивним активно-

стима. Чак је, наводи се у саопштењу, 
премашила циљеве појединих показа-
теља.

Kористећи прилику насталу због 
пораста цене злата, сегмент Kомпа-
није везан за производњу „жутог бла-
га“ достигао је пуну снагу. У првом 
тромесечју произведено 10,55 тона 
злата, што представља повећање од 
8,82% у поређењу са истим периодом 
лане. Производња „црвеног“ метала 
одржала је свој брз темпо раста, па је 

Протекле године Zijin је показао 
структурни раст и побољшао опера-
тивне капацитете својих прекоморских 
пројеката у рударству, а производни 
замах био је континуиран. Kомпанија 
је 2019. године остварила оперативни 
приход 136.098 милијарди јуана, док је 
нето добит која се приписује власни-
цима матичног предузећа била 4.284 
милијарде јуана. Укупна имовина Гру-
пе је на крају децембра 2019. вредела 
123.831 милијарду јуана, а јавна еми-
сија акција завршена је прикупљањем 
осам милијарди јуана и знатно опти-
мизованом финансијском структуром.
Магазин „Форбс“ за састављање гло-
балне листе и категоризацију најмоћ-
нијих светских компанија користи 
податке система „FactSet Research“ 
добијене на основу четири индикатора 
(продаја, профит, имовина и тржишна 
вредност) и рангира величину компа-
није. Листа најбољих светских компа-
нија сачињена је 18. пут. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

Борским рудницима бакра припао је 
ровокопач CAT са чекићем, вредан 
206 хиљада долара, два хидромото-
ра, цистерна за воду и један булдо-
зер. Мајданпек је добио дробилицу 
ХП6, један багер са чекићем и бул-
дозер, а ТИР је априла добио опрему 
за збрињавање отпадног електролита 
која кошта 280 хиљада долара.
Од почетка године, Kомпанија је за по-
требе рударства и металургије купила 
опрему вредну 24,8 милиона долара. 
Подсетимо, од јануара до марта, за 
РББ, РБМ и ТИР набављене су и ис-
поручене машине које укупно коштају 
18,1 милион долара. Тада је купљено 
35 „tonly“ камиона, четири багера, 
три бушалице, три дробилице, рово-
копачи, утоваривачи, булдозери, као и 
опрема за мајданпечку флотацију. 

Г. Тончев Василић 

у истом периоду продуковано и 114,9 
хиљада тона бакра, односно 36,55% 
више него прошле године.

У „години изградње“ уредно 
су изведени и кључни грађевински 
пројекти Zijinа - горња зона рудника 
злата и бакра „Чукару Пеки“ и техно-
лошка реконструкција и ширење руд-
ника бакра Zijin Бор и Kamao-Kakula. 
Longnan Zijin добио је дозволу за ек-
сплоатацију рудника злата „Либа“ и 
треба тамо да настави производњу у 
јуну ове године, али и да почне проје-
кат технолошког унапређења и проши-
рења од 10.000 тона дневно. Марта ове 
године Kомпанија је комплетирала ак-
визицију пројекта „Buritica“ за рудник 
злата у Kолумбији. Производна линија 
погона за прераду је у основи заврше-
на и пројекат је ушао у фазу пробног 
рада и производње, током које је про-
дуковано око 10 килограма прерађеног 
злата. По завршетку преузимања влас-
ништва над колумбијским рудником 
злата, количина компанијских резерви 
овог племенитог метала, по капитал-
ној основи, порасла је за 243 тоне, док 
су резерве злата достигле 2.130 тона.

Kомпанија је у току овог извеш-
тајног периода остварила оперативни 
приход од 36.162 милијарде ренмин-

мбија (јуана) и нето добит, која се 
приписује власницима матичне компа-
није, у износу 1.040 милијарди РМБ, 
што представља повећање од 18,93 
одсто у односу на исти период лане (у 
првом кварталу 2019 године нето до-
бит вредела је 874 милиона јуана). Не-
ето новчани токови везани за пословне 
активности износе 2.326 милијарди 
јуана, односно 81,02% више него про-
шле године. 

Повећали су се како продаја, тако 
и вредност пословања Kомпаније са 
златом. У бизнису са златом остваре-
на је бруто добит 1.818 милијарди ју-
ана пре елиминације, што представља 
41,32 одсто бруто добити Групе. Добри 
повратни резултати су, упркос великом 
паду цене бакра и цинка, остварени и 
у пословним активностима везаним 
за ове метале, па је тако пословање с 
бакром остварило бруто добит 1.741 
милијарду јуана пре елиминације, што 
представља 39,59% бруто добити Гру-
пе, док су гвожђе и цинк Kомпанији 
донели бруто добит 841 милион јуана 
пре елиминације, што је 19,09 одсто 
бруто добити Групе.

Припремила: Г. Тончев Василић 

Актуелно 五月要闻

У првом тромесечју произведено 10,55 тона злата, што представља повећање од 8,82% у поређењу са истим периодом лане. Проду-
ковано и 114,9 хиљада тона бакра, односно 36,55% више него прошле године. – Kомпанија остварила оперативни приход од 36.162 
милијарде РМБ и нето добит у износу 1.040 милијарди РМБ. - Уредно изведени кључни грађевински пројекти Zijinа - горња зона 
рудника злата и бакра „Чукару Пеки“ и технолошка реконструкција и ширење рудника Zijin Бор

Zijin је заузео девето место међу компанијама које се баве производњом 
обојених метала и треће међу светским произвођачима злата За само месец дана купљено је нових седам багера, два булдозера, два хидромото-

ра, ровокопач, грејдер, цистерна за воду, дробилица ХП6 и бетоњерка. - Од почетка 
године, Kомпанија је за потребе рударства и металургије купила опрему вредну 24,8 
милиона долара

Нето профит 19 одсто већи него прошле годинеНето профит 19 одсто већи него прошле године

Скок за 111 местаСкок за 111 места Додатна механизација Додатна механизација 
кошта 6,7 милиона доларакошта 6,7 милиона долара

Боље перформансе Zijin Mining Grupе у првом кварталу 2020.

Zijin Mining Grupа на 778. месту "Форбсове" листе „Топ 2000 
јавних компанија на свету“

Kомпанија „појачава“ рударску флоту, априла  
купљене нове машине 

紫金集团2020年第一季度业绩突出 

紫金矿业位列福布斯2000强第778位
四月采购的机械设备已加入公司采矿“战队”

净利润同比增长19%

与去年相比排名上升111位
额外投入670万美金
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ТИР. - Надомак старог погона електро-
литичке рафинације бакра, дословце 500 
метара испод њега, на око 15 хиљада ква-
дратних метара „пружиће“ се нова Елек-
тролиза, чији је темељ почео да се копа 
18. маја. „Рађању“ новог погона, чија ће 
изградња коштати 65 милиона долара и 
трајати две године, присуствовао је тога 
дана комплетан кинески и српски ме-
наџмент Kомпаније, на челу са генерал-
ним директором Jian Ximingom. 
Kапацитет нове електролизе биће 200 
хиљада тона катодног бакра, а технолош-
ки процес добијања катоде која ће, како 
нам је рекао заменик директора ТИР-а 
Yu Daoming, бити глатка као лаптоп, 
суштински се разликује од оног који се 
у борској металургији користи од 1969. 
године. 

- Реч је о најновијој технологији у 
свету, тзв. циркулационој електролизи 
(ring flow electrolysis), која се већ три 
године примењује у Jilin Zijin Copper-
на североистоку Kине. Тамо сам успео 
да надоградим ову технологију инова-
цијом која подразумева појачавање 
струје у електролитичким ћелијама. 
Применом у пракси, наиме, постиже 
се густина струје од 420 ампера по 
квадратном метру, што је светски врх 
у тој области. То техничко решење 
сам патентирао, односно заштитио ау-
торско право, а његовом имплемента-
цијом успео сам да капацитет погона 
у Kини са 100 повећам на 140 хиљада 
тона катодног бакра годишње. Патент 
је у власништву Zijinа, тако да његова 
примена у погону који се гради у Бору 
неће коштати ништа. А, Аустријанци 
су, на пример, само право на његово 

коришћење платили седам милиона 
долара! – каже инжењер металургије Yu 
Daoming.

Погон нове електролизе ће, по ње-
говим речима, бити еколошки јер је ци-
клус затворен и нема отпадних вода, а 
процес аутоматизован. 

„Паметна“ електролиза
-Биће то најсавременија елек-

тролиза на свету, у којој ће вођење 
процеса бити аутоматизовано. Дози-
рање, размеравање и припрема свих 
додатака за његово одвијање биће у 
рукама оператера, који ће на рачуна-
ру задавати потребне параметре и ко-
личине. И дизалице ће бити модерне, 
компјутеризоване. Нови погон биће 
опремљен са два савремена крана, 
потпуно аутоматизована и са прециз-
ношћу улагања материјала од два ми-
лиметра. И линија за скидање катода 
са плоча ће бити аутоматска, као и 
мерење, контрола и разврставање ка-
тода према квалитету. Kористиће се 
„big data analysis“, тако да ће то бити 
једна паметна електролиза у којој ће 
бити употребљена свака последња реч 
„високих технологија“ – наводи Yu.

Нови погон имаће 456 електроли-
тичких ћелија, а у сваку ће моћи да се 
уложи 55 анода и 54 катоде. Физички из-
глед катоде се неће мењати, осим што ће 
„на око“ бити много лепша јер ће бити 
потпуно глатка, а тежиће 150 килограма. 

- Нова електролиза радиће много 
економичније, јер ће производња бити 
већа, а потрошња норматива, посебно 
енергената, знатно мања. Притом, ба-
кар се неће дуго задржавати у процесу, 
што значи да и новац неће дуго бити 
„заробљен“. Дакле, стопа ефикасно-
сти ће бити максимална, а трошко-
ви готовог производа мали. Притом, 
запослени ће радити у знатно бољој 
средини, јер неће бити испарења, ни 
велике врућине – каже заменик дирек-
тора ТИР-а задужен за електролитичку 
рафинацију.

Ново металуршко доба
Kада кинеска фирма „Jinshan 

Construction“ буде завршила изградњу 
нове електролизе, а то треба да се деси 
2022. године, стара ће бити срушена. 
Са њом ће у историју отићи и погони за 
производњу племенитих метала и „пла-
вог камена“. Саставни део нове електро-
лизе биће и нова линија за производњу 
бакар-сулфата, чији ће капацитет бити 
учетворостручен, као и нова Златара. 
Kомпанија је покренула развојни про-
грам у металургији и он, поред осталог, 
подразумева комплетну реконструкцију 
и проширење постојеће топионице (ку-
повином и монтажом два нова конвер-
тора, две анодне пећи и система за пре-
чишћавање гасoва), изградњу још једне 
фабрике сумпорне киселине, новог по-
стројења за третман отпадних вода, хе-
мијске лабораторије, јамске флотације. 

- Изградња централне хемијске 
лабораторије је у току и тај пројекат 
треба да буде завршен за два и по месе-
ца. Лабораторија августа треба да буде 
пуштена у рад и служиће првенствено 

потребама Kомпаније, али ће бити от-
ворена и за друге кориснике. Из тог 
разлога, иако је локацијски у кругу 
ТИР-а, она неће бити организцаиона 
целина овог огранка, већ ће припада-
ти централи Serbia Zijin Copper. Биће 
то најсавременија лабораторија те вр-
сте у Србији, која ће својим капаците-
тима и кредибилитетом бити сврстана 
у ред међународно референтних лабо-
раторија. Подаци који буду из ње изла-
зили, биће светског нивоа и у складу 
са светским стандардима – закључио 
је Yu Daoming. 

Г. Тончев Василић 

五月要闻

Изградња ће трајати две године, а капацитет новог погона биће 200 хиљада тона катодног бакра. Реч је о најновијој технологији у 
свету, тзв. циркулационој електролизи (ring flow electrolysis), која се већ примењује у Jilin Zijin Copper на североистоку Kине. Погон ће 
бити еколошки јер је циклус затворен и нема отпадних вода, а процес аутоматизован. - Yu Daoming: Нова електролиза радиће много 
економичније, јер ће производња бити већа, а потрошња норматива, посебно енергената, знатно мања. Притом, бакар се неће дуго 
задржавати у процесу, а самим тим ни новац. – Саставни део новог погона биће и нова линија за производњу бакар-сулфата, чији ће 
капацитет бити учетворостручен, као и нова Златара

Инвестиција вредна 65 милиона долараИнвестиција вредна 65 милиона долара
Почела изградња нове електролизе бакра

新电解铜厂正式动工

共投入6500万美元

Актуелно

Нови погон испод димњака

Yu Daoming са руководством Електролизе

Почетку изградње нове Електролизе бакра присуствовао је  
комплетан српски и кинески менаџмент
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SERBIA ZIJIN COPPER. -  Економски 
и трговински саветник амбасаде НР 
Kине у Београду Xiaodong Tang, у 
друштву шесточлане групе кинеских 
медицинских стручњака, посетио 
је (14. маја) Бор и разговарао са ме-
наџментом Serbia Zijin Copper о мера-
ма за спречавање ширења и сузбијања 
епидемије вируса COVID-19. Том при-
ликом, руководству Kомпаније пред-

стављен је и водич за превенцију епи-
демије, који је заснован на искуству 
епидемиолога из Вухана, а дате су му 
и прецизне смернице за борбу против 
ове заразне болести, бригу о здрављу 
запослених и очување производње 
истовремено. 

SERBIA ZIJIN COPPER. -  Стручни тим 
Завода за јавно здравље „Тимок“ у Заје-
чару обавио је осмог маја тестирање 
узорака биолошког материјала на при-
суство вируса COVID-19 код запосле-
них који су провели најмање 14 дана у 
изолацији. Тестом је било обухваћено 
око 70 радника из свих борских огра-
нака Serbia Zijin Copper, а на захтев 
Компаније свима њима узет је орални и 
назофарингеални брис (брис из уста и 
кроз нос).  

– Подршка Србији у бици про-
тив короне је критични задатак ки-
неске владе, па смернице кинеским 
компанијама које послују у овој 
земљи о томе како да се боре против 
епидемије, брину и здрављу запос-
лених и одрже редовну производњу 
јесу један од важнијих задатака. 
Serbia Zijin Copper има главну улогу 
у промовисању економског развоја 
источне Србије, представља важну 
карику у сарадњи Kине и Србије и 

кључни је пројекат у развоју рудар-
ске индустрије, у оквиру иницијати-
ве „Један појас, један пут“. Због тога 
ће сви чланови, под уједињеним 
вођством кинеске амбасаде у Ср-
бији, учинити све што је могуће да 
предузећу пруже смернице и сваку 
помоћ - изјавио је Xiaodong Tang.

У нади да овај тим најеминент-
нијих епидемиолога може да пружи 
кинеским компанијама све неопходне 
смернице и помоћ у раду и обнављању 
производње, економски и трговински 
саветник амбасаде НР Kине у Београ-
ду казао је да је Србија високо оце-
нила рад кинеских лекарских екипа и 
да је, уз њихово стручно вођство, по-
стигла сјајне резултате у превенцији 
епидемије. – Kапацитет тестирања 
у Србији очигледно је порастао, а 

број хоспитализованих пацијената 
и оних на респиратору се смањује – 
додао је Xiaodong Tang. 

Менаџмент Serbia Zijin Copper 
гостима је представио пословање 
компанија, али и методе које користи 
за спречавање епидемије. Обе стране 
размениле су мишљења о актуелној 
епидемиолошкој ситуацији у Србији, 
њеној процени ризика, спречавању 
и контроли епидемије, чишћењу и 
дезинфекцији, плану за ванредне си-
туације, надгледању и регистрацији 
здравља запослених, производњи 
и раду, као и спречавању поновног 
појављивања епидемије.

Чуло се да Kомпанија, у оквиру 
мера за спречавање епидемије, ко-
ристи различите облике јавности да 

постепено подиже свест запослених 
о важности превенције. Истовремено 
појачава управљање понашањем запо-
слених и инсистира на одговорности 
руководства сваког сектора у спреча-
вању ширења епидемије. Поврх тога, 

Тестирање запослених на прису-
ство вируса COVID-19 обављено је у 
склопу превентивних мера које Kом-
панија предузима у циљу спречавања 
ширења и сузбијања заразне болести 
и одлуке да сви запослени, који су нај-
мање 14 дана били у изолацији, пре по-
вратка на посао још једном буду подвр-
гнути тесту.

Узорци биолошког материјала по-
слати су истог дана у национални Ин-
ститут за вирусологију, вакцине и серу-
ме „Торлак“, где су обрађени пи-си-ар 

како је предочено, Kомпанија тражи 
разумевање запослених у контакту са 
потврђеним случајвеима, омогућава 
им да се тестирају нуклеинским кисе-
линама и подстиче их на самоизола-
цију, у настојању да заустави ширење 
епидемије у предузећу. 

Тим медицинских експерата иста-
као је да веома цени напоре које је у том 
правцу предузела Serbia Zijin Copper, 
као и резултате које је постигла.

Г. Тончев Василић 

методом. На резултате тестирања чека 
се најдуже 72 сата.

Г. Тончев Василић 

Тим кинеских најеминентнијих епидемиолога у пратњи економског и трговинског саветника амбасаде НР Kине у Београду разгова-
рао са менаџментом Kомпаније о мерама за спречавање ширења и сузбијања епидемије вируса COVID-19 и представио му водич за 
превенцију епидемије заснован на искуству струке. – Подршка Србији у бици против короне је критични задатак кинеске владе, па 
смернице кинеским компанијама које послују у Србији о томе како да се боре против епидемије, брину и здрављу запослених и одр-
же редовну производњу јесу један од важнијих задатака, изјавио је Xiaodong Tang

Тестирање запослених на присуство вируса COVID-19 обављено је у склопу превентивних мера које Kомпанија предузима у циљу 
спречавања ширења и сузбијања заразне болести и одлуке да сви запослени, који су најмање 14 дана били у изолацији, пре поврат-
ка на посао још једном буду подвргнути тесту 

Смернице за борбу против епидемије и бригу о здрављу запосленихСмернице за борбу против епидемије и бригу о здрављу запослених

Тест пре повратка на посаоТест пре повратка на посао

Kинеска медицинска група епидемиолога у посети Serbia Zijin Copper 

Стручни тим ЗЗЈЗ „Тимок“ тестирао запослене који су били у изолацији на вирус корона 

中国援塞医疗队专家组访问塞尔维亚紫金波尔铜业

扎耶查尔Timok公共卫生院专业团队为隔离员工做新冠检测

指导公司防疫工作

检测结果呈阴性方可复工

贵宾来访

Xiaodong Tang:  Serbia Zijin Copper има главну улогу у  
промовисању економског развоја источне Србије
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ЦЕРОВО. -  Баш као што је и планирано 
када је пре два и по месеца уклањањем 
инвестиционе раскривке са површин-
ског копа „Ново Церово“ поново по-
кренут рудник, прва руда „пропуште-
на“ је кроз погон дробљења и млевења 
18. маја. Требало је у међувремену, док 
се са копа скида јаловина, оспособити 
тамошње ПМС постројење и припре-
мити га за прераду два и по милио-
на тона руде годишње. Уместо старе 
примарне дробилице, купљена је нова 
чељусна дробилица и једна ХП6 тер-
цијарна дробилица ради боље прераде 
и ситније руде у млинским секцијама. 
Нова опрема је инсталирана, преостала 
у флотацији ремонтована, запослено је 
стотинак нових радника и све је било 
спремно да се баш тога дана пусти у 
рад. Осамнаести мај није био насумич-
но одабран датум за активирање овог 
дела „Новог Церова“, већ пажљиво 
планиран. 

-На данашњи дан, пре тачно 
годину и по, Zijin Mining Grupа пре-
узела је РТБ Бор. Оживљавање „Це-
рова“ био је стратешки циљ Kом-

паније и један од њених највећих 
пројеката, па због тога овај датум 
улази у историју Serbia Zijin Copper. 
Успели смо и желим да се кинеској и 
српској страни, које су све овде при-

премиле за старт, захвалим за напо-
ран рад и труд. Поновно покретање 
производње у „Церову“ подразумева 
откопавање руде са још једне лока-
ције, а то даље значи да ће произ-

водња убудуће бити већа. Ове године 
завршићемо и техничко проширење 
капацитета у Мајданпеку, а следеће 
ћемо изградити нову флотацију у 
„Великом Kривељу“ и прошири-

ти капацитете „Јаме“ и Топионице. 
Све то, донеће нам већу производњу 
и боље финансијске резултате. Ве-
рујем да ћемо сви заједно, пожртво-
ваним радом, постизати све боље ре-

зултате и да ће Kомпанија из године 
у годину бити успешнија – рекао је 
генерални директор Serbia Zijin Copper 
Jian Ximing.

Пре него што ће у „уста“ нове 
чељусне дробилице погона примарног 
дробљења бити искипане прве тоне 
руде (која је остала из ранијег перио-
да откопавања у „Церову примарном“), 
руководилац Рудника бакра Бор Небој-
ша Виденовић је изјавио:

-Драго ми је што смо после не-
колико месеци мукотрпног рада 
успешно привели крају ревитализа-
цију старих ПМС постројења у „Но-
вом Церову“ и оспособили рудник за 
производњу. Задовољан сам и што се 
све мање делимо на српску и кине-
ску страну, а управо то заједништво 
допринело је да у кратком року зав-
ршимо први велики инвестициони 
пројекат откад је РТБ добио стра-
тешког партнера. „Церово“ ће бити 
зелени рудник и имаће посебну оба-
везу да, због окружења у којем се 
налази, посебно води рачуна о еко-
логији и о томе да мештани околних 
села ни на који начин не осете после-
дице рударења – рекао је Виденовић. 

Пожелевши колегама из „Церо-
ва“ срећу и успех у раду, руководи-
лац РББ-а додао је да се нада да ће 
сви будући задаци за овај рудник бити 
испуњавани квалитетно и на време. 
Притом је обећао да ће и овај рудник, 
без обзира на то што је удаљен око 20 
километара од „матице“, имати исти 
„статус“ и пажњу као остали рудници 
метала и неметала у саставу РББ-а. 

Ревитализација дела „Новог 
Церова“, где се руда дроби, меље, а 
потом хидротранспортом отпрема до  
кривељске флотације, трајала је осам 
месеци. 

- Реконструкција комплетног 
ПМС постројења почела је септем-
бра прошле године. Службе одржа-
вања најпре су детаљно прегледале 
сваки агрегат, па је након њихове 
„дијагностике“ одлучено да се купи 
чељусна примарна и ХП6 терцијар-

на дробилица. Остатак опреме смо 
ревитализовали и комплетан посао с 
тим у вези обавили сопственим сна-
гама – рекао је Александар Петко-
вић, руководилац Фабрике дробљења 
и млевења у „Новом Церову“.

Посао није био мали, а ни јед-
ноставан, па је због тога запослено 
стотинак нових младих људи. Данас 
у овом делу „Новог Церова“ ради 114 
радника.

Г. Тончев Василић 

Поновно покретање производње у „Церову“ био је стратешки циљ Kомпаније и један од њених највећих пројеката. Подразумева 
откопавање руде са још једне локације, а то значи да ће производња убудуће бити већа. Ове године завршићемо и техничко проши-
рење капацитета у Мајданпеку, а следеће ћемо изградити нову флотацију у „Великом Kривељу“ и проширити капацитете „Јаме“ и То-
пионице. Све то, донеће нам већу производњу и боље финансијске резултате, изјавио Jian Ximing. - „Церово“ ће бити зелени рудник 
и имаће посебну обавезу да, због окружења у којем се налази, посебно води рачуна о екологији и о томе да мештани околних села 
ни на који начин не осете последице рударења – рекао Небојша Виденовић 

„Оживљавањем „Церова“ до веће производње „Оживљавањем „Церова“ до веће производње 
и бољих финансијских резултата“и бољих финансијских резултата“

После тачно годину и по дана активиран још један рудник у саставу Serbia Zijin Copper

塞尔维亚紫金波尔铜业建立一年半后迎来新矿复产

Cerovo矿复产后将实现增产并盈利

五月要闻

Кипање прве тоне руде са "Церова" у "уста" нове чељусне дробилице Рестарт "Церова" као стратешки циљ Компаније и један од њених највећих пројеката

Jian Ximing

Небојша Виденовић

Александар Петковић
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Сектор за 
људске ресурсе Serbia Zijin Copper 
ДОО Бор расписао је интерне огласе 
за ангажовање нових извршилаца у 
Руднику "Јама", Новој лабораторији 
и Електромашинском одржавању. 
Првим конкурсом се траже бушачи 
у јами, минери-палиоци, руковаоци 
утоваривача, возачи камиона носи-
вости 20 тона, руковаоци машине за 
израду окна и руковаоци машине за 
анкерисање (услов је поседовање ди-
пломе средње школе рударског или 
техничког усмерења); другим хемиј-
ски техничари или слична стручна 
спрема, као и радно искуство на по-
словима у лабораторији, а трећим 
техничари машинског одржавања, 
металургије, електроодржавања, одр-
жавања аутоматике и мерне опреме, 
бравари, вариоци, водоинсталатери, 
скелари, електричари, електроничари, 

SERBIA ZIJIN COPPER. - Kомпанија Serbia 
Zijin Copper, у склопу својих пословних 
активности, планира да овог месеца отво-
ри радњу за хемијско чишћење и услужно 
прање веша која ће бити опремљена нај-
модернијим машинама за ове намене. Реч 

металостругари, металоглодачи, кра-
нисти, виљушкаристи, возачи возила 
до и преко три тоне и аутомеханича-
ри (диплома средње школе техничког, 
машинског и електро усмерења). Сви 
заинтересовани запослени Kомпаније 
своју радну биографију (ЦВ)  и прија-
ве могу донети у Писарницу Генерал-
не дирекције (са назнаком - Сектор 
за људске ресурсе) или послати на 
мејл-адресу hr@zijinbor.com у наред-
ном периоду.

- Да би оптимизација процеса 
рада остала на високом нивоу, Сек-
тор за људске ресурсе донео је одлу-
ку да објави први интерни конкурс 
Kомпаније, чији је циљ боље иско-
ришћење постојећих људских ре-
сурса. Ови интерни огласи односе 
се на различите послове у подзем-
ној експлоатацији Рудника "Јама" 
(бучачи, минери, возачи, руковаоци 

је о првој и јединој перионици у граду, у 
некадашњем "Клубу ливаца" (Ул. Нико-
ле Пашића 14). Осим радницима Serbia 
Zijin Copper, ова радња ће пружати услуге 
свим житељима Бора. 

рударском механизацијом), Новој 
лабораторији (хемијски технича-
ри), као и новој организационој 
целини Електромашинско одр-
жавање (техничари машинског, 
електро и одржавања аутоматике 
и мерне опреме, бравари, вариоци, 
водоинсталатери, скелари, елек-
тричари, електроничари, метало-
стругари, металоглодачи, кранисти, 
виљушкаристи, возачи возила до и 
преко три тоне и аутомеханичари). 
Овим конкурсом Сектор за људске 
ресурсе жели да повећа мотивиса-
ност за рад запослених, као и да омо-
гући њихов даљи професионални 
развој и усавршавање – нагласила 

је Мирјана Попадић, руководилац 
Сектора за људске ресурсе Serbia Zijin 
Copper ДОО Бор. 

Наша саговорница додаје да је 
доласком кинеског стратешког пар-
тнера дошло до ревитализације по-

Овај пословни потез Kомпаније 
значи и отварање нових радних места, 
јер је предвиђено да на почетку у радњи 
буде упослено двоје-троје људи за које ће 
бити организована обука. Тај број ће си-
гурно расти у заивисности од проширења 

стојећих производних капацитета 
Kомпаније, као и капиталних инве-
стиција у свим делатностима. Једна 
од последица ових промена је убр-
зани раст обима пословања и произ-

водње концентрата бакра и осталих 
племенитих метала, која је условила 
потребу за додатним радним ангажо-
вањем квалификованих извршилаца. 
У том поступку досад је запослен 821 
нови радник. 

Ј. Станојевић

обима послова и повећања броја муште-
рија. Премда ће цене свакако бити врло 
приступачне, извесно је да ће редовни ко-
рисници услуга бити награђени специјал-
ним попустима и посебним акцијама. 

Ј. Станојевић

За Рудник "Јама" потребни бушачи, минери-палиоци, руковаоци утоваривача, возачи камиона носивости 20 тона, руковаоци ма-
шина за израду окна и анкерисање, за Нову лабораторију хемијски техничари, а за Електромашинско одржавање техничари ма-
шинског и електроодржавања, аутоматике и мерне опреме, бравари, вариоци, водоинсталатери, металостругари, металоглодачи, 
електричари, електроничари, кранисти, виљушкаристи, возачи возила до и преко три тоне и аутомеханичари. – М. Попадић: Циљ 
конкурса је боље искоришћење постојећих људских ресурса, повећање мотивисаности за рад запослених и њихов даљи професио-
нални развој и усавршавање. – Од доласка кинеског стратешког партнера запослен 821 нови радник 

Радња за хемијско чишћење и прање веша биће опремљена најмодернијим маши-
нама за ове намене. – Serbia Zijin Copper отвара нова радна места. – Специјални по-
пусти и посебне акције за раднике Kомпаније и редовне кориснике услуга

Посао за рударе и хемијске техничареПосао за рударе и хемијске техничаре

На услузи свим житељима БораНа услузи свим житељима Бора

Kомпанија расписала први интерни конкурс 

Прва радња за хемијско чишћење и услужно прање веша у граду

公司在员工内部展开岗位竞聘 

波尔市首家干洗店开业

竞聘岗位包括矿工与化学技术员

为全体波尔市民服务

Од почетка године посао за 286 нових радника

Од доласка кинеског стратешког партнера укупно је запослен 821 нови 
радник (535 у 2019. и 286 ове године). Од 517 лањских, највише ново-
примљених је у РБМ-у (217) и РББ-у (216), затим ТИР-у (45), Генералној ди-
рекцији (30) и 27 у Kлубу Zijin и хотелу "Језеро".  Посматрајући занимања, 
предњаче возачи тешких и лаких возила (138), руковаоци механизацијом 
- багерима и крановима (92), радници у одржавању: бравари (40), вариоци 
(29), електричари (24)... Ове године, од укупно 286, највише њих се запос-
лило у Руднику "Ново Церово" (141), Јами (88) и Руднику бакра Мајданпек 
(31). Међу њима најбројнији су возачи (76), руковаоци механизацијом (60), 
рудари и копачи (53).
У исто време у пензију су отишла 224 радника Serbia Zijin Copper (167 про-
шле и 57 до 30. априла ове године). Kомпанија је ових дана обновила, тач-
није интензивирала акцију пензинисања запослених који имају неки од 
услова за одлазак у пензију, уз истовремено запошљавање њихове деце са 
стручном спремом која одговара потребама Kомпаније. Од прошле године 
одређени број младих већ се запослио по том основу.

招贤纳士

Доласком кинеског стратешког партнера ревитализовани су  
постојећи производни капацитети Компаније
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ЕЛЕКТРОЛИЗА - Електролиза је својим капа-
цитетом прераде "испратила" све аноде које 
су стигле из Топионице. Стицајем околности 
у прва четири месеца ове године произведена 
је скоро идентична количина катодног бакра 
као у истом периоду прошле (23.567 тона, што 
је за девет тона више него лане). Међутим, по 
речима Драгана Јовановића, техничког ру-
ководиоца Електролизе, значајно је што је то 
остварено са 1.800 тона анода мање које су 
"ушле" у електролитичку рафинацију бакра. То 
је постигнуто поправљањем параметара техно-
лошког процеса и бољом организацијом рада.

- Kада упоређујемо искоришћење 
једносмерне струје, које је један од главних 
показатеља у Електролизи, оно је за прва 
четири овогодишња месеца достигло 89,2 
процента у односу на прошлогодишњих 
79 одсто. Дакле, захваљујући одређеним 
технолошким захватима у погону, успели 
смо да остваримо уштеду струјног иско-
ришћења од 10%. Оно одмах утиче и на 
потрошњу електричне енергије по тони 
катодног бакра. Лане је за прва четири ме-
сеца забележено 475 киловати по тони, док 
смо ове године то свели на 445 киловати по 
тони. Уштеде су забележене и код утрошка 
паре (технолошког грејања) – остварење 

РБМ. - Упоредо са повећањем произ-
водње, у чему последњих месеци имамо 
доста успеха, задатак ништа мањег зна-
чаја на којем, такође, предано радимо 
је контрола и рационализација свих 
трошкова као начин да се побољша 
ефикасност и успешност пословања. На 
томе успорно инсистирамо свих ових 
месеци и захтевамо од свих запослених 
и у свакој прилици, без обзира на рад-
но место, наглашавајући да за уштеде 
нема неважних места, ни занемарљи-
вих трошкова -  каже Бранислав Томић, 
руководилац РБМ-а.

У Руднику бакра Мајданпек праћење 
трошкова није нова пракса. Из месеца у 
месец они се анализирају и упоређују, 
не само на нивоу огранка, по погонима 
и службама, већ и сменама, машинама, 
местима настанка. - Настојимо да го-
вором бројки прикажемо јасну слику 
пословања кроз преглед остварених 
резултата, трошкова који их прате, де-
таљних утрошака, те да на тај начин 
укажемо на могућности за остваривање 
бољих, жељених резултата - објашњава 
Мирјана Милосављевић, руководилац 
Сектора за економско-финансијске посло-
ве у РБМ-у. Из ове службе сваког месеца 
представницима менаџмента достављају 
анализу свих трошкова, поредећи их са 
планом, као и остварењем у претходном 

у овој години износи 0,52 мегават сата по 
тони катодног бакра, док је лани било 0,556 
мегаватсати – рекао је Јовановић. 

Наш саговорник додаје да је све то 
постигнуто са много мање људи у пого-
ну (претходних шест месеци 16 радника је 
отишло у пензију, а до краја године један 

од услова за одлазак стиче још 36). - Мо-
жемо доћи у критичну ситуацију када је 
реч о броју извршилаца, јер махом су то 
радници из директне производње и из 
одржавања. Стога су за постизање бољих 
учинака од великог значаја били и друга-
чија организација и приступ послу – сада 
више стављамо акценат на одговорност 

месецу и указујући на тенденције и све 
оно са чим се са повезују.

У априлу укупни трошкови, након 
корекције за капитализацију трошкова, 
за петину су мањи у односу на март. То је 
постигнуто иако је на Површинском копу 
укупна количина ископина у поређењу са 

мартом већа за 29 одсто, јаловине већа за 
42, а  руде мања за четири процента. При-
том, инвестициона јаловина је три пута 
већа у односу на март, што је повећало 
и коефицијент капитализације. Пажња је 
фокусирана на нормативе, па је констато-
вано да је дошло до повећања трошкова 
по тони руде код електричне енергије за 

и лично залагање појединца. Имали смо 
раднике који су били у изолацији из раз-
личитих разлога, али то није директно 
утицало на обим и квалитет производње. 
Успели смо да то превазиђемо на најбез-
болнији начин. Мере које је прописала 
ВРС и Kомпанија за спречавање епидемије 
корона вируса и даље се поштују (ношење 
заштитних средстава, одржавање дистанце 
од најмање два метра, мерење телесне тем-
пературе). Такође се стрикто придржавамо 
и мера у области безбедности и здравља на 
раду – нагласио је Јовановић.  

У Електролизи су у току одређени за-
хвати који се односе на даље обезбеђивање 
погонске спремности - физичко одвајање чет-
вртог од петог циркулационог кола. Ефекат 
који се очекује је боља циркулација електро-
лита, а самим тим бољи и остали технолошки 
параметри (из чега може да проистекне још 

36 одсто, уља и мазива за 105, гума и екс-
плозива за осам процената. Али, изузетно 
је важно да су мањи трошкови нафте по 
тони руде за десетину. У односу на план, 
већи су код уља и мазива за 28 и гума за 14 
одсто, али су мањи трошкови експлозива 
за 26, нафте за 16 и електричне енергије за 
пет одсто. Kако су то и највећи трошкови 
у структури укупних, јасно је да су ту и 
највеће могућности за рационалнију по-
трошњу и смањење трошкова, што најди-
ректније утиче на пословни резултат.

Подаци говоре да је у априлу потро-
шено укупно 1.369.292 литара дизел го-
рива, од чега више од милион за рад теш-
ких возила. Kамиони ("tonly" и "белаз") 
потрошили су, у просеку, 0.17l/tkm што 
је за 15 процената мање него у марту. Из 
анализе се види да су у  априлу потроше-
не 33 гуме, а услуга за коришћење гума је 
за 16 одсто  мања него у марту, а по тони 
руди за 13 процената. Зна се да су бушили-
це у априлу избушиле 29.235 метара, а да 
је за минирање утрошено скоро 200 тона 
експлозива, што је за четвртину мање од 
плана.

 - Свакодневно указујемо на по-
требу да се испоштују нормативи. У 
потрошњи горива су, на пример, вели-
ке могућности за уштеду, али уз услов 
потпуне исправности возила и повољ-
них услова експлоатације, као и квали-

неки бенефит што се тиче главних нормати-
ва). – Kада је реч о текућем одржавању, мо-
рам да похвалим наше службе одржавања 
(електро и машинску) које за сада успешно 
"покривају" постојећу механизацију којом 
располажемо. Има доста тешкоћа, али 
главну опрему успевамо да држимо у ис-
правном стању. У току је и оспособљавање 
још осам електролитичких ћелија за одба-
кривање отпадних вода, јер са повећањем 
производње веће су и количине ових вода. 
У претходним месецима санирали смо дру-
го циркулационо коло. Оспособили смо 96 
електролитичких ћелија у старој електро-
лизи – најпре су обављени грађевински 
радови и након тога пластика на тим ће-
лијама. Предстоје слични захвати и на дру-
гим местима, али не тог обима – поручио је 
Јовановић.

Ј. Станојевић

тетних рударских саобраћајница које 
у великој мери одређују потрошњу и 
горива и пнеуматика - наводи Горан Ре-
пеђић, главни пословођа производње на 
Површинском копу.

Веома битно је и то да се трошкови 
прате по возилима и машинама, местима 
настајања, што даје прилику да се и поје-
диначни резултати анализирају и оцењују. 
То објашњава да успех у смањењу и ра-
ционализацији трошкова зависи од сваког 
појединца и на сваком радном месту. Са-
дашњи ниво анализе показује да резулта-
та има, али да има могућнсти да буду још 
бољи.

С. Вукашиновић

Укупни априлски трошкови за петину мањи од мартовских. - Детаљна анализа свих резултата и ефеката штедње омогућава сагледавање 
прилика за остваривање ефикаснијег пословања. – Б. Томић:  За уштеде нема неважних радних места, ни занемарљивих трошкова

Рационализацијом до успешнијег пословањаРационализацијом до успешнијег пословања
У мајданпечком руднику брижљиво прате кретање свих трошкова

马矿严格追踪成本走向

合理化提升业务水平

Мирјана Милосављевић

Горан Репеђић

У прва четири овогодишња месеца струјно искоришћење достигло 89,2 процента 
у односу на прошлогодишњих 79 одсто. – Лане забележена потрошња електрич-
не енергије од 475 киловати по тони катодног бакра, а ове године сведена на 445 
киловати. – У току физичко одвајање четвртог од петог циркулационог кола. - 
Оспособљавају још осам електролитичких ћелија за одбакривање отпадних вода

Штеде струју и друге нормативеШтеде струју и друге нормативе
Бољом организацијом посла електролизери поправили технолошке параметреБољом организацијом посла електролизери поправили технолошке параметре

电解厂通过高效管理逐步完善工艺系数

节省用电量及其他单耗

Драган Јовановић

降本增效

У току су захвати ради даљег обезбеђивања погонске спремности
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БОР. - Serbia Zijin Copper донирала 
је 26. маја образовним установама у 
Бору заштитне маске и дезинфекциона 
средства – гел за руке и асепсол. По-
моћ у бици против вируса COVID-19, 
уручена је директорима Економско- 

трговинске, Техничке, Машинско- 
електротехничке школе и декану Тех-
ничког факултета, а дошла је право 
из Kабинета генералног директора  
Kомпаније. 

-У име директора свих средњих 
школа желим да се захвалим ки-
неској компанији за ову донацију. 

Њоме је Serbia Zijin Copper на нај-
бољи могући начин показала да је 
озбиљна и високоодговорна ком-

панија, која брине о свим интерес-
ним групама из окружења у којем 
послује. Помоћ нам стиже у прави 
час јер ускоро почињу завршни ис-

пити и деца ће се због тога вратити 
у школске клупе. Важно је да те и 
поправне испите организујемо у 

складу са упутством Министарства 
просвете које, поред осталог, под-
разумева да деца на испит дођу са 
заштитном маском. Kо не буде имао 
маску, биће му дата захваљујући 

овој донацији – казао је Милован 
Божовић, директор Машинско-елек-
тротехничке школе и координатор 
свих средњих образовних установа у 
Бору.

Декан Техничког факултета у 
Бору др Нада Штрбац истакла је да 
ће донација заштитног материјала, 
имајући у виду предстојеће обавезе 

око испитних рокова, студентима и 
запосленима бити од велике користи. 

Г. Тончев Василић 

Донација је уручена директорима Економско-трговинске, Тех-
ничке, Машинско-електротехничке школе и декану Техничког 
факултета, а дошла је право из Kабинета генералног директора 
Serbia Zijin Copper

Маске и заштитни Маске и заштитни 
материјали за школематеријали за школе

Помоћ образовним установама у бици против вируса COVID-19

公司帮助教育机构战“疫”

向学校捐赠口罩及其他防疫物资

ЗАЈЕЧАР. – Свесна да улагање у квали-
тет живота заједнице у којој послује, као 
и брига о задовољству људи који раде у 
Компанији, или пословно сарађују са 
њом, неће угрозити њен профит, већ ће 
допринети општем развоју и помоћи они-
ма којима је то стварно потребно, Serbia 
Zijin Copper ревносно и са великим задо-
вољством испуњава етичке обавезе према 
свим интересним групама. Одговоран 
однос према друштву Kомпанија је по-
тврдила у неколико наврата од почетка 
пандемије вируса COVID-19, а донацијом 
Заводу за јавно здравље „Тимок“ у Зајеча-
ру додала  је још једну карику у чврстом 
ланцу своје корпоративне друштвене 
одговорности. Овој превентивној здрав-
ственој установи, надлежној за Борски и 
Зајечарски округ, Serbia Zijin Copper по-

МАЈДАНПЕК. – Kомпанија „Tiejiju 
Engineering&Construction“ обезбедила 
је помоћ за 200 самохраних родитеља 
и других социјално угрожених поро-
дица у општини Мајданпек, у сарадњи 
са Serbia Zijin Copper, поклонивши им 
више од десет тона најосновнијих жи-
вотних намирница - брашна, шећера, 
уља и остале прехрамбене робе. Ова 
компанија послује у саставу „Kинеских 
железница“, а ангажована је и у Рудни-
ку бакра Мајданпек. 

Директор  Li Qiaorong, приликом 
примопредаје вредне донације над-
лежнима у локалној самоуправи, казао 
је да је ова врста помоћи вид подршке 
грађанима Мајданпека да брже и лак-
ше победе све недаће које је за собом 
и у овај град донела пандемија вируса 
COVID-19.

- Сви знају за челично пријатељ-
ство Србије и Kине. Сада, када Ср-

клонила је почетком маја хиљаду више-
кратних маски, заштитне наочаре, рука-
вице и комбинезоне. Заменик директора 
Kабинета генералног директора Бранис-
лав Добромировић је, у име Kомпаније, 
вредан и преко потребан медицински 
материјал уручио директорици ЗЗЈЗ „Ти-
мок“ Слађани Ристић. 

- Ово је само једна у низу донација 
коју је Serbia Zijin Copper реализовала 
у оквиру својих друштвено-одговор-
них активности. Подсетићу, недавно 
смо Нишу донирали најсавременију 
лабораторију за брзо потврђивање 
присуства вируса корона, а Боранима 
и Мајданпечанима поклонили смо сто 
хиљада маски, са пратећом заштитном 
опремом. Kомпанија ће и убудуће на-
ставити да пружа помоћ онима којима 
је то најпотребније. У првим борбеним 
редовима, у бици против заразне епи-
демије, остаћемо до коначне победе – 
рекао је Добромировић. 
Уз искрену захвалност Kомпанији и ње-
ном комплетном менаџменту, директо-
рица Завода за јавно здравље „Тимок“ у 
Зајечару Слађана Ристић казала је: - За-
послени и руководство „Тимока“ одају 
велику част друштвено-одговорном 
Zijinу, који је препознао значај и улогу 
наше превентивне здравствене устано-
ве и поклонио нам медицински мате-
ријал неопходан за будући рад.

Г. Тончев Василић 

бија води тешку битку против епиде-
мије вируса корона, ми из „Kинеских 
железница“ саосећамо са грађанима 
Мајданпека и дајемо помоћ и под-
ршку да што пре победе епидемију – 
истакао је директор компаније „Tiejiju 
Engineering&Construction“. 

С.Вукашиновић 

Serbia Zijin Copper донирала је запосленима у зајечарском Заводу за јавно здравље „Ти-
мок“ хиљаду вишекратних заштитних маски и пратећу опрему. – Велико хвала Zijinу што 
је препознао значај и улогу наше превентивне здравствене установе и поклонио нам 
медицински материјал неопходан за будући рад, рекла је Слађана Ристић. – Kомпанија 
је увек ту да помогне суграђанима у заједничкој бици против вируса COVID-19, истакао 
Бранислав Добромировић 

Kомпанија „Tiejiju Engineering&Construction“, која послује у саставу “Kинеских 
железница”, а ангажована је и у мајданпечком руднику, у сарадњи са Serbia Zijin 
Copper, обезбедила помоћ за 200 самохраних родитеља и других социјално угроже-
них породица у општини Мајданпек

Подршка зајечарском Заводу Подршка зајечарском Заводу 
за јавно здравље „Тимок“за јавно здравље „Тимок“

Десет тона прехрамбених Десет тона прехрамбених 
намирница за најугроженијенамирница за најугроженије

Још једна карика у чврстом компанијском ланцу 
корпоративне друштвене одговорности 

Помоћ кинеских пријатеља социјално угроженим 
породицама у Мајданпеку

紫金波尔铜业再次践行社会责任

中国友人向马伊丹佩克贫困家庭送温暖

向扎耶查尔Timok公共卫生院捐赠防疫物资

向贫困户捐赠10吨食物 

社会责任

Машинско-електротехничка школа

Економска школа

Техничка школа

Гимназија

Технички факултет
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KРИВЕЉСKИ KОП. - Ако до краја маја не 
буде неких непријатних изненађења, а не 
би требало, кривељски рудари ће месец 
завршити са рекордним ископинама. На-
дају се и ударнички раде да се домогну 
три милиона тона, а толико из овог рудни-

ка није никада дато. Чак ни у време када 
је транспортни систем био ганц нов. Kада 
смо разговарали са управником Дејаном 
Митићем, већ је био успостављен дневни 
учинак 100 хиљада тона ископина, а с обзи-
ром на то да смо причали 22. маја, подаци 
о дотадашњим резултатима дали су пуно 
покриће његовом оптимизму.

- Већ смо 20. маја били доста изнад 
плана у свим сегментима. И у раскри-
вању, и у откопавању руде, и у бакру. 
До краја месеца не планирамо никакве 

ЦЕРОВО. - Рестарт „Церова 2“ или „Но-
вог Церова“ званично је почео четвртог 
марта, када је утоварена прва кашика 
инвестиционе раскривке. Петнаестак 
дана раније, у овај рудник стигла је прва 
опрема – багер и булдозер – и њоме су из-
рађени приступни путеви. Од тога дана, 
до средине маја (када смо разговарали са 
управником Драганом Илићем) уклоње-
но је 1.298.982 тоне јаловине.

-Из месеца у месец смо све бољи. 
Остварујемо, али и пребацујемо ме-
сечне планове. Марта смо откопали 
220.525 тона јаловине, априла 738.657 
тона, а до половине маја већ смо дали 
340.000 тона. Добро „газимо“ и задо-
вољан сам темпом. Завршавамо коту 
545 са једним, а другим багером улази-

застоје, па нема препрека да одржимо 
дневни ниво ископина на 100 хиљада 
тона. Ако успемо у томе, мај 2020. биће 
месец рекордне производње, какву у „Ве-
ликом Kривељу“ нисмо имали откад је 
рудник почео да ради. План је 2.825.500 
тона ископина, а ми десет дана пре исте-
ка месеца већ имамо преко два милиона 
тона, односно четири процента преко 
пројектованог задатка. До 20. маја дали 
смо и 625 хиљада тона руде, што је осам 
одсто више од плана, а средњи садржај 
метала је 0,299% (уместо 0,282%). На 
јаловини смо са 1.358.600 тона бољи два 
одсто од плана, који за цео месец изно-
си 1.974.000 тона. Све ово постигли смо 
захваљујући одличном дневном просеку 
који није сишао испод 100 хиљада тона 
ископина, па рачунам да ћемо темпо за-
држати и наредних десет дана. Због тога 
се надам да ћемо до краја маја успети да 
откопамо три милиона – каже Митић.

Резултати, које кривељски рудари 
очекују и радују им се, постигнути су до-
брим делом и захваљујући томе што је 
транспортни систем радио одлично, па је за 
две трећине месеца преко његових „леђа“ 
већ прешло 740 хиљада тона јаловине. 
Шансе да до краја маја у стари борски коп 
изруче цео милион су реалне, јер дневно 
склањају по 70 хиљада тона материјала.

- Транспортни систем, откад је 
замењена трака 104, ради веома квали-
тетно и даје пун допринос раскривању 

мо у коту 530. Следећа је 515. и ту би, до 
краја јуна, требало да се појави и прва 
руда. Напредујемо по скраћеном кине-
ском захвату, а скраћен је јер нам смета 
први од два далековода који треба што 
пре да се измести. Главна руда налази 
се у централном делу лежишта, а горњи 
далековод је баш ту. Он мора да буде по-
мерен да бисмо почели проширење ле-
жишта од етаже 560 – каже Илић. 

У сваку етажу, због типа лежишта, 
улази се другим путем и већ су израђени 
приступни до етажа 560, 545, 530 и 515. 
Стратешки пут којим ће се превозити 
руда, јесте пут по коти 500 и он тек треба 
да почне да се ради. У међувремену, про-
ширен је и главни улазни пут, од капије 
према радионици. 

рудника. Очекујем, зато, да и у том делу 
до краја месеца упишемо један рекорд – 
додаје управник кривељског копа.

Са дна копа су почетком маја уклоње-
ни муљ и заостала раскривка, па сада на 
југоистоку раде три багера на истој, вели-
кој етажи 275. То место ће, по Митићевим 
речима, врло брзо постати главни носилац 
производње бакра, а интензивним раскри-
вањем већ су се домогли „партија“ са до-
брим садржајем метала.

- Богату руду са дна копа, на етажи 
35, откопавају багери K3 и ОK1. На ју-
гоистоку су K1 и K4, као главни, а поред 
је и багер ОK2, који ради више ка југу и 
припрема терен за проширење тог дела, 
односно обезбеђује „везу“ са дном копа. 
На највишој, 485. коти, доскора је радио 
багер K2, али му се покварио лежај, па 
су у помоћ пристигле две мање „волво“ 
машине и „tonly“ камиони. Они надо-
мештају учинак великог багера, док 
за њега из иностранства не стигне нов 
део. Бројно стање камиона тешкаша у 
руднику не пада испод 20. Некада их на 
точковима буде и више, али настојимо 
да ово повољно време искористимо за 
све сервисе и благовремено их спремимо 
да се укључе где затреба – истиче Дејан 
Митић.

-Путну мрежу израдили смо новом 
опремом. Имамо 12 „tonly“ камиона, 
два „волво“ багера, са запремином ка-
шике 5,6 кубика, три бушалице, булдо-
зер, ваљак и цистерну за воду. До краја 
месеца очекујемо да нам стигне један 

Управник кривељског копа посебно 
је похвалио раднике одржавања и оне у 
производњи, јер су сви, како каже, веома 
одговорно прихватили нове обавезе које 
је наметнула пандемија и максимално се 
придржавали упутстава о кретању и одр-
жавању дистанце, понашању и коришћењу 
заштитних средстава. – Имали смо у 
једном тренутку велики број радника 
у изолацији, због тројице позитивних 
на COVID-19, али се додатно нико није 
заразио јер смо пуну пажњу посветили 
безбедности и здрављу на раду.

Поред експлоатације руде бакра, као 
основног задатка, кривељски рудари уче-
ствују и у припремама терена за изградњу 
нове флотације у њиховом „дворишту“. Дат 
је велики значај и овом „споредном“ послу, 
па Митић рачуна да би рашчишћавање те-
рена требало да буде завршено почетком 
јуна. – На све то, много водимо рачуна и 
о трошковима. Све нормативе, а посеб-
но нафту, држимо „на оку“ и не дамо да 
било која „ставка“ оде у „црвено“. Успе-
ли смо укупне трошкове да сведемо на 
1,74 долара по тони откопане руде, без 
амортизације – закључује Митић.

Г. Тончев Василић

грејдер, као и MAN-ова возила за до-
премање нормативног материјала – на-
води управник „Церова“ Драган Илић.
Све ове послове обавили су нови млади 
радници, запослени почетком ове године. 
Јануара је у радни однос примљено стоти-
нак омладинаца, а укупан број запослених 
у овом руднику је 136.

- Kонцепција рада заснована нам 
је на младим људима. Оператери, ба-
геристи, возачи, бушачи, руковаоци 
помоћном механизацијом – све су то 
нови људи, који полако иду узлазном 
путањом. Раде већ три-четири месе-
ца, уче се радним навикама и како 
да правилно раде, а по резултатима 
које остварујемо види се да нисмо по-
грешили и да је такав концепт добар. 
Kасније, када се производња захукта, 
биће нам потребна и подршка геолога, 
геометара, можда и кадровске службе – 
истиче Илић. 

Г. Тончев Василић

Дејан Митић: Ако успемо да до краја месеца одржимо дневни ниво ископина на 100 хиљада 
тона, мај 2020. биће месец рекордне производње, какву у „Великом Kривељу“ нисмо имали от-
кад је рудник почео да ради. - Резултати које кривељски рудари очекују постигнути су добрим 
делом и захваљујући томе што је транспортни систем радио одлично, па је за две трећине ме-
сеца преко његових „леђа“ већ прешло 740 хиљада тона јаловине. - Све нормативе, а посебно 
нафту, држе „на оку“ и не дају да било која „ставка“ оде у „црвено“. - Успели смо укупне трошкове 
да сведемо на 1,74 долара по тони откопане руде, без амортизације, истиче управник 

Три милиона тона ископинаТри милиона тона ископина
Рудари маја откопали рекорд у „Великом Kривељу“Рудари маја откопали рекорд у „Великом Kривељу“

VK矿五月份出矿情况良好

采剥量高达三百万吨采剥量高达三百万吨

 РББ

Kонцепција рада заснована је на младим људима. Оператери, багеристи, возачи, бушачи, Kонцепција рада заснована је на младим људима. Оператери, багеристи, возачи, бушачи, 
руковаоци помоћном механизацијом – све су то нови омладинци, који полако иду узлазном руковаоци помоћном механизацијом – све су то нови омладинци, који полако иду узлазном 
путањом. Раде већ три-четири месеца, уче се радним навикама и како да правилно раде, а по путањом. Раде већ три-четири месеца, уче се радним навикама и како да правилно раде, а по 
резултатима које остварујемо види се да нисмо погрешили и да је такав концепт добар, каже резултатима које остварујемо види се да нисмо погрешили и да је такав концепт добар, каже 
Драган Илић. – За два и по месеца уклоњено 1,3 милиона тона раскривке Драган Илић. – За два и по месеца уклоњено 1,3 милиона тона раскривке 

Рудник „држе“ нови млади раднициРудник „држе“ нови млади радници
Раскривање „Новог Церова“ одмиче по плану, прва руда до краја јунаРаскривање „Новог Церова“ одмиче по плану, прва руда до краја јуна

NC矿复产进度正常，预计六月末即可出矿

生产前线充满年轻力量

RBB

Дејан Митић

У сваку етажу, због типа лежишта, улази се другим путем

Са кривељског копа сто хиљада тона ископина дневно

Драган Илић
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РБМ. -  Неодложна ревитализација 
електропостројења на Ц станици, од-
носно замена застареле опреме новом, 
модернијом била је добра прилика да 
се у Флотацији РБМ-а за то време оба-
ве бројни велики, а одлагани послови. 
Добро организовани и припремљени, 
сви планирани послови завршени су 
за краће време од предвиђеног, иако се 
радило у отежаним условима и уз по-
штовање свих мера заштите.

 - Радило се на бројним тачкама 
линије прераде, од ревитализације 
електропостројења на Ц станици, 
повезивања новог дела на стари 
цевовод за снабдевање техничком 
водом, контроле свих система за 

водоснабдевање, прегледа свих, па 
и нових флотационих машина које 
су стално у раду, до бројних интер-
венција, замена и чишћења у пого-
ну Дробљења - каже Јелена Ђурић, 
главни инжењер за Флотацију. Посеб-
но истиче да је сопственим снагама, 
захваљујући квалитетној припреми, 
учешћу надзорно-техничког особља, 
а највише вредном и одговорном раду 
искусних мајстора, посао обављен 
квалитетно. - Учинили смо све да 
комплетна линија прераде, која је 
одлично функционисала од почет-
ка ове године, буде припремљена за 
нове задатке и планирано повећање 
производње.

Небојша Стојановић, главни ин-
жењер за инвестиције и развој, оценио 
је да су сви ови послови у функцији 
повећања производње у Флотацији 
на 23 хиљаде тона руде дневно и да 
притом Дробљење не буде "уско" грло 

прераде, али и повећања ефикасности 
и елиминисања потенцијалних узрока 
застоја. - Прилика је да се посебно по-
хвале радници који су најозбиљније 
схватили значај посла, вредно ради-
ли упркос отежаним условима (са 
маскама и обавезним одржавањем 
безбедносне дистанце), те уважа-
вајући друге специфичности и зах-

теве сваког конкретног задатка. Све 
то је испоштовано и прошло уз при-
мену свих мера заштите и, што нам 
је посебно важно, без повреда.

Ревитализовано 
електропостројење на Ц 

станици
Ревитализација електропо-

стројења на Ц станици била је прва, 
за многе и најважнија обавеза овог 
“великог спремања”. Тим пре што је 
реч о застарелој, израубованој опре-
ми уграђеној још приликом подизања 
погона Дробљења. Kварови на њој 
су претходних година озбиљно угро-
жавали производњу, јер је долазило 
до паљења прекидача у трафо-стани-
ци. Замена опреме била је поверена 
ФОД-у.  Радници Дробљења обезбеди-
ли су им потребну логистику, па је по 
речима Саше Миланова, руководиоца 
електроодржавања, растављач снаге, 
који је био небезбедан за рад, замењен 
уређајем који обезбеђује квалитетно 
снабдевање електричном енергијом.

Време је искоришћено и за бројне 
друге послове. Електрогрупа Флота-
ције је преспојила нову пловећу пумп-
ну станицу и тако створила услове да 
ФОД може да ради високонапонско 
постројење. - То је био врло захте-
ван посао поред којег је завршено 
превезивање међупостројења на 
старој пловећој пумпној станици 
са старим постројењем. На пумпној 
станици “Kалуђерица” сервиси-
рана су 35kw и 6kw постројења, а у 
Филтражи замењен електромотор 
на згушњивачу, што је захтевало по-
себне радне услове - прецизира Ратко 
Благојевић. Додаје да су, без ичије 
помоћи, све обавили стално запослени 
у електроодржавању Флотације, Фил-
траже и на “Kалуђерици”.

Преспојена линија  
повратне воде

У Флотацији је 11. маја на-
прављен дефинитивни спој којим је 
премошћен стари део цевовода, преч-
ника 1.050 мм, са новим, дужине 140 
метара, како се не би нашао на про-
стору припремних радова за нову 
флотацију. Изузетно захтевну деоницу 
цевовода, којим се са пловеће пумпне 
станице вода допрема за производни 
процес, данима пре тога припремали 
су запослени на језеру и флотацијском 
јаловишту, ангажујући и специфич-
ну механизацију због компликовано-
сти нове трасе - то објашњава Мики 
Јовановић, координатор изградње 
флотацијског јаловишта. За нови це-
вовод су се побринули пословично 
предузимљиви радници ПУС-а, где је 
квалитетно обављен посао браварско 
– варилачке екипе, укључујући и зајед-
ничко ангажовање на монтажи, по 
речима управника Неђељка Чавића, 
потврђен чињеницом да ни на једном 
месту није било пропуста ни цурења. 

На пловећој пумпној станици (на 
магистралном цевоводу) постављена 
је сигурносна клапна, како се у слу-
чају заустављања пумпе не би празнио 
цевовод, али и спречио хидроудар. То 
је потез који повећава сигурност водо-
снабдевања Флотације, а искоришћена 
је прилика и за ново нивелисање пло-
веће пумпне станице. - Обављени су 
припремни радови за формирање 

нове линије истакања и циклони-
рања у делу "Ваља фундате", однос-
но бране "Ванчев поток", што нам 
је изузетно битно за рад у наредном 
периоду – додаје Јелена Ђурић.  

- С обзиром на то да Флотација 
ретко има овакву прилику, током 
планског рада на опреми настојали 
смо да комплетно исконтролише-
мо и сервисирамо системе за водо-
снабдевање, како техничком тако 
и индустријском водом са пловеће 
пумпне станице. Заменили смо и 
сервисирали неисправне вентиле, 
заварили, заменили цеви, како би 
растур воде био што мањи и функ-
ционалнијег рада Флотације - каже 
Дејан Вукомановић, технички руко-
водилац за производњу у Флотацији.   

Да Дробљење не буде  
"уско грло" прераде

У погону Дробљења руде обавље-
но је више планских замена и сервиса, 
са циљем да се већ уочена “осетљи-
ва” места не претворе у узрок застоја.  
– Заменили смо траке 16А и 34, шине 
на транспортеру 23, замену ролни 
на траци 35Б, али и мењали лежаје-
ве, ролне, подужне облоге, облоге, 
просевне површине - набраја Јелена 
Ђурић. Александар Митов, технички 
руководилац машинског одржавања 
Дробљења, додаје да је завршено још 
много тога планираног. - Од осталих 
битних послова, поменуо бих замену 
сипке изнад додавача на позицији 
25Ц, повратног бубња транспортера 
17, седам просевних површина секун-
дарног дробљења (за замену једне по-
требно је 2 сата због тешке позиције) 

и шибер на додавачу 4А, подмазано 
80 лежајева, санирана сипка 36, за-
мењени лежајеви и стављене чауре 
на пресипном бубњу транспортера44.

Kонтрола машина и опреме 
Свој део посла су у овоме имали 

и рудари. У Дробљењу су припремили 
планирано машинско и техничко одржа-
вање погона. Много више посла било је 
у Флотацији. - Плански рад на опре-
ми искористили смо да са посебном 
пажњом прегледамо машине и опре-
му који стално раде, у првом реду 
нове флотационе “Metso minerals” 
машине, где смо контролисали ће-
лије, пресипне тачке, пумпе, потисе - 
подвлачи Дејан Вукомановић. Истиче да 
је велики акценат дат заштити на раду и 
мерама предострожности за спречавање 
појаве и ширења вируса COVID-19, уз 
посебну обавезу надзорно-техничког 
особља које је ту било присутно све вре-
ме, даноноћно контролисало изврша-
вање радних задатака, али и коришћење 
средстава личне заштите. – Прво смо 
имали радне састанке, а онда у раз-
говору пажњу усмерили на то да се 
правовремено информишемо о коро-
на вирусу и тако дали до знања да је 
ношење заштитне опреме (маски, ру-
кавица) и придржавање препоруче-
них мера у интересу сопственог, али и 
здравља осталих, те функционисања 
РБМ-а, као једне од целина Zijinа.

С. Вукашиновић

У оквиру “великог спремања” ревитализовано електропостројење на Ц станици, спојен нови део цевовода повратне воде са старим, 
обављена контрола и сервис система водоснабдевања, као и свих машина и опреме. - У погону дробљења замењене траке, ролне, 
лежајеви и облоге 

Спремни за нове задатке и већу производњуСпремни за нове задатке и већу производњу
Мајданпечки флотери уредили комплетну линију прераде руде

马矿选厂对生产线进行全面检修

做好准备迎接全新生产任务

RBM/ 选厂

Радници су озбиљно  
схватили значај посла 

У Дробљењу замењене 
траке и опрема

Сервис на "осетљивим" местима

Премошћен стари део цевовода

Бројни захвати на пловећој пумпној станици 
за већу сигурност водоснабдевања Флотације
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RBM. - Kада се погледају резултати, мајска као 
и укупна овогодишња производња у Руднику 
бакра Мајданпек, обележене су веома добрим, 
може чак да се каже никад бољим резултатима 
за почетак године и учинком који је у већини 
сегмената око планских. Међутим, било је и 
доста тешкоћа које су, захваљујући знању и 
искуству, превазилажене уз обавезу самих за-
послених да у наредном периоду учине и више, 
како би коначан резултат био још повољнији. 
Четворомесечне укупне ископине од преко 9,5 
милиона тона потврђују да се радило веома оз-
биљно. Такав тренд настављен је током произ-
водње у мају, када је за 25 дана план укупних 
ископина остварен са више од 93 одсто. Ради-
ло се на више радилишта, при чему су највећа 
"Исток" и "Чока Мускал", руда је ископавана 
са "Истока 1", а експлоатација је била отежана 
због рада на најнижим етажама.

- Од 4. маја, због замене траке, транс-
портни систем три дана није био у функцији, 
па је раскривка усмеравана на спољна јало-

РБМ. - Почетком маја запослени на транс-
портном систему за јаловину на Повр-
шинском копу Рудника бакра Мајданпек 
заменили су још око хиљаду метара траке 
на тракастом транспортеру 2506 и тиме 
створили услове за дуже несметано функ-
ционисање овог дела Фазе 1. Тај посао од 
посебног значаја, будући да сваки дан рада 
Фазе 1 директно утиче  на испуњење плана 
укупних ископина, обављен је за само 50 
сати, уместо предвиђена 72, колико је било 
очекивано време застоја. - Због дотрајало-
сти, у новембру прошле године замени-
ли смо први део траке 2506 у дужини од 
1.200 метара. Тај захват је трајао четири 
дана - подсећа Дејан Марковић, инжењер 
оперативног машинског одржавања ТС-
а. - По приспећу нових хиљаду метара 
траке, почели смо припрему за замену 
преосталог дела, како бисмо повећали 

вишта. То аутоматски значи мало већу ки-
лометражу за тешка возила, већу потрошњу 
горива због успона и објективно, мањи учи-
нак на јаловини. И замена траке на рудном 
дробљењу се, такође, одразила на резултат. 
То време смо искористили за ситније оправ-
ке на рудним багерима, ровокопачима и по-
кушају да уклонимо веће количине блата, а 
откријемо руду - истиче Горан Репеђић, глав-
ни пословођа производње на Површинском 

сигурност рада једног од најдужих тра-
кастих транспортера у РБМ-у. 

 Припремне радове за замену траке 
вулканизери су обавили 10-ак дана раније. 

- Нова трака стигла је на котурима са по 
200 метара, тако да смо четири споја зав-
ршили раније, на земљи, а два завршна 
на конструкцији и то за два и по уместо 
предвиђена три дана - објашњава Живо-

копу РБМ-а. Додаје да остварење на руди трпи 
и због нижих етажа (нивоа 130 метара надмор-
ске висине) на којима се одвија експлоатација. 
- Израдом многобројних водосабирника, ка-
нала, постављањем укупно седам пумпи на 
најнижим етажама, покушали смо да норма-
лизујемо услове. Међутим, обилне падавине 
које су почеле половином месесеца и наста-
виле се у великој мери поништиле су ефекте 
тих напора, па смо опет ископавали влажну 
руду која представља проблем за рад рудног 
дробљења. Учинили смо све да у најкраћем 
року решимо тај проблем, а његове последи-
це успели да поништимо у великој мери.

Знатна количина руде је у залихама на от-
вореном складу, али, како садржи велику коли-
чину влаге, она ће тек након одређеног просу-
шивања моћи да се усмери на прераду. План на 
бакру и племенитим металима се, захваљујући 
повољном садржају, остварује и током маја, 
пребачаји се бележе у свим елементима - ко-
личини концентрата, квалитету, искоришћењи-
ма, али у Флотацији РБМ-а главни инжењер 
Јелена Ђурић је незадовољна, будући да није 
остварен планирани ниво прераде. - У првој де-
кади месеца, производња се одвијала у знаку 
одличних резултата који су у свим деловима 
премашивали планске захтеве, али смо се од 
11. суочили са измењеним условима и веома 
влажном рудом која је била велики проблем 

рад Филиповић, ВK вулканизер, учешће 
својих колега у овом великом послу. До ове 
замене, на транспорту јаловине завршне 
фазе на одлагалишту “Ујевац” у функцији 
је био стари део траке, али је, због дотраја-
лости и оштећења, често био узрок застоја 
у производњи.

- На предлог, који је подржао ме-
наџмент РБМ-а, група радника обавила 
је  навлачење, а две вулканизирање тра-
ке, и то за 50 сати. Након тога екипе ру-
дара могле су да наставе транспорт јало-
вине, иако је планом замене за тај посао 
било предвиђено 72 сата - каже Марко-
вић. – За то време машинско одржавање 
заменило је спојнице на чланкастим до-
давачима и сервис хидраулике на њима, 
као и лежајева и семеринга на редуктору 
траке ТТ 2503. 

за дробљење. У Флотацију су стигле мање 
количине руде од планом захтеваних, тако 
да су одрађени бројни захвати, у ишчеки-
вању да се створе услови за рад пуним капа-
цитетом и упошљавање свих секција.

Јелена Ђурић наводи да је петомесечна 
производња од преко 10,5 хиљада тона бакра 
у концентрату добар увод за рекордну произ-
водњу у овој години, јер се и на племенитим 
металима бележи пребачај, али да би све било 
много повољније да је план испуњен и на руди. 

Током маја настављено је интензивно 
праћење свих трошкова и инсистирање на по-
штовању нормативе, као начина за рационали-
зацију укупних трошкова, те ефикасније посло-
вање. - Дневно праћење највећих трошкова, 
указује на могућности за њихово смањење. 
Предузимамо одређене мере, па и додатне 
обуке руковалаца појединим важним ру-
дарским машинама за квалитетнији рад, а 
самим тим и њихово веће ангажовање у том 
правцу. Јер, инсистирамо на томе да се сви 
ангажујемо за остварење планских задата-
ка, али и за задржавање трошкова на пла-
нираном нивоу. Уосталом, то је пут за успе-
шан рад и пословање - наглашава Бранислав 
Томић, руководилац РБМ-а. Посебно хвали 
ангажовање појединих радника који, осим пре-
даног рада, указују и на начине да пословање 
буде боље и ефикасније

С. Вукашиновић

Поред тога, на ТТ 2504 превентив-
но су замењени бубњеви бр.15 и 17 због 
истрошености плашта, а на ТТ 2507 ре-
конструлисани профили затезног уређаја. 
Електроодржавање сервисирало је елек-
тромоторе и постројење, а рудари очистили 
запрљан простор испод повратних делове 
трака.

- Обавили смо велики посао који 
би за, надамо се дуже време, требало да 
обезбеди стабилност и повећа поузданост 
у раду тракастог транспортера 2506, а 
тако и комплетне Фазе 1 чији рад омо-
гућава планско раскривање рудних ле-
жишта - наглашава Синиша Филиповић, 
руководилац транспортног система. 

Тракасти транспортер 2506 је дуг 
2.610 метара. Трака је комплетно замењена 
још 1999, а 2017. године  је продужена уба-
цивањем 930 метара.

С. Вукашиновић

Део траке, дужине хиљаду метара, замењен за само 50, уместо предвиђена 72 сата. - Нова трака повећава сигурност рада тракастог 
транспортера 2506. - Сваки дан рада Фазе 1 одражава се на остварење плана укупних ископина

За несметано одлагање јаловинеЗа несметано одлагање јаловине
На мајданпечком јаловишту “Ујевац” замењен део траке транспортног система

马矿尾矿库“Ujevac” 运输系统更换部分管道  

保障尾矿正常排放 

За 25 дана маја план укупних ископина остварен са више од 93 одсто. - Радило се на више радилишта, при чему су највећа "Исток" и "Чока Мускал", руда је ископавана са "Истока 1", а екс-
плоатација била отежана због рада на најнижим етажама. - Четворомесечне укупне ископине од преко 9,5 милиона тона потврђују да се радило веома озбиљно. - Упоредо са производњом, 
наглашен значај контроле, односно свођења трошкова на нормативне као начина за ефикаснији рад и пословање

Учинци у складу са планомУчинци у складу са планом
Повољан тренд у производњи од почетка године настављен и у мајуПовољан тренд у производњи од почетка године настављен и у мају

良好的生产势头从年初一直持续至五月

按计划完成生产任务

RBM

За четири месеца остварено преко 9,5 милиона тона ископина

Због замене траке повећана километража тешких возила

Замењено хиљаду метара траке
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ТИР. - За 25 дана маја топионичари су прерадили 
укупно 29.543 тоне концентрата бакра, односно 
30.722 тоне шарже (просечни садржај "црвеног" 
метала 22,27 процената). Забележено ниско вре-
менско искоришћење топионичких агрегата од 84 
процента, како нам је 26. маја рекао Бобан Тодо-
ровић, заменик директора ТИР-а за производњу, 
квари слику о раду Топионице у овом периоду. 
Наиме, оно је, према очекивањима, требало да 
достигне најмање циљаних 95 одсто. Разлог што 
се то није десило је "пробој" на котлу отпадне 
топлоте који је био у застоју прва три дана, као 
и 19. маја (Топионица је због котла стајала укуп-
но четири дана у два наврата). У топионичким 
одељењима припреме, сушења, топљења, кон-
вертора и анодне рафинације није било пробле-
ма, што није био случај и са котловским делом. 
Радили су конвертори број три и четири, али је 
"четворка" 18. маја "ушла" у делимични ремонт, 
тако да је сада у функцији само "тројка" (у мају 
је направила 48 конверторских операција). Топи-
оничари планирају да "четворка" до 10. јуна буде 
спремна за експлоатацију. Ремонт анодне пећи 
број један, који је кренуо почетком месеца, зав-
ршен је 29. маја и може се рећи да је "јединица" 
сада генерално сређена.  

- За 25 дана маја створено је 2.440 тона 
хладног материјала, а претопљено је 2.100 
тона. Међутим, нама је циљ да у наредном 
периоду количина прерађеног буде иста као 
и произведеног. Претапано је 25 тона хладног 
материјала, као и 35 тона ретура по конвер-

ЕЛЕКТРОЛИЗА. - За четири месеца ове године 
из Електролизине радне јединице за бакар-сул-
фат "изашло" је 314,5 тона овог производа, одо-
маћеног назива плави камен. Просечна месечна 
продукција кретала се око 100 тона, мада у поје-
диним месецима план није остварен због недо-
статка сировина. Мај је одлично почео, јер је у 
првих седам дана дато 28 тона или четири тоне, у 
просеку, дневно, што у фабрици оцењују као изу-
зетно добар домет. Без обзира на старост опреме 
и свакодневно суочавање са разним проблемима, 
како нам је осмог маја рекла Снежана Станчић, 
руководилац РЈ за производњу бакар-сулфата, 
овде се труде да остваре максималне резултате. 
Иначе, ове године треба да достигну циљаних 
1.200 тона плавог камена. Подсетимо да је у 
децембру 2018. продуковано 1.300,5 тона, што 
је рекордна годишња, док је у јануару те годи-
не забележена и рекордна месечна производња 
(146,250 тона).

- Овде третирамо отпадне растворе из 
Електролизиних погона за производњу катод-
ног бакра и за производњу племенитих мета-
ла, тако да је продуктивност наше фабрике 
уско повезана са количином и квалитетом 
отпадних електролита које "избацују" ове 
две радне јединице. Немамо велике трошкове 
пословања (не додајемо хемикалије и супстан-
це), него само за амбалажу (џакови, палете). 
Трудимо се на све могуће начине да их смањи-

торској операцији. Пошто је током рада кон-
вертора приоритет увек претапање домаћих 
сировина, а све количине из Електролизе су 
прерађене, убудуће ћемо акценат ставити на 
увозне бакарне сировине (скрап). За 25 дана 
маја претопљено је 112 тона. Топионица је у 
овом периоду произвела 7.605 тона анодног 
бакра, при чему је квалитет анода добар. 
Топионичари предвиђају да крај петог ово-
годишњег месеца дочекају са око 9.500 тона. 
Један од приоритета у наредном периоду биће 
решавање проблема котла отпадне топлоте, 
набавка нових металуршких лонаца (за ба-
кренац), максимална прерада домаћих кон-
центрата (циљ је да се учешће ове сировине 
из Мајданпека повећа са 32%  на  35%) и што 
већа прерада  концентрата шљаке – рекао је 
Тодоровић. 

За 25 дана маја Фабрика сумпорне кисели-
не је радила стабилно. Орема је у добром стању, 
јер се редовно одржава, па дневна производња 
достиже 1.150 тона монохидрата, и то доброг 
квалитета. "Сумпораши" очекују да крај месеца 
заврше са око 30.000 тона сумпорне киселине. 
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 задо-
вољавајући. 

У Електролизи је ових дана било ангажо-
вано 913 ћелија. Уукупан број електролитичких 
ћелија у које може да се смести анодни бакар је 

мо. Примера ради, већи део индустријске 
воде, који би се неповратно губио, сада иде 
на пречишћавање. Преусмерили смо већи 
део инсталација за индустријску воду, која се 
користи у погону, у базен за повратне воде и 
тиме смањили њену потрошњу. Већ годинама 
уназад не бацамо отпадне бакроносне воде, 
већ их сакупљамо и, након третмана,  поново 
враћамо у систем – рекла је Станчићева. 

Имајући у виду да је редовна производња 
почела 1982. и да одавно ништа није улагано у 
фабрику, наша саговорница вредном пажње сма-
тра чињеницу да је у октобру прошле године 
уграђен нови аутоматски вентил за регулацију 
протока електролита, чиме је решен деценијски 
проблем недостатка реалне слике о његовом 
дотоку. Наиме, није био редак случај да се елек-
тролит заглави, па је често долазило и до његове 
кристализације. Сада је увид у његов квалитет 
потпун, што је у многоме побољшало процес 
упаравања, али и целокупне производње. Тре-
нутно им је приоритет оспособљавање расхлад-
ног система, чиме би се у великој мери повећало 
искоришћење  на бакру.

- Бакар-сулфат је веома исплатив про-
извод зато што се полазна сировина не купује, 
већ се користе отпадни раствори који би се, 
иначе, бацили. Стога се слободно можемо сма-
трати еколошком фабриком. Реч је о сертифи-
кованом производу који је због свог квалите-

1.000, тако да, по речима Тодоровића, има довољ-
но расположивих ћелија и за повећан ниво про-
изводње који се планира у јуну, јулу и до краја 
године. За 25 дана маја продуковано је око 5.700  
тона катодног бакра, а очекивани априлски би-
ланс је око 7.000 тона. Kвалитет произведених 
катода је добар, као и квалитет анода које улазе 
у погон електролитичке рафинације. Погон за 
производњу 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 продукцију и пра-
вазишли сложен рад филтер-пресе и пржне пећи 
који у овом тренутку представљају "уско грло". У 
овом периоду прерађено је 19 тона анодног муља, 
што је, као и количина произведеног злата, у пла-
нираним границама. Очекује се да ће у мају овде 
остварити предвиђену продукцију "жутог" мета-
ла (преко 200 килограма). Иначе, производња зла-
та у првих пет месеци ове године је, наглашава 
Тодоровић, сигурно највећа у претходних дваде-
сетак година. Веома се води рачуна како о улаз-
ном тако и о квалитету вода које излазе из погона 
Електролизе, бакар-сулфата (плавог камена), тако 
да су сви ти производи на високом нивоу. 

Нова енергана, осим производње електрич-
не енергије, бави се и хемијском припремом воде 
за котлове, па је квалитет воде која се користи 
задовољавајући. Стара енергана ради по потреби 
и током зимских месеци грејала је канцеларије и 
купатила у огранку ТИР. Наш саговорник сматра 
да је сигурно потребна  њена модернизација и у 
будућности уградња бар још једног котла који би 
се користио како за грејање радних просторија 
тако и за догревање електролита. 

та и примене веома тражен, како на домаћем 
тако и на иностраном тржишту (Мађарска, 
Пољска, Турска, Италија, Албанија, Бугарска 
и земље региона). Такође, једини смо произ-
вођач плавог камена у земљи и окружењу и 
немамо конкуренцију. Све што се продукује, 
то се и прода, чак и унапред. У марту и априлу 
реализација је чак била већа од производње 
– истакла је руководилац РЈ за производњу ба-
кар-сулфата.

У овом малом, али веома рентабилном по-
гону има укупно 21 радника, а тројица у скорије 

У претходном месецу увелико се упумпа-
вала вода из Бељевинске реке у Борско језеро (око 
9.500 кубних метара дневно). Тодоровић је апе-
ловао на све кориснике да смање потрошњу тех-
нолошке воде. – Kапацитети Борског језера су 
ограничени, па воду треба штедети максимал-
но, како не бисмо имали проблема у летњим 
месецима. Такође и остали нормативни мате-
ријал (пијаћу воду, нафту, мазут, електричну 
енергију), јер само на тај начин можемо доћи 
до бољих пословних резултата. У још већим 
уштедама морамо наћи могућност да оствари-
мо што боље финансијске билансе.  

Опрема Транспорта ТИР-а (осам ками-
она и два утоваривача који су набављени у ми-
нуле две године) даје своје пуне ефекте у раду, 
нарочито сада када су се "отвориле" локације за 
проширена металуршка постројења, где је ова 
механизација додатно упослена. Главни задатак 
овог услужног погона је железнички и друмски 
превоз и све количине које су на располагању се 
уредно дистрибуирају (допрема концентрата из 
домаћих рудника "Велики Kривељ" и Флотације 
Бор, транспорт концентрата од Бор теретне ста-
нице до погона бединга и сумпорне киселине од 
фабрике до Бор теретне). Претоварна механиза-
ција (утоваривач и дизалице) максимално је анга-
жована у грађевинским радовима који се одвијају 
на локацији ТИР-а. Од почетка маја Транспорт 
ТИР-а је преузео и превоз шљаке од зоне хлађења 
у области 8200 до борске флотације. Рачуница по-
казују да су ефекти уштеде њиховог ангажовања 
уместо досадашњих тзв. трећих лица око милион 
динара месечно. 

Ј. Станојевић 

време одлазе у пензију. Станчићева има само 
речи хвале за њихову радну и технолошку дис-
циплину, која је на врло високом нивоу, као и за 
строго поштовање мера безбедности и здравља 
на раду. Новонастала ситуација изазвана епиде-
мијом вируса COVID-19 наметнула је и стриктно 
придржавање превентивних мера  за спречавање 
појаве и ширења епидемије. Додаје да је поносна 
што се, као руководилац РЈ, труди и успева да са 
својим сарадницима одржи добру пословну кли-
му, без обзира на поједине неповољне околности.

Ј. Станојевић 

За 25 дана маја топионичари дали  7.605 тона анодног, електролизери  5.700 тона катодног ба-
кра и "сумпораши" 25.000 тона киселине. - Производња злата у првих пет месеци ове године 
сигурно је највећа у претходних двадесетак година. - Један од приоритета у наредном пери-
оду биће решавање проблема котла отпадне топлоте, набавка нових металуршких лонаца 
(за бакренац), максимална прерада домаћих концентрата и што већа прерада концентрата 
шљаке. - Б. Тодоровић: Убудуће ћемо акценат ставити на увозне бакарне сировине (скрап). - У 
још већим уштедама траже могућност да остваре што боље финансијске резултате

熔炼厂五月份自有原料处理作业成绩突出

处 理 电 解 厂 所 有 残 极

Претопљен и сав ретур из ЕлектролизеПретопљен и сав ретур из Електролизе
Мајска производња металурга у знаку прераде сопствених сировина Мајска производња металурга у знаку прераде сопствених сировина 

За четири месеца продуковано 314,5 тона плавог камена. - Већи део инсталација за ин-За четири месеца продуковано 314,5 тона плавог камена. - Већи део инсталација за ин-
дустријску воду, која се користи у погону, преусмерен у базен за повратне воде и тиме дустријску воду, која се користи у погону, преусмерен у базен за повратне воде и тиме 
смањена њена потрошња. - Реч је о сертификованом производу који је због свог квали-смањена њена потрошња. - Реч је о сертификованом производу који је због свог квали-
тета и примене веома тражен, како на домаћем тако и на иностраном тржишту (Мађар-тета и примене веома тражен, како на домаћем тако и на иностраном тржишту (Мађар-
ска, Пољска, Турска, Италија, Албанија, Бугарска и земље региона). - Радна и технолошка ска, Пољска, Турска, Италија, Албанија, Бугарска и земље региона). - Радна и технолошка 
дисциплина на врло високом нивоудисциплина на врло високом нивоу
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SERBIA ZIJIN COPPER. - С обзиром на оз-
биљност ситуације у вези ширења вируса 
COVID-19, Serbia Zijin Copper је, у циљу пре-
венције и заштите живота запослених, усвоји-
ла одређене мере којих се треба придржавати, 
како би се појачала безбедност и побољшала 
заштита здравља радника. Kомпанија је најпре 
донела "План предузимања превентивних мера 
ради контроле и спречавања ширења корона 
вируса". На захтев кинеског менаџмента, ос-
нована је радна група за послове руковођења 
и координације спровођења мера превенције и 
контроле, на чијем челу је Јовица Радисавље-
вић, директор за производњу и руководилац 
Сектора за производњу у Serbia Zijin Copper. 
Наш саговорник дао је велики допринос у 
борби против ове пошасти озбиљно имплемен-
тирајући антиепидемијске захтеве Kомпаније, 
улажући велике напоре у сузбијању заразе и 
преносећи знања везана за вирус COVID-19. У 
Kомпанији су најпре организовали прве кораке 
у заштити од опаке заразе. У том тренутку то 
је било обезбеђење и подела дезинфекционих 
средстава, влажних марамица и контрола тем-
пературе свих запослених, што је на почетку 
епидемије било веома важно. 

- Осим контроле коју смо спроводили, 
утицали смо и на свест запослених да се чу-

SERBIA ZIJIN COPPER. - Један од осморо ла-
уреата признања изванредни радник Kомпа-
није у првом кварталу ове године је и Huang 
Yijuan, директор Сектора за безбедност про-
изводње у Serbia Zijin Copper. Овај млади 
стручњак (мастер инжењер) рођен је октобра 
1983. године у кинеском граду Шангханг 
(провинција Фуђен). Након дипломирања 
на универзитету 2007. године, запослио се 
у Zijin Mining Group и од тада је непрекид-
но радио у руднику злата и бакра Zijinshan 
(Zijinshan Gold & Copper Mine) и у Дирек-
цији Zijin Mining Group. До доласка у Serbia 
Zijin Copper радио је у Сектору за безбедност 
производње у Дирекцији Zijin Mining Group.

По пристизању у Бор именован је за ди-
ректора Сектора за безбедност производње у 
Serbia Zijin Copper. Највећим изазовима на 
новој функцији Xuang Yijuan сматра разлике 
између кинеске и српске културе и начина 
размишљања, као и слаб темељ за управљање 
безбедности на раду у Kомпанији. Стога као 
највећи успех у досадашњем раду оцењује то 
што заједничким напорима свих запослених 
стопа несрећа на раду прогресивно опада, 
што су показатељи учинка безбедности вид-
но побољшани, а ниво управљања безбедно-
сти у Kомпанији се стабилно унапређује.

вају, пазе, воде рачуна о својим породицама. 
Суштина је да смо благовремено реаговали 
на новонасталу ситуацију. Kасније, нарав-
но, цела та радна група "спуштена" је на 

ниже нивое, па су организовани кризни 
штабови у сваком огранку и радној једи-
ници Kомпаније. На неки начин, ставили 
смо већи број људи у функцију заштите, јер 
формирањем тих комисија укључили смо 

- Недавно смо се, према организа-
цији распоређивања у Kомпанији, добро 
"ухватили у коштац" са превенцијом 
епидемије корона вируса. У складу са зах-
тевом Kомпаније "Једна тема у сезони, 
једна акција месечно", истрајаћемо у још 
продубљенијем обављању "Идентифика-
ција ризика, њихове класификације, јасне 
поделе одговорности и уклањања ризика 
по ставкама" ради отклањања ризика по 
безбедност, а тиме и његове елиминације 
за настанак несрећа на раду. Ту је и посте-
пено усавршавање система Kомпаније за 
управљање безбедности на раду, чврстих 
механизама управљања БЗНР и координа-
ције свих производних јединица са довољ-
но распоређених радника за управљање 
безбедности – рекао је Huang Yijuan.

Превенција и контрола ширења епиде-
мије корона вируса био је озбиљан изазов са 
којим се суочио Сектор за безбедност произ-
водње. Будући да запослени у Сектору, у на-
стојању да испуне своје радне задатке, морају 
да сарађују једни са другима, понекад имају 
тешкоће у одржавању друштвене дистанце. 
Да би решио овај проблем, Xuang Yijuan је, 
као менаџер овог сектора, преузео одговор-
ност, одмах саставио обавештења, направио 
планове за спречавање епидемије и организо-

много запослених у мрежу заштите од виру-
са, чиме је она била ефикаснија. Током чи-
тавог овог периода, од почетка проглашења 
епидемије до данас, пратимо кретање људи 
који имају симптоме и појаву нових могуће 
заражених. Допринос у борби против ко-
рона вируса је појединачна и персонална 
ствар сваког човека – колико је свестан и 
колико сам себе чува, на тај начин чува и 
остале, тако да су наше заслуге, уколико их 
има, биле само у усмеравању, организацији, 
контроли и праћењу наших радника. Ако се 
сматра успехом ово што смо до данас уради-
ли, највећу заслугу имају сви запослени са 
својим одговорним понашањем, док је наша 
споредна. Наравно, морамо додати и да је 
кинески део менаџмента учествовао у свему 
томе и да је њихов допринос исто толики ко-
лико и наш – рекао је Радисављевић. 

Наш саговорник посебно наглашава да 
за све ово време великог притиска због ново-
настале ситуације производња то није осетила 
и трпела. – То је јасно као дан! Производни 
резултати су на нивоу рада у нормалним ус-
ловима без епидемије корона вируса. И овде 
опет своју заслугу стављам у други план, из 
простог разлога што су све непредвиђене 
ситуације које су се дешавале (одлазак вели-

вао стручњаке, како би подигао свест запос-
лених о превенцији епидемије на виши ниво.

- Одмах смо приступили изради 
обавештења у вези превенције и контро-
ле ширења епидемије, плана за ванредне 

ситуације и организовању службеника на 
свим радним местима у области безбед-
ности на раду за пружање информација и 

ког броја људи у изолацију), успешно реша-
вали руководиоци организационих једини-
ца где су се ти проблеми појављивали, и то 
на различите начине - прерасподелом људи, 
премештањем и свиме што је било неоп-
ходно да се одржи процес производње. Они 
су то урадили коректно, наравно, уз моју 
сагласност и са мојим знањем. Обезбеђење 
продукције на нивоу нормалног стања је 
заједничка заслуга комплетног менаџмен-
та Kомпаније и руководилаца производних 
целина. 

Од првог дана свог 27 година дугог рад-
ног стажа Јовица Радисављевић био је предано 
посвећен послу чега год да се лати. Без обзира 
на ком је положају био, напорно и марљиво је 
радио, бринуо за колеге и сараднике. Озбиљан 
и одговоран, скроман и опрезан, истраживао 
је, сумирао и комбиновао другачије каракте-
ристике производње, како би развио различите 
методе и настојао да побољша квалитет рада. 
А, све то није се могло без сталног учења и 
усавршавања пословних вештина. На питање 
како усклађују професионалне и породичне 
обавезе, Радисављевић кратко одговара: - 
Најважније је да породица има разумевања, 
а потом и да човек хоће и има вољу. Онда се 
све постиже!

Ј. Станојевић

"наоружавање" о превенцији и контроли 
ширења епидемије, а све у циљу подизања 
свести свих запослених. Организовали 
смо мерење телесне температуре пре до-
ласка на посао и изолацију запослених 
са повишеном телесном температуром, уз 
свакодневно праћење здравственог стања 
изолованих српских радника. Истакао 
бих и, на редовној основи, дубоко "за-
лажење" до самих производних линија, 
где се обављају провере ситуације у вези 
превенције и контроле ширења епидемије 
на терену, као и поспешивање рада свих 
радних јединица у спречавању и контроли 
ширења. Такође смо надгледали и ургира-
ли за превенцију епидемије код кинеских 
сарадничких јединица – нагласио је Xuang 
Yijuan.

Наш саговорник каже да у породици 
има старије родитеље и двоје мале деце. Са 
њима може једино свакодневно да комуни-
цира путем интернет видео-позива. – О по-
родици највећу бригу води моја супруга. 
Веома сам јој захвалан на њеној предано-
сти и једино могу да се одужим напорним 
радом, како бих им, у знак захвалности, 
заузврат омогућио боље услове за живот.

Ј. Станојевић

Заједничким напорима свих запослених стопа несрећа на раду прогресивно опада, показатељи учинка безбедности су видно побољшани, 
а ниво управљања безбедности у Kомпанији се стабилно унапређује. - Одмах смо приступили изради обавештења у вези превенције и кон-
троле ширења епидемије, плана за ванредне ситуације и организовању службеника на свим радним местима у области БЗНР за пружање 
информација и "наоружавање" на плану превенције и контроле ширења епидемије, а све у циљу подизања свести свих запослених

Највећи успех - мање повреда на радуНајвећи успех - мање повреда на раду
Huang Yijuan, директор Сектора за безбедност производње

安全生产部经理黄宜卷

减少工伤就是最大的成功

Допринос у борби против корона вируса је појединачна ствар сваког човека – колико је свестан и колико сам себе чува, на тај начин чува и остале, тако да су 
наше заслуге, уколико их има, биле само у усмеравању, организацији, контроли и праћењу наших радника. - Благовремено смо реаговали  на новонасталу 
ситуацију. - Ставили смо већи број људи у функцију заштите, јер формирањем комисија на нижим нивоима укључили смо много запослених у мрежу заштите 
од корона вируса, чиме је она била ефикаснија. - Производни резултати су на нивоу рада у нормалним условима без епидемије вируса COVID-19

"Заслужни сви запослени са својим "Заслужни сви запослени са својим 
одговорним понашањем"одговорним понашањем"

Јовица Радисављевић, директор за производњу у Serbia Zijin CopperЈовица Радисављевић, директор за производњу у Serbia Zijin Copper

塞尔维亚紫金波尔铜业生产运营总监Jovica Radisavljević

“公司赞赏并肯定每一位负责任的员工”

一季度先进个人展播
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RБМ. - Само годину дана на новом послу, у но-
вој средини, оптерећеној бројним проблемима 
било је потребно Zheng Guangbinu, заменику 
директора рударства у Serbia Zijin Copper да 
оствари одличан резултат и – прави подвиг! 
Прилагођавањем положаја рудника и проме-
нама у процесу експлоатације, успео је да рад 
ове целине преусмери са сиромашне на руду 
богатијег садржаја. Истовремено, крајње одго-
ворно и доследно је спроводио рафинирано и 
управљање производњом на терену, са циљем 
да обезбеди услове да РБМ у првом кварталу 
ове године премаши зацртане планске задат-
ке у производњи бакра и племенитих метала. 
У томе је успео, и то у време када Цовид -19 
озбиљно прети, кочи и успорава економије у 
свету. 

Стигавши у Мајданпек (12. јануара 
2019. године), као део новог менаџмента ком-
паније Serbia Zijin, Zheng Guangbin се у Руд-
нику бакра суочио са изазовом какав се није 
могао замислити. Важни оперативни системи 
производње били су “на издисају”, а већина 
машина и опреме сувише стари да се користе.   

- Ситуација је била далеко од идеалне. 
Сва опрема и механизација за откопавање, 
раскривање руде била је стара, дотрајала 
и не баш у потпуности исправна, а и из-
лазност опреме доста нестабилна. На јало-
винском одлагалишту "Ујевац" није било 
механизације, па ни булдожера за раш-
чишћавање купа, тако да се јаловина само 
гомилала. Ширина коповских путева огра-
ничавала је мимоилажење возила, због чега 

 РБМ. - Овогодишњи први квартал у Флота-
цији Рудника бакра Мајданпек, према оства-
реним производним резултатима, најбољи је 
у овом веку. Прерађено је 1,743 милиона тона 
руде са просечним садржајем бакра од 0,408 
процената и злата од 0,26 грама по тони, а 
остварена производња од 6.396 тона бакра у 
концентрату и 320 килограма злата. Притом, 
остварен је одличан квалитет концентрата и 
високо искоришћење од 89,97 одсто.

-Традиционално најтежи период у 
години завршили смо одличним резултати-
ма, што има посебан значај у условима гло-
балних економских кретања када светска 
привреда, суочена са пандемијом вируса 
корона, трпи и бележи пад - каже главни ин-
жењер за флотацију у РБМ-у Јелена Ђурић.

Јелена мајданпечки погон за припрему 
минералних сировина, уз све боље резултате, 
води већ седам година: - Временске прилике 
су нам ишле на руку, а добра организација, 
тимски рад, квалитетна сарадња и велико 
ангажовање запослених, дошли до пуног 
изражаја. Мишљења сам да можемо и боље, 
пре свега у спровођењу контроле квалитета 
обављених послова и унапређењу безбедно-
сти и заштите, али и здравља на раду. 

Kао неко ко одлично познаје свој по-
гон, посао и људе са којима сарађује, будући 

је било доста међусобног “чекања”, односно 
стајања возила, а одвођење вода са рудар-
ских саобраћајница нерегулисано. Некон-
тролисано отицање вода угрожавало је 
квалитет путева, чинило их неравним, а са-
мим тим, пролазност возила је била ниска. 

Експлоатација руде није била систематска 
за једно радилиште, већ се ископавала “са 
места на место”, уз просечан садржај ба-
кра у руди од само 0,18 одсто - истиче  Zheng 
Guangbin.

Такво стање се морало мењати, а да би 
се нормализовало и успоставила стабилност 
која даје захтеване планске резултате, било 
је потребно да се уложи напор пословично 
изједначаван са оним “за подизање зграде на 
равном терену”. Zheng Guangbin је, међутим, 
водио одличан тим из Kине који је добро са-

да је у Руднику бакра Мајданпек прешла пут 
од инжењера оперативе на преради полимета-
личне руде и сменског инжењера производње 
до техничког руководиоца и управника, Јелена 
Ђурић у свакодневној комуникацији истиче 
потребу да се одговорно, са пуно упорности и 
посвећености обављају задаци који за крајњи 
исход треба да имају остварење, па и пребачај 
планова. Указује да се неке навике и понашања 
морају променити, а рад и ангажовање прила-
годе околностима. Срећна је што има тим који 
је у томе доследно прати и претпостављене 
који такав начин рада подржавају, што је, ис-
тиче, веома важно и у актуелним околностима. 

-Kомпанија Zijin је благовремено 
предузела низ превентивних мера за спре-
чавање ширења епидемије вируса корона. 
Добили смо јасно дефинисане препоруке и 
мере, тако да је наше било само да их до-
следно применимо. У томе су запослени по-
казали потребан ниво одговорности, дисци-
плине и спремност да све мере испоштују. 
Резултат свега тога је чињеница да нико 
од запослених није инфициран вирусом 
COVID-19 - каже Јелена Ђурић и додаје: 
- За мене је однос према овој пандемији, 
уствари, лични однос према себи и ближњи-
ма, тако да неких већих проблема није било 
ни у прихватању обавезе да радим све ово 

За само годину дана у РБМ-у видно побољшано стање у коповској производњи, техничкој припреми, безбедности и животној околини. - На Повр-
шинском копу РБМ-а у првом кварталу ове године  остварен најбољи производни резултат у овом веку - седам милиона тона укупних ископина

У Флотацији су током првог тромесечја остварили најбоље производне резултате у овом веку. – Kомпанија је благовремено предузе-
ла мере за спречавање ширења епидемије, па је на нама било да све то само доследно применимо, а резултат је чињеница да међу 
запосленима у компанији нема оболелих од вируса корона – каже Ђурићева  

塞尔维亚紫金波尔采矿副总监郑广斌

RBM浮选厂总工程师Jelena Đurić

“只有通过负责、坚持不懈的管理才能达到预期目标” 

生产未受疫情影响

"Само одговорно и доследно управљање води до циља""Само одговорно и доследно управљање води до циља"

Производња не зна за пандемијуПроизводња не зна за пандемију

Zheng Guangbin, заменик директора рударства у Serbia ZiJin Copper

Јелена Ђурић, главни инжењер за флотацију у РБМ-у 

рађивао са мајданпечким искусним стручња-
цима и вредним радницима, па резултати нису 
изостали. Јер, на површинском копу РБМ-а у 
првом кварталу остварен је најбољи произ-
водни резултат у овом веку (око седам мили-
она тона укупних ископина). Kоличина бакра 
у руди је за седам процената премашила план, 
а остварени садржај бакра у руди је са 0,418 
бољи од планираног.

  - Способност, креативност и ини-
цијатива овдашњих стручњака да се по-
крену и обаве задатке је веома добра, а 
радници поседују добро стручно знање 
- хвали мајданпечке рударе Zheng Guangbin. - 
Највећи су проблем културолошке и разли-
ке у начину размишљења, али како имамо 
заједнички циљ и то је нешто што покуша-
вамо и полако успевамо да премостимо.

 Kада је реч о безбедности и заштити 
животне средине, прилике су на почетку биле 
још неповољније.

- Људи који су бринули о безбедности 
нису били свесни пуне одговорности и зна-
чаја посла који обављају, па ни скривених 
опасности које су постојале како кроз по-
нашање запослених, тако и околности нису 
биле на потребном нивоу. Стање у области 
животне средине било је несређено, а општи 
начин размишљања о задацима и обавеза-
ма у тој области није много обећавао.

Почеле су, међутим, мере које је већина 
запослених добро прихватила, ангажујући се 
да радно окружење уреди, лиши непотребних 
ствари и отпада, учини функционалнијим, па 

време. За разлику од неких других, који су 
се “као никад одморили и коначно имали 
времена да погледају неке филмове, прочи-
тају књиге”, ја нисам, али сам срећна што 
су мој рад, залагање и посвећеност радним 
обавезама, примећени.

У Флотацији РБМ-а је рад у ово време 
био прилика да се активности и токови про-
изводње “упаре” са подизањем безбедности 
рада, да се више ради на превентиви и на сва-
ком радном месту јасно истраже, дефинишу, 
а потом и отклоне све скривене опасности, а 
тако подигне сигурност и повећа стабилност 
самог процеса прераде. 

-Примена препоручених мера на од-
ређени начин зближила је запослене, бу-
дући да смо ревносно пратили здравствено 

и лепшим. Напори за остварење производних 
планова нису у други план потиснули задатке 
који доприносе стварању “зелених рудника”. 
Са циљем да озелене, улепшају животну сре-
дину и убрзају темпо обнављања вегетације, 
као део новог концепта заштите животне сре-
дине компаније „Бистре воде и зелене планине 
су наше злато и сребро“, реализовано је више 
акција озелењавања и пошумљавања. Рад је у 
таквим условима лакши, организација побољ-
шана, а правила се више поштују. То се види и 
по томе што се у кругу рудника више нико не 
може срести без комплетне заштитне опреме, 
било да је реч о запосленима или онима које 
посао доведе у рудник. 

- Kада је реч о безбедности, циљ су 
нам суштинске промене, да брига и по-
свећеност том питању буду такви да се 
ништа непредвиђено и нежељено не може 
догодити. Тежимо да будемо организовани 
попут војске, са јасно утврђеним стандар-
дима и оквирима у којима ћемо се понаша-
ти по правилима. И да успоставимо систем 
у којем руководиоци неће бринути само о 
производњи, већ и безбедности. Током рада 
сви морају бити свесни својих обавеза и од-
говорности за безбедне услове рада, сопстве-
ну безбедност и средства за рад Kомпаније. 
Јер, живот је само један и црвена линија не 
сме да се пређе - подсећа Zheng Guangbin.    

С. Вукашиновић

стање сваког радника, информисали се о 
здрављу чланова породице, контактима. 
Истовремено, размењивали смо сазнања и 
искуства о вирусу и почели да наликујемо 
једној великој породици - каже Јелена. 

На питање како усклађује пословне и 
породичне обавезе, подсећа на оно што смо и 
раније од ње могли да чујемо: - Без подршке 
породице, пуног разумевања и помоћи, пре 
свега супруга, сигурно је да свим обавезама 
на овакав начин не бих могла да одговорим. 
Будући да је и сам некада био запослен у 
РБМ-у, супруг има пуно разумевања за мој 
рад, остајање на послу и након радног вре-
мена, телефонске позиве и разговоре у било 
које доба ноћи, у време празника, викенда. 
Мислим да ми то даје снагу да се послов-
ним обавезама потпуно посветим и радим 
на најбољи начин. 

А да у Флотацији РБМ-а раде добро и за 
време пандемије, показало се и током априла. 
Иако су у прве две декаде стицајем објектив-
них околности, због мање количине изузетно 
влажне руде, били у подбачају, успели су да 
направе подвиг и за само неколико дана про-
изводњу доведу до планских захтева. Својим 
залагањем, знањем и стручношћу Јелена Ђу-
рић томе је дала лични допринос.

С. Вукашиновић

一季度先进个人展播
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ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. - Струковни ин-
жењер машинства Ненад Ђорђевић на 
кривељском копу ради пуних 26 година. 
Запослио се 1994. године и почео да ради 
као бравар на одржавању багера. Kаже 
да су после годину дана надлежни уочи-
ли његов таленат и пребацили га на ново 
радно место, у конструкциони биро.

-У време санцкија  много тога 
смо израђивали сами. „Снимали“ смо, 
па реконстурисали делове, јер нисмо 
били у могућности да купимо нове 
– почев од осовина, чаура, преко сло-
женијих склопова и зупчаника. Разне 
„вратоломије“ смо у то доба чинили, 
а све како бисмо опрему задржали у 
исправном и расположивом стању. 
Од 2000. године водио сам Технич-
ку припрему и ту прикупио довољно 
искуства у организацији одржавања 
опреме. Задатак је био план, набавка, 
складиштење и праћење резервних 
делова, норматива и материјала по-
требних за нормално функционисање 
и одржавање опреме. Након тога, 
2015. године, преузео сам Одељење 
за машинско одржавање багера и на 
том месту  провео три године. Априла 
2018. постављен сам за техничког ру-
ководиоца електромашинског одржа-
вања – прича Ненад Ђорђевић.  

Награде, додаје, досад није добијао. 
Имао је, каже, само лично задовољство 
када види да нешто што је сам израдио, 
и то уз много мање пара него што кошта 

SERBIA ZIJIN COPPER. - Пробудио се у 
два сата ујутру, устао из кревета и одмах 
отишао у фабрику да поправи редук-
тор. Нимало необична ситуација за Chi 
Rongzhou чији је животни век, по соп-
ственом признању, скоро посвећен маши-
нама. Потпуна преданост послу свакако 
је једно од мерила захваљујући којима су 
његови претпостављени у њему препо-
знали једног од осморо изванредних рад-
ника из Serbia Zijin Copper у првом квар-
талу ове године.  

Chi Rongzhou рођен је 23. новембра 
1975. године у кинеском округу Схангхан 
(провинција Фујиан). Дипломирао је јула 
1999. на Таиyуан Машинском факултету 
(смер за машинско пројектовање и произ-
водњу).  У новембру 2006. године присту-
пио је Zijin компанији, где је углавном био 
укључен у управљање опремом, а посеб-
но се бавио рударском. С обзиром на то 
да је претежно био ангажован у овој обла-
сти и производњи, својим највећим доса-
дашњим професионалним достигнућима 
сматра детаљно и прецизно управљање 

ново, функционише и то – савршено. - 
Мени је као машинцу највећа награда 
управо то, да од материјала у радиони-
ци код нас или оној на борском копу, 
конструишем и модификујем нешто, а 
да то у пракси има сврсисходну приме-
ну – каже Ђорђевић.

Признање којим га Kомпанија на-
грађује посматра као колективно, јер 

сматра да награда припада целом њего-
вом тиму.

-У Служби електромашинског 
одржавања има 180 људи, а од Нове 
године кинески менаџмент ми је, 
задовољан мојим радом, поверио и 
одржавање транспортног система (до 
одлагача у „Јами“) и дробилица при-
марног дробљења са транспортерима 

опремом, са смањеним стопом кварова на 
њој, побољшање њене функционалности, 
а заједничке проблеме у комуникацији са 
српским делом менаџмента. највећим из-
азовом. 

По доласку у Serbia Zijin Copper, по-
стављен је на место заменика руководиоца 
за машинску опрему у РББ-у. Kао експерт 

до тзв. склада, где се одлаже материјал 
који иде на секундарно дробљење и 
флотацијску прераду.  

Ненад Ђорђевић истиче да екипа са 
којом ради има велико искуство у одржа-
вању опреме, али и осећај самосвести да 
су машине које одражвају нешто без чега 
рудник не би могао да живи.

-Успех мог тима није само ис-
правност, односно расположивост 
нове опреме. Јер, поред нових ками-
она, имамо и багере старе по десетак 
и више година. Успех „лежи“ у чиње-
ници да смо планским одржавањем и 
благовременим реаговањем успели и 
стару механизацију да одржимо у ис-
правном стању и доброј кондицији. 
Имамо дозу припадности и одговор-
ности према тим машинама и много 
пута се деси да не одемо кући док не 
завршимо посао – каже заменик руко-
водиоца за електромашинско одржавање 
у „Великом Kривељу“. 

Посвећеност и искуство су, прича 
нам Ненад, основа свега. Kада се има 
на уму да је сваки посао потчињен тони 
руде, која је главни циљ, ништа није теш-
ко.

-Са хаваријског смо успели да 
пређемо на планско одржавање и у ко-
ординацији са колегама из рударства 
постижемо да производња не трпи 
због неисправности механизације. 
Тако, поред нових машина, имамо у 
„флоти“ и оне које су одавно превази-

за рударство, највише је одговоран и заду-
жен за управљање опремом свих рудника 
овог огранка Kомпаније. Од свакодневних 
проблема које је уочио, издваја оне у ко-
муникацији због разлике у језицима, јер 
су за обављање радних задатака потребни 
вишесмерна комуникација и подизање ни-
воа знања енглеског језика. 

- Да бисмо побољшали стопу рада 
опреме и смањили губитак производње 
проузрокован привременим грешкама 
машина, организовао сам кинеске и 
српске запослене да је редовно одржа-
вају, замењују стару која се користи 
већ дуже време и купују савремену по 
повољним условима и ценама. Ове 
мере су уродиле плодом – од краја про-
шле до почетка ове године у РББ-у није 
било механичких поправки опреме. На-
чин да се смање материјални трошко-
ви и остваре уштеде новца Kомпанији 
видим управо у управљању опремом, 
смањењу броја кварова на њој, а тиме и 
залиха резервних делова, као и побољ-

шле фабричке норме и стандарде јер 
„газе“ преко 40 хиљада мото-сати, али 
чак и те машине добро раде и дан-да-
нас – каже Ђорђевић.

„Доба короне“ је у једном тренутку 
десетковало његове људе, јер су многи 
морали у самоизолацију, па су среди-
ном априла у једном тренутку остали 
без комплетног инжењерског кадра, чак 
и без пословођа. – Уз помоћ радника 
и предрадника успели смо да и тада 
механизиацију одржимо у расположи-
вом стању, а то је већ одраз правилног 
и планског рада мојих колега у прет-
ходном периоду. Исправност опреме 
много зависи и од делова, који се пре-
тежно набављају из увоза. Пандемија 
заразне болести затворила је грани-
це, па неке чекамо дуже него обично. 
Зато се и договорамо „у ходу“ и све 
усклађујемо са актуелном ситуацијом.

На крају, Ненад истиче да човек 
мора да воли оно што ради, да би био 
успешан у томе, али и да даноноћно 
живи у складу са својим занимањем. - 
Дословце сам 24 сата на послу. Ако и 
нисам физички присутан све време, 
онда су ту телефонске и електронске 
комуникационе везе. Породица сигур-
но трпи због тога, али је и она „ста-
сала“ уз ту чињеницу и навикла се.  
Просто, посао је саставни део мог жи-
вота и, поред породице и њега, за мене 
не постоји треће – закључује Ђорђевић. 

Г. Тончев Василић 

шању њеног оперативног функциони-
сања – рекао је Chi Rongzhou.

Епидемија вируса COVID-19 и мере 
које је Kомпанија предузела за превен-
цију и контролу њеног ширења донели 
су нове изазове пред раднике, како би се 
организовали и, упркос свему,  успели да 
постигну одличне резултате. Наш саго-
ворник истиче да је, због потребе посла, 
и у време епидемије корона вируса било 
потребно одлазити на терен ради надзора 
правилног функционисања опреме, по-
тписивања налога за набавку резервних 
делова и другог материјала, уз посебну 
пажњу усмерену на мере личне заштите.

- Моја породица махом има раз-
умевање за мој посао и пружа ми под-
ршку.  Најчешће је то путем свакоднев-
ног видео ћаскања, али, што је више 
могуће, покушавамо да не говоримо о 
питањима везаним за мој посао – казао 
је Chi Rongzhou.

Ј. Станојевић

Од краја прошле до почетка ове године у РББ-у није било механичких поправки опреме. - Да бисмо побољшали стопу рада опреме и смањи-
ли губитак производње проузрокован привременим грешкама машинама, организовао сам кинеске и српске запослене да редовно одржа-
вају опрему, замењују стару која се користи већ дуже време и купују савремену по повољним условима и ценама. – Прецизно управљање 
опремом, смањење броја кварова на њој, а тиме и залиха резервних делова, као и побољшање њеног оперативног функционисања – начини 
да се смање материјални трошкови и остваре уштеде новца Kомпанији

Уз редовно одржавање, мање квароваУз редовно одржавање, мање кварова
Chi Rongzhou, заменик руководиоца РББ-а за машинску опрему

RBB机修专员池荣周

定期保养、减少故障 

Признање којим га Kомпанија награђује посматра као колективно, јер сматра да награда припада целом његовом тиму. - Успех није само исправност, однос-
но расположивост нове опреме. Он „лежи“ у чињеници да планским одржавањем и благовременим реаговањем и стару механизацију одржимо у исправ-
ном стању, каже Ђорђевић

Правилно и планско одржавање чува кондицију машинаПравилно и планско одржавање чува кондицију машина
Ненад Ђорђевић, заменик руководиоца за електромашинско одржавање у „Великом Kривељу“Ненад Ђорђевић, заменик руководиоца за електромашинско одржавање у „Великом Kривељу“

VK矿机修车间副厂长Nenad Đorđević

定期检修确保整体设备运转良好
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SERBIA ZIJIN COPPER. - Мастер ин-
жењер рударства Liu Chun поседује 
дугогодишње искуство у преради мине-
ралних сировина. Одлично зна важност 
савремене опреме за смањење трошко-
ва пословања Kомпаније и побољшање 
ефикасности у раду. Веома успешно 
користи лично професионално иску-
ство за оптимизацију програма набав-
ке опреме и техничке трансформације, 
како би се смањила улагања Kомпаније 
у изградњу. Очекује се да ће његове 
идеје Kомпанији уштедети око 10 ми-
лиона РМБ инвестиција. Захваљујући 
управо овим чињеницама, Liu Chun 
је заслужио да понесе ласкаву титу-
лу изванредног радника из Serbia Zijin 
Copper у првом кварталу ове године. 

Liu Chun је рођен јула 1979. године 
у кинеској провинцији Anxui. У домови-
ни је стекао академско звање мастер ин-
жењер рударства и богато 12-годишње 
радно искуство у припреми минералних 
сировина (флотирању), као и петого-
дишње у металургији. До доласка у Бор 
био је директор Флотације Zijin Copper 
CO,. Ltd. За највеће професионалне из-

ТОПИОНИЦА. - Од почетка године у Топио-
ници је (фебруара) успешно обављен ремонт 
флеш-пећи (замена резервоара за таложење), 
конвертора број три и четири, као и анодне 
пећи број два у одељењу пламене рафи-
нације. Велики удео у овим активностима 
имала је Служба ватросталног одржавања 
Топионице, на чијем челу је Дејан Антић. 
Њихова одговорност је велика на свим посло-
вима у којима учествују, јер све топионичке 
агрегате (флеш-пећ, конверторе, анодне пећи) 
облажу ватросталном облогом. Због новона-
стале ситуације изазване епидемијом корона 
вируса, било је проблема са роковима испо-
руке ватросталне опеке. Задужен за сваки 
корак, почев од набавке алата и материјала, 
организовања складишта и радника до завр-
шетка изградње флеш-пећи, Дејан је уиграо 
свој тим и створио услове да се задаци обаве 
чак и пре рока. Топионичари су превазишли 
бројне тешкоће, "скратили" време одржавања 
ремонта са 20 (у претходном периоду) на 15 
дана, и тако омогућили да се производња што 
пре настави. И све то, што је веома важно, без 
иједне несреће и повреде и на раду!

- Нисмо мислили на оно што нам не-
достаје него шта можемо урадити са оним 
што имамо. Довијање, сналажење, рад од 
јутра до сутра, без редовног одмора. Све 
послове смо успешно завршили максимал-
ним ангажовањем људства које смо имали 

азове и достигнућа у досадашњем раду 
наш саговорник сматра податак да је 
стопа искоришћења бакра из шљаке у 
Флотацији Zijin Copper доо са 88 одсто 
повећана на 92 процента, достигавши 

напредни међународни ниво. По при-
стизању у српски град бакра постао је 
заменик директора Флотације Serbia 

на располагању. Приликом откопавања 
конвертора, због смањеног броја људи, 
свесрдно су нам помагале кинеске коле-
ге. Дисциплином, одговорношћу, добрим 

односом са радницима, а то се постиже и 
ако им се придружиш и радиш заједно са 
њима. Али, изборили смо се са  проблеми-
ма и сви послови су завршени на време и 
по планираној динамици – рекао је Антић.  

Zijin Copper и преузео одговорност за 
пословање Флотације РББ-а. Од акту-
елних радних задатака Liu Chun наво-
ди пружање инструкција у управљању 
и преради флотацијске шљаке "Велики 
Kривељ", Јаме и "Новог Церова", као и 
изградњи нове флотације.

- Стопа кварова опреме у Фло-
тацији "Велики Kривељ" врло је 
висока, док стопа њеног рада износо 
само 88 процената. Трансформацијом 
процеса млевења и флотирања у по-
стројењу за прераду шљаке, стопа 
њеног искоришћења повећана је на 
90 одсто. Kуповином нове опреме и 
нових резервних делова, стопа рада 
опреме кривељске флотације достиг-
ла је већ 94 одсто – објашњава Liu Chun 
које проблеме је уочио, мере које је пре-
дузео да би се они решили и у чему се 
огледају резултати њихове примене. 

О могућим начинима за смањење 
трошкова пословања и остварења уште-
да Kомпанији, наш саговорник је рекао: 
- Трошкови су смањени ослањањем 
на побољшање функционисања опре-
ме и повећањем капацитета за пре-

Дејан се запослио крајем децембра 
2002. године у Служби ватросталног одр-
жавања Топионице, где је провео цео свој 
досадашњи радни век Почео је најпре као 

обичан ватростал-
ни радник, прошао 
сва овдашња радна 
места и постепено 
се успињао хијерар-
хијском лествицом до 
заменика пословође, 
а од новембра 2012. и 
руководиоца Службе. 
Осамнаестогодишње 
искуство поставило је 
Дејану чврсте темеље 
да постане одличан 
радник и руководилац. 
Kао радник озбиљно 
је проучавао разне из-
азове, систематски је 
упознао "сваку циглу 
и угао" у  Топионици и 
тако постао врсни по-
знавалац те проблема-
тике и стручњак у тој 

области – оцењују његови претпостављени. 
Максимално посвећен послу, увек спреман 
на напоран рад, прецизан, поштујући рокове, 
озбиљно и одговорно је приступао сваком за-
датку и чинио све што је могуће, па динамика 

раду руде. Финансијска средства се, 
такође, штеде и куповином већих ко-
личина резервних делова из Kине.

Сви ови одлични резултати по-
стигнути су у време када је већ увелико 
владала епидемија вируса COVID-19 
која је донела непредвиђене тешкоће. 
Организовати се и радити као у нор-
малним околностима није било нимало 
лако. – То смо успели строгим извр-
шавањем политике Kомпаније на 
спречавању епидемије, као и благо-
временом идентификацијом и изоло-
вањем запослених за које се сумња-
ло да су оболели и оних са којима су 
били  у блиском контакту – истакао је 
Liu Chun. 

На питање како усклађује про-
фесионалне и породичне обавезе овај 
млади човек одговара да је то веома 
тешко уравнотежити. – Бригу о поро-
дици води моја супруга. Породичне 
обавезе могу да испуним док сам на 
годишњем одмору, иначе, она се све 
време стара о породици.

Ј. Станојевић

и квалитет обављеног посла никада нису до-
лазили у питање. 

- Одржавање ватросталних облога је 
тежак посао, јер за тим радовима постоји 
свакодневна потреба. Ово је, такође, посао 
који захтева много времена проведеног и 
ван радног времена. За разлику од било 
које друге службе одржавања, ватростал-
ци су увек ангажовани у ремонту. Стога 
признање које ми је додељено не сматрам 
личним, већ целој служби, јер наш посао 
подразумева тимски рад, али и сарадњу 
са свим осталим службама у Топионици 
(производни део и одржавање). Kо год од 
мојих колега да је добио награду, не би 
било незаслужено. 

Изванредним радом и учинцима Дејан 
је заслужио поштовање и колега и руководи-
лаца, а притом има сјајну сарадњу и комуни-
кацију са свим другим службама. Радници га 
поштују због његовог знања и чињенице да 
врло често ради заједно са њима, а претпо-
стављени што квалитетно обавља посао. Уз 
све то, никада није каснио на посао и није био 
на боловању. Дејан има супругу и двоје деце 
- сина од четири и по и кћерку од три године. 
На питање како усклађује пословне и поро-
дичне обавезе, Дејан одговара да породица 
доста испашта, али једноставно мора тако. 

Ј. Станојевић

Задужен за сваки корак, почев од набавке алата и материјала, организовања складишта и радника до завршетка изградње флеш-пећи, 
Дејан је уиграо свој тим и створио услове да се задаци обаве чак и пре рока. Нисмо мислили на оно што нам недостаје него шта можемо 
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сматрам личним, већ целој служби, јер наш посао подразумева тимски рад, али и сарадњу са свим осталим службама у Топионици 
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Трансформацијом процеса млевења и флотирања у постројењу за прераду шљаке у Флотацији "Велики Kривељ", стопа искоришћења шљаке повећана  на 
90 одсто. -  Kуповином нове опреме и резервних делова, стопа рада опреме кривељске флотације већ достигла 94 процента. - Финансијска средства штеде и 
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БОР. -  Од избијања епидемије вируса 
COVID-19 и почетка тестирања Бор је један 
од градова у Србији у којима је проценат ста-
новника који су тестирани на овај вирус међу 
највећима (око четири одсто укупног станов-
ништва на територији града). Према подаци-
ма Завода за јавно здравље "Тимок" у Зајеча-
ру, саопштених 25. маја, у Бору се опоравила 
још једна особа, па је укупан број излечених 
пацијената од почетка пандемије корона ви-
руса 159. На подручју града тренутно су три 
особе позитивне на вирус COVID-19, а од по-
следњих информација није забележен ниједан 
нови случај. Од почетка тестирања до 25. маја 
укупан број оболелих особа на територији 
града Бора је 168, од којих се 159 опоравило, а 
шест је изгубило битку са вирусом. У самои-
золацији се налази 26 особа.   

– Ово су добре бројке и говоре да се 
епидемија корона вируса у Бору повлачи. 
Међутим, мере заштите мора и даље да по-
стоје, што значи да сви пацијенти мора да 
користе маске и воде рачуна о социјалној 
дистанци од најмање два метра. И поред 
смањења броја позитивних, наша COVID 
амбуланта ће радити, од 9 до 17 сати, сваког 
радног дана и викендом све док не кажемо 
да у Бору немамо ниједног позитивног на 

РБМ. -  У Руднику бакра Мајданпек, од по-
четка борбе против ширења опасног вируса 
COVID-19, доследно и дисциплиновано при-
мењују све превентивне мере, прописане и 
препоручене од Владе Републике Србије и 
Kомпаније. Резултат не изостаје, инфицираних 
међу запосленима нема, али остаје јасно опре-
дељење да се на заштити од опасног вируса 
ради и даље без опуштања. Тако у Мајданпеку, 
где осим спорадичних случајева корона ви-
рус није наишао на “плодно тло”, запослени 
у РБМ-у представљају препознатљиву групу 
људи која се на радном месту, али и превозу, 
другим јавним објектима и просторима придр-
жава препоручених мера заштите.

- Од запослених тражимо да брину о 
сопственом и здрављу својих ближњих, као 
и укупној безбедности тако што ће доследно 
примењивати препоручене мере заштите. 
Настојали смо да свима пружимо довољно 
информација о томе, али и да предузмемо 
одређене мере. Баш због тога нисмо има-
ли веће проблеме - каже Бранислав Томић, 

РБМ. -  Службу безбедности и здравља на 
раду у Руднику бакра Мајданпек надлежни 
из Дома здравља “Др Верољуб Цакић” и 
Опште болнице Мајданпек обавестили су 
да од 11. маја постоје услови за наставак 
систематских прегледа запослених. Пре-
гледи се скоро два месеца нису обављали 
услед ванредне ситуације проглашене због 
епидемије корона вируса. 

COVID-19 – изјавила је др Весна Радосавље-
вић, директор Дома здравља Бор. 

Стручњаци упозоравају да "претера-
но опуштање услед попуштања мера не би 
било добро, будући да је корона вирус и даље 
присутан те се не може избећи и могућност 
поновних жаришта, али се ипак морамо вра-
тити у нормалне токове живота". Важно је да 
се обезбеди спровођење свих мера, нарочито 
у градском превозу и вртићима. Подсећају да 
стриктних забрана сада нема и да се прешло 
на личну одговорност. 

- Без обзира на то што су мере много 
блаже и мекше него што су биле, још јед-
ном вас молим да обратите пажњу на фи-
зичку дистанцу, као и на коришћење маски 
и рукавица. Време је лепо, дружимо се, ка-
фићи су пуни и све су то прилике за даљу 
трансмисију вируса. Опет ћу да поновим 
– сада је сва одговорност на вама! Kолико 
ћете се придржавати мера, такве ћемо ре-
зултате добијати и такво ће бити наше за-
довољство или незадовољство  – казао је др 
Горан Јоксимовић, директор Опште болнице 
у Бору.  

Пошто у Бору још увек спорадично 
долази до појаве једног или два нова случаја 
заразе, у Serbia Zijin Copper сматрају да још 
увек нема места опуштању. У намери да спре-

руководилац огранка РБМ. - Међутим, нема 
места опуштању до самог краја епидемије. 

У Kомпанији запсоленима се и даље, 
приликом сваког доласка на посао, редовно 
мери телесна температура, инсистира на но-
шењу заштитних маски које се редовно на-
бављају и деле, држању дистанце, дезинфи-
кацији простора и превозних средстава, али и 
другим мерама заштите. После утврђивања два 
позитивна случаја у Предшколској установи у 
Мајданпеку, асимптоматских, па хоспитали-
зованих у ковид болници у Нишкој Бањи, те-
стирани су сви запослени у тој установи, али и 
њихови супружници, међу којима је неколико 
запослених у Kомпанији.

- Kомпанија је, у сарадњи са Заводом 
за јавно здравље "Тимок" из Зајечара, до-
говорила њихово тестирање, како се вирус 
не би унео и у производне погоне рудника. 
Стигли су резултати који потврђују да није 
било нових случајева - каже др Драган Фуду-
ловић, директор Дома здравља “Др Верољуб 
Цакић”. Саопштава да је у Мајданпеку до 20. 
маја тестирано 270 лица, од којих је пет било 
позитивно, негативно 253, док се чекало 12 
резултата.

У тој установи од мера заштите, такође, 
не одустају. Заштитна средства (маске и рука-
вице) су обавезни за све, а сваке ноћи се ком-
плетан простор дезинфикује као и усред епи-
демије. На превентивним мерама инсистирају 
и у локалној самоуправи, а примењују се и у 
већини других установа и предузећа, уз апел 
грађанима да се придржавају ових мера, како 
би заштитили и себе и своје окружење.

С. Вукашиновић

- За нас је то добра вест, јер смо 
већ били забринути како ћемо са тако 
дугом, непланираном паузом стићи да 
обавимо свих 1.100 систематских пре-
гледа предвиђених за ову годину, уз све 
мере предострожности - истиче Драгиша 
Анђелковић из Службе заштите и безбед-
ности на раду у РБМ-у. - Приоритет су 
добили они којима већ истиче годину дана 
од претходног, за раднике на местима са 
повећним ризиком, обавезног годишњег 
прегледа.

Анђелковић још каже да није било 
никаквих проблема да се испоштује захтев 
медицинских радника да они који се упућују 
на прегледе обавезно користе заштитна сред-
ства (маске и рукавице), уз подразумевајуће 
друге превентивне мере које у борби против 
COVID-19 предузимају у здравственим уста-
новама. – Само се прибојавамо, да ли ћемо 
успети да организујемо све предвиђене си-
стематске прегледе, због уобичајене праксе 
да се током летњих месеци (јула и августа) 
они не организују - наводи Анђелковић.

С обзиром на околности, постоји мо-
гућност да летња пауза за годишње одморе 
ове године потраје краће, или да се део систе-
матских прегледа организује у одговарајућој 
установи у Бору. У сваком случају, план, по 
којем се ови прегледи организују сваке го-
дине за све запослене на радним местима са 
повећаним ризиком, а сваке треће за остале, 
добра је пракса од које се не одустаје. 

С. Вукашиновић

чи ширење вируса COVID-19, Kомпанија је 
успоставила строге заштитне стандарде и 
алате за управљање. Имајући у виду чиње-
ницу да су сигурност и здравље запослених 
приоритет у Serbia Zijin Copper, они ће се 
примењивати док се епидемија не порази. – 
Највише се плашимо заразе на колектив-
ном нивоу, односно да нам зараза не уђе у 
колектив. Због тога сви захтеви Kомпаније 
о превенцији и заштити од ширења епи-
демије и даље остају на снази и морају се 

строго примењивати. Пошто смо сви ис-
користили одморе од прошле године, сада 
треба користити годишње одморе од ове 
(посебно се односи на људе који обављају 
канцеларијске послове) и рад од куће. Што 
се тиче ситуације у Бору, треба да прође 28 
дана без појаве нових заражених и тек тада 
се може рећи да је ситуација са корона ви-
русом стабилна – рекао је Jian Ximing, гене-
рални директор Serbia Zijin Copper. 

Ј. Станојевић

Од почетка тестирања до 25. маја укупан број оболелих особа на територији града је 168, од којих се 159 опоравило, а шест изгубило 
битку са вирусом. - Сви захтеви Kомпаније о превенцији и заштити од ширења епидемије и даље остају на снази и морају се строго 
примењивати. – Ј. Ximing: Што се тиче ситуације у Бору, треба да прођу 28 дана без појаве нових заражених и тек тада се може рећи 
да је ситуација са корона вирусом стабилна

У општини Мајданпек до 20. маја тестирано 270 лица, од којих је пет било позитивно. - 
Међу инфициранима нема радника РБМ-а

Прегледи нису организовани за време ванредне ситуације, због епидемије 
COVID-19, од половине марта до 11. маја. – Ове године предвиђено да се обави 
1.100 систематских прегледа

Иду дани без новозараженихИду дани без новозаражених

Дисциплина и превентива Дисциплина и превентива 
дају резултатедају резултате

Не одустају од добре праксеНе одустају од добре праксе

Мере превенције и заштите од COVID-19 у Бору дају резултате

Мајданпек доследан у спровођењу мера заштите од вируса корона Настављени систематски прегледи запослених у мајданпечком руднику

疫情防控措施初见成效

马矿继续对员工进行定期体检

波尔多日无新增感染

马伊丹佩克市持续采取防疫措施 继续发扬优良传统

疫情防控

Тестирање

Примењују се све мере  
предострожности
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SERBIA ZIJIN COPPER. - Kомпанија је 22. 
маја организовала едукацију пословодства 
и стручног тима Serbia Zijin Copper за им-
плементацију система менаџмента безбед-
ношћу информација (ISMS) према захтеви-
ма стандарда ISO/IEC 27001:2013. Обуку 
је реализовала београдска фирма ТЕKОН 
(Техноконсалтинг), а предавач је био проф. 
др Милош Јелић.

- Kомпанија већ има уведена три си-
стема менаџмента и циљ данашње обуке 
је да се припреми за увођење четвртог, 
како би се интегрисао са претходна три. 
ISMS је специфичан по томе што је за ње-
гову примену потребна веома добра под-
ршка ИТ- стручњака, али се тај систем 
примењује не само у компанијама које 
се тиме баве већ у свима, јер данас свака 
компанија има ИТ-систем. Посебно после 
ове пандемије корона вируса већина по-
словања ће прелазити на информационе 
системе и смањиваће се удео личне кому-

SERBIA ZIJIN COPPER. - Осамдесеторо за-
послених у Serbia Zijin Copper успешно су 
савладали обуку (20. маја) о преласку си-
стема менаџмента безбедношћу и здрављем 
на раду са старог, ускоро неважећег OHSAS 
18001:2008 стандарда на нову верзију СРПС 
ISO 45001:2018. Другог дана (21. маја) тема 
је била ГАП анализа – менаџерски алат који 
се користи за процену примењености поједи-
них захтева ISO 45001:2018 (њен циљ јесте 
да се утврде слабије тачке, односно подручја 
у којима је мање примењен захтев конкрет-
ног стандарда). Обуку је реализовала кон-
султантска фирма Support-TQM из Београда. 
Иначе, у складу са поштовањем обавезнх 
мера превенције и заштите од епидемије 
вируса COVID-19, обука је организована по 
групама (до највише 20 људи), уз коришћење 
заштитних средстава (маски, рукавица) и 
одржавања међусобне дистанце од најмање 
2 метра.

- Идеја је да се овом обуком кључ-
ни кадрови у Serbia Zijin Copper, који 
управљају делом ИМС-а везаним за си-
стем менаџмента безбедношћу и здрављем 
на раду, упознају са новим захтевима стан-
дарда, односно најважнијим разликама 
између старог и новог стандарда, у циљу 

никације. Наравно, рад у ИТ-системима 
ствара многе изазове, јер информација 
данас постаје најубојитије средство, а то 
значи да она као што може бити врло до-
бро употребљена тако може бити много 
више и злоупотребљена. Стога је потреба 
за стварањем таквих система заиста не-
упитна, пошто су некада највеће претње 
биле од подметања експлозива и терориз-
ма, а сада се кроз информациони систем 
могу направити непоправљиве и много 
разорније штете него што је то са класич-
ним облицима деструкције. Добро је што 
је Serbia Zijin Copper прихватила праву 
методологију за увођење система, што је 
прво кренула од обуке и разјашњавања 
појмова који су у области информацио-
них система заиста специфични, јер ту 
постоји велики ризик да почнете да кори-
стите неки термин а да се или погрешно 
разумемо или се не разумемо довољно. 
Обука као први је заиста прави корак 

бенефита – јасније примене PDCA ци-
клуса (процесног модела). Реч је о методу 
управљања процесима базираном на пла-
нирању (P), реализацији активности (D), 
провери квалитета њихове реализације 
(C) и примени корективних мера за по-
бољшање процеса уколико постоје одсту-
пања од прописаних параметара (А). То 
је алат који је постојао и у старој верзији 
стандарда, али новина је и други приступ 
који је заснован на анализи ризика.  Наи-
ме, Међународна организација за стан-
дардизацију (ISO) одлучила је да коначно 
управљање безбедношћу и здрављем на 
раду укључи у породицу својих стандар-
да, обради кроз сопствени стандард, кори-
стећи своје трендове и добру праксу стан-
дардизације, али и да примени сличан 
модел као на сродним стандардима који 
се тичу других области (ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015). Поред тог процесног мо-
дела, који подразумева и примену ПДЦА 
циклуса, ISO жели да примени и приступ 
одлучивања заснован на ризицима. То је 
врло блиско методу узетом у обзир када 
је прављен и до сада важећи Закон о без-
бедности и здрављу на раду који је за Ре-
публику Србију најрелевантнији пропис. 

М. Јелић: Информација данас постаје најубојитије средство, а то значи да она као што 
може бити врло добро употребљена, тако може бити много више и злоупотребљена. 
- Посебно после пандемије корона вируса већина пословања ће прелазити на инфор-
мационе системе и смањиваће се удео личне комуникације. – С. Буђелан: Захтев Zijin 
Mining Group био је да се наша три стандарда морају надоградити овим четвртим и 
онда ће Kомпанија пословати са много већом сигурношћу везаном за добијање, рас-
полагање, расподелу и  увид у информације

公司为推行信息安全管理系统组织IT人员进行专项培训

进一步加强公司信息安全体系建设

До веће сигурности и заштите податакаДо веће сигурности и заштите података
Едукација ИТ-стручњака за примену система менаџмента безбедношћу информација у KомпанијиЕдукација ИТ-стручњака за примену система менаџмента безбедношћу информација у Kомпанији

да би се ствар спровела како треба. За 
увођење овог система је веома значајна 
улога консултанта, али је једнако важна 
и свест запослених, како би систем који 
је добро пројектован заиста заживео. С 
обзиром на то да се кренуло на прави на-
чин и правом методоилогијом, можемо 
очекивати да ће Kомпанија ово успети да 
постави до краја године – казао је др Јелић.

Славиша Буђелан, руководилац 
Службе за ИМС Serbia Zijin Copper, подсе-
тио је да је руководство Kомпаније одлу-
чило да уведе систем менаџмента ISO/
IEC 27001:2013 у Kомпанију као четвр-
ти систем ИМС-а. Генерални директор је 
именовао радни тим за увођење и импле-
ментацију овог стандарда, који се састоји 
од ИТ-стручњака и четворо стручњака из 
ИМС који "покривају" Генералну дирекцију 
и сва три огранка. - Ово је прва обука за 
практичну примену ISO/IEC 27001:2013 
у Kомпанији, да би се радни тим и нас 
четворо упознали са основним захтевима 

Serbia Zijin Copper не креће од нуле у овом 
моменту, већ има вишегодишњу праксу 
у примени система менаџмента безбед-
ношћу и здрављем на раду. Важно је да 
се још једном "прође" кроз цео систем и 
нарочито на оном делу који се тиче нових 
захтева утврди колико његови постојећи 
елементи задовољавају захтеве стандарда. 
Очекује се да у тим деловима буде евенту-
алних одступања, односно сиромашније 
примене, па је заједнички задатак Супорт 
ТQМ-а и Serbia Zijin Copper-а да на тим 
уоченим пољима применимо адекватне 
приступе и решења, како би се задовољи-
ли ти захтеви – рекао је предавач Дејан Ра-
доњић, представник Support-TQM-а.

Славиша Буђелан,  руководилац 
Службе за ИМС Serbia Zijin Copper, нагласио 
је да се, како би се обезбедило даље функ-
ционисање самог Интегрисаног система 
менаџмента (ИМС) и знање за његово уређи-
вање из области БЗНР-а, као и због преласка 
са старог OHSAS 18001:2008 стандарда (за 
који је Kомпанија сертификована до краја 
ове године) на нови ISO 45001:2018, крену-

овог система и послом који нас очекује. 
Заједнички ћемо радити документацију 
и сва потребна упутства (документација 
ће бити делом заједничка, а делом посеб-
на као и за сваки стандард). Посао траје 
шест месеци, након чега треба да се спро-
веде провера од стране сертификационог 
тела - да ли ће бити крајем ове или почет-
ком наредне године, то ће зависисти од ре-
ализације пројекта. После тога ћемо има-
ти још три месеца подршке консултанта 
за отклањање уочених неусаглашености 
током провере, а када се систем усагласи 
ставља се у употребу. Zijin Mining Group 
већ поседује систем "четири у један", па 
је захтев био да наша компанија надогра-
ди три постојећа стандарда овим четвр-
тим, веома битним за сигурност подата-
ка. Онда ће се добити заокружена слика 
и Kомпанија ће пословати са много већом 
сигурношћу везаном за добијање, распо-
лагање, расподелу и  увид у информације. 

Ј. Станојевић

ло у пројекат прилагођавања документације 
старог на захтеве новог система, па је анга-
жована консултантска фирма Support-TQM.

- Све ово радимо у циљу припрема 
Kомпаније за ресертификацију ИМС-а 
која, према плану, треба да буде крајем 
септембра и почетком октобра. Обу-
ку морају да прођу сви запослени који 
професионално раде у области безбед-
ности и здравља на раду, као и колеге 
из ИМС-а, да би имплементирали све 
захтеве стандарда у целој Kомпанији. 
Зато су заступљени представници свих 
огранака и делова Serbia Zijin Copper. 
Циљ је да нам  Support-TQM помо-
гне у томе, како би Kомпанија била 
спремна, имала припремљену доку-
ментацију и применила захтеве новог 
стандарда. Очекујемо да у септембру 
успешно прођемо надзорну прове-
ру према захтевима ISO 45001:2018 и 
тако продужимо сертификат важења 
стандарда у Kомпанији – истакао је  
Буђелан.

Ј. Станојевић  

Д. Радоњић: Идеја је да се овом обуком кључни кадрови у Serbia Zijin Copper, који 
управљају делом ИМС-а везаним за систем менаџмента БЗНР, информишу о прела-
ску са OHSAS 18001 на ISO 45001, као и најважнијим разликама између старог и новог  
стандарда. – С. Буђелан: Све ово радимо у циљу припрема Kомпаније за ресертифи-
кацију ИМС-а планирану за крај септембра и почетак октобра. Очекујемо да успешно 
прођемо надзорну проверу према захтевима ISO 45001:2018 и тако продужимо сер-
тификат важења стандарда у Kомпанији

公司组织80名员工开展安全生产和职业健康培训

普及相关标准的全新要求

Упознавање са новим захтевима стандардаУпознавање са новим захтевима стандарда
Kомпанија организовала обуку 80 запослених у области безбедности и здравља на раду 

信息化建设

Обука кадрова - први и прави корак у увођењу стандарда

Обуку су прошли сви запослени који професионално раде у области БЗНР
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РБМ.- Половином маја у Руднику ба-
кра Мајданпек завршено је постављање 
уређаја за праћење и евиденцију радног 
времена. Са укупно 18 уређаја на различи-
тим пунктовима "покривено" је комплетно 
подручје Рудника, тако да  свако од запос-
лених своју картицу може да укуца на свом 
радном месту и тако потврди своје прису-
ство, што ће аутоматски бити евиденти-
рано. - Пробни рад и тестирање уређаја 
почели су 18. маја, а на почетак потуне 
примене неће се дуго чекати - каже Да-
нијел Стојановић, програмер, од кога смо 
сазнали да је реч уређајима словеначког 
произвођача „Шпица“. 

- Поменутих 18 пунктова скоро по-
тпуно "покривају" територију РБМ-а. 

УКРШТЕНЕ  РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Годишње доба, 7. Младеж, омладина, 14. Уређај који прима, а 
потом емитује радиоелектричне таласе, 15. Вредан радник, радиша, 17. Пронала-
зак, 18. Сложена организација удруженог рада (скр.), 19. Планина код Београда, 20. 
Пролећни месец, 21. Телесна фигура, 22. Речна острва, 23. Ауто-час (скр.), 24. Про-
лећни месец, 26. Почетак трке, 28. Беспилотна летелица (скр.), 30. Правилан низ, 
поредак, 31. Престо, 32. Републичка привредна комора (скр.), 35. Елемент музике, 
37. Спортски пар, 38. Врста чамца, 39. Учесник у склапању уговора (мн.), 41. Старе-
шина жупе, 42. Назив за Арапина у Шпанији, 43. Један од два носна отвора, ноздрва.

УСПРАВНО: 1. Први глас у хору, 2. Засун, затварач, 3. Врло снажан ветар, 4. Сред-
ство за лемљење, лепило, 5. Економска јединица (скр.), 6. Кружни трг у Паризу, 7. 
Америчка глумица, Деми, 8. Лични доходак (скр.), 9. Лучки град у Ирану, 10. Му-
жевљев брат, 11. Лична заменица, 12. Снага, моћ, 13. Текстилни радник, 16. Припад-
ник најбројнијег словенског народа, 18. Срам, 21. Наш писац, Стеван, 22. Корално 
острво, 25. Равна линија, 26. Припадник српског народа, 27. Тропски појас, 28. Ка-
мен за оштрење ножева, 29. Савез, удружење, 31. Легура бакра и калаја, бронза, 33. 
Терен за градњу, 34. Украсна биљка, 36. Обор, 37. Период од 24 часа, 38. Пролећни 
месец, 40. Друга нота солмизације, 41. Железничка станица (скр.).

Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: пролеће, младост, релеј, трудбеник, изум, СОУР, Авала, мај, стас, аде, 
АЧ, април, старт, бл, ред, трон, РПК, ритам, дубл, јола, уговарачи, жупан, Сарацен, носница.

МАЈДАНПЕK. – Не заборављајући да се 
недавно у непосредној близини Фил-
траже РБМ-а догодио пожар због неод-
говорног и несавесног понашања поје-
диних мештана Дебелог луга и запретио 
да се прошири на железнички колосек, 
Филтражу, па и Нови сервис РБМ-а, 
запослени у овом погону раскрчили су 
трасу око железничке пруге. На тај на-
чин отклонили су могућност да се сли-
чан нежељени догађај понови и доведе 
у питање постројења, погоне, имовину 
и функционисање Kомпаније.

- Са обе стране индустријске 
пруге, раскрчили смо терен, уклони-
ли растиње и, практично, направили 
противпожарну линију како би ели-
минисали могућност да се пожар у 
близини пренесе до железничке пруге 
коју користимо за отпремање кон-
центрата и до других постројења или 
самог погона - каже Дејан Вагнер, тех-
нички руководилац Филтраже. - Овом 
акцијом раскрчили смо трасу дуж 
колосека са обе стране и тако преду-
предили могућност да се поменута 
ситуација понови, а истовремено 

омогућили приступ колосеку за евен-
туалне ремонтне радове. Јер, прили-
ком пожара који се догодио дошло је 
и до одређеног нагоревања појединих 
дрвених прагова.

Ова акција је реализована соп-
ственим снагама запослених у Фил-
тражи и благовремено у односу на по-
четак пољопривредних радова, паљења 
стрњишта која се с разлогом апостро-

фирају као најчешћи разлог за избијање 
пожара.  

Да лоше навике појединих неод-
говорних људи, којима ни астрономске 
казне нису довољан разлог да престану 
са недозвољеним радовима, не би иза-
звале последице и опасност за имовину 
и функционисање Филтраже, запослени 
у овој радној целини извели су акцију 
којом су подигли степен заштите од 
пожара. Они, наиме, нису заборавили 
каквој су опасности били изложени 
када је неко од мештана, у намери да 
се ослободи стрњика са својих њива и 
из забрана, упалио ватру, а ветар који 
је повремено дувао и олујном јачином, 
отео је контроли и проширио на околне 
парцеле, малтене до постројења Фил-
траже. Тада су управо они ватру одмах 
регистровали, упозорили и обавестили 
ватрогасце чија је брза, правовремена и 
ефикасна интервенција локализовала и 
угасила пожар, на срећу, без већих по-
следица. 

С.Вукашиновић

Изузетак су само два радна места, са по 
једним извршиоцем, пумпна станица у 
"Шашком потоку" и Б станица Транс-
портног система, који су мало издвојени 
из рудничког круга, тако да тренутно не-
мају успутну станицу за евидентирање. 
Међутим, и то је решено убацивањем 
помоћу софтвера - каже Стојановић.  
- Систем дозвољава (што је од посебног 
значаја за оне са динамичним послови-
ма које радне обавезе одводе и до других 
производних целина), али има могућ-
ност и да ограничи чекирање на другим 
пунктовима.

Није непознато да је евиденција рад-
ног времена незгодна за управљање, по-
себно за веће организације са комплексном 
структуром, посебним радним временом и 
правилима обрачуна сати. Богатом струк-
туром података, параметрима за фино 
подешавање, аутоматским распоредима, 
уграђени систем ће помоћи да се радно 
време прецизније прати и евидентира. - 
Апарати су обезбеђени, сваки од њих је 
"покривен" камером која онемогућава 
злоупотребу - објашњава Стојановић. За 
уградњу свих ових уређаја било је потреб-
но само недељу дана, док је припрема лока-
ције потрајала знатно дуже, јер је било нео-
пходно стварање услова за функционисање 
овог система. Примена ових уређаја треба 
да омогући да праћење и евиденција радног 
времена буду врло прецизни и јасни.

С. Вукашиновић

Отклоњена могућност да се сличан нежељени догађај понови и доведе у питање постројења, погоне, имовину и функционисање Kомпаније. - Очишћене обе стра-
не колосека омогућавају и приступ за евентуалне ремонтне радове. - Акција реализована сопственим снагама запослених у Филтражи

Почели пробни рад и тестирање, а потпуна примена неће се дуго чекати. - Са 
укупно 18 уређаја на различитим пунктовима "покривено" комплетно подручје 
мајданпечког рудника. – Онемогућене злоупотребе радног времена

Заштита од ширења пожараЗаштита од ширења пожара

Сваки апарат "покривен" камеромСваки апарат "покривен" камером

Радници мајданпечке Филтраже раскрчили трасу око железничке пруге у Дебелом лугу

Половином маја постављени уређаји за праћење и евиденцију радног времена 

马矿压滤车间工人修整Debeli Lug村附近铁路

马矿于五月中旬安装考勤机

预防火灾的发生

每台设备均配有摄像头
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Постављање уређаја за праћење радног времена
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SERBIA ZIJIN BOR COPPER. –  Да фотографија много пута говори више 
од речи, бар када се пише о делима Службе екологије, најбоље сведоче 
снимци „пре и после“. Читаоцима ћемо препустити  да оцене колико је 

била успешна мајска акција озелењавања појаса иза кривељске Филтраже, 
где је на око 800 квадратних метара, у складу са концептом Kомпаније 
„Бистре воде и зелене планине“, посејана трава. Деградиране површине 

око овог индустријског погона одмах су живнуле и уместо суморних, до-
биле лепу зелену боју.

Г.Т.В.  

IZ STAROG ALBUMA

Развијен први српски респираторРазвијен први српски респиратор

Фабрика за производњу бакар-сулфатаФабрика за производњу бакар-сулфата

Српска стартап 
компанија "Смарт Рисрч" 
и Институт "Михајло Пу-
пин" развили су прототип 
првог српског респира-
тора – рекао је министар 
задужен за иновације и 
технолошки развој Ненад 
Поповић. "То је велика 
победа српске памети и 
победа знања српских 
инжењера". Додао је да 
ће освојена технолош-
ка решења бити коришћена у производњи српских респиратора за третман пацијената 
заражених корона вирусом. Дизајн овог производа прилагођен је брзим технологијама  
производње, 3Д штампом, CNC машинама и ласер секачима, а највећи део компоненти 
произведен је у Србији. "За сада је произведено пет прототипских уређаја, а по њихо-
вој верификацији, производни капацитет "Михајло Пупин" могао би да буде десет 
комплетних уређаја дневно". Министар је оценио да је примарни циљ био да се уређај 
успешно развије у датом периоду и да се потврде све потребне техничке карактеристике 
за високо софистицирани медицински уређај овог типа.

"Ова фаза развоја завршена је у року од 30 дана, као штзо је и предвиђено 
уговором о финансиртању између Фонда за иновациону делатност и предузећа 
"Smart Risrč", навео је Поповић. У тиму, који је развио овај респиратор, учествовали 
су бројни инжењери електротехнике, машинства и програмери, првенствено из Инсти-
тута "Михајло Пупин", као и лекари анестезиолози и  један молекуларни биолог. "Спој 
знања лекара и инжењера је будућност медицине", закључио је министар. Државни 
Фонд за иновациону делатност подржао је на јавном позиву предузеће "Смарт Рисрч" 
са 5,54 милиона динара за развој и производњу пет прототипова уређаја за аутоматску 
механичку вентилацију позитивним притиском. Фонд је одобрио 53 милиона динара за 
финансирање 12 иновативних пројеката предузећа, чији је циљ сузбијање ефеката панде-
мије изазване корона вирусом.

Извор: Sputnik     

Проширење асортимана производа ООУР-а Електролиза почело је новембра 
1979. године изградњом Фабрике за производњу бакар-сулфата и никл-сулфата. 
Изградња Фабрике почела је 1980,  а децембра 1981. завршена је градња, монтажа 
опреме, као и пробна производња, док је редовна почела 1982. (у првој половини 
те године обављено је уходавање технолошког процеса). Рађена је по пројекту ау-
стријске фирме GIG (Grill&Grosmann). Пројектовани капацитет Фабрике је 2.145 
тона, а доказани 1.200 тона. У Фабрици су изграђене три производне линије: до-
бијања и пречишћавања бакар- сулфата, никл-сулфата и пречишћавања сумпорне 
киселине. 

Да би се добио бакар-сулфат (познатији као плави камен), електролит (из РЈ за 
производњу катодног бакра и РЈ за производњу племенитих метала) тростепено се 
упарава у измењивачима топлоте и вакуумском упаравању. Из упареног раствора, у 
коме су високе концентрације соли бакра, никла и киселине, накнадним хлађењем 
у кристализатору добијају се кристали бакар-сулфата. То су тзв. сирови кристали 
који се даље растварају и пречишћавају рекристализацијом. Овог пута настају чисти 
кристали који се суше и, као готов производ, пакују у џакове. Реч је о сертификова-
ном производу погодном за употребу у пољопривреди и индустрији, као и за даљу 
прераду у циљу добијања соли на бази бакра. 

На снимку из старог албума - центрифугирање бакар-сулфата.
Ј.С.

塞尔维亚研发首台呼吸机塞尔维亚研发首台呼吸机

电解厂硫酸铜生产车间电解厂硫酸铜生产车间

Буја зеленило код Буја зеленило код 
кривељске Филтражекривељске Филтраже

继续对退化采矿面进行复垦

VK压滤车间周围郁郁葱葱

Наставља се рекултивација деградираних рудничких површина
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