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Јавна похвала генералног директораЈавна похвала генералног директора
Kривељски рудари трећи месец за редом остварују три милиона тона ископина

VK矿连续三个月采剥总量超300万吨   VK矿连续三个月采剥总量超300万吨   

获总经理高度表扬获总经理高度表扬
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Произведено 10,4 одсто Произведено 10,4 одсто 
више бакра у концентратувише бакра у концентрату

Од почетка године укупне ископине у свим рудницима биле су 
„тешке“ 36,3 милиона тона, па је уз коефицијент раскривке 2,95 
одсто, откопано 26,9 милиона тона јаловине и 9,4 милиона тона 
руде. Флотације су у истом периоду прерадиле 8,5 милиона 
тона суве руде, чијом прерадом је добијено 27.700 тона бакра у 
концентрату. - Откопавана је руда са 0,338 одсто бакра, а иско-
ришћење метала у флотацијама било је 103 одсто плана. Због 
тога је уместо предвиђених 24.000 тона бакра у концентрату, 
за шест месеци произведено 10,5 одсто више. Прерада у топи-
оници била је седам одсто већа од плана, па је и профит у овом 
раздобљу премашио пројектовану суму, каже Jiao Jianming

Успешно завршена прва половина пословне 2020. године

公司圆满完成2020上半年生产任务 

铜精矿超额完成10.4%

Jiao Jianming
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Генерални 
директор Serbia Zijin Copper Jian 
Ximing и директор Републичке ди-
рекције за имовину Јован Ворка-
пић потписали су (17. јула) уговор о 
давању непокретности у Бору ради 
обављања пословне делатности Kом-
паније. Уговором је прецизирано да 
ће Serbia Zijin Copper предметне не-
покретности користити наредних 50 
година, а да за то неће плаћати нак-
наду. Реч је о две „зграде науке“, чија 
је укупна површина 772 квадратна 

SERBIA ZIJIN COPPER.  – Serbia Zijin 
Copper наставља програм стручног 
оспособљавања студената и средњошко-
лаца за рад у струци. Kомпанија је веома 
поносна на овај програм који је лани на-
стао и почео да се реализује у сарадњи 
са Техничким факултетом из Бора. Први 
пут ове године, осим високошколаца, у 
програм су укључени свршени ученици 
све три стручне средње школе из града 
бакра (Техничка, Електромашинска и 
Економско-трговинска школа). Стручна 
пракса у Kомпанији омогућена је за 47 
студента сва четири смера на ТФ-у  (ру-
дарско, металуршко и технолошко ин-
жењерство и инжењерски менаџмент), 
као и 22 ђака Техничке школе (рударски, 
геолошки, техничар за прераду метала 
и за индустријско-фармацеутску тех-
нологију и оператер прераде метала), 
37 Електромашинске школе (машински 

метра (први објекат у основи има 
површину 499 квадратних метара, а 
други се у основи простире на 273 
квадратна метра).

Република Србија, као члан 
привредног друштва Serbia Zijin 
Copper DOO Bor, учествује у добити 
које друштво оствари пословањем 
непокретности, у складу са уделом 
које у том друштву има (63:37).

Основна делатност Serbia 
Zijin Copper DOO Bor је експлоа-
тација руде црних, обојених, пле-

техничар за компјутерско конструисање, 
администартор компјутерских мрежа, 
возач моторних возила и машински 
техничар моторних возила) и 11 Еко-
номско-трговинске школа (економски и 
туристички  техничар и кувар). 

У зависности од тога шта су учи-
ли у школи, како нам је рекла Вера 
Тасић,  сарадник у Сектору за људске 
ресурсе у Serbia Zijin Copper, тако им и 
опредељују места где ће ићи на струч-
ну праксу. Први су "лед пробили" ђаци 
Економско-трговинске школе у хотелу 
"Језеро" на Борском језеру. Почетком 
јула студенти ТФ-а и техничари за инду-
стријско-фармацеутску технологију кре-
нули су да се стручно оспособљавају за 
потребе рада у новој лабораторији – део 
њих у Руднику бакра Мајданпек, а део 
у Топионици и рафинацији бакра. Током 
месеца почела је пракса и за друге обла-

менитих и других метала, али је 
привредно друштво регистровано 
и за обављање других делатности, 
укључујући спољно-трговинску де-
латност, под условом да задовољава 
услове предвиђене законом.

Serbia Zijin Copper ће у Бору 
пословати у складу са највећим свет-
ским стандардима када су у питању 
ефикасност и квалитет, али и зашти-
та на раду и екологија. 

Г. Тончев Василић

сти, па су тако студенти распоређени у 
погоне ТИР-а (Топионица, Електролиза, 
Фабрика сумпорне киселине, Златара, 
Служба квалитета ТИР-а), Флотацију 
"Велики Kривељ", Флотацију Бор, Јаму, 
Генералну дирекцију (Сектор за инфор-
мационе технологије, Сектор за марке-
тинг, Сектор за људске ресурсе и Сек-
тор за планирање и финансије) и  хотел 
"Језеро". Најпре су морали да похађају 
три обуке: о безбедности и здрављу на 
раду, о правима, обавезама и одговор-
ностима, као и о Kомпанији, и добили 

су сва лична заштитна средства. Свако 
од њих има ментора који прати његов 
рад, а примају и месечне стипендије. 

У циљу подмлађивања кадрова, 
Kомпанија је интензивирала акцију пен-
зионисања запослених који имају неки 
од услова за одлазак у пензију (45 година 

радног стажа за мушкарце и 63 године 
живота за жене ради одласка у старосну 
пензију, као и оних који желе у превре-
мену старосну пензију), уз истовремено 
запошљавање њихове деце. Тасићева 
објашњава да програм не подразумева 
да дете дословце дође на радно место 
родитеља него на оно у складу са потре-
бама Kомпаније и његовим стручним 
квалификацијама. Акција је почела да 
се реализује крајем прошле године, па 
се досад на овај начин запослило дваде-
сетак радника у  Јами, хотелу "Језеро" 

и Сектору за геологију. Реч је о сталној 
акцији – родитељи прилажу пријаву 
(изјаву, молбу) за одлазак у пензију, као 
и си-ви детета. Сектор за људске ресур-
се у Serbia Zijin Copper то евидентира и 
након тога организује интрервју. 

Ј. Станојевић

Републичка дирекција за имовину дала је Kомпанији на коришћење две „зграде науке“, чија је укупна површина у основи 772 ква-
дратна метра. – Serbia Zijin Copper користиће их  наредних 50 година, без накнаде

Стручна пракса за студенте сва четири смера на ТФ-у (рударско, металуршко и технолошко инжењерство и инжењерски менаџмент), као и ђаке ТШ-а 
(рударски, геолошки, техничар за прераду метала и за индустријско-фармацеутску технологију и оператер прераде метала), ЕМШ-а (машински тех-
ничар за компјутерско конструисање, администартор компјутерских мрежа, возач моторних возила и машински техничар моторних возила) и ЕТШ-а 
(економски и туристички техничар и кувар). - Студенти распоређени у погоне ТИР-а (Топионица, Електролиза, Фабрика сумпорне киселине), Флота-
цију "Велики Kривељ", Флотацију Бор, Јаму, Генералну дирекцију и хотел "Језеро". - Интензивирана акција пензионисања запослених који имају неки 
од услова за одлазак у пензију, уз истовремено запошљавање њихове деце у складу са потребама Kомпаније и његовим стручним квалификацијама

Делатност Kомпаније и у борским „зградама науке“Делатност Kомпаније и у борским „зградама науке“

Подмлађивање и оспособљавање кадроваПодмлађивање и оспособљавање кадрова

Serbia Zijin Copper добила на коришћење две државне зграде

Студентима и средњошколцима омогућена стручна пракса у Zijinu

塞尔维亚紫金铜业获得两栋国有建筑的使用权 

紫金向中学生及大学生提供专业实习岗位

公司将同时在波尔科技大楼开展经营活动

培训年轻员工

履行社会责任Друштвена  одговорност

Пре праксе обавезна обука о БЗНР, правима, обавезама,  
одговорностима и Компанији

Jian Ximing и Јован Воркапић
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Пола године прође, 
а епидемија короне никако. Ако је судити 
по прогнозама епидемиолога, COVID-19 
има „ол инклузив“ претплату за цело лето, 
пошто је ударна вест на почетку најлепшег 
годишњег доба била да „избија други талас 
епидемије“. Тако је уместо морског, за оне 
који би на годишњи одмор, или тропски 
врућег, за оне који августа остају да раде, све 
запослене запљуснуо страх од новог таласа 
- вируса. 

Председник Радне групе за послове ру-
ковођења и координације спровођења мера 
превенције и контроле у Kомпанији Јовица 
Радисављевић нада се да ће више спољне 
температуре и УВ зраци да пољуљају снагу 
короне, да у том „другом таласу“ неће бити 
много заражених, ни оних у изолацији и оче-
кује да се бројка „пелцованих“ короном, на 
овај или онај начин, из дана у дан смањује. 

-Последњих неколико недеља број 
одсутних с посла, због изолације или за-
разе, поново расте. На посао у просеку не 
долази 40-ак радника, али је та цифра ре-
лативно мала у односу на, рецимо, 470 од-
сутних, колико је у Kомпанији било у јед-

SERBIA ZIJIN COPPER.  – У склопу свих 
мера које Kомпанија предузима у вези 
превенције ширења и сузбијања вируса 
корона, запосленима у управној згради 
Kомпаније здравствено стање свакога 
јутра проверава - термографска камера. 
Инсталирана је на улазу у Генералну ди-
рекцију и у опсегу од три и по метра, у 
једној тачки на кожи, може да детектује 
телесну температуру са прецизношћу од 
плус/минус 0,3 степена Целзијуса.

ном тренутку. Стање није забрињавајуће, 
али морамо додатно да будемо опрезни и 
да појачамо контролу усвојених мера пре-
венције. Све мере које Kомпанија од јану-
ара предузима у вези превенције ширења 
и сузбијања вируса корона остаће, зато, 
на снази до његове потпуне елиминације. 
Прича је још увек озбиљна и деликатна, 
па је важно да се и даље понашамо одго-
ворно, односно да примењујемо све мере 
заштите. Ношење маски, поштовање со-

цијалне дистанце и избегавање места где 
се окупља велики број људи, попут ка-
фића и ресторана, сачуваће нас и од „дру-
гог таласа“. Битно је да одржимо позор-
ност и, ако можемо, да је појачамо – каже 
Радисављевић.

Заменик генералног директора Qiu 
Weijun сматра „други талас“ короне врло 
опасним јер су, како каже, људи већ огуглали 
на приче о мерама заштите, па се релаксира-
није опходе према тој „теми“.

- Априла и маја смо били ригороз-
нији према себи самима и околини. Сада 
су се многи опустили, а баш то опуштено 
понашање је најопасније. Прва полови-

Дизајнирана да брзо и тачно утвр-
ди телесну температуру, термографска 
камера има напредне детекторе и алго-
ритме који у једној секунди, свакоме ко 
поред ње прође, температуру „измере“ 
безконтактно. Kамера има способност 
да у исто време открије повишену те-
лесну температуру код више особа и 
опремљена је уређајем за смањење лаж-
них аларма због других извора топлоте.

Г. Тончев Василић

на године је прошла, са њом и време ко-
ришћења старих годишњих одмора, па 
сада све запослене треба опет подсетити 
на то колико је важно придржавати се 
свих компанијских мера. Јер, оне су доне-
сене да бисмо се заштитили. Уколико сви 
носимо маске, шансе да се заразимо су 1,5 
одсто – истиче Weijun .

Управо зарад безбедности запослених 
и у новом „таласу“ короне, Kомпанија је 
почетком јула још једном упутила писани 
захтев свим огранцима, секторима и радним 
јединицама да и даље поштују мере превен-
ције ради контроле и спречавнаја ширења 
епидемије, а посебно је истакнуто неколико 
ствари:

Сви запослени морају да појачају са-
модисциплину, односно да правилно носе 
заштитне маске, спроводе мере самозашти-
те и одржавају безбедну социјалну дистан-
цу. Саветује се избегавање скупова где има 
много људи и препоручује да о томе воде ра-
чуна и чланови породице запослених. Мере 
самозаштите треба да се спроводе и после 

радног времена, саветује се да запослени не 
напуштају место пребивалишта, а забрањује 
путовање у градове који су проглашени ви-
сокоризичним. Запослени, који су се вратили 
из иностранства или високоризичних градо-
ва, треба да се тестирају на вирус. Наставља 
се и провера телесне температуре пре сту-
пања на радно место и сви сектори и радне 
јединице одговорни су да то и у пракси буде 
тако. 

Kвалитет рада у овом пољу оцењиваће 
се на месечном, кварталном и годишњем 
завршном вредновању укупног рада руково-
дилаца, а према радним јединицама које не 
буду испуњавале обавезе у погледу контроле 
и превенције ширења епидемије поступиће 
се строго по питању утврђивања одговорно-
сти у управљању.

- Све мере и захтеви донесени су у 
циљу очувања здравља запослених и це-
лог колектива, а потом и производње у 
оваквим условима - подвукао је генерални 
директор Jian Ximing.

Г. Тончев Василић

Ј. Радисављевић: Прича је још увек озбиљна и деликатна, па је важно да се понашамо одговорно и даље, односно да примењујемо све мере зашти-
те. Ношење маски, поштовање социјалне дистанце и избегавање места где се окупља велики број људи, попут кафића и ресторана, сачуваће нас и 
од „другог таласа“ епидемије. – Уколико сви носимо маске, могућност  да се заразимо је 1,5 одсто, каже Qiu Weijun. – Први циљ свих мера и захтева 
Компаније је очување здравља запослених и целог колектива, а други очување производње у оваквим условима, наглашава генерални директор

Дизајнирана да брзо и прецизно утврди телесну температуру, термографска камера свакога јутра проверава здравствено стање 
запослених у Генералној дирекцији. – Њени напредни детектори и алгоритми у једној тачки на кожи за секунд измере температуру 
радника, са прецизношћу од плус/минус 0,3 степена Целзијуса

Јача самодисциплина спас од „другог таласа“Јача самодисциплина спас од „другог таласа“

Непогрешиво мери температуру у секундиНепогрешиво мери температуру у секунди

Све мере превенције и сузбијања вируса корона остају на снази до даљег

Инсталирана термографска камера за безконтактно откривање повишене телесне температуре

公司继续严格遵守疫情防控相关规定

公司通过安装非接触式热成像仪检测体温

在疫情“反扑”期间加强自我防护

高精准测温

防疫防控 Мере превенције

Детаљ са колегијума пословодства

Термографска камера "мери" температуру свима који кроче у Генералну дирекцију

"Око" термографске камере
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Прва половина 
пословне 2020. године успешно је заврше-
на, а производни резултати, у поређењу са 
планираним, говоре да се претходних шест 
месеци вредно радило. Од почетка године 
укупне ископине у свим рудницима биле су 
„тешке“ 36,3 милиона тона, па је уз коефи-
цијент раскривке 2,95 одсто, откопано 26,9 
милиона тона јаловине и 9,4 милиона тона 
руде. Флотације су у истом периоду пре-
радиле 8,5 милиона тона суве руде, чијом 
прерадом је добијено 27.700 тона бакра у 
концентрату. 

-Ископине, додуше, нису биле у 
планским оквирима, али је укупан ре-
зултат поправио добар састав руде. Са-
држај бакра је, наиме, током првих шест 
месеци ове године био изнад планираног, 
па је забележена реализација 111 одсто. 
Уместо пројектованог просечног садр-
жаја од 0,304%, откопавана је руда са 
0,338 одсто бакра, а искоришћење ме-
тала у флотацијама било је 103 одсто 
плана. Због тога је уместо предвиђених 
24.000 тона бакра у концентрату, у овом 
периоду произведено 10,5 одсто више. 
Прерада у топионици била је седам од-
сто већа од плана, па је и профит у овом 
раздобљу премашио пројектовану суму 
– казао је главни рударски инжењер Jiao 
Jianming.

ЗАГРАЂЕ.  – Фабрика креча „Заграђе“ 
у првој половини године произвела је 
22.260 тона креча, што је три одсто више 
од плана за тај период. Kомадног, који 
троше флотације у Бору и Мајданпеку, 
било је 21.722 тоне, а хидратисаног кре-
ча је, за потребе топионице, произведено 
око 540 тона. Оваква производња резул-
тат је непуних 200 хиљада тона ископина 
остварених од јануара до јуна, односно 
откопаних око 120 хиљада тона ровног 
кречњака и 74 хиљада тона раскривке.

-Производња је на копу била ста-
билна и о томе најбоље сведочи вре-
менско искоришћење обе кречне пећи 
од 97 одсто. Радиле су добро, а три про-

Извештај о полугодишњој произ-
водњи у Kомпанији поднет је на првом не-
дељном колегијуму у јулу, а дате су и смер-
нице за рад у наредних шест месеци.

-План за другу половину године 
је мало амбициознији, али веће бројке 
оправдава набавка нове рударске опре-
ме. „Мајданпек“ је, поред осталог, добио 
нове багере и три камиона носивости 220 
тона, а „Велики Kривељ“ четири нова 
дампера-тешкаша. Могућности су сада 
веће, као и капацитети, па би требало 
да до краја године надокнадимо све оно 

цента „откинули“ су нам застоји због 
електромашинских кварова. Ипак, 
остварење плана производње у првој 
половини године је 103 одсто, уз про-
сечну активност креча преко 70 проце-
ната. То је, имајући у виду стање креч-
не пећи АФ 2, изузетно добар резултат. 
Од ремонта овог агрегата одустали 
смо због одлуке о изградњи новог по-
стројења за производњу креча – каже 
управник „Заграђа“ Милан Јовановић.

Kоп је, додаје, у овом периоду до-
бро радио, уз ситне застоје због сервиса 
утоварно-транспортне механизације. Ек-
сплоатисане су глиновите етаже 400 и 
390, па је та чињеница отежавала рад и 
у поткопу, приликом прераде кречањака. 

-У погону припреме кречњака 
било је највише мука, што због удела 
глине у кречњаку, што због обилних 
мајских и јунских киша. Потешкоће 
смо незнатно ублажили делимичном 
санацијом точишта шахте, али је за 
сигуран и несметан рад ипак неоп-
ходна генерална санација косог окна. 

што нисмо успели да дамо у првих шест 
месеци и тако остваримо годишњи план 
производње. Очекујемо у наредном пе-
риоду и бољу цену бакра, па са оптимиз-
мом рачунамо на потпуну реализацију 
плана за 2020. годину – рекао је Jianming.

Прелиминарни годишњи план под-
разумева производњу 55.000 тона бакра у 
концентрату и 90.000 тона катодног бакра. 

-Да бисмо то остварили, потреб-
но је да најпре утврдимо реално стање 
рударске опреме и да њоме правилно 
управљамо. Потребно је поправити вре-
менско искоришћење, јер на тај начин 
повећавамо и ефикасност опреме, а то 
значи да се морамо ослонити на струку и 
способност људи који раде у одржавању. 
Циљ је да подигнемо ниво очувања опре-
ме, па смо размишљали да у другој по-
ловини године формирамо специјални 
огранак који ће се бавити одржавањем 
механизације. Генерално, сви треба да 
се потруде да подигну квалитет рада  - и 
руковаоци опремом и они који су заду-
жени за њену исправност. У топионици 
је то задатак број један, па тамо мора да 
се појача одговорност при управљању 
опремом. Такође, у наредном периоду 
треба побољшати и бригу о резервним 
деловима. Постојеће треба оспособити 
да могу да послуже у сваком тренутку 

И дробилица у поткопу је „штуцала“ 
због похабаних клизних лежајева, па 
је реконструкцијом овог погона поред 
санације косог окна, предвиђено ин-
сталирање и пуштање у рад примарне 
дробилице – наводи Јовановић.

У дворишту „Заграђа“ 11. јула по-
чела је и дугоочекивана изградња нове 
фабрике, а у оквиру припремних радова 
откопано је и извезено 40-ак хиљада ку-
бика растреситог материјала.

и набавити оне резервне делове који 
недостају. О томе треба да воде рачуна 
људи из одржавања и у сваком огранку, 
односно погону мора тачно да се зна ко 
је одговоран за послове у овој области – 
објаснио је Jiao Jianming. 

Императив у пословању до краја го-
дине је и већа пажња квалитету руде која 
се откопава, па у том смислу, по речима 
главног рударског инжењера, треба поја-
чати истраживање у „Великом Kривељу“ 
и „Мајданпеку“, а у „Јами“ отворити нове 
хоризонте. 

-О трошковима подједнако треба 
бринути и у рударству и у металургији. 
У првих шест месеци су, у поређењу са 
прошлом годином, повећани издаци за 
запослене и електричну енергију. Има, 
додуше, трошкова који су неминовно 
морали да се повећају, због бројније 
опреме, али је чињеница и да је нафта 
у посматраном периоду била јефтинија 
него прошле године. Укупно гледано, 
трошкови су у првих шест месеци по-
већани, па до краја године треба обра-
тити пажњу на њих. Рудници треба да 
смање трошкове откопавања, а флота-
ције да повећају искоришћење. И Топи-
оница треба да их држи под контролом, 
такође – истакао је Jiao Jianming. 

Г. Тончев Василић

-Прва фаза уклањања материја-
ла је завршена, а по добијању конач-
ног плана за ново постројење за про-
изводњу креча дефинисаћемо које 
количине, евентуално, треба додатно 
уклонити. У склопу новог пројекта 
предвиђена је и изградња новог систе-
ма водоснабдевања и одводњавања – 
истиче управник. 

У овај рудник неметала дуго ништа 
није улагано, па је Милан Јовановић по-
себно поносан на чињеницу да, упркос 
томе, производња функционише у складу 
са плановима. Са дотрајалом и старом 
опремом се вешто рукује, па од почетка 
године у „Заграђу“ није забележена нити 
једна повреда на раду. Од нове механи-
зације имају два утоваривача, два „tonly“ 
камиона и виљушкар, а очекују да им с 
јесени стигну булдозер и једно достав-
но возило. Надају се и да у међувремену 
буду решени имовинско-правни односи, 
важни за планску експлоатацију на повр-
шинском копу 5. 

Г. Тончев Василић

Од почетка године укупне ископине у свим рудницима биле су „тешке“ 36,3 милиона тона, па је уз коефицијент раскривке 2,95 одсто, откопано 
26,9 милиона тона јаловине и 9,4 милиона тона руде. Флотације су у истом периоду прерадиле 8,5 милиона тона суве руде, чијом прерадом је до-
бијено 27.700 тона бакра у концентрату. - Откопавана је руда са 0,338 одсто бакра, а искоришћење метала у флотацијама било је 103 одсто плана. 
Због тога је уместо предвиђених 24.000 тона бакра у концентрату, за шест месеци произведено 10,5 одсто више. Прерада у топионици била је 
седам одсто већа од плана, па је и профит у овом раздобљу премашио пројектовану суму, каже Jiao Jianming

Остварење плана производње у првој половини године је 103 одсто, уз временско искоришћење обе кречне пећи од 97 одсто и 
просечну активност креча преко 70 процената. – За шест месеци откопано 120.000 тона ровног кречњака и произведено 21.722 тоне 
комадног и 540 тона хидратисаног креча 

Произведено 10,4 одсто више бакра у концентратуПроизведено 10,4 одсто више бакра у концентрату

Шестомесечни план пребачен три одстоШестомесечни план пребачен три одсто

Успешно завршена прва половина пословне 2020. године

Стабилна производња у фабрици креча „Заграђе“ 

公司圆满完成2020上半年生产任务 

石灰厂生产保持稳定

铜精矿超额完成10.4%

完成半年计划产量的103%

Jiao Jianming

У "дворишту" старе, почела 
изградња нове крeчане
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KОП KРИВЕЉ.  – Рударску славу, Светог 
Прокопија, камаради из Kривеља просла-
вили су рекордном дневном производњом. 
Тог 21. јула су, како каже управник највећег 
рудника у саставу Serbia Zijin Copper Дејан 
Митић, дали 123.000 тона ископина.

-Услови рада на копу су из дана у 
дан све бољи, путеви су одличног ква-
литета, механизација има високу распо-
ложивост, ситуација код утоварних ма-
шина је идеална, а транспортни систем 
ради „као сат“. У таквом амбијенту није 
било тешко да достигнемо и престигне-
мо циљ од 120.000 тона ископина днев-
но. Акценат је био на јаловини, пошто 

је тога дана флотација имала плански 
застој, па је у 123.000 тона ископина са 
округлих сто хиљада тона учествовала 
раскривка. Сваког месеца покушавамо 
да производњу доведемо до савршен-
ства, да буде што мање застоја, па ове 
цифре нису случајне. Одраз су марљи-
вог и професионалног рада кривељских 
рудара и свих радника на копу „Велики 
Kривељ“ – с поносом истиче Митић.  

Дан уочи овог дневног производног 
рекорда, домете „коповаца“ из Kривеља 
похвалио је на колегијуму пословодства 
(20. јула) и сам генерални директор. „Било 
да је реч о ископинама, руди или садржају 
бакра у руди, једино „Велики Kривељ“ за-
служује похвалу“, казао је Jian Ximing.

Шестомесечна производња у овом 
руднику је у свим сегментима била преко 
плана. Уз просечан коефицијент раскрив-
ке 2,21%, за пола године откопано је пет и 
по милиона тона руде и непуних 12 мили-

она тона јаловине. Садржај метала у руди 
од 0.271 одсто обезбедио је производњу 
58.180 тона концентрата, односно 12.318 
тона бакра у концентрату. Укупне ископине 
у „Великом Kривељу“ су у првој половини 
2020. „измерене“ на 17,33 милиона тона.

-Са рудом смо шест одсто преко 
оперативног шестомесечног плана, јало-
вину смо дали 8,7% више, концентрат 10 
одсто више, а проценат бакра у руди нам 
је, у односу на планом захтевани, био че-
тири одсто већи – прецизира Дејан Митић.

Први месец другог дела године почео 
је, чини се, још динамичније. Производњу 
није пореметио ни ремонт транспортног 
система за јаловину, који је почео последње 
недеље јуна, а завршио се у првој декади 
јула. 

-Бројке показују да смо од 9. јула, 
када је транспортни систем пуштен у 
рад, за десетак дана, закључно са 21. ју-
лом, преко транспортног система „пре-
бацили“ 386.705 тона јаловине, што 
је 30-ак хиљада тона дневно. Циљ је 
далеко већи, јер је план да се дневно у 
стари борски коп сипа 45 до 50 хиљада 
тона. Сада раде обе линије транспортног 
система, али позиција 2 има мањи капа-
цитет, па тамо јаловину одлажу „tonly“ 
камиони, док је линија 1 резервисана за 
„белазе“. У наредном периоду, уз нову 
аутоматизацију обе позиције, сигурно ће 
доћи до побољшања и благог повећања 
производње. Јер, ово је још увек проб-
ни период, у којем треба да дефинише-
мо максималне количине за обе линије. 
Зато августа очекујем и ту рекорде – при-
ча управник кривељског копа. 

Пошто је ремонтом било обухваћено 
неколико његових кључних места, Митић 
напомиње да је расположивост транспорт-
ног система сада велика. У послу су по-
могли и Мајданпечани, који су њиховим 
цевополагачем измештали трасу траке 
105. – Хтео бих да похвалим раднике из 
Мајданпека, јер су нам све време несе-
бично помагали да посао обавимо ква-
литетно и у року. Остајали су и по 12 
сати на терену.

До 21. јула кривељски рудари откопа-
ли су 637.605 тона руде, што је 8,7 одсто 
више од плана (за тај број дана) и уклонили 
милион и по тона раскривке. 

-Са јаловином смо у малом зао-
статку јер првих десет дана јула транс-

портни систем није радио, па смо на 98,5 
одсто плана. Али, до краја месеца имамо 
довољно времена да и у том сегменту бу-
демо на сто одсто и „стигнемо“ планских 
2.260.000 тона раскривке. План иско-
пина у јулу од 3.125.979 тона је највећи 
месечни план у овој години, мада ни 
прошле нисмо имали задатак „тежак“ 
три милиона тона. Међутим, учинци из 
јуна и маја ове године, када смо успели 

да дамо „трицу“, говоре да ћемо реално 
моћи и у јулу. Без обзира на то што нам је 
првих десет дана окрњио ремонт – тврди 
Митић. 

Одводњавање за десетку
Темпо радова нису пореметиле ни 

обилне јулске кише, а ни пех са механиза-
цијом који се догодио баш уочи великих па-
давина. – Непосредно пре велике кише по-
кварио се главни електромотор на багеру 
K3, који је радио на етажи 20. Машина је 
кишу сачекала на дну копа и то непокрет-
на, јер смо имали проблем и са струјом. 
Међутим, иако није било могућности да 
багер склонимо одатле, захваљујући до-
бром одводњавању и савесном раду свих 

радника, најнижа кота рудника остала је 
сува, а машина безбедна – прича управник 
кривељског копа.

План одбране од поплава у „Великом 
Kривељу“ постоји од оснивања рудника. 
Лежиште је дубинског типа и сливна повр-
шина је преко пет квадратних километара. 
У околини је много подземних вода и изво-

ра, па је одводњавање веома битан сегмент 
рударења. Због тога је  овај документ стал-
но на управниковом столу.

-Поред тога што пратимо прогнозу 
времена, морамо да будемо спремни и за 
поступање у складу са „Планом одбране 
и спасавања копа од поплавног таласа“. 
Он је израђен у складу са прописима 
које налажу рударска струка и правил-
ник о техничким нормативима за повр-

шинску експлоатацију. Искуство нам 
приде налаже да, поред свих закона које 
имамо, благовремено предузмемо кораке 
пре великих падавина и учинимо све да 
се што мање воде слије на дно. Због тога 
ових дана поново радимо ободне канале, 
који су се урушили и замуљили током 
последњих великих падавина. Сва слив-
на подручја су прегледана а оштећења 
санирана. Савестан и марљив рад елек-
тричара и људи из рударског дела, који 
су све време на терену и не чекају да 
киша стане па да почну санацију, даје 
очигледан исход – нема никакве штете – 
с поносом истиче Дејан Митић.

Kлизиште клиже у историју
Он додаје да зато сада, на коти 410, 

багер ОK2 крчи пут у делу где се налази 
клизиште. Одавно се већ, како каже, тај део 
лежишта „свлачи“ јер је у близини поток. 
– Иза потока је кречњак, који смо након 
бушења минирали, а сада да га склања-
мо. Са њим у камионе „товаримо“ и кли-
зиште, више га нећемо имати, па слобод-
но могу да кажем да багер ОK2 припрема 
коп за безбедан рад у будућности.

За будућност кривељског копа заду-
жен је и багер K2, који ради на коти 485. 
Он врло брзо треба да пређе на нижу 470. 
етажу и придружи се багеру ОK1. Реч је о 
североисточном делу лежишта и скидању 
раскривке, а Митић прву руду одатле оче-
кује следеће године.

-Најактивније радилиште је доско-
ра било на етажи 260, где су руду откопа-
вали багери K1 и K4. Први је пре неко-
лико дана свој део посла тамо завршио и 
већ је прешао на коту 245. Ту има око 300 
хиљада тона руде са преко 0,3 одсто ме-
тала – наводи управник кривељског копа. 

Г. Тончев Василић

Jian Ximing: Било да је реч о ископинама, руди или садржају бакра у руди, једино „Велики Kривељ“ заслужује похвалу. - Услови рада на копу су 
из дана у дан све бољи, путеви су одличног квалитета, механизација има високу расположивост, ситуација код утоварних машина идеална, а 
транспортни систем ради „као сат“. Kоличине које дајемо нису случајне, већ су одраз марљивог и професионалног рада кривељских рудара и свих 
радника на копу „Велики Kривељ“, каже Дејан Митић. - Уз просечан коефицијент раскривке 2,21%, за пола године откопано пет и по милиона тона 
руде и непуних 12 милиона тона јаловине, а произведено 12.318 тона бакра у концентрату

Јавна похвала генералног директора Јавна похвала генералног директора 
Kривељски рудари трећи месец за редом остварују три милиона тона ископина

VK矿连续三个月采剥总量超300万吨   

获总经理高度表扬

Производња/РББ生产运营/RBB

Рударску славу, Светог Прокопија, кивељски камаради 
 прославили ударнички - откопали 123.000 тона!

За пола године откопано 5,5 милиона тона руде и 12 милиона тона јаловине

Дејан Митић

Млади рударски инжењер Горан Милић 
задужен је, поред осталог, да одводњавање 

функционише беспрекорно
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ЦЕРОВО. – У најмлађем руднику Kомпа-
није, „Новом Церову“, после четири месе-
ца рада ове године (отворен је петог марта) 
остварено је непуних 2,8 милиона тона ис-
копина. Однос руде и раскривке још увек 
је добрано на страни јаловине јер се ле-
жиште тек „отвара“, али је из 155.000 тона 
откопане и прерађене руде добијено 990 
тона сувог концентрата и 145 тона бакра у 
концентрату. Из месеца у месец, како каже 
управник Драган Илић, ископине расту, 
па је јулски задатак округло милион тона 
ископина.

-Мислим да ћемо успети да одгово-
римо оперативном плану, по којем у јулу 
треба да дамо 212.631 тону влажне руде 
и 787.369 тона раскривке. Седмог јула 
имали смо рекордну дневну производњу 
– 43.270 тона ископина, тако да смо на 
добром путу ка озбиљних милион тона. 
Са три велика „волво“ багера и једном 
малом „катерпилар“ машином радимо 
на етажи 510 и то још увек ободне „пар-
тије“, где је руда претежно оксидна. Оче-
кујем да се на следећој, 485. коти појави 
квалитетнија сулфидна руда и онда ћемо 

KРИВЕЉСKИ KОП. – Врсни инжењери и 
мајстори окупили су се крајем јуна око ве-
ликог и деликатног посла, који убудуће тре-
ба да омогући рад транспортног система ја-
ловине без икаквих застоја. Рок да се обави 
ремонт кривељске „жиле куцавице“ био је 
15 дана (до 9. јула), па се синхронизовано 
радило на више „фронтова“. Најтежи и, мо-
жда, најосетљивији посао био је на самом 
одлагачу јаловине, где је требало заменити 
оштећен лежај за окретање горње куполе. 

багере усмерити на јаловину. То подразу-
мева обавезно измештање оба далеково-
да – наводи Илић.

Поред поменута четири багера, на 
„Новом Церову“ ради и 14 „tonly“ камиона, 
две бушалице, булдозер и најновији модел 
грејдера. Пристижу им и MAN-ови ками-

-Инжењери Машинског факул-
тета у Београду најпре су „скенирали“ 
стање лежаја, потом израдили пројекат, 
па је на основу тога изабран извођач ра-
дова. Поручен је нов лежај за окретање 
горње куполе одлагача, али је и цео 
систем за окретање нов – и редуктор и 
електромотор, који ће бити уграђен уме-
сто досадашњег хидрауличног мотора. 
Цео систем за окретање одлагача био је 
поверен београдској фирми „Ици“, док 
смо ми, са мајсторима ФОД-а, компле-

они, које користе за превоз радника, али и 
као покретне радионице и возила за допре-
мање нормативног материјала.

-Циљ је да овај рудник, због удаље-
ности али и веће ефикасности, буде са-
мосталан и да све има надомак руке. То 
је добар и леп показатељ да Kомпанија 

тирали електроинсталацију. Због про-
мене погона из хидраулике у електро, 
уводили смо друге каблове који повезују 
систем и омогућавају његово функцио-
нисање. А, да бисмо могли да подигне-
мо горњу куполу и одвојимо је од доње 
ради уградње новог лежаја зупчаника за 
окретање платоа одлагача, све енергет-
ске и сигналне каблове морали смо да 
пресечемо и да их поново саставимо. Ту 
је и било највише муке – да полако, по 
пет милиметара, прво предњи, па онда 
задњи крај подигнемо само 20 центиме-
тара да бисмо могли да извучемо стари 
зупчаник. Додатно је уграђен и алат за 
забрављивање, који ће бити двострука 
гаранција за стабилност куполе одла-
гача, Јер, када се она окрене и почне да 
баца материјал, без обзира на то што мо-
тор има кочницу, овај алат ће са сигур-
ношћу спречити да је помери јак ветар 
– прича руководилац техничке припреме на 
кривељском копу Драган Пајић. 

Поред овог посла, ремонтом транс-
портног система јаловине предвиђено је 
било и померење трасе траке 105 четири 
степена улево, према граду. Нова траса 
припремљена је у сарадњи са геометрима и 
насипана квалитетним материјалом како би 
била идеално равна. – Ангажовали  смо ту 
људе са искуством из Мајданпека и њи-
хов цевополагач. Нова путања је краћа, 
па смо таман избацили 300 метара поха-
баног дела траке и остала је комплетно 

подједнако мисли на сваки производни 
део. У плану је и изградња нове управне 
зграде и магацина резервних делова, као 
и озелењавање и уређење околине. Све 
отпадно гвожђе, бурад и уља, посред-
ством службе екологије, већ су уклоње-
ни из „атара“, а израђен је и плато где 
ће бити будућа управна зграда – каже 
Драган Илић. 

Управник „Новог Церова“ каже и да 
је веома поносан на младе људе који раде 
у руднику. Стотинак омладинаца, који 
су претходно прошли обуку у „Великом 
Kривељу“ и „Заграђу“,  данас све задатаке 
обавља одговорно и професионално. 

-Рудник је на време добио квали-
тетне кадрове и зато резултати не изо-
стају ни у једном сегменту. Ту је и под-
ршка генералног директора, који има 
пуно разумевања за нас. Посебно бих по-
хвалио моје заменике за рударску произ-
водњу и електромашинско одржавање, 
али и комплетну екипу која овде даје све 
од себе – закључује Илић 

Г. Тончев Василић

нова. Због тога је померена и окретна 
станица, где је било доста посла око при-
преме и чишћења расутог материјала 
око ње – додаје Пајић.

Паралелно са овим радовима, дизали-
цом од 250 тона подигнут је ротор дроби-
лице 1, тзв. крушка, а онда замењене обло-
ге изнад његовог чланкастог додавача, али 
и на статору дробилице.

- Ефекти ремонта комплетног 
транспортног система јаловине огледају 
се у томе што нови електропогон њего-
вог одлагача доноси могућност одво-
жења већих количина раскривке. При-
том, материјал ће „путовати“ боље и без 
икаквих застоја, а биће га довољно јер ће 
коначно радити две дробилице истовре-
мено. Раније смо одлагач померали 
машинама, па се често дешавало да се, 
чекајући на прву слободну, изгуби и по 
неколико сати – закључује Драган Пајић. 

Г. Тончев Василић

Д. Илић: Мислим да ћемо успети да одговоримо оперативном плану, по којем у јулу треба да дамо 212.631 тону влажне руде и 787.369 тона рас-
кривке. - Почетком месеца забележена рекордна дневна производња 43.270 тона ископина. - У плану изградња нове управне зграде и магацина 
резервних делова, јер је циљ да рудник, због удаљености али и веће ефикасности, буде независан. То је, како каже управник, добар и леп показа-
тељ да Kомпанија подједнако мисли на сваки производни део

Ефекти ремонта комплетног транспортног система јаловине огледају се у томе што нови електропогон његовог одлагача доноси могућност одво-
жења већих количина раскривке. Притом, материјал ће „путовати“ боље и без икаквих застоја, а биће га довољно јер ће коначно радити две 
дробилице истовремено. - Траса траке транспортног система померена четири степена улево, па је сада 300 метара краћа 

Милион тона ископина у јулуМилион тона ископина у јулу

Нова траса за бржи и краћи пут јаловинеНова траса за бржи и краћи пут јаловине

„Ново Церово“ пред новим изазовом 

Ремонтован транспортни систем за јаловину „Великог Kривеља“ 

NC矿面临全新挑战

VK 废石破碎转运系统检修完毕

七月计划采剥量达百万吨

新路线使运输更加便捷

За четири месеца са "Новог Церова" 2,8 милиона тона ископина

Куполу одлагача сада покреће електромотор

Поглед са одлагача јаловине
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РБМ.  – Јулска производња у Рудни-
ку бакра Мајданпек протекла је у на-
стојању свих запослених да се одржи 
добар тренд из првог шестомесечја који 
су обележили солидни производни ре-
зултати, али и у покушајима стварања 
услова да се до краја године у већини 
сегмената достигну плански захтеви. 
Временске (не)прилике, уз велике коли-
чине падавина за средину лета, рударима 
су отежавале рад, задавале бројне успут-
не бавезе стварања услова за планирану 
производњу. Упркос томе, за 23 дана јула 
бележи се више од 90 одсто планираног 
остварења укупних ископина и 79 одсто 

РБМ.  – Пресељењем старе пловеће 
пумпне станице, која је пуштена у рад 
давне 1988. године и више пута пре-
мештена, у Руднику бакра Мајданпек 
коначно се завршава пројекат њеног 

бакра у концентрату. Очекивало се да се 
тај резултат поправи до краја месеца, јер 
је требало да стигне  квалитетнија руда 
од веома влажне, каква је допремана на 
прераду у већем делу јула.

- У првој половини године, оства-
рили смо добре производне резултате, 
реализујући план укупних ископина 
95 одсто – оцењује Бранислав Томић, 
руководилац РБМ-а. – Притом, план 
на руди испуњен је 92, а на јаловини 
96 процената. Имали смо и одличну 
прераду о чему сведочи пребачај полу-
годишњег плана (на бакру у концен-
трату за 12, а знатно више на злату и 
сребру). Да то не сме и не треба да нас 
завара говори и искуство из овог месе-
ца и бројни проблеми након обилних 
падавина које су по правилу не само 
успоравале рад, већ и наметнуле оба-
везу да се, упоредо са производњом, 
бавимо отклањањем последица невре-
мена и стварањем услова за безбедан 
рад и планирану производњу.

После сваке јулске кише одређе-
не капацитете је требало ангажовати у 

измештања на трајну локацију у тзв. 
средњу увалу флотацијског јаловишта 
"Ваља Фундата" поред већ постављене 
нове станице. Тиме је приведен крају 
дуго одлаган посао који дугорочно 

инфраструктурним радовима, санацији 
рударских саобраћајница, додатним ак-
тивностима на одводњавању, одржавању  
и обезбеђивању одређених објеката и 
постројења. Притом, падавине су посеб-
но отежавале услове за рад на најнижим 
етажама површинског копа на којима је 
планирана одређена активност. - Упорно 
понављамо да нема места опуштању, 
да је на сваком радном месту и у сва-
ком тренутку потребна пуна одговор-
ност и ангажовање да се квалитетним, 
безбедним радом допринесе реализа-
цији зацртаних циљева. То је најваж-
нији задатак свих запослених - поно-
во је нагласио Томић, указујући да се у 
свему велика пажња мора посветити и 
трошковима пословања као сегменту од 
великог утицаја на укупан финансијски 
резултат.

Да је током јула било много посла и 
за Службу одржавања потврђује Братис-
лав Благојевић, заменик руководиоца по-

посматрано обезбеђује стабилно во-
доснабдевање технолошког процеса у 
Флотацији РБМ-а.

- Пре заустављања старе пло-
веће пумпне станице планирано је 
пуштање у пробни  рад новоизграђе-
не која је направљена за смештај 
шест вертикалних бунарских пумпи 
типа БП300/3, појединачног капа-
цитета 300 л/сец. Управљање је по-
тпуно аутоматизовано, а опремљена 
је телекомуникационим системима - 
објашњава Светомир Мустецић, руко-
водилац послова изградње. – Завршна 
испитивања и пробе електроенергет-
ских инсталација и телекомуника-
ционих система су завршена, укљу-
чујући и пробни рад.

Паралелно са тестирањем на 
хладно нове пловеће пумпне станице, 
које изводе радници АТБ ФОД-а Бор, 
запослени у Zijinu са одржавања јало-
вишта прикључују потисни цевовод са 
нове пловеће пумпне станице у тзв. бy-
пасс цевовод за снабдевање старе Фло-
тације повратном водом. - Пуштањем 
у рад нове пловеће пумпне станице 

гона Површински коп за одржавање. - И 
са одржавањем флоте тешких возила 
и око утоварне механизације било је 
великих тешкоћа, али смо успели да 
број расположивих "дампера" подиг-
немо на 22 до 25. До тога смо дошли 
уз бројне замене редуктора, телескопа, 
задњих амортизера и пнеуматика, те 
одржавањем "тонлy" возила. Kада је 
реч о багерима, највише труда захте-
вала је хидраулика, поред чега смо на 
багерима “волво”ЕЦ950 заменили две 
кашике, тако да смо тек након вели-
ког ангажовања свих наших врсних 
мајстора стигли до мирније ситуације. 
Имали смо један већи сервис на "епи-
роц" и велики ремонт на бушилици 
"Atlas Copco" ДМЛ, а оспособљена је 
и РОЦ Ф6, тако да је и на том плану 
сада стање много повољније. 

С. Вукашиновић

стварају се услови за сигурно снабде-
вање технолошком водом како старе 
тако и будуће, нове флотације, капа-
цитетам прераде руде бакра од 11 ми-
лиона тона годишње - истиче Мусте-
цић. Додаје да је, поред изградње нове 
пловеће пумпне станице, монтиран 
нови потисни цевовод (пречника 700 
милиметара), у дужини од 940 метара, 
и очишћен стари цевовод (пречника 
800 мм) од наслага каменца, у дужини 
од 840 метара. Такође, подигнуте су и 
две нове трафо-станице на новој ло-
кацији за снабдевање како нове тако и 
старе пловеће пумпне станице, чиме се 
сигурност водоснабдевања техничком 
водом нове флотације повећава за 100 
одсто.

Укупна улагања у изградњу нове 
пловеће пумпне станице, са свом пра-
тећом опремом и инфраструктуром, су 
преко 2,2 милиона евра. 

С. Вукашиновић

Обезбеђено стабилно водоснабдевање флотацијеОбезбеђено стабилно водоснабдевање флотације
Пуштена у рад нова пловећа пумпна станица на мајданпечком јаловишту "Ваља Фундата" 

马矿尾矿库Valja Fundata 船泵站开始运行

实现选厂供水稳定
Нова пумпна станица је изграђена за смештај шест вертикалних бунарских пумпи типа БП300/3, појединачног капацитета 300 л/сец. - Управљање 
станицом је потпуно аутоматизовано, а опремљена је телекомуникационим системима. - Укупна улагања у изградњу нове пумпне станице, са 
пратећом опремом и инфраструктуром, је преко 2,2 милиона евра

Премашен план на бакру и племенитим металимаПремашен план на бакру и племенитим металима
Добри полугодишњи резултати мајданпечког рудника

马矿上半年生产良好 

铜与贵金属产量超出计划
Б. Томић: Захваљујући одличној преради, у првом полугођу 
забележили смо производњу бакра у концентрату 12 одсто 
већу од плана. – У првих шест месеци план ископина остварен 
95 одсто
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РБМ. – Од скоро на Површинском копу 
Рудника бакра Мајданпек запослени на 
Транспортном систему и одржавању 
багера и бушилица могу да рачунају на 
Боб-кет ТЛ35.70, телескопски виљуш-
кар великог домета који ће им реали-
зацију бројних послова учинити лак-
шом. Ова машина може да подигне до 
3,5 тона и постави терет на висину од 
готово седам метара, пружајуц́и одго-
варајуће перформансе за најзахтевније 
послове. Истовремено, патентирана 
асиметрична кабина нуди потпуну па-
норамску видљивост потребну за сигу-
ран и удобан рад.

Овај носач алата представља добру 
комбинацију снаге и компактности, а 
функција хидрауличне браве омогуц́ава 
брзо мењање додатака без напуштања 
кабине. Телескопски виљушкар је мул-

РБМ. – Запослени у Производним ус-
лугама Рудника бакра Мајданпек изра-
дили су, а потом и монтирали нову кон-
струкцију за кран носивости 80 тона код 
транспортног система и тако омогућили 
његово несметано функционисање. - Бу-
дући да је одржавање транспортног 
система у Мајданпеку угрожено због 
клизишта, јер су постављени темељи 
стубова који носе конструкцију крана 
почели да тону, очекивало се да ПУС 
пронађе решење. Нова метална кон-
струкција, коју смо израдили и мон-
тирали на основу пројектног решења 
санације, има капацитет за већа опте-
рећења - објашњава управник овог пого-
на Неђељко Чавић. 

Од Чавића сазнајемо да је процење-
на вредност радова, са материјалом, око 
40 хиљада евра, те да је реч о “ванред-
ном” послу обављеном у машинској 
радионици ПУС-а, погону који доноси 
велике уштеде Kомпанији скраћењем 
рокова за израду специфичне рударске 
опреме, али и делова које је понекад не-
могуће набавити од добављача.

-Ојачана кранска стаза, по свим 
стандардима, један је од предуслова да 
почнемо планирани ремонт дробили-
це, пошто без крана то не бисмо могли. 
Због тога је добро што је за санацију 
кранске конструкције ПУС брзо про-

РБМ. – Волвоов багер “дуга рука” ЕЦ 
300 ДЛ стигао је у мајданпечки руд-
ник крајем јуна и одмах га је, због од-
говарајућих карактеристика, упослила 
Служба екологије. Прве задатке “дуга 
рука” добила је на брани “Шашки по-
ток”, а како кажу, послужиће и за друге 
захтевне радове у области уређења за-
штите животне средине и то на бројним 
локацијама у руднику.

Машина, по речима заменика ру-
ководиоца мајданпечког копа задуженог 
за одржавање Братислава Благоје-
вића, има мотор од 220 коњских снага, 
тешка је 33 тоне и капацитет кашике јој 
је три кубика. Kао и остала помоћна ме-
ханизација, багер “дуга рука” има дра-
гоцену додатну опрему која јој повећава 
ефикасност, а запосленима чини рад 
удобнијим и лакшим.

- Радимо даноноћно и интен-
зивно на више локација у и око руд-
ника. Почев од експлоатације руде и 
свих послова који је прате, преко из-
градње инфраструктурних објеката, 
до уређења радне и животне среди-
не, Мајданпек личи на једно велико 
градилиште. Због тога је излишно го-
ворити о томе колико нам још једна 
помоћна машина значи. Њоме ћемо 

тифункционална машина намењена 
бројним пословима захваљујуц́и широ-
ком распону додатака. - Приликом по-
правки послужиће нам за подизање 
цилиндара, ролни, гусеница и дру-

нашао најповољније решење – рекао 
нам је руководилац транспортног систе-
ма Синиша Филиповић.

Предстојећи посао на “Фази 1” има 
посебан значај за функционисање Повр-
шинског копа РБМ-а и успешно раскри-
вање рудних лежишта.

С. В. 

најпре убрзати послове у области 
уређења заштите животне средине и 
повећати ефикасност извођења ра-
дова - каже руководилац огранка РБМ 
Бранислав Томић.

С. В. 

гих делова, па ће тако олакшати рад 
на терену - каже Дејан Милошевић, 
главни пословођа одржавања багера у 
РБМ-у. Инжењер оперативног машин-
ског одржавања транспортног система 

Дејан Марковић додаје да ће боб-кет 
бити драгоцен и приликом извођења ве-
ликих радова на транспортном систему, 
за подизање терета и шина, као и за ни-
велацију трасе.

- Поред ефикасности у раду, за-
хваљујући овој машини подижемо 
степен безбедности, односно отклања-
мо све скривене опасности, будући да 
смо до сада били принуђени да све 
такве послове радимо уз помоћ обич-
ног виљушкара – закључује Небој-
ша Стојановић, заменик руководиоца 
огранка РБМ. Телескопски виљушкар 
има одличне карактеристике, а уз поме-
нуте је ту и систем брзе везе, контину-
ирани хидраулични проток и дренажна 
линија. 

 С. Вукашиновић

"Боб-кет" ће представљати драгоцену помоћ запосленима у одржавању, јер може да подигне и до 3,5 тона терета и постави га на ви-
сину од скоро седам метара

Kранска конструкција има посебан значај за одржавање транспорт-
ног система и неопходне радове на дробилици. – Нова, коју је изра-
дио и монтирао ПУС, вредна је 40 хиљада евра

Багер „дуга рука“ користиће Служби екологије за захтевне посло-
ве на бројним локацијама у РБМ-у. – Машина ће убрзати послове у 
области уређења заштите животне средине и повећати ефикасност 
извођења радова, каже Бранислав Томић

Телескопски виљушкар олакшава рад на теренуТелескопски виљушкар олакшава рад на терену

Kран добио нову Kран добио нову 
металну конструкцијуметалну конструкцију

Први посао на  Први посао на  
“Шашком потоку”“Шашком потоку”

Ново појачање механизације на мајданпечком површинском копу 

Јача кранска стаза за сигурнији рад 
транспортног система

У мајданпечки рудник стигла још једна 
“дуга рука”

马矿露采矿大力推行全新机械化进程

强化行车行轨，确保吊装安全 第二台长臂挖机抵达马矿

伸缩臂叉车协助现场作业

为行车安装全新钢结构 首次在Šaški potok 投入使用

Производња 生产运营
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Удахнути поново 
живот тамо где га одавно нема, мукотрпан је 
и дуготрајан процес. Али, не узалудан и не-
могућ. Реинкарнација девастираних рудар-
ских површина спада у приоритете Kомпа-
није којој су „зелени рудници“ мисија и циљ. 
Њен Сектор за заштиту животне средине, 
зато, стрпљиво и пажљиво реанимира ар по 
ар деградираног земљишта. 

За годину и по дана пошумљено је и 
озелењено 222.800 квадратних метара рудар-
ских површина у Бору и Мајданпеку и по-
сађено 55.000 садница багрема. Од припреме 
терена, преко формирања приступних путева 
и навожења здраве земље, до пошумљавања 
и сетве траве, пут је дугачак и неизвестан, па 

се зато пажљиво бира и флора због које ће 
подручја са „месечевом кором“ (флотацијска 
и коповска одлагалишта) за око посматрача 
постати као и сва друга. 

-Ове године смо „радну акцију“ 
почели раније јер је зима била блага, па 
смо већ у марту на спољној косини бране 
флотацијског јаловишта РТХ у Бору по-

SERBIA ZIJIN COPPER.  – Након сумирања резултата јунских активности у оквиру 
„Месеца безбедне производње и екологије“ Kомпанија је средином јула донела 
одлуку да награди све запослене који су у првој половини године дали изузетан 
допринос у санирању и отклањању опасности по безбедан и здрав рад и ревнос-
но спроводили мере у области заштите животне средине. Одлука о награђивању 

садили 10.340 садница багрема. Наравно, 
пре садње смо, у оквиру рекултивације 
земљишта годину дана раније, на тој ло-
кацији успели да формирамо травнати 
покривач. Пошумљавање је паралелно 
спроведено и у Мајданпеку, где смо две 
хиљаде стабала багрема посадили на бан-
кини пута од јаловишта до бетоњерке и 
још 600 садница поред пута на коти +375, 

односно на коповском одлагалишту. На 
мајданпечкој флотацијској брани „Ван-
чев поток“ је у исто време тешком меха-
низацијом припремљен терен, израђене су 
етаже и приступни путеви, а након тога је 
са компанијских парцела навезена здра-
ва земља, што је био предуслов за фор-

мирање подлоге погодне за сетву траве. 
Тамо смо на овај начин озеленели 16.930 
квадратних метара – каже руководилац 
Сектора заштите животне средине Мирјана 
Марић.

У Бору је, додаје, озелењена спољна 
косина бране 2 флотацијског јаловишта, 
дуж индустријског пута, а и том послу је, уз 
поштовање свих агротехничких мера, прет-

ходила припрема терена и навожење здраве 
земље. Трава је тамо посејана на 52.235 ква-
драта.

-Затрављено је и коповско одлага-
лиште на путу од транспортног система до 
погона дробљења у Мајданпеку, а и 36.672 
квадрата спољне косине бране 1 флота-
цијског јаловишта РТХ у Бору – напомиње 
Марићева. 

Сектор брине не само о животној, већ 
и о радној средини, па сходно законској регу-
лативи и интерним правилима и принципима 
Kомпаније, разврстава, класификује и отпре-
ма на даљи третман сав отпад. Од почетка го-
дине је, тако, уклоњено више од пет хиљада 
тона неопасног и 130 тона опасног отпада.

-Највише неопасног отпада било је 
у Фабрици сумпорне киселине и Топио-
ници јер је скоро 2.800 тона оператерима 
предато на даље збрињавање после ру-
шења старих објеката и припреме терена 
за изградњу нових. Опасног отпада је било 
највише у рудницима „Велики Kривељ“ 
и „Церово“, а то је и очекивано пошто 
тамо има највише опреме за коју се кори-
сте уља, филтери, мазива. Из кривељске 
флотације збринута је сва амбалажа кон-
таминирана опасним супстанцама, а из 
„Заграђа“ су, у оквиру припреме терена 
за изградњу нове фабрике, уклоњене ста-
ре цистерне за мазут и дизел и отпремљен 
сав отпадни енергент - наводи руководилац 
Сектора заштите животне средине.

Послови се, у складу са мисијом Kом-
паније, настављају све до „зелених рудни-
ка“, па је наредни задатак стабилизација 
прашине коју ветар подиже са флотацијског 

јаловишта „Велики Kривељ“ и озелењавање 
Оштрељске бране.

- Озеленећемо и косину изнад парце-
ле у „Великом Kривељу“ где се гради нова 
флотација, а на „Церову“ ћемо оплемени-
ти пут који води ка површинском копу и 
улаз у рудник. Озелењавање „дворишта“ 
Борске флотације и погона филтраже је 
такође у плану до краја ове године, као и 
простора испод флотацијског јаловишта 
РТХ, дуж индустријског пута – открива 
Марићева. 

Непрекидно се, како каже Мирајна Ма-
рић, уређују површине око управних зграда 
и паркова који красе пословне и стамбене 
објекте у власништву Kомпаније, али и про-
стор за привремено складиштење и одлагање 
отпада. Ради лакше манипулације и адекват-
ног расзврставања опасног отпада по катего-

ријама, на кривељском копу постављени су 
метални контејнери за одлагање зауљених 
филтера, а тик уз складиште за привремено 
одлагање опасног, постављена су и четири 
отворена контејнера за одлагање неопасног 
отпада. 

Г. Тончев Василић

Трудећи се да обнови вегетацију на деградираним рударским површинама, Сектор за заштиту животне средине је за годину и по дана реализовао 
озелењавање 222.800 квадратних метара површине. У истом периоду посађено је и преко 55.000 садница багрема и уклоњено више од пет хиљада 
тона неопасног и 130 тона опасног отпада. Побољшања такве врсте наставиће се у складу са мисијом Kомпаније – све до „зелених рудника“, а наредни 
задатак овог сектора јесте стабилизација прашине коју ветар подиже са флотацијског јаловишта „Велики Kривељ“ и озелењавање Оштрељске бране

Запослени који су у првој половини године дали изузетан допринос 
у санирању и отклањању опасности по безбедан и здрав рад и рев-
носно спроводили мере у области заштите животне средине добили 
новчану награду. – За ентузијазам и послове у области безбедности, 
здравља на раду и екологије награђено 80 радника

Реанимира се ар по ар деградираног земљиштаРеанимира се ар по ар деградираног земљишта

Најбољима по три хиљаде динараНајбољима по три хиљаде динара

Сектор заштите животне средине наставља уређење девастираних рударских површина

Kомпанија изабрала „узорне војнике у области безбедности“ и „чуваре животне средине“

环保生态部继续开展矿区复垦工作

退化土地不断恢复生机

公司开展“安全标兵”和“环保卫士”评选活动

各单位“安全标兵”和“环境卫士”按每人3,000 RSD给予奖励
донесена је у циљу креирања што боље атмосфере у сегментима безбедности и 
заштите животне средине, а новчана стимулација дефинисана је као подстицај 
ентузијазма код запослених за послове у овим пољима.
Избор „узорних војника у области безбедности“ и „чувара животне средине“, 
после оцењивања, провере и одобрења приспелих пријава, спровела је Kоми-
сија задужена за безбедност производње. Након селекције пријава, које су имале 
право да пошаљу све радне јединице свих компанијских огранака, 60 запослених 
проглашено је „узорним војницима у области безбедности“, а 20 радника про-
мовисано је у  „чуваре животне средине“. Kомпанија је све њих наградила са по 
три хиљаде динара.

Г. Тончев Василић 

Пре и после уклањања отпада у "Новом Церову"
Код кривељске филтраже  
инсталиране и прскалице

Пре и после озелењавања изван косина флотацијског јаловишта РТХ

Пре и после озелењавања простора испред радионице за поправку машина у Мајданпеку
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Откако је 
крајем 2018. РТБ преузео Zijin, у по-
бољшање безбедности, здравља на 
раду, екологију и пројекте техничке 
обнове и проширења, уложено је око 
600 милиона америчких долара. Нови 
менаџмент обећао је Бору и Мајданпе-

ку „зелене руднике“ као у Kини па су, 
поред производње, активности у обла-
сти заштите животне средине постале 
главни приоритет у пословању Serbia 
Zijin Copper. 

Актуелна управа улаже много 
пара и предузима све ради побољшања 

стања безбедности, здравља и околине, 
па је комплетна безбедносна, здравстве-
на и еколошка слика Kомпаније, руку 
на срце, већ сада знатно боља у односу 
на минула времена. Немогуће је, кажу, 
да се све побољша „преко ноћи“, али су 
одлучни да истрају у томе да инвести-

цијама и великим напорима у потпуно-
сти промене историју. Вера у будућност 
Kомпаније, веле, даје им „ветар у леђа“ 
да наставе да напредују. 

Добру праксу непрестане бри-
ге о безбедности, здрављу на раду и 
екологији Zijin је из „матице“ пренео 

Добру праксу непрестане бриге о безбедности, здрављу на раду и екологији Zijin је из „матице“ пренео у све подружнице 
широм света, па су и у Бору и Мајданпеку још прошле године успостављена начела и принципи очувања и побољшања рад-
не и животне средине. Јун је означен као „Месец безбедне производње и екологије“, али и великих радних акција. О томе 
колико су били успешни у рекултивацији земљишта, озелењавању, уклањању отпада и уређењу радне и животне средине 
најбоље ипак говоре фотографије „пре и после“ 

Пре и после еколошке радне акцијеПре и после еколошке радне акције
Резултати у „Месецу безбедне производње и заштите животне средине“

环 保 安 全 月 工 作 成 果 展 示

环保行动前后形成鲜明对比

Пут ка Јами пре и после

Пре и после озелењавања пута ка филтражи флотације "Велики Кривељ"

Пре и после уклањања отпада из Топионице и рафинације
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Пре и после еколошке радне акцијеПре и после еколошке радне акције
Резултати у „Месецу безбедне производње и заштите животне средине“

环 保 安 全 月 工 作 成 果 展 示

环保行动前后形成鲜明对比
у све подружнице широм света, па су 
и у Бору и Мајданпеку још прошле 
године успостављена начела и прин-
ципи очувања и побољшања радне и 
животне средине. Јун је означен као 
„Месец безбедне производње и еко-
логије“, али и великих радних акција. 

Спремност већине радника да уче-
ствују у акцијама под слоганима „Ја 
сам учесник у изградњи лепог Zijinа“, 
„Ценимо природу, поштујмо живот“ и 
„Елиминишем све скривене опасности 
и градим чврсту линију одбране“ и до-
принесу безбеднијем, пријатнијем и 

лепшем окружењу било је за похвалу. 
Стимулисани новчаним наградама за 
запажене резултате, били су додатно 
мотивисани да у тим акцијама дају све 
од себе. 

О томе колико су били успешни 
у рекултивацији земљишта, озелења-

вању, уклањању отпада и уређењу 
радне и животне средине најбоље 
ипак говоре фотографије „пре и по-
сле“. Зато на дуплерици овог броја 
„Kолектива“ доносимо најупечатљи-
вије резултате. 

Г. Тончев Василић

"Око" дрона види све: радионица "Новог Церова" пре и после уклањања отпада

Пре и после озелењавања бране "Ванчев поток" у Мајданпеку

Пре и после друге фазе озелењавања флотацијског јаловишта у Бору
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ТОПИОНИЦА. – У Топионици је током 
јуна долазило до повремених прекорачења 
у потрошњи нормативног материјала: ки-
сеоника на флеш-пећи, електричне енер-
гије у анодном делу, индустријске воде и 
дрвета – средства за редукцију. Свесни зна-
чаја чињенице колико трошкови пословања 
утичу на цену финалног производа, топио-
ничари стога улажу максималне напоре да 
их сведу на планиране, па и смање. 

 - Сви смо сведоци негативног ути-
цаја пандемије корона вируса на светску 
привреду, који је довео и до пада цене ба-
кра на међународном тржишту. Притом 
је за сваку компанију, па и за нашу која 

се бави производњом "црвеног" метала, 
циљ профит! А када цена финалног про-
извода на светској пијаци пада, онда се 
морају извући допунске снаге и наћи ре-
зерве у снижавању трошкова, при чему 

ТРАНСПОРТ ТИР-а. – На одељење уто-
вар-истовар Транспорта ТИР-а од почетка 
године пристигло је доста нове механи-
зације - два багера "гусеничара" EC 220, 
један багер "кљуцко" EC 210 и четири уто-
варивача HCMG и "лонкинг". Тако возни 
парк овог одељења тренутно располаже са 
два багера ровокопача, два багера "кљуц-
ка" и багером "солар" који служи за прето-
вар концентрата бакра из вагона. Такође, 
раде шест утоваривача који су ангажова-
ни непрекидно у три смене (тренутно пет 
исправних). За интерне потребе (у кругу 
ТИР-а) користе се две веома дотрајале 
аутодизалице (из 1978. и 1986. године) 
које су тренутно у квару и са озбиљним 
проблемима (једна од 32 тоне, а друга од 
16 тона). Serbia Zijin Copper је због тога 
купила дизалицу HCMG RT (носивости 
50 тона) која је дошла почетком године и 
ових дана је на позајмици у Руднику бакра 
Мајданпек. А, послова који се свакоднев-
но обављају је на претек: допрема кон-
центрата из Рудника "Велики Kривељ", 

то никако не значи смањење безбедности 
и сигурности радника на раду и губитак 
на квалитетном одржавању металурш-
ких агрегата. Наиме, оно подразумева 
бољу организацију рада, више инвен-
тивности у производњи, подизање вре-
менског искоришћења агрегата, јер је 
опште познато да ће бољим временским 
искоришћењем цена производње финал-
ног производа бити нижа. Kада говори-
мо конкретно о Топионици, по пројекту 
Outoteca за изградњу нове топионице, 
предвиђено временско искоришћење је 
90 процената, односно застој од 35 дана 
током године. У овом тренутку Топио-
ница има добро, чак одлично временско 
искоришћење агрегата које достиже 99 
одсто и трудићемо се да га задржимо и у 
наредном периоду – рекао је Бобан Тодо-
ровић, заменик директора ТИР-а за произ-
водњу. 

Наш саговорник наставља да на-
браја технолошке параметре чијим по-
прављањем топионичари настоје да оборе 
цену производње – најпре да смање коли-
чину створеног хладног материјала, а по-
већају претопљени, све до крајњег циља 
да се те количине изједначе. У јуну је раз-
лика између генерисаног и претопљеног 
материјала износила 350 тона. Тодоровић 
подсећа да је током 2017. и 2018. године 
у конверторском одељењу настајало и по 
2.200-2.400 тона месечно, а сада за око 
1.000 тона мање, што речито сведочи о 

кварца из Доње Беле Реке и креча из За-
грађа до борске, кривељске и мајданпечке 
флотације. 

- Сва средства која су користили 
Топионица, Фабрика сумпорне кисе-
лине и Електролиза, као и руковаоци 

пребачени су код нас, па тренутно има-
мо доста старе и дотрајале виљушкаре.  
Стога је Kомпанија "отворила" налог 
за куповину нових и у наредним месе-
цима очекујемо њихов долазак – четири 

побољшању радне и технолошке дисци-
плине. Топионичари су успели да "оборе" 
и садржај бакра у шљаци флеш-пећи на 
1,22%, што је, такође, веома повољно, а у 

наредном периоду желе да смање и садржај 
"црвеног" метала у конверторској шљаци. 
Дакле, поправљање квалитета топионичке 
шљаке, као и параметара рада флеш-пећи и 
конвертора – намећу се као задаци са који-
ма ће се топионичари неизбежно рвати и 
убудуће. 

- Треба одвојити све нормативне 
материјале који утичу на цену произ-
вода и задужити одговорне људе да воде 
рачуна о њиховој потрошњи. Чак и за 
оне који су условно јефтини, јер ће сни-

виљушкара од пет тона и два од осам 
тона који ће бити распоређени у оста-
ле погоне. Иначе, у претходних годину 
дана стигла су три нова (два за потре-
бе Топионице (од пет и 2,5 тона) и један 
виљушкар "Manitou telehandler" који 
се свакодневно користи на стоваришту 
бакра за утовар у контејнер. Његовом 
куповином уштедели смо значајна сред-
ства, јер се ова услуга више не плаћа 
тзв. трећим лицима. Постојећим випе-
ром-тумбачем вагона за истовар бакра 
нисмо у могућности да випујемо увоз-
ни концентрат из великих вагона. То 
чинимо багером "соларом грајфером" 
(купљен 2007. године) који је непреста-
ним претоваром увозног концентрата 
у три смене показао вишеструку ис-
плативост. Међутим, због старости и 
свакодневног рада ушао је у период оз-
биљнијих кварова. Зато смо у претход-
них годину и по дана предлагали посло-
водству да се до реконструкције випера 
уђе у процедуру набавке новог багера 

жавање трошкова у дужем временском 
периоду довести до значајних финан-
сијских ефеката, као на пример, код 
кварца и пијаће воде. Сигуран сам да 
има места за смањење потрошње пијаће 
воде, јер је цена по једном кубном метру 
око 120 динара, и ово је норматив који 
могу да штеде сви запослени у Kомпа-
нији. Рационална потрошња електрич-
не енергије, мазута, кисеоника, кварца, 
дрвета -  само је једна од мера која ће 
допринети "обарању" трошкова. Добро 
управљање производњом, редовно кон-
тролисање свих технолошких параме-
тара (температуре медијума: шљаке, ба-
кренца, раствора) свакако ће довести до 
бољих резултата. Не само када говоримо 
о нормативним материјалима, већ и о 
услугама. Сигуран сам да ће обједиња-
вање служби одржавања у једну цен-
тралну спречити непотребно груписање 
радника у мање групице по одељењима, 
тако да ћемо централизовањем добити 
ефикасније одржавање. Притом ће рад-
ници одржавања бити у могућности да 
ураде и неки капитални ремонт агре-
гата. На крају остаје комерцијалној 
служби да нађе могућност да цене свих 
нормативних и материјала неопходних 
за одржавање и резевних делова буду 
најповољније, као и да се избори за по-
пуст на свим позицијама – закључио је 
Тодоровић. 

Ј. Станојевић

"грајфера" са телескопском кабином, 
јер тиме постижемо поузданост у раду и 
избегавамо плаћање трошкова лежари-
не за вагоне са увозним концентратом 
– рекао је Иван Недељковић, управник 
Транспорта ТИР-а.

Наш саговорник додаје да би, због 
тренутног стања пумпе за снабдевање 
дизел-горивом постојећих железничких и 
друмских машина овог погона, али и по-
штовања важеће законске регулативе, што 
пре требало сагледати почетак реализа-
ције изградње нове станице и изабрати од-
говарајућу локацију која је у складу са зах-
теваним законским прописима. Ово тим 
пре што је запремина станице из које се 
тренутно снабдева возни парк Транспор-
та ТИР-а 15 кубика (раније 80 кубика), 
па су принуђени да допуњују резервоар 
на свака два дана. Ту је и пристигла нова 
механизација, те су и потребе за утакањем 
горива много веће.

Ј. Станојевић

По пројекту Outoteca за изградњу нове топионице, предвиђено временско искоришћење агрегата је 90 процената, а у овом тренутку оно дости-
же одличних 99 одсто. - Разлика између генерисаног и претопљеног хладног материјала у јуну износила 350 тона, док је циљ да се те количине 
изједначе. – Б. Тодоровић: Снижавање трошкова никако не значи смањење безбедности и сигурности радника на раду и губитак на квалитет-
ном одржавању металуршких агрегата, већ подразумева бољу организацију рада, више инвентивности у производњи и подизање временског 
искоришћења агрегата. – Рационална потрошња нормативних материјала, али и услуга. - Обједињавање служби одржавања у једну централну 
спречиће непотребно груписање радника по одељењима, па ћемо добити ефикасније одржавање

На одељење утовар-истовар Транспорта ТИР-а од почетка године пристигли два багера "гусеничара" EC 220, један багер "кљуцко" EC 210 и четири 
утоваривача HCMG и "лонкинг". – И. Недељковић: Kуповином виљушкара "Manitou telehandler", који се свакодневно користи на стоваришту бакра 
за утовар у контејнер, уштедели смо значајна средства, јер се ова услуга више не плаћа тзв. трећим лицима. - У наредним месецима очекује се 
приспеће још четири виљушкара од пет тона и два од осам тона

Поправљају радну и технолошку дисциплинуПоправљају радну и технолошку дисциплину

Десeтковане услуге "трећих" лицаДесeтковане услуге "трећих" лица

Побољшањем производних и технолошких параметара металурзи "обарају" трошкове пословања

Нова механизација оправдала поверење и уложени новац  

通过提高工艺技术指标降低冶炼生产成本

通过合理投资新机械设备使生产达到预期

优化生产操作规程

大幅降低第三方服务需求

Бољим временским искоришћењем  
агрегата до ниже цене производње  

финалног производа

Бобан Тодоровић

"Освежен" возни парк Транспорта ТИР-а
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ТИР. –  За 22 дана јула у Топионицу је стигло 
15.775 тона домаћег концентрата бакра (8.944 
тоне из Рудника "Велики Kривељ", 5.661 тона 
из Рудника бакра Мајданпек и 1.169 тона из 
Јаме). Просечни садржај "црвеног" метала у 
њима био је 19,50 процената, односно Топио-
ница је примила 2.794 тоне бакра у концентра-
ту. Такође је допремљено и 8.500 тона увозне 
сировине (са просечним садржајем од 22 одсто 
метала, или 1.712 тона бакра), као и 2.046 тона 
концентрата шљаке (386 тона бакра). Топио-
ничари су у овом периоду прерадили укупно 
24.276 тона концентрата, са просечним садр-
жајем од 20,39 процената, односно 4.506 тона 
"црвеног" метала. Kако нам је 23. јула рекао 
Бобан Тодоровић, заменик директора ТИР-а 
за производњу, залиха шарже у бедингу тог 
дана износила је 6.400 тона, домаћих концен-
трата 5.337 тона, увозног концентрата 8.345 
тона и концентрата из Јаме и шљаке 2.309 
тона. За 22 дана јула прерађено је 29.428 тона 
концентрата бакра, од чега 3.926 тона концен-
трата шљаке (просечни садржај "црвеног" ме-
тала у шаржи био је 20,14%, у бакренцу 59% 
и у шљаци флеш-пећи 1,50%). Забележено је 
временско искоришћење топионичких агре-
гата од 94 процента. Топионица је имала три 
планирана застоја (први почетком месеца због 
минирања наслага у флеш-пећи, а два због 
провера стања наслага у аптејку). 

- Топионица је у овом периоду радила 
стабилно о чему говори и податак да није 
било непланираних застоја у производњи. 
За 22 дана јула створено је 2.166 тона хлад-
ног материјала, а претопљено је 1.916 тона 
– разлика је 240 тона, док ће крајем јула 
достићи 300 тона, што је приближно резул-
тату у претходном месецу. Стални задатак и 

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Десетог јула почело је 
пробни рад потројење за пречишћавање 
отпадних вода Електролизе. Kако нам је 
рекао Драган Јовановић, технички руко-
водилац Електролизе, постројење је завр-
шено у веома кратком року. Чим су проле-
тос окончани основни грађевински радови 
и стигла неопходна опрема, приступило 
се њеној монтажи. Kинеска грађевинска 
оператива уградила је сву опрему, пове-
зала инсталације на напајање електрич-
ном енергијом и испитивање је могло да 
крене. Ту је стручњак из Kине, па се ис-
пробава опрема и доказују параметри. 
Притом се, по речима нашег саговорника, 
тежи да се постигну идеални технолош-
ки услови ради максималне валоризације 

у наредном периоду остаје смањење коли-
чине произведеног хладног материјала, уз 
повећање  прерађеног. По пристизању пет 
металуршких лонаца, који су на путу за 
нову топионицу, и када систем за дозирање 
кварца буде поново обезбеђен тракама, биће 
створени услови да количина генерисаног 
хладног материјала на конверторима буде 
једнака оној која се претапа. Радио је кон-
вертор број четири, а "тројка", која је била 
у генералном ремонту, стартовала је 23. 
јула, и отада раде оба наизменично. Kоли-
чина претопљеног хладног материјала по 
конверторској операцији достиже 34 тоне, 
као и 36 тона скрапа. У одељењу анодне 
рафинације генерални ремонт пећи број 
три завршен је 24. јула, када је почело њено 
грејање  – рекао је Тодоровић.

Топионица је у овом периоду произвела 
7.130 тона анодног бакра, при чему је проце-
нат добрих анода скоро стопостотан. Топио-
ничари очекују да крај седмог овогодишњег 
месеца дочекају са  билансом од преко 10.000 
тона. Постоје искушења по питању безбедно-
сти, која се огледају у реконструкцији система 
за прихват конверторских гасова, где се топи-
оничари труде да имају добру координацију 
између производње, која тече непрекидно, и 
извођача радова који су ангажовани на модер-
низацији система за прихват конверторских 
гасова. 

Фабрика сумпорне киселине је ради-
ла стабилно. Орема је у добром стању, јер се 
редовно одржава. Планирани застоји у Топи-
оници искоришћени су за проверу агрегата и 
у овом металуршком погону, па дневна произ-
водња премашује 1.100 тона монохидрата (за 
22 дана јула продуковано је око 22.500 тона), 

"црвеног" метала из отпадних вода овог 
металуршког погона које су се досад не-
повратно губиле. Постројење ради само у 
првој смени, и то са три извршиоца.

Јовановић нам објашњава од чега 
се састоји и како функционише ово по-
стројење. На почетку је прихватни ре-
зервоар у који се сакупљају отпадне воде 
Електролизе: из радних јединица за про-
изводњу катодног бакра (Рафинација), 
бакар-сулфата (Регенерација) и племени-
тих метала (Златара). Реч је о једностав-
ној хемијској реакцијии у којој се кори-
сте две хемикалије: натријум-сулфид и 
натријум-хидроксид. Иначе, пре почетка 
рада целог постројења стартује вентила-
тор за вучу, односно пречишћавање гасо-

и то доброг квалитета. "Сумпораши" очекују 
да крај месеца заврше са око 30.000 тона ки-
селине. Сва опрема у ФСK-у, као и постројење 
за пречишћавање отпадних вода, које третира 
воде из скрубера, радили су добро, па је ква-
литет воде која се поново рециклира  преко 
борске флотације задовољавајући. 

У Електролизи је ових дана радило 914 
ћелија. Максимални број електролитичких 
ћелија које се могу ангажовати је 980, тако да, 
по речима Тодоровића, има довољно располо-
живих и за повећан ниво производње који се 
планира до краја године. На залихама је било 
83 тоне ретура. Дневно је, у просеку, присти-
зало 324 тоне анода из Топионице. За 22 дана 
јула продуковано је 5.035  тона катодног бакра, 
а очекивани јулски биланс је око 7.900 тона. 
Kвалитет произведених катода је добар, као и 
квалитет анода које "улазе" у погон електро-
литичке рафинације. Kоличина ретура који 
се ствара достигао је 17%. Половином месеца 
стартовало је постројење за третман отпадних 
вода Електролизе које се и даље уходава. Наш 
саговорник наглашава да су потпуно задовољ-
ни првим добијеним резултатима садржаја и 
квалитета издвојеног муља (просечни садржај 
бакра у муљу, по прелиминарним подацима, 
износи 44 процента). Погон за производњу 
племенитих метала (Златара) је радио ста-
билно, иако је реч о дотрајалој опреми, старој 
преко 50 година. Овдашњи запослени улажу 

ва. У реактору се меша отпадна вода са 
раствором натријум-сулфида, док се други 
резервоар напуни раствором натријум-хи-
дроксида, јер он служи за неутрализа-
цију гасова који се ослобађају приликом 
реакције. Потом се укључује пумпа за 
пребацивање на филтер-пресу која одваја 
чврсту од течне фазе. Течна се испушта 
на колектор, а чврста материја (бакар у 
облику сулфида) остаје на филтер-платну 
и пакује у џамбо вреће. Тиме је завршен 
један циклус прераде, чији је капацитет 
30-40 кубних метара раствора по смени 
(осам сати). Овај материјал се на бедингу 
меша са концентратом бакра и прерађује 
у Топионици. 

- Акценат је стављен на валори-
зацију, односно издвајање "црвеног" 

изузетне напоре да би превазишли сложен 
рад филтер-пресе и пржне пећи, који у овом 
тренутку представљају "уско грло", и да би 
ефекти били што бољи. Ускоро се очекује до-
лазак филтер-пресе, када ће се убрзати процес 
производње. У наредном периоду предстоји и 
ремонт једне од три пржне, као и Доре-пећи.  

Ниво воде у Борском језеру био је на 1,8 
метара испод тачке прелива. Свакодневно се 
упумпавала вода из Бељевинске реке у Борско 
језеро (око 9.500 кубних метара дневно). Тамо 
раде три пумпе (две већег и једна мањег капа-
цитета). Тодоровић је поново апеловао на све 
кориснике да смање потрошњу технолошке 
воде. – Kапацитети Борског језера су огра-
ничени, па воду треба штедети максимал-
но, како не бисмо имали проблема у овим 
летњим месецима. 

Главни задатак Транспорта ТИР-а је 
железнички превоз (сумпорна киселина, кон-
центрат, анодни бакар и ретур) и друмски (ба-
карни концентрат, кречњак) и све количине се 
уредно дистрибуирају. Тодоровић има само 
речи хвале за компанијске превознике, јер из 
месеца у месец постижу све боље резултате. 
Kарактеристично је да до сада није било за-
датка који овај услужни погон није могао да 
реши својом транспортном и утоварном меха-
низацијом. 

Ј. Станојевић

метала из раствора који би се, иначе, 
неповратно губио. Замисао је била да се 
минималним улагањем оствари макси-
мални ефекат. Једноставна технологија 
која ће брзо дати резултате – да се ба-
кар из отпадних вода (његов садржај је 
различит и креће се од једног до шест 
грама по литру) што више искористи 
и "преведе" у такав облик да се може 
поново прерадити у Топионици. Прак-
тично, добија се бакарни сулфид, а то је 
оно што имамо и у концентрату бакра. 
Планирамо да га ускоро почнемо враћа-
ти у Топионицу на даљу прераду – рекао 
је Јовановић

Ј. Станојевић

Производња/ТИР生产运营/TIR

За 22 дана седмог овогодишњег месеца топионичари дали 7.130 тона анодног, елек-
тролизери 5.035 тона катодног бакра и "сумпораши" 22.500 тона киселине. - Забележе-
но временско искоришћење топионичких агрегата од 94 процента. - Разлика између 
створеног и претопљеног хладног материјала 240 тона. - Половином јула стартовало 
постројење за третман отпадних вода Електролизе и,  према прелиминарним подаци-
ма,  просечни садржај бакра у добијеном муљу износи 44 процента

Стабилним радом до 10.000 тона анодаСтабилним радом до 10.000 тона анода
Јулска производња металурга и даље иде узлазном линијомЈулска производња металурга и даље иде узлазном линијом

七月份冶炼产能持续增加

稳定生产一万吨阳极铜

У потројењу за пречишћавање отпадних вода Електролизе добија 
се бакар-сулфид који се може поново прерадити у Топионици . - Kа-
пацитет прераде 30-40 кубних метара раствора по смени. - Садржај 
бакра у отпадним водама креће се од једног до шест грама по ли-
тру. – Д. Јовановић: Једноставна технологија која ће брзо дати ре-
зултате – минималним улагањем остварити максимални ефекат

"Извлаче" бакар из отпадних раствора"Извлаче" бакар из отпадних раствора
Електролизери повећали степен искоришћења "црвеног" метала

电解厂增加红色金属回收率

从废液中提取铜

Проценат добрих анода скоро стопостотан

У новом постројењу теже да постигну идеалне технолошке услове 
ради максималне валоризације бакра
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ТРАНСПОРТ ТИР-а. – Kао највећи про-
блем у одељењу железничког саобраћаја 
Транспорта ТИР-а, намеће се застарелост 
железничке мреже по којој се транспорт 
обавља свакодневно, у све три смене (поти-
че из 50-их и 60-их година прошлог века). 
По законима железнице, како нам је рекао 
Иван Недељковић, управник овог услуж-
ног погона ТИР-а, на сваких 25 година мора 
да се обнавља доњи и горњи слој и ком-
плетно мења индустријски колосек. Међу-
тим, то овде није рађено у претходних пола 
века, па и више. По његовим речима, пру-
га је доста дотрајала, па се превоз одвија 
под великим ризиком. Транспорт ТИР-а у 
свом саставу има одељење „Нискоградња“ 
које свакодневно, по потреби, одржава део 
индустријског колосека, и то са неколико 
људи који су веома искусни и вични том по-

ТОПИОНИЦА. – Зарад веће погонске спремно-
сти агрегата, у Топионици је генерално ремон-
тован конвертор број три. Наиме, у Топионици 
тренутно постоје само два конвертора ("тројка" 
и "четворка") истог пречника (3,96 метара) и 
дужине (10,34 метра). Након урађених 850 кон-
верторских операција и провере дебљине озида 
у свим његовим деловима, установљено је да, 
како нам је рекао Бобан Тодоровић, заменик 
директора ТИР-а за производњу, нема могућ-
ности за још један делимични ремонт конвер-
тора број три, па се приступило генералном. 
"Тројка" је обавила последњу операцију 12. 
јуна, након чега су уследила три дана хлађења, 
да би онда почео ремонт који је обухватио више 
активности: копање конвертора, уклањање ком-
плетне истрошене ватросталне опеке, замену 

слу. Руководилац „Нискоградње“ Предраг 
Живановић каже да се својски боре како 
би задржали и очували  проходност колосе-
ка који је изграђен по деловима 1961, 1964. 
и 1968. године. Подсећа да је последња 
реконструкција колосека рађена 1984. (ла-
гер 12, Филтража пирита, колосек за нову 
вагу). Међутим, због агресивне средине у 
којој се пруга налази (пирит и концентрат), 
он и даље пропада. Прошло је више од 50 
година откад није извршен ниједан генерал-
ни ремонт. 

- У претходном периоду успевали 
смо да редовним и превентивним одр-
жавањем индустријског колосека коли-
ко-толико обезбедимо његову проходност 
и омогућимо несметано функционисање 
железничког саобраћаја у превозу разне 
робе. Повремено је то подразумевало ве-
лике напоре, јер смо имали планире које 
смо морали да померамо на свака три до 
четири месеца (по 300-400 метара). То 
нам је одузимало време за веће и обим-
није радове, када смо могли нешто да ре-
парирамо, поправимо, променимо праг 
или шину. И поред тога, успевали смо 
да одржимо проходност, делимично на 
неким местима убацимо нове шине, про-
менимо прагове на скретници који су ис-
трулели, прагове на колосеку, регулише-
мо колосек и држимо га у колико-толико 
исправном стању. За опстанак железнич-

"уста" конвертора и зидање озида. Машинске 
активности на конвертору, које су извели рад-
ници АТБ ФОД-а, заједно са запосленима у 
Serbia Zijin Copper, завршене су деветог јула. 
Наредног дана почело је зидање озида за које 
су били задужени радници Службе ватростал-
ног одржавања Топионице. Kомплетно зидање 
трајало је десет дана, да би 19. јула уследило 
петодневно грејање конвертора и старт 23. јула.  

- Ремонт је фактички започео у тренут-
ку када је заустављен конвертор. Неопходне 
компоненте за обављене захвате набављене 
су са домаћег и иностраног тржишта (челич-
ни елементи који се не производе у Zijinu 
него само у специјалној ливници челика из 
Тополе, док је ватростална опека из Сло-
вачке). Заменом лима у зони дувница, нових 
"уста" и комплетног озида (утрошено 150 

ког саобраћаја, неопходна је комплетна 
реконструкција железничке мреже, бар 
ових пролазних колосека, јер са њима 
имамо додирних тачака са сваким пого-
ном у Zijinu. Железнички саобраћај је, 
практично, жила куцавица производње 
у Kомпанији – каже Живановић.

На његову причу надовезује се управ-
ник Транспорта ТИР-а који истиче да по-

гон, међутим, нема могућности за већу 
санацију индустријског колосека зато што 
„Нискоградња“ нема потребну лиценцу 
за обављање тих делатности. - Да бисмо 
добили лиценцу, морамо да имамо одго-
варајуће машине за побијање прагова, 
лиценциране алате и људе. Зато смо де-
таљно "снимили" оштећене делове коло-
сека и упутили допис (22. јуна) пословод-
ству Kомпаније у коме предлажемо да се 
уради пројекат и обави реконструкција 

тона ватросталне опеке), конвертор број 
три ће имати већу енергетску моћ, безбед-
нији рад, а, уз добро управљање оператера, и 
већу продуктивност. Након овог генералног 
ремонта очекујемо његов сигуран и поуздан 
рад, с обзиром на то да је замењен и комплет-
ни лим у зони дувница, што није учињено од 
1982. године – нагласио је Тодоровић.

Наш саговорник додаје да овим нису 
завршене ремонтне активности у Топионици. 
Реч је о генералном ремонту анодне пећи број 
три. Након хлађења, које је трајало три дана, 
пећ је заустављена 25. јуна. Најпре је уследило 
копање озида истрошене ватросталне опеке, па 
припреме за ремонт. Од машинских активно-
сти најважније су биле санација ливног отвора 
и "уста" анодне пећи. Сва потреба количина 
опеке стигла је 19. јула, када је почело и зидање 

горњег дела колосека, у дужини пет ки-
лометара (од расположивих 11 километа-
ра), као и да се замени десетак врло бит-
них скретница које се налазе у виталним 
погонима (Топионица и Фабрика сум-
порне киселине) – казао је Недељковић. 

Kао други горући проблем у желез-
ничком саобраћају, управник Транспорта 
ТИР-а издваја старост и  дотрајалост локо-

мотива. Поседују шест: три дизел-електро 
које су из 1959. године (снаге 300 KС) и три 
велике, дизел-хидрауличне  које потичу из 
периода од 1974. до 1979. године (снаге 650 
KС). Од шест, ради само половина, због 
тога што за њих на тржишту нема делова, 
па су принуђени да неисправне виталне 
склопове шаљу на оправку у неку од фирми 
за репарацију. 

Ј. Станојевић

пећи. Велики притисак у овом периоду био је 
на Служби ватросталног одржавања Топио-
нице, која је морала бити појачана радницима 
других одељења, јер су "ватросталци" за дваде-
сетак дана морали да пређу са генералног ре-
монта конвертора на генерални ремонт анодне 
пећи. Успешно су издржали терет напорног и 
захтевног посла и завршили зидање пећи, за 
које је утрошено 136 тона опеке, 24. јула, када 
је почело њено грејање. После пуштања у рад 
"тројке", заустављена је "јединица" која нема 
модернизовани систем за ливење анодног ба-
кра, тако да ће се, по речима Тодоровића, до-
бити на већој брзини ливења анода, бољем ква-
литету изливених анода и анодног бакра који се 
производи у Топионици. 

Ј. Станојевић

Производња/ТИР 生产运营/TIR

Нови камиони оправдали улагања

- Возни парк одељења друмског саобраћаја Транспорта ТИР-а половином јула прошле године постао је 
богатији за осам нових камиона марке MAN. Детаљна анализа прихода и трошкова за десет месеци њи-
ховог рада (од куповине до првог маја ове године), показала је да су својим ангажовањем у две смене 
за потребе превоза робе из целе Kомпаније остварили чисту добит од 50 милиона динара, односно да 
су повратили половину уложених средстава у њих и зарадили четири-пет нових камиона. Ово је врло 
значајно за Транспорт ТИР-а који у претходних десетак година није имао озбиљније инвестиције у том 
погледу (пре тога 2013. набављена су два "волво" камиона). Током шестогодишње експлоатације не-
прекидним радом у три смене користимо их за превоз у кругу Kомпаније, најчешће шљаке. Почетком 
маја ове године поново смо почели да транспортујемо шљаку од Топионице до Флотације Бор. Ангажо-
вањем наших камиона и багера (од петог маја до деветог јула) превезли смо 55.560 тона шљаке и тиме 
остварили значајне уштеде Kомпанији  која више не плаћа ову услугу тзв. трећим лицима – наглашава 
Недељковић.   

И. Недељковић: Детаљно смо "снимили" оштећене делове колосека и упутили допис посло-
водству Kомпаније да по изради пројекта обавимо реконструкцију горњег дела колосека, у 
дужини пет километара (од расположивих 11 километара), као и да заменимо десетак врло 
важних скретница које се налазе у Топионици и Фабрици сумпорне киселине. -  Железничка 
мрежа израђена је 50-их и 60-их година прошлог века и од шест локомотива ради половина

Реконструкција пет километара пругеРеконструкција пет километара пруге
Неопходна хитна модернизација железничког транспорта у KомпанијиНеопходна хитна модернизација железничког транспорта у Kомпанији

公司迫切需要实现现代化铁路运输

重建五千米铁路 

Ремонт је обухватио копање конвертора, уклањање комплетне истрошене ватро-
сталне опеке, замену лима у зони дувница и "уста" конвертора, као и зидање озида 
за шта је утрошено 150 тона опеке. – За машинске активности на конвертору били су 
задужени запослени у АТБ ФОД, заједно са Serbia Zijin Copper, а зидање озида извели 
су радници Службе ватросталног одржавања Топионице. – Б. Тодоровић: Након овог 
ремонта "тројка" ће имати већу енергетску моћ, сигуран и поуздан рад

Безбеднији рад и већа продуктивностБезбеднији рад и већа продуктивност
Ремонтован конвертор број три у Топионици

熔炼厂三号转炉完成检修

提高作业安全及产量

Индустријски колосек није генерално ремонтован више од пола 
века, па се превоз одвија под великим ризиком

Транспорт анода

Замена лима у зони дувница и "уста" конвертора
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на, као и делови грађевинских објеката), 
Kомпанија оценила да је зид неопходан 
и одлучила да га изгради.

- Пошто је 2020. проглашена за 
годину дефинитивног обрачуна са 
криминалом у Serbia Zijin Copper, све 
што се сада ради (техничка побољ-
шања система безбедности имовине и 
лица Kомпаније) има управо ту сврху. 

Једна од главних ставки јесте зид пре-
ко кога ће ићи ласерски елементи (мо-
дернији систем заштите) и низ додата-
ка који онемогућавају неовлашћени 
улазак незапослених лица, чија је 
једина намера отуђење имовине Kом-
паније. Дакле, препрека за коју мис-
лимо да ће бити непремостива за ло-
пове. Изградња зида представља врло 
респектабилан пројекат зато што је 
и само законско третирање препреке 
која је виша од два метра другачије у 
односу на ону која не прелази ту ви-
сину. Наиме, непоштовање препрека 
које су ниже од два метра трртира 
се као прекршајна одговорност, док 
сваки прелазак оне више не може се 
сматрати случајношћу и необавеш-
теношћу, па подлеже кривичној одго-
ворности прекршиоца, поготово што 
ћемо на зиду окачити обавештења да 
је то приватан посед и да је забрањен 
приступ – рекао је Перишић.  

Међутим, сам зид не представља 
једино и коначно решење за пуну без-
бедност, него је комбинован са видео 
надзором и новим, иновираним систе-
мом када зид буде изграђен и видео 
надзор инсталиран. Тада ће доћи до про-
мене у обезбеђењу које спроводи бео-
градска компанија "Инекс плус" у Serbia 
Zijin Copper. - Kако се изградња зида 
примиче завршној фази број упада 
је нешто повећан, јер су починиоци 
свесни да ће врло брзо бити онемо-
гућени у томе. Међутим, зид ће бити 
део комплексног система заштите без-
бедности имовине и сигурно ће дати 
резултате. Готов је и пројекат за видео 
надзор, а поставља се и квалитетна 
инсталација у целој Kомпанији (ве-
лике количине оптичких влакана за 

пренос сигнала и видео сигнала, као 
и за сву осталу комуникацију), па ће 
комплетан систем физичко-технич-
ког обезбеђења бити заокружен и по-
казати своју ефикасност у пуном ка-
пацитету када је безбедност у питању. 
Не сумњам да ће, са зидом, видео над-
зором и побољшаним осветљењем на 
свим критичним позицијама, зашти-
та имовине и лица у Kомпанији бити 
на врло високом нивоу – нагласио је 
Перишић.  

Наш саговорник додаје да "запос-
лени, нажалост, нису баш довољно лич-
но мотивисани и заинтересовани да чу-

вају имовину Kомпаније у мери у којој 
би требало, што је интерес сваког од нас. 
У систему безбедности сви морају да 
воде рачуна о томе, чак и радници, а по-
себно надзорно техничко-особље, док је 
Служба ту да контролише и даје опште 
смернице за његово побољшање." 

- Техника омогућава ефикасније 
мере. Зато се прави зид, поставља 

савремени видео надзор, поправља 
осветљење, па ће бити могућности за 
контролу рада свих у систему безбед-
ности из више извора. Сви који имају 
идеју да тај систем, на неки начин, 
наруше или му смање капацитет ради 
остваривања личног интереса, биће 
демотивисани и временом ће мора-
ти да одустану од таквих намера, јер 
ће бити велика контрола свих, чак и 
оних у надзорним центрима одакле ће 
се посматрати све те камере и упозо-
равати на прилазе и кретања унутар, 
око и ван зида. Са добрим видео над-
зором можемо доста рано примети-

ти намере неких лица. Зид и видео 
систем ће омогућавати да се прати 
кретање и унутар Zijinа у току ноћи, 
кишних, магловитих дана и смање-
не видљивости, и тако драстично 
смањити могућност оправдања да се 
не види – закључује Перишић. 

Ј. Станојевић

Приводи се крају изградња зида од мешавине блокова и бетона, висине 2,60 метара, ширине 20 центиметара и дужине четири километра. – 
Зид додатно обезбеђен металним конструкцијама са разним врстама бодљикавих жица и сличних препрека које служе и за онемогућавање и 
за одвраћање потенцијалних прекршиоца. -  Биће постављен и савремени видео надзор са врло квалитетном инсталацијом, поправљено ос-
ветљење, па ће бити могућности за контролу рада свих у систему заштите. – С. Перишић: Са зидом, видео надзором и побољшаним осветљењем 
на свим критичним позицијама, комплетан систем физичко-техничког обезбеђења биће заокружен и показаће своју ефикасност у пуном капаци-
тету када је безбедност у питању

Зид и видео надзор  за већу безбедностЗид и видео надзор  за већу безбедност
Kомпанија подиже систем заштите имовине и лица на виши ниво

公司强化资产及人员保护体系

通过设立围墙和视频监控设备增强安保

SERBIA ZIJIN COPPER. – Ових дана у 
кругу Serbia Zijin Copper приводи се 
крају изградња зида од мешавине бло-
кова и бетона, висине 2,60 метара, ши-
рине 20 центиметара и дужине четири 
километра (остало је да се заврши још 
стотинак метара). Зид вијуга између То-
пионице и простора за хлађење шљаке 
према радионици старог борског копа, 

протеже се испод Фабрике сумпорне 
киселине и касета за муљ, према јужној 
капији, затим према ЈKП "Топлана", из-
међу Ливнице бакра и бакарних легура 
и Истражних радова. Kако нам је рекао 
Саша Перишић, руководилац Секто-
ра безбедне производње у Serbia Zijin 
Copper, зид опасује погоне огранка ТИР, 
да би се у првом наврату заштитио ба-
кар, али би требало да обухвати и већи 
део РББ-а. Зид је додатно обезбеђен 
металним конструкцијама са разним 
врстамае бодљикавих жица и сличних 
препрека које служе и за онемогућавање 
и за одвраћање потенцијалних прекрши-
лаца и неовлашћених лица која показују 

тенденцију да на било какав начин угро-
зе имовину и запослене у Kомпанији. 
Ово тим пре што су врло агресивни и 
физички нападају у реализацији својих 
намера и активности. Стога је, у окви-
ру послова који се баве проблематиком 
заштите имовине и лица од противправ-
ног упада, приступа поседима и проти-
вправног присвајања имовине (отпадни 
материјали, резервни или делови маши-

职业健康与安全 БЗНР

Спречили крађу седам тона секундара

Радници "Инекс плус" – 
огранак Бор из Београда су 
у првом полугођу ове године 
имали 1.781 интервенцију 
у којој је задржано 94 лица. 
Спречили су отуђење укупно 
6.778 килограма секундарних 
сировина (1.764 килограма 
секундарног бакра и 5.014 
килограма осталих сирови-
на – манганске кугле, плоче, 
шипке, олово). У тим интер-

венцијама службеници 
обезбеђења "Инекс плуса" 
девет пута су били физички 
нападнути од стране више-

струких повратника у покушају отуђења добара у власништву Zijinа, а задржали су 52 лица при-
ликом нелегалних улазака у круг Kомпаније. Поред редовних задатака, обављали су и ванредне 
провере информација могућих отуђења секундарних сировина и предузимали друге мере зашти-
те имовине Kомпаније.
Изградњом безбедносног зида, увођењем видео надзора, постављањем рефлектора и алармних 
система, стварају се услови да службеници обезбеђења ефикасније обављају своју дужност. Такође 
сматрају потребним постављање капија-рампи на појединим локацијама где их сада нема (тра-
фо-станица на кривељском копу, транспортни систем сервисног окна Јаме, Радионица на борском 
копу), чиме би се смањила могућност отуђења имовине у власништву Kомпаније.

Непоштовање препрека виших од два метра подлеже кривичној 
одговорности прекршиоца

Преко зида ће ићи ласерски елементи и додаци који  
онемогућавају неовлашћени улазак
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Сви показатељи 
успешности послова који су у областима 
безбедности, здравља на раду и заштите 
од пожара реализовани у првој полови-
ни године, егзактно и кроз бројке говоре 
о знатним побољшањима у овом „пољу“ 
пословања Kомпаније. Руководилац Сек-

тора БЗНР и ЗОП Саша Перишић каже 
да су томе допринеле бројне обуке запо-
слених за безбедан и здрав рад и заштиту 
од пожара, као и провере опреме, услова 
за безбедан рад са опремом и контроле 
услова и климе у радној околини и на рад-
ном месту.

-Стално проверавамо све услове 
који могу да утичу на здравље и рад 
запослених, а повреде на раду се ту 
просто намећу као критеријум који нај-
боље описује успешност у реализацији 
свих послова. Настојимо да усталимо 
принцип понашања у Kомпанији као и 

код куће, а десеткован број повреда на 
раду у првој половини ове године, у по-
ређењу са прошлом, говори нам да смо 
на добром путу да такво понашање за-
послених заживи. Повреде су у овом раз-
добљу смањене за скоро целих 65 одсто 
и то је резултат који је добар, али може 

да буде и много бољи. Kада то кажем, 
првенствено мислим да надзорно-тех-
ничко особље мора да буде мало агил-
није. То је респектабилан компанијски 
„апарат“ и чини га скоро хиљаду људи 
који се баве руководећим пословима и у 
организационом смислу носе сав терет 
производње. Апсолутно сам сигуран да 
су потпуно компетентни и способни да 
изнесу и обавезе у области безбедности 
и здравља на раду – сматра Перишић.

Од почетка године за запослене је 
организовано више од 9.000 обавезних и 
додатних обука о безбедности, здрављу на 

раду и заштити од пожара, а кроз исту еду-
кацију прошла су и „трећа лица“, односно 
сви они који у Kомпанији изводе неке уго-
ворене радове.

- Обуке дају добре резултате, по-
што на тај начин превентивно утичемо 
на свест запослених и њихових руково-
дилаца. Рецимо, преко 34 хиљаде пута 
је за ових шест месеци запосленима 
проверавано присуство алкохола у даху 
и налаз је био позитиван у само два слу-
чаја. Преполовљена су и боловања због 
повреда на раду, а злоупотреба готово 
да и нема. Самим тим, за 50-ак одсто 
смањен је и број изгубљених радних 
сати, али и новчани губици Kомпаније. 
За  исплату месечних новчаних накнада 
за боловања због повреде на раду про-
шле године је до јуна, у бруто износу, из-
двојено 20,4 милиона динара, а ове је за 
шест месеци потрошено 10,3 милиона 
динара. У исто време, тек за 40 запос-
лених иницирано је покретање дисци-
плинског поступка због непоштовања 
мера безбедности и здравља на раду, 
али је издато и преко 350 налога за от-
клањање недостатака који повећавају 
опасност и ризик на радном месту. Ре-
довно се контролише исправност апа-
рата за гашење пожара и хидраната, а 
за шест месеци службе ЗОП-а прегледа-
ле су 4.600 противпожарних апарата и 
хиљаду хидраната – наводи руководилац 
Сектора БЗНР и ЗОП.

„Безбедњаци“, у сарадњи са фир-
мом задуженом за физичко-техничко обе-
збеђење, брину и о имовини Kомпаније.

-Зид је дао ефекте, ту дилеме нема. 
Насртаји на имовину су се проредили, 

РБМ. – Kапија број 6 у Филтражи 
Рудника бакра Мајданпек недавно је 
променила место. Незнатним поме-
рањем рампе и стражарске кућице 
на нову локацију створени су усло-
ви да се убудуће о “атару” овог по-
гона може говорити као заокруженој 
целини у коју ће моћи да уђу само 
запослени и лица са пропусницама.

- Најважније је да овај улаз 
више неће бити пролазни ни за 
кога, осим за запослене у Филтра-
жи и оне који имају пропуснице 
- каже Далибор Грујић, командир 
у Служби обезбеђења београдске 
фирме “Инекс плус”, која брине 
о имовини РБМ-а. - Рампа је по-
стављена на место на којем је била 

али нису искорењени. У наредном пери-
оду, у складу са пројектом о техничком 
обезбеђењу, биће инсталиране термови-
зијске камере врло високог квалитета 
и резолуције, као и оптика за брз и лак 
пренос података. Kамере ће „покрити“ 
сва места где има бакра и производа од 
бакра, моћи ће са велике удаљености да 
лоцирају лопове, а ми ћемо им, путем 
радио-везе са патролама „Инекс плу-
са“, на време спремити адекватан „до-
чек“. Наравно, биће боље контролиса-
но и кретање наших радника, нарочито 
ноћу. Јер, у 80 одсто случајева напада 
на имовину Kомпаније, запослени су 
били или логистика или главни актери 
крађа – резимира Саша Перишић. 

Г. Тончев Василић

раније, а и стражарска кућица 
премештена уз њу, тако да Kапија 
6 РБМ-а више неће бити пролазна 
ни за кога. Раније су, позивајући 
се на имовинско-правне односе и 
приступ својим парцелама, туда 
пролазили поједини мештани. 

Поред тога што ће олакшати 
рад запосленима у Служби обе-
збеђења, нова локација капије по-
диже степен безбедности и заштите 
имовине Zijinа. Јер, лакше је брину-
ти о јасно дефинисаном простору, 
а и могућности за бољу организа-
цију и коришћење површина у влас-
ништву Kомпаније су веће. 

С. В.

Од почетка године за запослене организовано више од 9.000 обавезних и додатних обука о безбедности, здрављу на раду и заштити од пожара, 
а кроз исту едукацију прошла и „трећа лица“, односно сви они који у Kомпанији изводе неке уговорене радове. - С. Перишић: Обуке дају добре 
резултате, пошто на тај начин превентивно утичемо на свест запослених и њихових руководилаца. Боловања због повреда на раду су препо-
ловљена, а злоупотреба готово да нема. Самим тим, за 50-ак одсто смањен је и број изгубљених радних сати, али и новчани губици Kомпаније. 
Насртаји на имовину су се проредили, али још увек нису искорењени. Због тога је у току инсталирање камера на свим местима где има бакра и 
производа од бакра

Незнатним померањем рампе и стражарске кућице на нову локацију створени услови да се убудуће о “атару” Филтраже може говорити као зао-
круженој целини у коју ће моћи да уђу само запослени и лица са пропусницама

Обуке дале добре резултатеОбуке дале добре резултате

Улаз само за запослене и оне са пропусницомУлаз само за запослене и оне са пропусницом

Безбедност запослених подигнута на виши степен, број повреда на раду у сталном паду

У мајданпечкој Филтражи промењена локација Kапије 6

有效保障员工安全，持续减少工伤人数

马矿压滤车间变更6号大门位置

安全培训效果显著

仅允许员工及通行证持有人员入内

职业健康与安全БЗНР

Организују се и такмичења у познавању области БЗНР и ЗОП

Саша Перишић

Нова локација капије олакшаће рад запосленима у Служби обезбеђења
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ТИР. – Поводом Месеца безбедне произ-
водње и заштите животне средине у Serbia 
Zijin Copper, Служба за заштиту од пожа-
ра, ванредне ситуације и војну одбрану у 
ТИР-у, у сарадњи са Ватрогасно-спаси-
лачком јединицом из Бора, организовала 
је (30. јуна) јавно-показну вежбу за запо-
слене у ТИР-у. Симулирана је акцидентна 

ситуација у којој је квар на пумпној ста-
ници за мазут у Топионици изазвао пожар 
у коме се повредио један радник. Једана-
есторица ватрогасаца-спасилаца, у вежби 
коју су извели са два возила, имали су за-
датак да угасе пожар на пумпној станици 
и великом резервоару са мазутом, као и 
да евакуишу и спасу повређеног радника. 
Вежба је била "сува" због процеса произ-
водње, иначе би се као средство за гашење 
пожара користила пена. 

РБМ. – Полугодишњи извештај о раду 
Службе заштите од пожара, која функ-
ционише у оквиру Сектора БЗНР и 
ЗОП, показује да је у Руднику бакра 
Мајданпек реализована већина плани-
раних активности, али и да је велика 
пажња поклањана превентиви, едука-
цијама и проверама, као најбољем начи-
ну за ефикасан рад у овој области.

Руководилац Службе за ЗОП, ванред-
не ситуације и војну одбрану у ТИР-у Бора 
Михаиловић каже да су, уз сагласност ки-
неског и менаџмента Топионице, одлучили 
да вежба буде организована у тзв. дневној 
мазутној станици у Топионици која је често 
изложена пожарима. - Ову локацију ода-
брали смо јер је реч о веома запаљивом 

и критичном делу Топионице. Ту су и 
електроинсталације за све пумпне стани-
це које, такође, могу да се упале, па пре 
гашења пожара морамо најпре да искљу-
чимо струју. Због тога смо и инсистирали 
да се вежба ту организује. Иначе, реч је 
о едукацији запослених ТИР-а најпре у 
евакуацији, спашавању људских живота 
и смештања на безбедно место, а потом и 
гашењу пожара. Вежбу је слушало и гле-
дало 50-ак радника.

- Kако је за квалитетан рад 
Службе неопходно укључивање свих 
запослених и надзорно-техничког 
особља које има посебну одговорност 
за све процесе у које су укључени, по-
себно смо инсистирали на поштовању 
радне и технолошке дисциплине и за-
конске регулативе - каже Игор Младе-
новић, руководилац Службе заштите од 
пожара и послова планирања припрема 
за одбрану. – “Безбедност пре свега” - 
мото је који нас је водио у реализацији 
јасно зацртаног плана који, практич-
но, представља наставак динамичких 
активности започетих прошле године.

Од почетка године у противпожар-
ну превентиву и опрему инвестирано 
је скоро два милиона динара. Средства 
су уложена у набавку паник-светиљки, 

Наш саговорник додаје да су, због епи-
демије вируса корона, били спречени да ор-
ганизују интерне вежбе  које су планирали у 
току ове године. - То је све било стало, да 
бисмо у јуну успели да реализујемо једну 
едукативну вежбу интерног карактера у 
Транспорту ТИР-а. Била је то теоретска 
обука, са практичним делом, у којој су 
запослени научили како да се понашају 
и сачувају прибраност у ванредним ситу-
ацијама. И тада је, као овога пута, вежба 
била масовна, јер полазимо од тога да је 
здравље на првом месту и да увек треба 
нешто да научимо. Пожар не зна за ко-
рону, па ћемо наставити да организујемо 
вежбе, онако како нам то услови дозвоља-
вају – наглашава Михаиловић. 

Иначе, вежба коју су тог дана извели 
припадници Ватрогасно-спасилачке једини-

испитивање система за гашење пожара 
на цистернама и возилима, проверу ис-
правности система за гашење пожара 
у електропостројењу на секундарном 
дробљењу, испоруку и уградњу “јавља-
ча” пожара на Фази 1, као и у набавку 
праха за гашење пожара и три ватрога-
сне пумпе “flygt” (највећа инвестиција) 
и стручно оспособљавање за руковање 
опасним материјама.

- Средства уложена у едукацију 
су најбоља инвестиција, а превенти-
ва и добра обученост људи најбољи 
начин елиминисања потенцијалних 
узрока избијања пожара, будући да 
се свака грешка прескупо плаћа када 
се он догоди. Због тога смо, као један 
од сталних задатака, имали издавање 
налога за отклањање недостатака и 

це из Бора само је део њиховог годишњег 
плана рада који, осим јавно-показних веж-
би, садржи обуке и бројне друге активно-
сти. Вежба је организована за 50-ак радника 
ТИР-а, који су том приликом чули све о томе 
како треба да се понашају и поступају када 
избије почетни пожар и како да правилно 
рукују противпожарним апаратима. 

Ватрогасни батаљон из Бора "покри-
ва" цео Борски округ и у свом саставу има 
тимове за спасавање на води и из рушевина, 
па је у време великих јунских поплава по-
магао селима мајданпечке општине (Јасико-
во, Лесково и Дебели луг). У Бору има 38 
ватрогасаца, а прошле године примљена су 
десеторица нових. Управо њима је вежба у 
Топионици била "ватрено крштење" и при-
лика да се упознају са производним погони-
ма Serbia Zijin Copper.  

Ј. Станојевић

евентуалних акцидентних ситуација, 
а резултат је – ниједан пожар – понос-
но истиче Младеновић. Он додаје и да 
је планом био предвиђен наставак про-
вере знања запослених, али и контрола 
исправности и замена дотрајалих проти-
впожарних апарата.

Служба ЗОП-а, поред осталог, 
проверава исправност хидраната, кон-
тролише системе за гашење пожара са 
стручњацима референтних установа за 
"белаз" возила, алкохол у даху запосле-
них, обезбеђује ватрогасну стражу при-
ликом спаљивања гуменеих делова у 
Флотацији, контролише ношење заштит-
них маски и држање дистанце током 
примопредаје смена.  

С. В.

Симулирана је акцидентна ситуација у којој је квар на пумпној станици за мазут у Топионици изазвао пожар, у коме се повредио један радник. 
Једанаесторица ватрогасаца-спасилаца, у вежби коју су извели са два возила, имали су задатак да угасе пожар на пумпној станици и великом ре-
зервоару са мазутом, као и да евакуишу и спасу повређеног радника. - Вежба је организована за 50-ак радника ТИР-а, који су том приликом чули 
све о томе како треба да се понашају и поступају када избије почетни пожар и како да правилно рукују противпожарним апаратима  

Од почетка године у противпожарну превентиву и опрему уложено скоро два милиона динара. - Будући да се скупо плаћа свака грешка када се 
пожар догоди, средства уложена у едукацију најбоља су инвестиција, а превентива најбољи пут за елиминисање потенцијалних узрока избијања 
пожара, каже Игор Младеновић 

"Гасили пожар" на пумпној станици у Топионици"Гасили пожар" на пумпној станици у Топионици

Резултат – ниједан пожарРезултат – ниједан пожар

Ватрогасно-спасилачка јединица из Бора извела показну вежбу за раднике ТИР-а

Мајданпечка Служба ЗОП-а велику пажњу поклања превентиви

波尔消防安全局向公司TIR员工开展消防演练 

马矿消防处高度重视防火工作

在熔炼厂泵站进行灭火演习

实现零火灾事故

消防安全 ЗОП

Едукација запослених ТИР-а у гашењу пожара, евакуацији и 
смештању повређених на безбедно место

"Спасавање" повређеног радника из пожара

Добра обученост људи је најбољи начин  
елеминисања потенцијалних узрока пожара
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Прича Колектива

Десило се Десило се 
KOLEKTIV 报的故事: 波尔人的生活趣事

Прича Колектива

Анегдоте су парчићи времена 
којих се с осмехом сећамо, чак и оних 
који нам се нису милили док су траја-
ли.  Јово Ћирилица запослио се сеп–
тембра 1968. године у Топионици, на 
пламеној пећи. И у његовом случају 
замена средњошколских клупа ме-
талуршким агрегатима била је као 
улазак у лабораторију духа која је 
ту да прочисти, претопи и прекали 
дотадашње видике и сазнања. У „но-
вом свету“ за мање од две године рада 
добио је Првомајску награду за „зала-
гање на раду и радне резултате“. Го-
дину дана након његовог учлањења у 
топионичаре, у истој смени почео је 
свој (не)радни век Давид Стојић, КВ 
металург хендикепиран недостатком 
радних навика. Долазио је први дан 
своје смене (бригаде) на посао, потом 
четири дана боравио на боловању, на 
послу шестог дана, па недељни одмор 
– и тако до великог одмора званог го-
дишњи одмор. Презир околине није га 
се дотицао, ударништво при раду по-
истовећивао је са наивом. 

   Након две године рада, Ћири-
лици се, изазвано знојењем, појавило 
гљивично обољење међу прстима на 
ногама. Већ у шест ујутру јавио се у 
„зелену бараку“ лекару. Доктор Нико-
лић преписао је младом металургу лек, 
течност за испирање прстију; и скло-
пио картон пацијента. Ћирилица је 
напуштање просторије поистовећи-
вао с капитулацијом:

 „Докторе, молим Вас дознаке, 
данас нисам отишао на посао.“

„Па није то за боловање, уз испи-
рање три пута дневно, проћи ће за 
три дана“.

„Докторе, ја нисам могао знати 
да је безазлено, не бих желео да ми на 
послу пишу неоправдани изостанак.“

„Неће ти писати изостанак ако 
одеш на посао, сада је шест и петна-
ест“.

„Докторе, ја радим на пламеној 
пећи, пресвлачим се за посао, док одем 
до топионице, пре пола осам не могу 
да будем на радном месту. Испашће 
да сам дошао на доручак.“ 

   Лекар је узео картон другог па-
цијента стављајући до знања да је ре-
као своје. Ћирилица се није предавао: 
„Докторе“, подигао је тон, ја радим 
две године, немам ни дана боловања. 
А Ви нећете да ми напишете дознаке 
да оправдам изостанак. Како Вас није 
срамота?!“ Стручњак за здравље обо-
рио је главу и написао дознаке.

   Минуло је неколико седмица, 
Ћирилица  је отворио Колектив,  на 
страници која прати Фабрику опре-
ме и делова писало је о Ивану Главни-
ку – отишао је у пензију након три-
десет година рада без дана боловања! 
Ћирилици се разданило, са његових 
две године без боловања. Изјутра, из 
ноћне смене није отишао кући већ у 
бараку намеран да се извини доктору 
Николићу. Није имао пригоде. Испред 
врата ординације тискала се група од 
десетак пацијената,  на обраћање да 
уђе преко реда само да нешто пита 
доктора (извињење не би разумели), 
добио је изружујући одговор од па-
цијента најближег кваки: „Па нисмо 
ни ми овде дангубе и ја чекам само да 
питам како да се излечим, видиш да 
нисам понео игле да доктору плетем 
џемпер“. 

   Окрепа духовитом  болеснику 
мимиком је стигла од других чекача и 
отерала Ћирилицу на спавање дома. 
Било је поучно, уопштавање уског 
(двогодишњег) личног искуства на 
ниво правила може начинити велику 
заблудну штету...

   И Гавра Костић радио је на 
пламеној пећи и студирао. У једном 
испитном року згустила су му се два 
испита у року од недељу дана. Осећао 
се нелагодно да сменског мајстора (по-
словођу смене) Стојанчета Цветано-
вића пита да одсуствује првог дана 
рада бригаде, па шестог опет. Об-
ратио се само за слободан први дан, 
отишао у Београд и положио испит 
на Вишој економској школи. Три дана 
изумљивао је решење и при крају прве 
смене одлучио је да се  обрати „вишој 
команди“,  главном пословођи Свети. 

„У петак би ми требао слободан 
дан, имам испит“.

Света: „Не бих се ја у то мешао, 
питај Стојанчета“.

Гавра Костић: „Али, ако ме 
Стојанче пусти Ви немате ништа 
против?“

Света: „Немам ништа против“.
Костић је отишао код вође сме-

не: „Мајстор Стојанче, питао сам по-
словођу Свету да не радим у петак и 
он ме пустио ако Ви немате ништа 
против.“

Стојанче: „Немам ништа про-
тив“.

   Низ манипулација и ефеката 
у режији будућег економисте: обојица 
шефова су обавештена, ниједан га није 
пустио, обојица сагласна, легализова-
но одсуство, десетка у индексу...

    Благопочивши Милорад Тодо-
ровић, дипломирани инжењер машин-
ства, најбољи је играч у историји бор-
ског шаха.

   Једном приликом навратио је у 
просторије шах-клуба у вечерњим са-
тима. Гласношћу је стављао до знања 
да је попио неку прекобројну чашицу. 
Почео је полемику са Пајом Оџачарем, 
такође шахистом, на петој табли 
истог клуба. 

   Наступио је тренутак када је, 
у недостатку наредних аргумената, 
Паја позвао историју у помоћ:

„Тошо, сећаш се ваљда, докази-
вали смо се међусобно прошлог лета, 
клуб је био у сали Католичке цркве, 
тада си другачије говорио!

   Чинило се да је Тоша матиран, 
а он је застао неколико секунди, режи-
рао је збуњеност која је привукла  до-
датну пажњу присутних: „Другачије 
сам говорио? Па, шта?! Само магарац 
не мења мишљење.“ 

   Наредне вечери Тоша је био у 
клубу када је Паја, жељан реванша, са 
врата изразио чуђење:

   „Тошо, ала си ти оћелавио!?“
   „Само магарци не ћелаве“ – по-

новио је Тодоровић  јучерашњи одговор 
са магарцем у главној улози и – наста-

вио да анализира шаховски проблем 
на зидној табли.

   У једном од басенских предузећа 
прераде директор Стојан Мичић није 
важио за руководиоца кога каракте-
рише доследност. Једном приликом 
руководиоци сектора производње и 
комерцијале сагласили су се да троје 
запослених отпутује у Београд у Ди-
рекцију за мере и драгоцене метале. 
Међу њима био је и техничар Нико-
ла Милорадић. У подне руководилац 
сектора који му је парафирао налог 
за службени пут упитао га је да ли је 
предао налог директоровој секрета-
рици на потписивање.  

„Нисам“, одговорио је техничар. 
„Прошли пут ми је директор пот–
писао налог, узео сам и аконтацију, 
а онда су му неки самозвани рацио-
нализатори трошкова објаснили да 
не треба да идем на пут. Зато ћу 
му налог однети у петнаест до три, 
аконтација ми не треба, јуче је била 
плата, а сутра ујутру док се злобни 
коментатори огласе биће касно. Не 
верујем да ће ме звати када будемо 
близу Велике Плане да се вратимо с 
пута.

   Хирург Јаковлешић био је нови у 
Бору. Следило је упознавање и приви-
кавање са осталим запосленим. Дру-
гог дана борског стажа радио је у хи-
руршкој амбуланти са медицинском 
сестром Руменом. Дошао је пацијент 
који је нагазио даску с ексером и убо се. 
Болник је пешкиром замотао ногу, за-
уставио крварење а његов дружбеник 
га је довезао у болницу. Дотадашња 
процедура била је да сестра одвије 
рану, изврши дезинфекцију, ако има 
висуљка исти одстрани, а да онда 
доктор приступи прегледу, одреди 
даљу терапију. 

   Сестра је таквом редоследу по-
теза приступила. Међутим, доктор 
није устајао са столице...

   Да сестра превије рану без 
лекаревог увида било би светогрђе у 
односу на дотадашњу праксу, да „на-
ложи“ доктору да прегледа пацијента 
дрскост. Након десетак секунди иш-
чекивања изјаснила се у виду питања:

    „Докторе, хоћете ли да погле-
дате рану?“

   Чинило се да доктор размишља, 
а он је само знао да ће бити најречи-
тији ако прећути брз одговор:

   „Нема потребе да гледам, за 
двадесет година рада ни сам не знам 
са колико сам се таквих случајева 
срео, него пацијенту задржите књи-
жицу, нека донесе даску у којој је ексер 
на који се убо да видим и да одлучим 
да ли треба да прими инјекцију про-
тив тетануса.“ 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић

KOLEKTIV 报的故事
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БОР. – На основу Закона о смањењу ри-
зика и управљању ванредним ситуација-
ма и Уредбе о мерама за спречавање и 
сузбијање заразне болсети COVID-19, 
градски Штаб за ванредне ситуације про-
гласио је 18. јула ванредну ситуацију у 
Бору и донео наредбе које треба да допри-
несу смањењу заразе на територији града. 
Одлука је донесена у дану када је, према 
подацима Завода за јавно здравље „Тимок“ 
у Зајечару, на вирус корона било позитив-
но 24 Борана. Због, како је процењено, 
“неповољне и несигурне епидемиолошке 
ситуације” у граду бакра и злата усвојене 
су следеће наредбе:
1. Забрањује се окупљање у затворе-

ном и отвореном простору више од 
пет лица, ако није могуће обезбеди-
ти физичку дистанцу од два метра 

МАЈДАНПЕК. – На препоруку зајечарског 
Завода за јавно здравље „Тимок“, који је ак-
туелну епидемиолошку ситуацију изазвану 
вирусом COVID-19 оценио неповољном 
и ризичном, Општински штаб за ванредне 
ситуације донео је (17. јула) одлуку о про-
глашавању ванредне ситуације на подручју 
општине Мајданпек. Била је то, практично, 
“одлука на одлуку”, пошто је због обилних 
киша у једном делу општине већ била про-
глашена ванредна ситуација. Овога пута из-
дата је и наредба о доследном спровођењу 
превентивних мера за спречавање и суз-
бијање ове заразне болести. 

- Више ништа не смемо да препусти-
мо случају, ситуација је врло озбиљна. Од 

и одговарајуће мере личне заштите, 
уз поштовање четири квадратна ме-
тра по особи;

2. Дозвољава се окупљање до пет лица 
уз одговарајуће мере личне заштите 
у јавним парковима и игралишти-
ма, као и током вежбања на отворе-
ном простору;

3. У свим затвореним просторима оба-
везно ношење заштитних маски, по-
штовање физичке дистанце од два 
метра и постављање дезо-баријере и 
обавезне дезинфекције руку на улазу;

4. Забрањује се организовање свеча-
ности, спортских и других забавних 
манифестација са публиком;

5. Ограничава се радно време угости-
тељских објеката (ресторана, кафића, 
барова, објеката брзе хране, ноћних 
клубова и других). Радно време ка-
фића без баште биће од 7 до 20 сати, а 
кафића са баштом од 7 до 23; 

6. Прилагођава се рад угоститељских 
објеката, тако да за једним столом 
не могу седети више од два лица, 
изузев ако су у питању родитељи и 
малолетна деца или лица која живе 
у заједничком домаћинству, уз оба-
везни размак од два метра између 
столова;

запослених очекујем да се строго придр-
жавају свих прописаних мера за превен-
цију и сузбијање ове болести и поштују 
препоруке Kризног штаба, Владе Србије 
и Kомпаније - каже руководилац Рудника 
бакра Мајданпек Бранислав Томић. 

Руководилац Службе заштите и 
безбедности на раду у РБМ-у Драгиша 
Анђелковић наводи да Рудник има одлич-
ну сарадњу са COVID центром у Мајданпе-
ку који је, како наглашава, једини компетен-
тан извор информација. 

У условима какве налаже ванредна 
ситуација, наредбе Општинског штаба за 
ванредне ситуације односе се на обавезно 
ношење заштитних маски у затвореним 
просторима и одржавање физичке дистан-
це. Редовно се дезинфикују радне и зајед-
ничке просторије, као и превозна средства. 
У РБМ-у се, приде, свим радницима мери 
телесна температура када дођу на посао, 
а кроз овакво “скенирање” здравственог 
стања пролазе и “трећа лица” која улазе у 
РБМ. Пракса поделе заштитних и дезинфек-
ционих средстава, маски, антибактеријских 
влажних марамица, гелова за дезинфекцију 
руку, алкохола и асепсола, коју је Kомпанија 
увела пре неколико месеци, није прекидана.  

С. Вукашиновић 

7. Налаже се предшколској установи 
„Бамби“ пуна примена свих превен-
тивних мера у установама предшкол-
ског васпитања и образовања;

8. Налаже се основним, средњим шко-
лама и високошколским установа-
ма да одложе окупљања, а пријемне 
и друге испите организују уз приме-
ну свих мера личне заштите;

9. Налаже се правним субјектима који 
обављају делатност јавног прево-
за да, у јавном друмском превозу и 
такси превозу, возачи, путници и ов-
лашћена лица превозника (кондук-
тери) све време вожње носе заштит-
не маске, уз редовно проветравање 
и дезинфекцију возила;

10. Забрањује се коришћење отворених 
и затворених базена, спа и велнес 
центара и јавних купалишта;

11. Налаже се верским заједницама 
спровођење прописаних мера за-
штите у верским објектима, као и 
приликом вршења верских обреда и 
службе, уз редовно проветравање и 
дезинфекцију;

12. Налаже се власницима козметич-
ких, фризерских и салона лепоте, 
фитнес центара и теретана спро-
вођење мера заштите, уз обавезно 
ношење маски, рукавица и пошто-

Градски Штаб за ванредне ситуације прогласио је 18. јула ванредну ситуацију у Бору и донео наредбе које треба да допринесу смањењу заразе 
на територији града. - Епидемија је у Бору слабија него у окружењу, па и већини других градова и места у Србији, али су мере предузете из предо-
строжности и због превентиве, објашњава градоначелник Александар Миликић

Општински штаб за ванредне ситуације 17. јула донео одлуку о про-
глашавању ванредне ситуације на подручју општине Мајданпек. – Б. 
Томић: Од запослених очекујем да се строго придржавају свих прописа-
них мера превенције ради сузбијања ширења вируса и поштују препо-
руке Kризног штаба, Владе Србије и Kомпаније

У Бору проглашена ванредна ситуација У Бору проглашена ванредна ситуација 

Ванредно и у МајданпекуВанредно и у Мајданпеку

Због неповољне и несигурне епидемиолошке ситуације у градовима Тимочке Крајине:

疫情形势严峻

波尔宣布进入紧急状态

马矿进入紧急状态

вање ограничења од максимално 
пет лица која истовремено могу бо-
равити у објекту;

13. Налаже се јавним предузећима, 
установама и привредним субјекти-
ма честа дезинфекција свих јавних 
објеката, постављање дезо-баријере 
и обавезна дезинфекција руку;

14. Налаже се управницима зграда и 
ЈKП за стамбене услуге „Бор“ де-
зинфекција заједничких просто-
рија у стамбеним зградама најмање 
једанпут недељно, уз постављање 
дезо-баријера на улазу у заједничке 
просторије;

15. Налаже се ЈKП „3. Октобар“ редов-
но прање улица и јавних површина, 
уз употребу дезинфекционих сред-
става.

Градоначелник Александар Ми-
ликић рекао је да је у Бору епидемија сла-
бија него у окружењу, па и већини других 
градова и места у Србији, али да су мере 
предузете из предострожности и због пре-
вентиве.

На територији Бора је, до закључења 
овог броја, регистровано 45 особа пози-
тивних на вирус. Установљена им је блага 
клиничка слика и сви се налазе у кућној 
изолацији.

Г. Тончев Василић

Од почетка пандемије у Бору је код 233 особе 
потврђена зараза вирусом корона

Мајданпек издао наредбу о доследном 
спровођењу превентивних мера

МАЈДАНПЕK. – Потпредседница Владе Ср-
бије и министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Зорана Михајловић, са са-
радницима, разгледала је (10. јула) радове на 
изградњи новог моста између Дебелог Луга и 
Лескова. Стари је урушен током поплава које су 
две недеље раније задесиле ово подручје, због 
чега је у Мајданпеку била проглашена ванредна 
ситуација.

-Сву штету коју су проузроковале јун-
ске поплаве у многим крајевима Србије, па 
и у општини Мајданпек, Влада Србије, ми-
нистарство и „Путеви Србије“ санираће до 
завршетка грађевиснке сезоне. У прилици 
смо да видимо како природа уме да се поигра 
и направи велику штету, али смо зато ту да 
све то поправимо – рекла је министарка.

Док не буде изграђен нов мост, саобраћај 
ће бити омогућен девијацијом која се као 
привремено решење гради на месту старог, кога 
је „прогутала“ Црна река. Привремени прелаз 
преко реке, између Дебелог Луга и Лескова, 
мештанима ће много значити, пошто су сада 
приморани да до Мајданпека путују обилаз-
ницом, преко Горњана, Kрша и Рудне Главе. 
Тим путем, који је 40-ак километара дужи, на 
посао иде и 140 радника мајданпечког огранка 
Zijinа. Привременом решењу за прелаз преко 
реке највише су се обрадовали мештани Леско-
ва,Влаола и Јасикова  

Девијација пута ће, како је најављено, 
бити завршена за три дана, а изградња новог 
моста најдуже за три месеца. До тада би, како 
је рекао вршилац дужности директора „Путева 
Србије“ Зоран Дробњак, требало да се реа-
лизују и остала улагања у обнову путне инфрак-
структуре у овом делу Србије – асфалтирање 
26 километара деонице магистралног пута од 
Мајданпека према Kучеву и реконструкција 23 
километра пута од Брзе Паланке до Kладова, 
што је инвестиција вредна 15 милиона евра.  

Начелник Борског округа Владимир 
Станковић и председник општине Мајданпек 
Драган Поповић захвалили су Влади Србије 
за указану помоћ у санацији последица јунскх 
поплава, али и за сва улагања у путну инфра-
структуру овог дела Србије.

С.Вукашиновић

Урушавање моста и деонице пута која их повезује са Мајданпеком и магистралним путем према Бе-
ограду, донело додатну главобољу мештанима подручја Горња река, међу њима и 140 запослених у 
Zijinу, јер на посао сада иду обилазним путем, који је 40 километара дужи. – Изградњу привременог 
прелаза преко реке, између Дебелог Луга и Лескова, разгледала Зорана Михајловић и обећала да ће 
нови мост бити завршен најкасније за три месеца

Држава помаже у откланању штетеДржава помаже у откланању штете
Потпредседница Владе Србије у посети мајданпечким селима 

погођеним поплавама

塞尔维亚副总理慰问马伊丹佩克市受灾区域

帮助民众恢复损失
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Ђердап уписан на UNESCO-ву  Ђердап уписан на UNESCO-ву  
листу геопарковалисту геопаркова

Рекордних 14. 210 тона катода у Рекордних 14. 210 тона катода у 
децембру 1977. годинедецембру 1977. године

Одлуком Извршног савета 
Организације Уједињених нација 
за образовање, науку и културу 
(UNESCO) од 10. јула ове године, 
подручје Ђердапа на Дунаву упи-
сано је на Светску листу геопаркова 
(UNESCO Global Geoparks) и про-
глашено првим геопарком у Србији 
– саопштило је 13. јула Министар-
ство заштите животне средине ВРС. 
Проширењем листе UNESCO са 15 
геопаркова, сада је у глобалну мре-
жу уписано161 подручје у 44 земље. 
Геопаркови су јединствена, гео-
графски целовита подручја која се 
одликују локалитетима и пејсажем 
од међународног геолошког значаја 
и изузетним природним и културним наслеђем. Геопарк Ђердап се простире на 1.330 квадратних 
километара "обухватајући изванредне локалитете и феномене геолошког карактера". Ђердапска 
клисура дугачка више од 100 километара најдужа је клисура у Европи.    

"Проглашење подручја Ђердапске клисуре и њеног залеђа – делова планинских масива Kучај 
и Мироч, за прво подручје у Србији које је уписано на листу UNESCO Глобална мрежа геопарко-
ва резултат је вишегодишњег рада и ангажовања државних органа и стручњака" – наводи се у са-
општењу. Министарство ЗЖС је 2014. године покренуло иницијативу за успостављање геопаркова у 
Србији. Kрајем 2015. формиран је радни тим за успостављање геопарка Ђердап. Геопарк Ђердап је 
успостављен на основу Споразума о сарадњи између Министарства ЗЖС, Завода за заштиту приро-
де Србије, ЈП "Национални парк Ђердап" и општина Голубац, Мајданпек, Kладово и Неготин којим 
је предвиђено да  ЈП "НП Ђердап" буде носилац активности Геопарка

Извор:РТС  

Почетком 1978. године "Kолектив" је објавио информацију да је "у децембру прошле 
године у борској електролизи остварена највећа једномесечна производња катодног бакра 
од како постоји погон за електролитичку рафинацију. У том месецу, наиме, произведено 
је 14.210 тона основног продукта Басена. Захваљујући напорима свих чланова колектива, 
добровољним радним акцијама омладине ове ООУР и довољним количинама анода, у по-
следња два месеца протекле пословне године остварени су високи производни резултати 
катодног бакра, тако да је годишњи план подбачен само за седам процената. Уместо 141.658 
тона катодног бакра, произведено је 131.820 тона, што је за око 9.840 тона мање од планира-
них годишњих количина. 

Да смо имали довољно бакра и да смо радили као у последња два месеца прошле го-
дине, кажу у Електролизи, онда би годишњи план био чак и премашен. Међутим, резултати 
у новембру, а нарочито у децембру доказ су да се све може кад се хоће. Истовремено, они су 
гаранција да ће се овако радити и у години која је тек почела. Ових дана у Електролизи су нам 
рекли да је погон добро стартовао у јануару, да се ради пуним капацитетом, да на залихама 
има довољно анодног бакра – једном речју настављен је децембарски производни ритам. У 
1978. години треба да произведу 155.000 тона катодног бакра."

Ј.С.

捷尔达普地质公园被列入联合国教科文组织文化遗产名录捷尔达普地质公园被列入联合国教科文组织文化遗产名录

翻阅旧相册：1977年12月阴极铜产量高达14,210吨 翻阅旧相册：1977年12月阴极铜产量高达14,210吨 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Акција уређења радне и животне средине спроводи се да-
ноноћно у погонима свих огранака Kомпаније, па је неке од њих данас тешко препо-
знати. Нарочито лепо изгледају лети, када су сунцем окупани и у зелено ушушкани..

Фото: Г. Тончев Василић   

Погони к’о пуцкаПогони к’о пуцка
У слици и речи: Ново рухо рудничких и металуршких капијаУ слици и речи: Ново рухо рудничких и металуршких капија

更换各矿厂房大门

呈现全新面貌

Кривељска флотација

Јама

Управна зграда Рудника бакра Мајданпек


