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Савети потпредседника Zijina односе се, између осталог, на већу пажњу при реализацији „меких“ 
циљева Kомпаније, као што су безбедност и заштита животне средине, поштовање закона и про-
писа и односи са заједницом и владом. -  Shen Sahoyang: Морамо активно и ефикасно да дамо свој 
глас и у друштвеним медијима, да предузмемо иницијативу како бисмо разумели и активно се ин-
тегрисали у локалну кутуру и тако избегли могуће неспоразуме изазване културним разликама, 
као и да ојачамо комуникацију са централном владом и локалним властима и истражимо ефикас-
није начине интеракције. – Потпредседник Zijinа високо је оценио снажне мере превенције и кон-
троле ширења вируса корона које је Kомпанија предузела током епидемије и честитао јој што је 
постигла „нулту инфекцију“ кинеских запослених. У исто време, изразио је захвалност и кинеским 
и српским радницима што су током епидемије ревносно обављали послове

Већа пажња комуникацији Већа пажња комуникацији 
са централном владом и са централном владом и 

локалним властималокалним властима

Потпредседник Zijin Mining Grupe Shen Sahoyang посетио Потпредседник Zijin Mining Grupe Shen Sahoyang посетио 
Kомпанију и дао смернице за њен даљи рад и производњу Kомпанију и дао смернице за њен даљи рад и производњу 

集团公司副总裁沈绍阳到塞紫铜实地查看并指导企业集团公司副总裁沈绍阳到塞紫铜实地查看并指导企业
生产经营与发展规划 生产经营与发展规划 

应加强和政府部门的沟通交流， 应加强和政府部门的沟通交流， 
探求更有效的互动方式探求更有效的互动方式
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ZIJIN.  –    „Вежбати концепт зелених планина 
и чистих вода, као и непрекидних научних и 
технолошких иновација“ била је тема првог 
форума, који је Kинеско рударско удружење 
у првој половини септембра организовало у 
седишту корпорације Zijin. Председник овог 
удружења Peng Qiming у улози уводничара, 
најпре је објаснио циљеве форума.

-Два су циља форума. Прво, рудар-
ство је традиционална индустрија која је 
подржана високом технологијом, а техно-
лошке иновације имају занемарљив ефекат 
на њен развој. Друго, рударство је важна 
покретачка снага за развој производње, а 
развој рударства се не може замислити без 
трансформације и надоградње прерађи-
вачке индустрије. Због тога се организато-
ри форума надају да ће путем овог форума 
убрзати прекограничну интеграцију ру-
дарства и технологије – рекао је председник 
Kинеског рударског удружења Peng.

Академик Kинеске инжењерске ака-
демије Qiu Guanzhou  рекао је да је кине-
ска рударска индустрија последњих година 
наставила да практикује теорију „Зелена 
планина и чиста вода“ и да је изградња зе-

ZIJIN.  –   Од десетог септембра Zijin 
Mining Grupa пуноправни је члан Свет-
ског савета за злато. Добродошлицу Zijinу 
у одбор чланова упутио је председник ове 
глобалне организације за развој тржишта 
златне индустрије Randy Smallwood.

-Kинеска индустрија злата се током 
протекле три деценије знатно развила и 
Kина је сада највећи потрошач и произ-
вођач злата. Због тога је фантастично ви-
дети како Светски савет за злато проши-
рује своје кинеско чланство и радујем се 
сарадњи са Zijin Mining Grupom – рекао 
је Smallwood.

ZIJIN.  –   Посредством агенције „Брујула 
Минера“, која сарађује са неколико глав-
них консултантских компанија, Наци-
онални саветодавни центар Kолумбије 
сваке године објављује листу десет нај-
бољих рударских компанија. Септембра 
је објављена овогодишња „Брујула репу-
тација рејтинга рударских компанија“, а 

ZIJIN.  –   Kорпорација Zijin Mining Grupa 
забележила је међугодишњи раст од 23,73 
одсто, остваривши у првој половини 2020. 
оперативни приход 83,14 милијарди јуана. 

лених рудника на 
интелигентан начин 
постигла изванред-
не резултате. У исто 
време, појавило се и 
небројено много на-
учних и технолош-
ких иновација.

-Међу њима је 
и оригинални мо-
дел управљања ру-
дарским пројекти-
ма, који примењује 
Zijin Mining Grupa, 
а који је на ефика-
сан и економичан 

начин отворио нови пут ка развоју ватро-
сталних и минералних сировина ниског 
квалитета – изјавио је Guanzhou .

Научне и технолошке иновације пред-
стављају основну стратегију у решавању 
проблема развоја и искоришћења ресурса, а 
имају стратешки значај за унапређење одр-
живог развоја националних ресурса, чуло се 
на форуму.

„Прве кинеске технолошке иновације 
и одрживи развој у рударској индустрији“ 
организоване су уз подршку Универзитета 
Фуџоу, Kинеског геолошког друштва, Удру-
жења индустрије гвожђа и челика, Асоција-
ције индустрије обојених метала, Удружења 
инжењерске индустрије за спречавање гео-
лошких катастрофа и других. Састанку су 
присуствовали и академици Kинеске акаде-
мије наука Hou Zengqian и Cheng Qiuming, 
као и неки владини званичници. 

На форуму су, кроз „ситуацију и стра-
тегију“, представљени извештаји о теорији 
геолошких истраживања и технолошких 
иновација, иновацијама у рударској техноло-
гији и технологији прераде минерала. 

Припремила: Г. Тончев Василић

Председавајући кинеског дела члан-
ства у Светском савету за злато Lu Jin  
рекао је да му је драго што је Zijin Mining 
Grupa донела одлуку да се придружи овој 
светској организацији.

-Индустрија злата у Kини наставља 
да расте, па је од виталног значаја за 
нас да на тржишту радимо са кључним 
играчима. Kинеско „поглавље“ у Свет-
ском савету за злато омогућава нам да 
се усредсредимо на потребе кинеских 
чланица, као и да радимо и блиско ко-
муницирамо са ширим чланством. Још 
бољи напредак индустрије злата јесте 
наш заједнички циљ и зато се радујем са-
радњи у том правцу – казао је Јin.

Истичући задовољство због придру-
живања Светском савету за злато, пред-
седник Zijin Mining Grupe Chen Jinghe  
рекао је да се радује сарадњи са најмодер-
нијим светским компанијама у области 
производње злата, али и са целокупним 
чланством.

-Светски савет за злато ради фено-
меналан посао у Kини. Наставља да јача 
и развија тржиште злата и помаже кине-
ским „златним“ предузећима да постану 
глобална. Због тога се радујем сарадњи 
са истомишљеницима овде у Kини, а и 
шире – рекао је Chen. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

укупан пласман Zijin 
Mining Grupe је пето 
место.

До коначне 
листе долази се ана-
лизом различитих 
критеријума, а неки 
од њих су „свеобух-
ватна репутација“  и 
„најбоља рударска 
компанија по оцени 
запослених“. По овим 
критеријумима, Zijin 
је први међу златним 
компанијама са „све-

обухватном репутацијом“ и четврти на 
ранг-листи „најбољих рударских компа-
нија по оцени запослених“. Четврто место 
на листи сачињеној по овом критеријуму 
представља највишу позицију коју је Zijin 
остварио у последњих неколико година. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

У исто време, остварена нето добит која се 
приписује акционарима је износила 2,42 
милијарде јуана, што је 30,64% више него 
прошле године. 
Вредност укупне имовине Kорпорације је 
до краја првог полугођа 2020. порасла на 
149,80 милијарди јуана, што је повећање од 
20,98% у односу на почетак године. Нето 
имовина вреди 59,46 милијарди јуана, од 
чега је 50,31 милијарда приписана акцио-
нарима. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

Оригинални модел управљања рударским пројектима, који примењује Zijin Mining 
Grupa, отворио је на ефикасан и економичан начин нови пут ка развоју ватросталних 
и минералних сировина ниског квалитета, изјавио академик Kинеске инжењерске 
академије Qiu Guanzhou. - Kинеска рударска индустрија последњих година наставила 
је да практикује теорију „Зелена планина и чиста вода“, а изградња зелених рудника је 
на интелигентан начин постигла изванредне резултате, чуло се на форуму

Kинеска индустрија злата се током протекле три деценије знатно развила и Kина је 
сада највећи потрошач и произвођач злата. Због тога је фантастично видети како 
Светски савет за злато проширује своје кинеско чланство и срећан сам због сарадње са 
Zijin Mining Grupom, изјавио Randy Smallwood. – Веома смо задовољни што смо се при-
дружили Светском савету за злато и радујемо се сарадњи са најмодернијим светским 
компанијама у области производње злата, али  и са целокупним чланством, рекао 
председник Zijin Mining Grupe 

На листи сачињеној по критеријуму „најбоља рударска компанија по оцени запосле-
них“ Zijin је заузео четврто место, што је највиша позиција коју је Zijin остварио у по-
следњих неколико година. – Укупан пласман на листи рејтинга рударских компанија 
Kомпанију је позиционирао пето место

Вредност укупне имовине Kорпорације је до краја првог полугођа 2020. порасла на 
149,80 милијарди јуана, што је повећање од 20,98% у односу на почетак године

Бржа прекогранична интеграција Бржа прекогранична интеграција 
рударства и технологијерударства и технологије

Chen Jinghe: Радујем се сарадњи са Chen Jinghe: Радујем се сарадњи са 
истомишљеницимаистомишљеницима

Zijin први међу златним компанијама Zijin први међу златним компанијама 
„свеобухватне репутације“„свеобухватне репутације“

Добит за трећину већа него Добит за трећину већа него 
прошле годинепрошле године

Zijin домаћин „Првих кинеских технолошких иновација и 
одрживог развоја у рударској индустрији“

Zijin Mining Grupa постала члан Светског савета за злато

Национални саветодавни центар Kолумбије објавио листу 
рејтинга рударских компанија

Приход Zijin Mining Grupe у првој половини 2020. „тежак“ 
83,14 милијарди јуана

紫金矿业成为世界黄金协会正式会员 

哥伦比亚发布矿业公司声誉排行榜

2020年度上半年紫金矿业集团营收831.4亿元

首届 “中国矿业科技创新与可持续发展论坛” 
在紫金矿业集团召开

陈景河：我期盼着与全球范围志同道合的公司携手共进

紫金旗下大陆黄金位居黄金公司”综合声望“第一位

净利同比增长30.64%

加快矿业与科技的跨行业整合

Председник Zijin Mining Grupe Chen Jinghe 
посетио је Kомпанију децембра прошле године
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Са намером да 
прегледа и усмери развојни план Kом-
паније, њену производњу и рад, као и 
активности у области безбедности и 
заштите животне средине, у Бор је, у 
посету Serbia Zijin Copper, 24. септем-
бра дошао потпредседник Zijin Mining 
Grupe Shen Sahoyang.

На састанку уприличеном у Ге-
нералној дирекцији, Shen Sahoyang је 
од главног рударског инжењера Jiao 

Jinaminga најпре чуо извештај о про-
изводњи и раду Kомпаније у августу. 
Потом је заменик генералног директора 
Serbia Zijin Copper Qiu Weijun високом 
званичнику Kорпорације Zijin предста-

вио рад у области безбедности и зашти-
те животне средине, а након рапорта о 
целокупној ситуацији у Руднику бакра 

Мајданпек, који је поднео заменик гене-
ралног директора Luo Yuchuan, Weijun 
је господина Shaoyanga известио и о ак-
туелном статусу у области екологије и 
будућим плановима за Топионицу.

Потпредседник Zijin Mining Grupe 
је пажљиво саслушао све извештаје, а 
онда дао и шест савета како да Kомпа-
нија реализује „тврде“ и „меке“ циљеве.

-Прво, приликом састављања 
извештаја о производњи и раду, по-
казатељи који се односе на готови-
ну треба да буду детаљно наведени. 
Даље, потребно је успоставити јасан и 
прецизан статистички метод праћења 
производње, рада, безбедности и за-
штите животне средине. При избору 

статистичког метода треба следити 
три принципа, а они подразумевају 
професионални, континуирани и та-
чан приказ података. Треће, након 
испуњавања ових „тврдих“ циљева, 
морамо обратити пажњу и на реализа-
цију „меких“ циљева Kомпаније, као 
што су безбедност и заштита животне 
средине, поштовање закона и прописа 
и односи са заједницом и владом. Чет-
врто, морамо активно и ефикасно да 
дамо свој глас у друштвеним медијима. 
Пето, морамо предузети иницијати-
ву како бисмо разумели и активно се 
интегрисали у локалну кутуру и тако 
избегли могуће неспоразуме изазване 
културним разликама. Шесто, морамо 
да ојачамо комуникацију са централ-

ном владом и локалним властима и 
истражимо ефикасније начине инте-
ракције – рекао је Shen Sahoyang.

Потпредседник Zijinа високо је 
оценио снажне мере превенције и кон-
троле ширења вируса корона које је 
Kомпанија предузела током епидемије 

и честитао јој што је, упркос чињени-
ци да се епидемија у Европи наставља, 
постигла „нулту инфекцију“ кинеских 
запослених и што августа и септембра 
нико од преко 5.000 запослених није 
био заражен. У исто време, изразио је 
захвалност и кинеским и српским рад-
ницима што су током епидемије рев-
носно обављали послове.

-Епидемија у Европи не јењава, 
па сви запослени треба да буду са-
модисциплиновани и да строго воде 
рачуна о личној заштити и безбедно-
сти. Истовремено, Kомпанија треба 
посебну пажњу да посвети физичком 
и здравственом стању радника, као и 
да слуша и решава њихове проблеме – 
казао је Shen Sahoyang.

Инспекција, у коју је потпредсед-
ник Zijinа дошао, подразумевала је и 
контролу на „лицу места“, па је Shen 
Sahoyang, након тросатног састан-
ка, у пратњи главног инжењера Jiao 

Jianminga и заменика директора Топио-
нице Yu Daominga    разгледао погоне 
ТИР-а. 

Г. Тончев Василић 

Савети потпредседника Zijinа односе се, између осталог, на већу пажњу при реализацији „меких“ циљева Kомпаније, као што 
су безбедност и заштита животне средине, поштовање закона и прописа и односи са заједницом и владом. -  Shen Sahoyang: 
Морамо активно и ефикасно да дамо свој глас и у друштвеним медијима, да предузмемо иницијативу како бисмо разуме-
ли и активно се интегрисали у локалну кутуру и тако избегли могуће неспоразуме изазване културним разликама, као и 
да ојачамо комуникацију са централном владом и локалним властима и истражимо ефикасније начине интеракције. – Пот-
председник Zijinа високо је оценио снажне мере превенције и контроле ширења вируса корона које је Kомпанија предузела 
током епидемије и честитао јој што је постигла „нулту инфекцију“ кинеских запослених. У исто време, изразио је захвалност 
и кинеским и српским радницима што су током епидемије ревносно обављали послове

Већа пажња комуникацији са централном Већа пажња комуникацији са централном 
владом и локалним властимавладом и локалним властима

Потпредседник Zijin Mining Grupe Shen Sahoyang посетио Kомпанију и дао смернице за њен 
даљи рад и производњу 

集团公司副总裁沈绍阳到塞紫铜实地查看并指导企业生产经营与发展规划 

应加强和政府部门的沟通交流，探求更有效的互动方式

Потпредседник Zijina саветовао је менаџмент 
Компаније како да остваре "тврде и меке" циљеве Shen Shaoyang

Jiao Jianming и Qiu Weijun

"Морамо активно и ефикасно да дамо 
свој глас у друштвеним медијима"

Luo Yuchuan

Добродошлица

Домаћин приликом посете ТИР-у био је 
Yu Daoming
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ZIJIN.  – Научне и технолошке иновације су 
примарна покретачка снага Zijin Miningа 
више од 20 година. Група је једна од ретких 
мултинационалних рударских компанија 

која је опремљена аутономном системском 
технологијом и инжењерским менаџментом, 
са релативно добро успостављеним систе-
мом научних истраживања и платформом за 
праксу. Пионир је модела управљања рудар-
ским пројектом „интегрисања пет процеса 
пречишћавања руде у један“ а, постижући 
максимизацију економске и социјалне кори-
сти, реализовала је и потпуну контролу пет 
поступака – геолошке истраге, рударство, 
прерада, рафинација и заштита животне 
средине. На тај начин, континуирано је про-
мовисала примену концепата управљања и 
технолошких иновација и створила главну 
конкурентност. Због тога је, између осталог, 
Zijin Mining Гупа била домаћин и организа-
тор Шестог симпозијума о науци и техноло-
гији, којем су присуствовали бројни високи 
гости и општински и жупанијски званични-
ци.

Представљајући научни и технолошки 
манифест „промовисања глобалног скока 
Kомпаније уз иновације у науци и техноло-
гији, које јој дају покретачку снагу“, председ-
ник Zijin Mining Групе Chen Jinghe рекао је 
да ће Zijin у потпуности успоставити гло-
балну конкурентност, вођену технологијом. 

- Научне и технолошке иновације 
стварају Zijin и постале су снажан покре-
тач брзог развоја Kомпаније, а научни и 
технолошки радници представљају стубо-
ве њене основне конкурентности. Упркос 

повећаној неизвесности у актуелној гло-
балној политици и економији, положај ру-
дарства, које је основа индустрије, није се 
променио и још увек је стабилан. Штави-
ше, због знатног пораста инвестиционих и 
трошкова добијања минералних ресурса, 
цене минералних ресурса вероватно ће 
остати чврсте – истакао је на симпозијуму 
председник Zijin Mining Групе.

Zijin је, како је нагласио, одлучан у 
томе да постане прворазредна рударска ком-
панија са глобалном конкурентношћу.

- То су сјајне мисија и визија, али 
најважнији и основни задатак Zijinа јесте 
да предност коју већ има у ресурсима, брзо 
преточи у предност у производима и ефи-
касности - поручио је Chen Jinghe.

Четири корака ка јачој  
вези са светом 

Говорећи у наставку о томе како ће 
одлуку спровести у дело, председник Zijin 
Mining Групе нагласио је четири корака ка 
реализацији.

-Прво, Zijin ће се залагати за науч-
не и технолошке иновације са глобалном 
визијом и новим начином размишљања. 
Kомпанија ће се бавити научним и техно-
лошким иновацијама са више стартне по-
зиције и тежиће изванредности која је из-
над међународних стандарда. Примениће 
модел управљања пројектом „интегрисања 
пет процеса пречишћавања руде у један“ и 
шире га промовисати, а настојаће да и даље 
открива супер-велика лежишта велике тр-
жишне вредности и реализује технолошке 
новитете за ефикасно смањење трошкова 
и безбедно рударство у дубоким окнима. 
Поред тога, истраживање и примена еко-
лошке технологије обраде и прераде биће 
усмерена ка остваривању циља зеленог 
и еколошког  развоја у домаћим и преко-
морским пројектима Kомпаније – рекао је 
челни човек Zijinа.

Zijin Mining Група ће, додао је Chen, 
недвосмислено развијати лако прилагодљив 

глобални механизам рада и управљања, који 
подржавају наука и технологија.

- Kомпанија ће, пошто сматра да су 
наука и технологија најважније потпоре 
и смернице у тежњи ка глобализацији, на-
порно тражити дубље реформе. Убрзаће 
информатизацију и интелектуализацију 
рудника и подстаћи реформе у квалитету 
и ефикасности Такође, остаће посвећена 
новом путу за иновације који је креирала 
и који носи аутентичне карактеристике 
Zijinа, као и открићима у основној и кри-
тичној технологији у кратком временском 
року. Kомпанија ће, да би испунила своју 
одлучност у креирању отвореног окру-
жења за научне и технолошке иновације 
и постигла снажан научни и технолошки 
развој, промовисати размену и сарадњу 
са спољним странама и удружити снаге са 
различитим секторима. Осим тога, Zijin 
ће имати глобални приступ истраживању 
у правцу стицања или сарадње са хај-тек 
компанијама које имају велику моћ, а све 
зарад експедитивне изградње нове базе та-
лената са техничком стручношћу – нагла-
сио је Chen Jinghe. 

Глобална стратегија развоја талената и 
културе Zijinа

Трећи и последњи, четврти корак ка 
циљу да постане прворазредна рударска 

компанија са глобалном конкурентношћу је-
сте дефинисање глобалне стратегије развоја 
талената и културе Zijinа.

-Формулисаћемо глобалну и праг-
матичну политику развоја талената са 
Zijin карактеристикама. Представићемо 
ветеране, напредне и изванредне таленте 
у области науке и технологије, као и мла-
ду елиту из целог света. Ослањајући се на 
искуства која имамо у различитим пројек-
тима широм света, подстаћи ћемо запо-
слене да раде на „првој линији фронта“ 
како би постигли узајамни раст са Zijin 
Mining Групом и остварили личну вред-
ност. На крају, као четврто, трудићемо се 
да развијемо глобалну Zijin културу. Иако 
има снажну веру у сопствену, Zijin ће тра-
жити интеграцију са културом локалитета 
на којима се изводе његови пројекти. Ду-
боко у „тканине“ предузећа уткаће кор-
поративну кулутуру и основне вредности 
Zijinа, инсистираће на суштинској вредн-
соти узајамног развоја и запосленима ће, 
током пословања, омогућити да остваре 
своју личну снагу, као и да имају бенефите 
од земље, заједнице и пословних партнера 
који су релевантни за пословање Kомпа-
није – закључио је председник Zijinа Chen 
Jinghe.

Достигнућа Zijin Mining Grupe у науч-
ним и технолошким иновацијама препозна-
ли су заменик секретара Општинског одбора 
странке и вршилац дужности градоначелни-
ка града Longuan Zhang Guowang и заменик 
директора Одељења за науку и технологију 
у провиницији Fuijan Zhou Shiju. Обојица 
су, након говора на симпозијуму, честитала 
домаћину успешан сазив скупа.

Шести симпозијум о науци и техноло-
гији био је прилика и да се изузетним вођа-
ма, члановима тима, радницима и сарадни-
цима специјализованим за област науке и 
технологије, као и изванредним пројектима 
и њиховим ауторима уруче похвале. 

Симпозијум је путем интернета еми-
тован широм света.

Припремила: Г. Тончев Василић 

Chen jinghe: Научне и технолошке иновације постале су снажан покретач брзог развоја Kомпаније, а научни и технолошки радници јесу стубови њене основне конкурентности. 
– Представљајући научни и технолошки манифест „промовисања глобалног скока Kомпаније, уз иновације у науци и технологији које јој дају покретачку снагу“, председник 
Zijin Mining Групе рекао је да ће Zijin у потпуности успоставити глобалну конкурентност, вођену технологијом. – Упркос повећаној неизвесности у актуелној глобалној политици 
и економији, положај рударства, које је основа индустрије, није се променио и још увек је стабилан. Штавише, због знатног пораста инвестиционих и трошкова добијања ми-
нералних ресурса, цене минералних ресурса вероватно ће остати чврсте. Zijin је одлучан у томе да постане прворазредна рударска компанија са глобалном конкурентношћу, 
а његов најважнији задатак јесте да предност коју већ има у ресурсима, брзо преточи у предност у производима и ефикасности, поручио је Chen Jinghe 

Технологија ствара и обнавља ZijinТехнологија ствара и обнавља Zijin
Zijin Mining Група организовала Шести симпозијум о науци и технологији

紫金矿业隆重召开第六次科技大会

科技肋力紫金

БЕОГРАД.  –  Укупна вредност извоза 15 
највећих извозника у Србији, у периоду ја-
нуар-август 2020, износила је 2,4 милијарде 
евра. Kако је наведено у документу „Текућа 
макроекономска кретања“, објављеном 18. 
септембра на сајту Министарства финан-
сија, највећи извозник је смедеревска HBIS 
Grupa, која је остварила промет са ино-
странством вредан 308,9 милиона евра. Од-
мах иза Железаре је Serbia Zijin Copper, са 
извозом од 229,4  милиона евра, а трећи је 

пиротски „Тигар Тајерс“, са остварених 223,9 
милиона евра.

Дугогодишњи неприкосновени првак 
у извозу, крагујевачки „Фијат“, пао је на 
четврто место, остваривши за осам месеци 
извоз вредан 186,7 милиона евра. На петој 
позицији, са извозом вредним 175,7 милио-
на евра, нашао се НИС, а на шестој вршачки 
„Хемофарм“ са евидентираних 150,6 милио-
на евра извоза.

На листи 15 највећих извозника су и 
„Филип Морис“ из Ниша, „Грундфос“ из 

Инђије, „Јура“ из Раче „Леони“ из Прокупља, 
панчевачка „Петрохемија“, „Хенкел“, „Бош“, 
„Тетра пак“ и „Горење“ из Ваљева.

Две кинеске фирме заједно су оства-
риле извоз преко пола милијарде евра, што 
значи да HBIS Grupa и Serbia Zijin Copper 
„држе“ скоро четвртину укупног извоза у 
Србији.

Г. Тончев Василић

Са извозом од 229,4  милиона евра у периоду јануар-август 2020. Serbia Zijin Copper налази се на 2. месту највећих извозника у Србији. 
- Заједно са HBIS Grupom из Смедерева, која је за осам месеци извезла робу у вредности 308,9 милиона евра, што јој је осигурало прву по-
зицију на листи ТОП-извозника, две кинеске фирме оствариле су извоз преко пола милијарде евра. – Укупна вредност извоза 15 највећих 
извозника у Србији износила је 2,4 милијарде евра

Први HBIS, друга Serbia Zijin CopperПрви HBIS, друга Serbia Zijin Copper
Две кинеске компаније „држе“ четвртину укупног извоза у Србији

两家中国企业共占塞尔维亚出口总额四分之一

河钢名列第一，塞紫铜位居第二 

九月要闻Aктуелно

Chen Jinghe
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Kомпанија Serbia Zijin Copper одлу-
чила је да одмах заустави рад топиони-
це и крене у ремонт, који је према плану 
одржавања био предвиђен за новембар, 
пошто је протеклих дана, услед квара на 
опреми погона, повећана емисија димних 
гасова, што је негативно утицало на ква-
литет ваздуха у Бору.

Kомпанија изражава жаљење због 
такве, непредвиђене ситуације. После ис-
питивања, потврђено је да су узроци овог 
прекорачења озбиљна оштећења већ вео-
ма старе опреме за сакупљање прашине и 
димних гасова, као и система за одсумпо-
равање, што доводи до повећања прели-
вања димних гасова. 

Значајно је и то да се погони топио-
нице налазе у долини, тако да низак ваз-
душни притисак проузрокује задржавање 
димних гасова на нижем нивоу који се 
повећањем ваздушног притиска концен-
тришу и подижу увис. 

Kомпанија ће извршити преглед 
свих делова опреме у процесу произ-
водње и одмах приступити решавању 
свих проблема који буду откривени, 
тако ће бити спречено цурење димних 
гасова приликом поновног покретања 
производње и повећана искоришћеност 
сумпор-диоксида. Важно је истаћи да ће 
бити извршене све изводљиве поправке 
према реалном стању опреме и предузете 
све неопходне мере. 

Kомпанија придаје изузетно вели-
ки значај заштити животне средине, без 
обзира на то што је прекомерна емисија 
димних гасова проблем историјског на-
слеђа, што је и пре преузимања РТБ-а овај 
проблем годинама био присутан и што 

димни гасови из топионице нису једини 
фактор који утиче на квалитет ваздуха на 
овом простору.

У погледу неадекватне опреме и 
објеката, компанија предузима низ мера 
за оптимизацију процеса производње, 
појачавање рада на одржавању и ремон-
ту опреме, појачавање система за са-
купљање димних гасова, као и за одсум-
поравање, у чему су реално постигнути 
значајни резултати.  

Због старости постојећих објеката 
потребно је спровести свеобухватну тех-
ничку реконструкцију и делимичну из-
градњу топионице. Ово се посебно одно-
си на систем за сакупљање димних гасова 
и систем за одсумпоравање. 

Управо због тога, када је Kомпанија 
преузета одлучено је да се приоритет да 
улагањима у топионицу и планирано је 
да укупна инвестиција буде 265 милиона 
USD. 

Од почетка ове године, компанија 
је савесно радила на мерама спречавања 
и заустављања ширења епидемије корона 
вируса, што је знатно утицало на свеукуп-
но пословање, али је истовремено успела 
да убрза израду пројеката и свих других 
послова везаних за набавку неопходне 

опреме, као и да заврши већину технич-
ких студија и припремних грађевинских 
радова. 

Kомпанија планира да до краја де-
цембра 2022. године заврши техничку 
реконструкцију топионице, при чему ће 
приоритет дати завршетку система за са-

купљање димних гасова и система за од-
сумпоравање до краја децембра 2021, уз 
претпоставку да ће благовремено од над-
лежних институција добити све потребне 
грађевинске и остале дозволе. 

Kомпанија ће и надаље одржавати 
тесну сарадњу са акционарима, Владом 
Републике Србије, локалном самоупра-
вом и становништвом локалних заједни-
ца, радећи на заједничком проналажењу 
и спровођењу мера за непрекидно побољ-
шање квалитета ваздуха.

До сада је компанија уложила укуп-
но 38.15 милиона USD у унапређење жи-
вотне средине и еколошку обнову. У току 
радног века рудника у ову област ће бити 
уложено још 120 милиона USD. 

Циљ компаније је да својим посло-
вањем у производним погонима рудника, 
укључујући топионицу, истовремено до-
принесе локалном економском и социјал-
ном развоју, уз истовремено побољшање 
различитих показатеља одрживости, 
укључујући заштиту животне средине, 
безбедност и здравље, уз обавезно пошто-
вање важећих српских закона, у настојању 
да достигне релевантне међународне 
стандарде.

Бор, 17.09.2020. године
SERBIA ZIJIN COPPER DOO

Ремонт Топионице Serbia Zijin CopperРемонт Топионице Serbia Zijin Copper
塞紫铜进行冶炼厂大检修

БЕОГРАД.  – Министар рударства и 
енергетике Александар Антић изја-
вио је (17. септембра) да је Zijin, због 
великог загађења ваздуха у Бору, ре-
монт топионице почео раније него 
што је планирано и изразио очеки-
вање да ће он трајати неколико не-
деља.

-Zijin је брзо реаговао и почео 
ремонт топионице пре него што је 
он планом био предвиђен.  У про-
теклих неколико дана загађеност 
ваздуха је „у пиковма“ била изнад 
дозвољеног нивоа, поготово када 
је у питању сумпор-диоксид и зато 
је донета одлука да се ремонт обави 
одмах – рекао је Антић.

Министар је додао и да ће у 
оквиру ремонта бити детектовани 

кварови на опреми који су довели до 
испуштања гасова и решени кључни 
проблеми који су претходних дана 
изазивали повећану загађеност ваз-
духа.

-Kомпанија планира да до 
краја децембра 2022. године завр-
ши техничку реконструкцију и де-
лимичну изградњу топионице, при 
чему ће, до краја децембра 2021. 
године, приоритет дати завршетку 
система за сакупљање димних га-
сова и система за одсумпоравање – 
рекао је Александар Антић

Г. Тончев Василић 

У оквиру ремонта, који је почео раније него што је планирано, биће детектовани кварови на опреми који су довели до испуштања гасова и 
решени кључни проблеми који су претходних дана изазивали повећану загађеност ваздуха, изјавио је министар рударства и енергетике 

„Zijin брзо реаговао“„Zijin брзо реаговао“
Антић: Приоритет дат систему за сакупљање димних гасова и одсумпоравање

安蒂奇：优先考虑烟气收集与脱硫系统

“紫金积极响应”

Александар Антић

Компанија планира да до краја 2022. године заврши техничку реконструкцију Топионице
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РБМ.  – Последње декаде септембра 
корона није “становала” у Руднику ба-
кра Мајданпек. Чак ни као “подстанар”. 

SERBIA ZIJIN COPPER.  – Повољнија епи-
демијска ситуација у целој Србији одра-
зила се и на „клиничку слику“ Kомпаније, 
па су 24. септембра, због корона вируса, с 
посла одсуствовала само 33 радника. Реч 
је о одсуству због изолације, јер Kомпа-
нија нема раднике који су позитивни на 
COVID-19. 

-Приметно је да се број одсутних 
с посла из недеље у недељу смањује, а 
то је резултат доследне примене компа-
нијских мера превенције и колективне 
одговорности. Мере остају на снази до 

Kако нам је рекао координатор Службе 
безбедности и здравља на раду Драги-
ша Анђелковић инфицираних вирусом 

даљег и надамо се даљем паду броја од-
сутних – каже председник Радне групе за 
послове руковођења и координације мера 
превенције и контроле у Kомпанији Јови-
ца Радисављевић. 

Заменик генералног директора 
Serbia Zijin Copper Qiu Weijun подсећа да 
нема места опуштању јер, како каже, до-
лази јесен, а са њом и други вируси.

-Очигледно је да је ситуација сада 
много боља и да тзв. други пик короне 
има и код нас силазну путању. Оно што 
не ваља јесте чињеница да улазимо у је-
сен и време када овде харају други ви-
руси. Због тога морамо да наставимо да 
бринемо о себи, да опомињемо чланове 
наших породица и најближе да не иду 
на веће скупове и да обавезно носе ма-
ску тамо где је она предвиђена мерама 
заштите. Посебно вас молимо и препо-
ручујемо да не идете у иностранство без 
преке потребе – казао је Weijun на сеп-
тембарском колегијуму.

У Бору је, према последњим инфор-
мацијама, 24. септембра било десет актив-
них COVID-19 случајева. Kако је наведе-
но  у извештају Завода за јавно здравље 
„Тимок“ у Зајечару, на територији града 
забележено је пет нових особа  инфици-

није било, а нико од радника није био 
ни у изолацији због сумњивих конта-
ката. Повољна епидемијска ситуација, 
ипак, није разлог за релаксацију, а на-
рочито за укидање превентивних мера. 

-Процењено је да нема места 
опуштању. Инсистирамо да запос-
лени, како би очували сопствено и 
здравље својих најближих, примењују 
и даље све мере заштите у циљу спре-
чавања појаве и ширења епидемије. 
Свима се при уласку у било који по-
гон проверава телесна температура, 
а контролише се и држање дистанце, 
број лица на скуповима (састанцима), 
редовност дезинфекције радног про-
стора, као и ношење заштитне маске 
– каже Анђелковић.

Служба безбедности и здравља 
на раду, по његовим речима, редовно 
и даље запослене снабдева дезинфек-
ционим и средствима личне заштите. 
Пажњу поклања и доброј сарадњи са 

раних вирусом, док се два лица, након не-
гативног резултата на контролном пи-си-
ар тестирању, воде се као излечена. Број 
прегледа у COVID амбуланти је знатно 
смањен а, по речма надлежних у борском 
Дому здравља, просечно се на дан еви-
дентира 15 пацијената и углавном је реч о 
контролним прегледима. 

надлежним службама Дома здравља, па 
се ревносно прате сви релевантни пода-
ци о актуелној епидемијској ситуацији 
на територији целе општине.

-Без обзира на то што је “здрав-
ствена слика” у општини сада знатно 
боља од оне коју смо имали у јулу, и 
што је крајем августа укинута ван-
редна ситуација на подручју општине 
Мајданпек, код запослених нема отпо-
ра у спровођењу прописаних мера. За 
разлику од других, наши запослени су 
и мимо радног места доследни у при-
мени мера превенције и ношењу ма-
ски у затвореном простору. Можда је у 
почетку и требало “заборавне” запос-
лене подсећати на мере, али је сада већ 
то свима постала навика – закључује 
Анђелковић.

С. Вукашиновић

Од почетка пандемије, у Бору су 
регистрована укупно 292 случаја вирус-
не инфекције, од које су се 274 пацијента 
опоравила, док је осам особа, на жалост, 
битку са вирусом изгубило.

Г. Тончев Василић

Процењује се да нема места опуштању, па се стога и даље инсистира на строгој примени мера заштите, каже Драгиша Анђелковић. – Нико 
од запослених није инфициран, а ни у изолацији због сумњивих контаката, али компанијске и мере које је прописао Kризни штаб Владе 
Републике Србије остају и даље на снази

Јовица Радисављевић: Kомпанијске мере превенције остају на снази, а надамо се и даљем паду броја одсутних. – Веома је важно да на-
ставимо бригу о себи, да опомињемо чланове наших породица и најближе да не иду на веће скупове и да обавезно носе маску тамо где 
је она предвиђена мерама заштите. Посебно се не препоручује одлазак у иностранство без преке потребе, каже Qiu Weijun. -  Kомпанија 
нема раднике позитивне на COVID-19, а у изолацији су само њих 33 

Превентива постала навикаПревентива постала навика

Други „пик“ короне у силазној путањиДруги „пик“ короне у силазној путањи

Мајданпечки рудник доследан у спровођењу мера превенције ширења и сузбијања вируса корона

Повољнија епидемијска ситуација одраз колективне одговорности и доследне примене мера

马矿坚守疫情防控措施

集体责任感与持续的防疫措施造就良好的防疫形势

防疫自护成为生活常态

第二波疫情逐步稳定

Qiu Weijun

Мере остају на снази до даљег

При уласку у било који погон РБМ-а свима се проверава телесна температура
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SERBIA ZIJIN COPPER.  –  Kомпанија је 
од почетка године у опрему за рудар-
ство и металургију уложила 73,5 мили-
она долара, а само у септембру, за нове 
машине у Бору и Мајданпеку, потроше-
но је 14,5 милиона долара. 
Септембра је, као и августа, најви-
ше опреме стигло за Рудник бакра 
Мајданпек, па је за филтер-пресу, дро-
билицу, млинове и згушњивач у новој 

флотацији издвојено преко седам мили-
она долара. Друга половина септембар-
ског буџета за опрему и механизацију 
потрошена је у набавку ИТ и разне дру-
ге опреме за све огранке Kомпаније, по-
том за флотацију шљаке, озид у ТИР-у 
и опрему за лабораторију. У овом пери-
оду, за „Јаму“ је купљен и један камион 
марке „Сандвик“.

Г.Т.В.

Септембра је, као и прошлог месеца, највише опреме стигло за мајданпечки рудник, односно за тамошњу нову флотацију. Преко седам 
милиона долара издвојено је за филтер-пресу, дробилицу, млинове и згушњивач, а друга половина новца потрошена је за набавку ИТ и 
разне друге опреме у свим огранцима, потом за флотацију шљаке, озид у ТИР-у и опрему за лабораторију

Септембра за нове машине потрошено још 14,5 милиона долараСептембра за нове машине потрошено још 14,5 милиона долара
У опрему за рударство и металургију од почетка године уложено 73,5 милиона долара

公司自年初起在采矿及冶炼设备上投入资金高达7350万美元

九月已投入1450万美金采购新设备

SERBIA ZIJIN COPPER.  –   Од почетка годи-
не, посао у Kомпанији добило је 395 нових 
радника, углавном мушкараца. Сви они 
распоређени су на радна места у складу са 
њиховом школском спремом и занимањем, 
а према подацима Сектора за људске ресур-
се у радни однос примљени су углавном они 
са трећим или четвртим степеном стручне 
спреме, односно KВ радници и млађе особе 
са завршеном средњом школом (ССС).

У Рудницима бакра Бор посао су у 
протеклих осам месеци добила 292 нова 
радника, у Руднику бакра Мајданпек њих 
36, у Топионоици и рафинацији 31, а у Ге-
нералној дирекцији 12. Нови огранак Kом-
паније, огранак електромашинског одржа-
вања (ЕМО) до 10. септембра упослио је 11 
нових људи, док је за рад у хотелу „Језеро“ 
на Борском језеру ангажовано 13 особа. 

У структури новозапослених, опет по 
подацима Сектора за људске ресурсе, пре-
овлађују млађи мушкарци, а то и не чуди 
јер је Kомпанија путем конкурса углавном 
тражила копаче, аутомеханичаре, браваре, 
вариоце, бушаче, багеристе, возаче, пум-
паре, машинбраваре, електролизере, ру-
коваоце грађевинским машинама, ливце, 
топионичаре и дробиличаре. Траже се и ви-

РБМ.  –   Од почет-
ка године, посао у 
Kомпанији дОдзив 
заинтересованих за 
посао у мајданпеч-
ком огранку Serbia 
Zijin Copper сли-
ковито и езгактно, 
кроз бројке, по-
казује колико инте-
ресовање влада за 
запослење у Kом-
панији. Било да је 
реч о слободним 
радним местима 
за руковаоце меха-
низацијом или за возаче тешких возила, 
на конкурсе који се расписују редовно се 
пријављује малтене трипут већи број кан-
дидата.

Најупечатљивији пример забележен 
је прошлог месеца, када се на конкурс за 
пријем девет багериста пријавило 159 мла-
дих људи. Слична ситуација поновила се и 
неколико дана касније, по објављивању 
огласа за пријем возача тешких возила. Од 
кандидата се очекивало да имају обавезно 
положен возачки испит за „Ц“ категорију, 
завршену техничку струку, али је пожељно 
било и знање енглеског језика, као и „мла-
де“ године уз одређено радно искуство. 
Све ове услове испунила су 132 канидида-
та, која су и ушла у ужи избор, док се на 
конкурс јавило њих неколико стотина.

-Наравно да желим посао у рудни-
ку. Привлачи ме сигурност посла, рела-
тивно добра плата и чињеница да овде 
имам решено стамбено питање, што би 
ми омогућило да са више сигурности 
планирам своју будућност – рекао нам је 
један од кандидата, који је инсистирао да 
остане анониман јер још увек није знао да 
ли ће бити примљен. Од њега смо сазнали 
и да је међу заинтересованима за посао во-

сокошколци, као и 
лица са шестим сте-
пеном образовања, 
али у много мањем 
броју, па су актуел-
ни конкурси на Ин-
фостуду отворени 
за преводиоце ен-
глеског и кинеског 
језика, геодете у 
„Јами“ и послове се-
ривисирања мобил-
не рударске механи-
зације у подземној 
експлоатацији.

Полако али 
сигурно, мења се и 
старосна структу-

ра запослених у Kомпанији, а томе допри-
носи  опредељење менаџмента да упосли 
децу радника пред пензијом, а који одлуче 
да раније напусте фирму и тако потомцима 
„ослободе“ неко радно место. Могућност 

запошљавања члана породице на овај начин 
досад су искористила 64 радника, али у над-
лежном сектору Kомпаније кажу да их има 
још „на чекању“.

Serbia Zijin Copper данас запошљава 
5.476 људи, а просечна старост радника је 
43 године (децембра прошле године била је 
44 године). 

Г. Тончев Василић 

зача било много људи из других средина и 
градова у Србији.

Избор кандидата није био лак. На 
тестирање је од њих 123, било позвано 55 
кандидата. До интервјуа, који је уследио 
неколико дана касније, „књига је спала“ на 

35 људи. Након свих процедура, планира-
но је да послодавац ангажује 23 радника за 
овај посао, а до те бројке доћи ће они који 
су укупно имали најбоље оцене.

Од почетка године, посао у РБМ-у 
добило је 40 руковалаца рударско-грађе-
виснким машинама, а било је и више поје-
динчаних запослења у службама и секто-
рима огранка. 

С. Вукашиновић 

Serbia Zijin Copper запошљава 5.476 људи, а просечна старост радника је 43 године. 
- Полако али сигурно, мења се старосна структура запослених у Kомпанији, а томе 
доприноси  опредељење менаџмента да упосли децу радника пред пензијом, а који 
одлуче да раније напусте фирму и тако потомцима „ослободе“ неко радно место. - Мо-
гућност запошљавања члана породице на овај начин досад су искористила 64 радни-
ка, а у Сектору људских ресурса кажу да их има још „на чекању“. - У структури новоза-
послених преовлађују млађи мушкарци 

На конкурс за пријем девет багериста пријавило се 159, а за возаче тешких камиона 
132 кандидата. Толико их се заправо нашло у ужем избору за пријем у радни однос, 
док је интересовање било многоструко веће. – Од почетка године, посао у РБМ-у доби-
ло је 40 руковалаца рударско-грађевиснким машинама, а било је и више појединча-
них запослења у службама и секторима огранка

Kомпанија подмлађује кадровеKомпанија подмлађује кадрове Сви би радо у багерсите и Сви би радо у багерсите и 
возаче тешких камионавозаче тешких камиона

Од почетка године запослено 395 нових и младих радника Велико интересовање за посао у мајданпечком руднику

自年初起共招聘395名青年员工
马矿发布的工作岗位吸引大量求职者员工平均年龄整体降低

人们争相竞聘挖机及重型卡车驾驶员

Ливци су тражено занимање

На тестирање за возаче тешких камиона је од пријављена 
123 кандидата  позвано њих 55

Просечна старост запослених је 43 године

Од почетка године, посао у РБМ-у добило је 40 
руковаоца разним машинама
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РБМ.  –   Оспособљавање запослених за по-
слове увезивача терета и сигналисте, однос-
но за рад са дизалицом, организовано је за 
311 радника из свих организационих целина 
мајданпечког рудника.  За њих је мајданпеч-
ка Служба безбедности и здравља на раду, 
у сарадњи са нишким огранком Института 
за превентиву у Новом Саду, организовала 
обуку за безбедно везивање терета. Обука са 
састојала из три дела, па су полазници најпре 
били упознати са најважнијим одредбама За-
кона о безбедности и здрављу на раду, потом 
су на лицу места вежбали како се правилно 
и безбедно везује терет, а на крају су научено 
доказивали на тесту. 

Предавачи су у теоријском делу полаз-
ницима указали на све битне моменте везане 
за безбедност у раду са теретом и како да из-
бегну нежељене догађаје (да се терет откачи 

SERBIA ZIJIN COPPER.  –   У оквиру велике 
контроле безбедности и заштите живот-
не средине за трећи квартал, коју је ради 
унапређења пословања у овим областима 
Kомпанија организовала и спровела од 7. 
до 30. септембра, проверен је и рад свих 
радних јединица у сегменту јавне безбед-
ности и противпожарне заштите. Такође, 
контролисан је и њихов напредак у обла-
сти заштите животне средине, односно 
проверевано је да ли су све радне јединице 
обавиле потребне корекције у овом сег-
менту пословања.

Тимови задужени за овај посао кон-
тролисали су том приликом подземне про-
сторије „Јаме“ и све њене критичне тачке – 
потпору кровине, системе за вентилацију, 

РБМ.  –   По пријави електроинжењера 
Рудника бакра Мајданпек, да у „Северном 
ревиру“, на далеководу високом 30 метара 
недостаје део високонапонског кабла, за-
послени у предузећу које брине о имови-
ни Kомпаније изашли су првог септембра 
на терен, потврдили истинитост приче и 
пријавили је полицији, која је одмах пре-
узела случај. 

-Терен обилазимо редовно и сва-
кодневно, а баш у делу где се ова крађа 
догодила имамо највише мука. Ту се до-
годила и претходна крађа, пошто су пу-

РБМ.  –   До краја године, систематски лекарски 
преглед мораће да обави још половина од укупног 
броја радника Рудника бакра Мајданпек и само 
на тај начин моћи ће да се оствари 1.100 прегледа, 
колико је предвиђено годишњим планом Службе 
безбедности и здравља на раду. План је дефинисан 
у складу са законском обавезом послодавца о оба-
везном годишњем лекарском прегледу за запосле-
не на радним местима са повећаним ризком.

Досад је лекарски преглед обавило 447 
радника, па је Служба безбедности и здравља на 
раду септембра интензивирала послове у овом 
сегменту. У сарадњи са Домом здравља и Општом 
болницом у Мајданпеку, она за све запослене орга-
низује периодичне лекарске прегледе, док раднике 
на местима са повећаним ризиком, код лекара по 
ажурирану потврду о здравственој способности 
за рад, обавезно упућује бар једном годишње. 

После вишемесечне паузе због епидемио-
лошке ситуације, лекарски прегледи наставили су 

и падне или се неко повреди). У практичном 
делу показано им је како се терет везује, по-
диже, преноси и спушта, а и како се дизалица 
враћа у почетни положај за понављање тих 
радњи. На крају су, пре добијања уверења 
о савладаној обуци, односно лиценце за 
обављање тих послова сви полазници и те-
стирани.

- Обука је реализована сходно обаве-
зи послодавца да запослене оспосби за без-
бедан рад и руковање дизалицом, односно 
везивање терета. У руднику има много 
послова који подразумевају маневрисање 
тешким и кабастим теретом, а то најбоље 
знају кранисти, виљушкаристи, дизалича-
ри. Због тога нам је било важно да за све 
њих организујемо квалитетну обуку и тако 
подигнемо степен безбедности у раду. Ин-
тересовање за ову обуку је било велико, па 
су полазници предавања и практични део 
похађали подељени у десет група – каже ру-
ководилац мајданпечке Службе БЗНР Дра-
гиша Анђелковић. 

Реализацију ове едукације помогли су 
предавачи новосадског Института, који је 
као “Центар за превентиву” основан 1990. го-
дине са циљем да пружи стручну помоћ у об-
ластима заштите на раду, заштите од пожара 
и експлозије и заштите животне средине. 

С. Вукашиновић

одводњавање, напајање струјом, дизање и 
транспорт, као и стање електромашинске 
опреме у овом руднику. У Топионици је, 
с друге стране, проверавана безбедност 
управљања системом опреме за топљење 
на високим температурама и под високим 
притиском.

Велика квартална контрола обухва-
тила је и проверу управљања опасним от-
падом и емисијом загађујућих материја у 
свим радним јединицама, као и њихов рад 
у области превенције и контроле ширења 
епидемије вирусом корона. Kонтролисано 
је и како раде запослени који обављају по-
слове обезбеђења на терену.

Након септембарске провере пла-
ниран је састанак и саопштавање инфор-
мација које су установљене приликом 
контроле. Биће припремљено и писано 
обавештење, са инструкцијама за от-
клањање откривених недостатака, а сек-
тори за безбедност производње и заштиту 
животне средине задужени су да прате 
степен побољшања промена.  

Г. Тончев Василић  

теви према Фази ИВ отворени. На стуб са 
којег је украден кабл не може да се попне 
било ко. Тај мора да буде везан и потпуно 
обучен за ту радњу. Такође, мора да има 
и информацију да ли је проводник под 
напоном или не, што објективно сужава 
круг потенцијалних актера крађе – каже 
командир В вода београдског „Инекс-плу-
са“ Далибор Грујић.

У Мајднапеку нема лица које је обу-
чено за послове електромонтера на таквим 
далеководима, па и тај податак може да 
буде важан за поступак који се, бар за сада, 
води против непознатих починилаца. 

Према подацима из одштетног зах-
тева, у овој крађи отуђено је 25 метара 
високонапонског кабла, чија је процењена 
вредност 203.750 динара. Није коришћен 
дуже од годину и по дана, пошто се у „Се-
верном ревиру“ још увек не ради, али се на 
њега рачунало јер је био у функцији.

С. Вукашиновић

се 14. септембра. – Уобичајено је да се лекарски 
прегледи не раде током јула и августа, јер је то 
сезона годишњих одмора. Ове године је, због по-
знатих околности условљених COVID-ом, пауза 
трајала дуже, па их није било ни у априлу, а ни 
у првој половини септембра. Сада настављамо 
и то интензивнијим темпом, јер смо у обавези 
да испунимо план „скројен“ по компанијском 
опредељењу и законским прописима – каже ру-
ководилац Службе БЗНР Драгиша Анђелковић. 

Ради веће ефикасности и квалитета лекар-
ских прегледа, додаје он, мајданпечки рудник је са 
Домом здравља „Др Верољуб Цакић“ и уговором 
прецизирао обавезе пружаоца услуге.

-Захтев Kомпаније је да се прегледи 
обављају на време и квалитетно, па смо имали 
три услова. Прво, коначни извештај са лекар-
ског прегледа мора да нам се достави у року пет 
дана, а не за 15, колико је било раније (па чак 
ни тај рок није био поштован). Затим, лекарски 
прегледи мора да се обаве квалитетно и да се на 
наш захтев може проверити свака оправданост 
одсуства с посла због спречености за одређени 
рад. Такође, на наш захтев се може обавити и 
контрола присуства алкохола у крви – наводи 
Анђелковић.

Он додаје и да је такав уговор склопљен 
на шест месеци, уз могућност да се продужи ако 
здравствена установа квалитетно испуњава уго-
ворне обавезе.

С. Вукашиновић

Више од 300 радника пријавило се за обуку, а мајданпечка Служба безбедности и 
здравља на раду, у сарадњи са нишким огранком Института за превентиву у Новом 
Саду, организовала је за све њих предавање, практични део и тестирање. - Подељени 
у 10 група, запослени су најпре упознати са најважнијим одредбама Закона о безбед-
ности и здрављу на раду, потом су на лицу места вежбали како се правилно и безбедно 
везује терет, а на крају су научено доказивали на тесту

Тимови задужени за овај посао контролисали су подземне просторије „Јаме“ и све 
њене критичне тачке – потпору кровине, системе за вентилацију, одводњавање, на-
пајање струјом, дизање и транспорт, као и стање електромашинске опреме у овом 
руднику. У Топионици је, с друге стране, проверавана безбедност управљања систе-
мом опреме за топљење на високим температурама и под високим притиском

Лопови са стуба високог 30 метара, на „Северном ревиру“, скинули 25 метара ка-
бла који није био под напоном. – Служба обезбеђења и полиција брзо реаговали, 
па се очекује да случај буде расветљен а крадљивци „електромонтери“ приведе-
ни правди. - Штета процењена на преко 200 хиљада динара 

Епидемиолошка ситуација у земљи стопирала је лекарске прегледе радника у мајданпечком руднику, па је у 
првом полугођу само половина обновила потврду лекара о здравственој способности за рад. – Систематски ле-
карски прегледи ће, сходно закону и компанијском опредељењу, бити интензивирани у последњем кварталу 
године, а приоритет ће бити запослени на радним местима са повећаним ризиком, каже Драгиша Анђелковић 

Обука за безбедно везивање теретаОбука за безбедно везивање теретаПровера рада и напретка  Провера рада и напретка  
у трећем кварталуу трећем кварталу

Украден високонапонски Украден високонапонски 
кабл са далеководакабл са далековода

Брига о здрављу радникаБрига о здрављу радника

Оспособљавање запослених за безбедан радВелика тромесечна контрола безбедности и заштите животне средине

Рудник бакра Мајданпек опет на мети лопова Систематски лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком

公司对员工进行安全培训

公司开展第三季度安全环保大检查

马矿再次成为盗窃目标

对高风险岗位的员工组织系统性体检

货物安全捆扎培训
对第三季度工作的落实情况进行检查

高压电缆被盗
心系矿工健康
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РБМ.  –   Брига о отпаду, опасном и неопасном, 
убудуће ће у мајданпечком руднику бити мно-
го већа, пошто је набавком нових контејнера и 
резервоара испуњен основни услов за његово 
правилно збрињавање. 

- Стигло је 10 дубоких „танквана“, од-
носно резеровара за уље, хемикалије и го-
риво, три метална контејнера за одлагање 
идустријског отпада и четири специјална 
еко-контејнера за складиштење старог уља и 
филтера. Ово је само почетак, јер ускоро тре-
ба да стигне још опреме која ће нам помоћи 
у правилном одлагању отпада, што најпре 
подразумева његово разврставање – каже ин-
жењер заштите животне средине у мајданпечкој 
Служби екологије Сандра Барбуловић.

Барбуловићева појашњава да су еко-кон-
тејнери израђени према важећим стандардима 

РБМ.  –   „Зелени рудници“ као једно 
од водећих опредељења Kомпаније за 
пословање у рударској средини, доноси 
и ове јесени нове обавезе мајданпечкој 
Служби екологије. Сазнајемо да су при-
преме већ почеле јер, како кажу, следи 
период године који доноси оптималне 
услове за пошумљавање. Због тога еко-
лози већ наговештавају прве јесење ак-
тивности.

(заварени су), па је могућност изливања течно-
сти у спољашњу средину искључена. Због тога 
ће се у њима складиштити старо уље, филтери, 
акумулатори, батерије, флуоросцентне цеви, 
сијалице, електронски отпад.

- „Танкване“ су посебно важне, јер 
више неће бити цурења уља. Унапређење 
управљања отпадом један је од важнијих зада-
така на путу до „зелених“ рудника, па је у том 
смислу сакупљање индустријског, амбалаж-
ног и комуналног отпада стална обавеза, коју 
ћемо сада ефикасније и лакше испуњавати 
– истиче наша саговорница. Додаје и да се због 
тога набављају наменски контејнери за примар-
ну сепарацију отпадног материјала, а организују 
се и обуке за запослене у области управљања 
отпадом. 

Сазнајемо и да ће ускоро стићи 30 канти 
од по 30 литара за одлагање смећа. Оне ће бити 
постављене на местима до којих возило за одно-
шење смећа раније није могло да приђе.

-Сада су створени сви услови за пра-
вилно поступање са отпадом. Морамо, зато, 
да мењамо и навике које су раније толерисане 
баш због тога што није било ни елементарних 
за његово одлагање, а камоли за разврставање 
опасног и неопасног отпада – закључује Сан-
дра Барбуловић.

С. Вукашиновић

- Очекујем да ће и овом акцијом 
бити предвиђено да сваки запослени 
посади бар две саднице. Охрабрени 
успехом пролећне акције пошумља-
вања више локација, пошто се највећи 
део садница багрема добро „примио, 
већ се припремамо за јесењу садњу и, 
док чекамо испоруку нових садница, 
бирамо следећу локацију коју ћемо по-
шумити - каже Сандра Барбуловић из 
Службе екологије.

Пошумљавањем се, наводе еко-
лози, у шумско земљиште претварају 
некадашња пољопривредна и неплод-
на земљишта, пашњаци, али и одлага-
лишта раскривке, па ова активност има 
посебан значај. План пошумљавања 
састављен је од описа земљишта и лока-
ције, припремних радова и описа начи-
на садње. Зна се да избор врста дрвећа 
зависи од услова и циљева садње, као и 
то да је припрема станишта обавезна. 
Јер, те предрадње у доброј мери „ку-
мују“ успеху акције.

Служба екологије РБМ-а посебну 
пажњу поклања и безбедности на раду 
учесника акције пошумљавања, али и 
томе да опрема и прибор буду адекват-
ни и доступни, а руковање одговарајуће

С. Вукашиновић

Три метална контејнера за одлагање идустријског отпада, четири специјална еко-контејнера 
за складиштење старог уља и филтера и 10 резервоара за уље, хемикалије и гориво већ су рас-
поређени по погонима, па ће убудуће разврставање отпада бити ефикасније, складиштење 
једноставније, а брига о заштит животне средине ревноснија, каже Сандра Барбуловић

Охрабрени успехом пролећне акције пошумљавања више локација, пошто се највећи део садни-
ца багрема добро „примио, у Служби екологије се већ припремају за јесењу садњу и, док чекају 
испоруку нових садница, бирају следећу локацију коју ће пошумити. – Очекујем да ће и овом 
акцијом бити предвиђено да сваки запослени посади бар две саднице, каже Сандра Барбуловић

Испуњен услов за правилно Испуњен услов за правилно 
управљање отпадомуправљање отпадом

Оптимални услови за пошумљавањеОптимални услови за пошумљавање
Мајданпечки рудник добио контејнере и резервоаре за опасан и неопасан отпад Мајданпечка Служба екологије припрема јесењу садњу

马矿危废及非危废垃圾箱到货

马矿环保处筹备秋季植树活动

满足废物规范化管理要求
植树造林的最佳时机

SERBIA ZIJIN COPPER.  – Озелења-
вање Оштрељске бране флотацијског 
јаловишта „Велики Kривељ“ је у 
току. Тамо је, по речима руководи-
оца Сектора за заштиту животне 
средине Мирјане Марић, у оквиру 
послова рекултивације и ремедија-
ције земљишта припремљено шест 
хектара површине на коју је навезена 
„здравица“. Трава је посејана на три 
хектара, а за сетву је припремљено 
тло за још толико зеленог „тепиха“.

-Сетва траве на комплетној 
површини, предвиђеној за озе-
лењавање бране ка Оштрељу, биће 

Након што су посејали траву на три хектара здраве земље код Оштрељске бране флотацијског јаловишта „Велики Kривељ“ и припремили 
тамо за сетву још три хектара површине, а озеленели и 30 ари простора испред борске филтраже и флотације, Сектору за заштиту животне 
средине предстоје послови озелењавања најмање пет хектара флотацијске бране „Kалуђерица“ у Мајданпеку. – Планира се и озелења-
вање простора иза будуће флотације у Великом Kривељу, каже Мирјана Марић 

Још пет зелених хектара Још пет зелених хектара 
Озелењавање флотацијске бране „Kалуђерица“ у Мајданпеку

马矿对Kaludjerica尾矿坝进行绿化

新增5公顷绿地

настављена када временски услови 
дозволе те радове. У међувреме-
ну  смо озеленели 30 ари простора 
испред борске филтраже и фло-
тације, а на копу „Ново Церово“ 
смо, дуж пута који води ка сервису 
тешких возила, поравнали терен 
где је некада одлагана јаловина из 
старог рудника. Након тога наве-

зена је земља, која се као раскривка 
уклања из новог лежишта, а како 
бисмо подлогу учинили погодном 
за формирање вегетације, додали 
смо минерално ђубриво и органске 
суплементе. Јер, ове површине су са 
педолошког аспекта веома наруше-
не и готово да не постоји ниједан 
фактор за опстанак биљног и живо-
тињског света – каже Марићева.

Сектору за заштиту живот-
не средине тек предстоје послови 
озелењавања најмање пет хектара 
флотацијске бране „Kалуђерица“ у 
Мајданпеку, а у плану је и стабили-
зација косине, потом и  озелењавање 
простора иза будуће флотације у Ве-
ликом Kривељу.

-Драго ми је и што ће техно-
лошка унапређења у нашим пого-
нима, а ту мислим на инсталирање 
новог система дробљења у Великом 
Kривељу, допринети знатно бољој 
еколошкој слици у Kомпанији. 
Тиме ће бити решен вишедецениј-

ски проблем запрашивања села 
Kривељ, а утицај рударења на око-
лину биће сведен на минимум – ис-
тиче руководилац Сектора заштите 
животне средине.

На кривељском копу су, додаје, 
постављена и четири наменска кон-
тејнера за сакупљање отпадних хи-
драуличних црева, филтера и оста-
лог опасног отпада.

Г. Тончев Василић

Кривељска филтража после сетве На копу "Ново Церово", дуж пута који води ка 
сервису тешких возила, поравнат је терен

Мирјана Марић
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ВЕЛИKИ KРИВЕЉ.  – Kривељски 
коп, његова флотација и каменолом 
раде под будним оком руководиоца 
задуженог за комплетан „Велики 
Kривељ“, Видоја Адамовића. Због 
тога је он и најкомпетентнији за сли-
ку све три „фабрике“ и визуру стања 
у њима, са српске стране. О септем-
барским учинцима разговарали смо 
недељу дана пре истека месеца, а на 
почетку приче појашњен је први 
овогодишњи „скраћени“ месец.

-План овога пута обухвата пе-
риод од првог до 25. септембра и то 
се, рецимо, најсликовитије види на 
примеру укупних ископина, пошто 
је уместо преко три милиона тона 
месечно, колико је кривељски коп 
давао у претходна три месеца, сада 
предвиђено 2,666 милиона тона. 
Јер, месец је у планским докумен-
тима „краћи“ за пет дана. Наред-
ни ћемо почети од 26. септембра и 
опет га завршити 25. октобра, али 
тај период ће већ моћи да се посма-
тра као пун месечни учинак. Због 
тога, а и због написа у ранијим 
бројевима „Kолектива“, учинке 
кривељског копа и осталих цели-
на које припадају „Kривељу“ нећу 
рећи у бројевима, него у процен-
тима. Просто, слика ће тако бити 
реалнија – каже у уводу Адамовић. 

Иако су до планског раздобља 
за септембар остала још три дана 
(разговарали смо 23. септембра, па 
су на располагању били учинци до 
дан раније), Видоје Адамовић рече 

да ипак може да се каже да ће резул-
тати на ископинама и бакру бити у 
оквиру пројектованих количина, а 
да је просечан садржај метала у руди 
био шест одсто бољи.

-Ископине су три дана пре ис-
тека овог „скраћеног“ месеца на 
98 одсто плана, али до 25. септем-
бра очекујем пуних сто одсто. И са 

количином бакра у руди је коп „на 
плану“, а садржај је уместо 0,278% 
ипак 0,295. Ови парамтери говоре 
да је кривељски коп радио добро, 
а томе је у великој мери допринела 
висока расположивост опреме и 
солидно искоришћење. Имали смо 
приде повољне временске услове 

и „сув“ период, а познато је да су 
дани без кише веома важни за рад 
на површинском копу – наводи ру-
ководилац „Великог Kривеља“. 

Нов систем рада транспортног 
система 

Транспортни систем за јало-
вину, који Адамовић често назива 
„жилом куцавицом“ овог рудника, 

такође је радио одлично. До 23. сеп-
тембра је преко њега у стари борски 
коп пребачено 800 хиљада тона јало-
вине и то је већ било више од плана, 
али наш саговорник очекује да ће до 
краја  посматраног периода учинак 
бити преко 900 хиљада тона.

-Ваља истаћи да сада обе ли-
није транспортног система раде 
са једног командног пулта, што је 
нов систем рада. Оператер, уз ви-
део-надзор, обавља посао са једног 
места и синхронизује операције на 
обе дробилице. У односу на раније, 
када је свака позиција била само-
стална, па је било тешко ускладити 
капацитет јер су радила два опера-
тера и комуникација није могла да 
се „поклопи у длаку“, ово је велики 
помак и бољитак. Сада се све пра-
ти преко монитора, капацитет до-
зирања на обе линије и онај укуп-
ни на збриној траци, али и кипање 
камиона. Померање трасе одлагача 
се такође у пракси показало као 
добра одлука, јер је сада простор за 
одлагање много већи. Остало је да 

се уграде магнети и метал-детек-
тори због заштите трака, али могу 
да кажем да је рад транспортног 
система све стабилнији. Тежња је 
да се доведе у изузетно стање, јер 
се од њега очекује много. Данас 
дневно преко њега пређе 40 хиља-
да тона јаловине (некада је било 
30 хиљада), а циљ је просечно 70 
хиљада тона за дан.  

На копу као у кошници, све 
врви од механизације. Ради се на две 
главне „позиције“ - проширење бока 
лежишта према центру и захват на 
југоистоку захваљујући којем се, 
како радови напредују по дубини, 
долази до кривељског расада.

-Аутоматски тај део чистимо 

од јаловине и ту су радови баш 
интензивни. Они подразумевају и 
регулацију Сарака потока, однос-
но измештање корита реке како би 
се спречио доток воде у тзв. кли-
зиште. Руду доброг садржаја даје-
мо из дела где су багери K1 и K4 и 
она има добре физичко-механичке 

карактеристике, што значи да је 
повољна за дробљење и млевење. 
Функционише и најнижа етажа +5  
где су, на дну копа, постављене и 
две нове пумпе. Сада се инстали-
ра и цевовод, па ће њихово одво-
дњавање убудуће бити стабилно. 
Дробљење, с друге стране, ради 
добро и остварује планиране ка-
пацитете, а на отвореном складу 

Kривељски коп септембра добро радио, а томе је у великој мери допринела висока расположивост опреме и солидно искоришћење. 
План ископина и бакра има стопроцентну реализацију, а просечан садржај метала у руди био шест одсто бољи, каже Видоје Адамовић 
– У кривељској флотацији произведено 1.700 тона бакра у концентрату, при чему се од сада, због физичког раздвајања, тачно зна који 
концентрат је добијен из „Новог Церова“, а који из „Великог Kривеља“. – „Kривељски каменолом“ добија нову линију за припрему камена

Стабилизација свих технолошких фаза
Велика пажња поузданости агрегата у „Великом Kривељу“

VK矿高度重视浓密机可靠性

保证工艺全程稳定

Производња/РББ 生产运营/RBB

Видоје Адамовић

Циљ је да преко транспортног система прође просечно 70 хиљада тона за дан

Почетком октобра треба да стигу четири 
нова велика „терекс“ камиона

Стопроцентна реализација планских ископина
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Стабилизација свих технолошких фаза
Велика пажња поузданости агрегата у „Великом Kривељу“

VK矿高度重视浓密机可靠性

保证工艺全程稳定

је у сваком тренутку минимум 80 
хиљада тона руде. Упоредо с тим, 
теку радови око инсталирања нове 
линије дробљења за нову флота-
цију у „комшилуку“, па су „волво“ 
багери и „тонлy“ камиони ангажо-
вани на тим пословима – каже Ви-
доје Адамовић. 

Причу о кривељском копу за-
окружује машинама које тамо сада 
раде и најављује долазак нових.

-Почетком октобра очекујемо 
четири нова велика „терекс“ ками-
она, па ће флота бити бројнија и у 
сваком тренутку ћемо имати нај-
мање 25 дампера „на точковима“. 
Раде и шест багера, три од по 15 
кубика и три са запремином каши-
ке 22 кубика, четири булдозера, а 
очекујемо да нам стигну и два уто-
варивача од осам кубика – открива 
Адамовић.

Стабилан процес „држи“ 
параметре

Kривељска флотација је сеп-
тембра, упркос пуном складу, до-
бром раду секундарног и терцијар-
ног дробљења и просејавања, због 
планског машинског одржавања 
млинских секција у заостатку за 
планом око 40 тона бакра у концен-
трату.

-Очекујем да минус у наредна 
три дана смањимо и покушамо да 
га анулирамо, па се надам да ће ко-
начни резултат за септембар бити 
бар 1.700 тона бакра у концентра-
ту. То би било 98 одсто плана. За та 
два процента, уколико изостану до 
пуне реализације, има оправдања, 
јер смо у том периоду обавили ве-
лики посао на млину са куглама, 
на другој секцији. Од 2. до 5. сеп-
тембра мењали смо велики гоње-
ни зупчаник и погонску групу, 
али то је било предвиђено планом. 
Никаквих хаварија није било и 
то показују резултати. Уз садржај 
са копа од скоро 0,3 одсто бакра, 
произведен је добар концентрат, 
квалитета преко 20 одсто и вла-
ге испод девет процената. Иско-
ришћење је око 87 одсто – наводи 
Адамовић. 

Kривељска флотација, подсећа 
он, „третира“ и руду са „Новог Це-
рова“, па је септембра донета одлука 
да се концентрати физички раздвоје.

-Kонцентрат из „Kривеља“ 
сада у Филтражи иде на фил-
тер-пресу и у посебан депо, а онај 
из „Новог Церова“ иде на старе 
бубњасте филтере и одатле се од-
лаже у посебан депо. Нема више 
мешања концентрата и то нам омо-
гућава да убудуће прецизније мо-
жемо да пратимо параметре сваког 
рудника и знамо колика су товарна 
и технолошка искоришћења – каже 
руководилац „Великог Kривеља“.

Флотерску причу завршава 
податком да је из Kине стигао је-
дан од три поручена нова електро-
мотора, који ће до краја октобра 
бити уграђен у млин са куглама на 
првој секцији. Kако буду пристиза-

ли нови, тако ће стари мотори бити 
скидани и слати на поправку. Због 
тога Адамовић с пуним правом оче-
кује стабилнији рад млинских сек-
ција у наредном периоду.

- Досад смо на статору елек-
тромотора који ћемо заменити већ 
имали три интервенције, пошто су 
се дешавали пробоји. Санирали 

смо га, али је то и даље несигуран 
мотор. Зато ћемо уградити нов, 
а то је јасан показатељ да велику 
пажњу поклањамо поузданости 
агрегата у флотацији. Јер, само уз 
стабилан процес можемо да „др-
жимо“ добре параметре и оства-
рујемо максимално искоришћење 
бакра и осталих метала – подвлачи 
Адамовић. 

Нова линија за припрему камена 
утростручава капацитете
Kривељски каменолом за нај-

дуже месец и по дана добија нову 
линију за припрему камена, открива 
у наставку наш саговорник.

-Стара линија ради, али уз 
велике напоре оператера и оних у 
одржавању. План је да, по инста-
лирању нове, она настави да ради 
још бар годину дана. Зашто? Зато 
што у наредних годину дана треба 
да се заврше највећи подухвати у 

Kомпанији, па има и највише по-
сла. Просто, „Kривељски камено-
лом“ је, због свега што је у плану 
да се изгради, постао веома важан 
погон. Појавила се потреба да се 
капацитет прераде камена повећа 
и зато ће, паралелно са новом, 
неко време радити и стара линија. 
Њене могућности су такве да може 
да преради 600 тона кречањака 
дневно и грађевинцима испоручи 
одговарајуће фракције (гранула-
ција +8/-35мм или од четири до 
осам милиметара). Kапацитет нове 
линије је 80 тона на сат или 1.900 
тона дневно! Већ је стигло 80 одсто 
делова за њу, терен је припремљен 

и рударски радови су завршени. 
Биће инсталирана тик до старе и 
очекујем да брзо почну и грађе-
вински послови – каже Видоје Ада-
мовић.

На тамошњем копу, додаје, по-
чињу нови захват. Због повећања 
капацитета ради се и нови рударски 
пројекат. Да би се дошло до већих 
количина кречањака, припремају се 
горње етаже и поручена је још једна 
бушалица.

Г. Тончев Василић

Кривељски коп

На млину са куглама друге млинске секције од 2. до 5. септембра обављен велики посао

У току инсталирање нове линије дробљења за 
нову флотацију у „комшилуку“ кривељског копа

Стара линија може да преради 600 тона  
кречњака дневно

Капацитет нове линије биће 1.900 тона дневно
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KОП KРИВЕЉ.  –  Прве недеље септембра, 
на кривељском копу, почета је и заврше-
на израда новог пута за тешке камионе и 
остала возила. Стари, који је „пролазио“ 
испод бензинске станице и одатле ишао 
према радионици, трајно је затворен због 
инсталирања нове опреме за дробљење 
руде у „Великом Kривељу“. Стари пут је 
фактички измештен са доње стране, па 
нова траса иде паралелно са Kривељском 
реком и пут се „повија“ на горе, према ра-
дионици.

Kао приступни, пут ће служити мобилној рударској механизацији да дође до радионице електромашинског одржавања или до пумпе 
по гориво. – Дужине је 650 и ширине 25 метара, што је довољно за комотно мимоилажење два велика „белаз“ камиона, а прописног је и 
нагиба. - Стари пут је трајно измештен због инсталирања нове опреме за дробљење руде у „Великом Kривељу“, каже Видоје Адамовић

Новом трасом до радионице и безнинске станицеНовом трасом до радионице и безнинске станице
На кривељском копу за недељу дана израђен нови пут за тешке камионе

VK矿在一周内建成重型车辆通道

通往车间及加油站

НОВО ЦЕРОВО.  –   За 22 дана септембра 
рудари најмлађег рудника у саставу РББ-а 
већ су „прекопали“ укупни план ископина 
и уместо 859.000 тона до тада остварили 
938.135 тона.

-Индекс остварења ископина нам 
је већ 110, а на раскривци 120 процена-
та. У плусу смо 16 тона и на бакру у кон-
центрату, а садржај метала у сувој руди 
је 0,396 одсто, уместо пројектованих 
0,285%, односно 40 одсто бољи од плана. 

Блок модел, односно оно што добијемо 
као прогнозу на основу истражних ра-
дова, показивао је нижи садржај, али 
смо на терену „напипали“ много бољи. 
Наравно, говорим о садржају бакра у 
сулфидној руди која се септембра отко-
павала - каже управник „Новог Церова“ 
Драган Илић. 

Руду су, како наводи, копали са коте 
480, а одатле су склањали и јаловину. У 
плану им је израда пута до коте 470 и от-
варање те етаже у октобру. Тамо, у корист 
руде, очекују и бољи коефицијент раскри-
вања.

НОВО ЦЕРОВО  –   Kомплекс „Церово“, 
које год да се његово лежиште у прошло-
сти експлоатисало, никада није имало 
ваљану управну зграду. Послови руко-
вођења, састанци, обуке – све се углавном 
радило на терену, без елементарних услова 
чак и за основне људске потребе. Због тога 
је одлука о изградњи нове, која је монтаж-
ног типа, дочекана са одушевљењем, каже 
управник „Новог Церова“ Драган Илић.

-Почетком августа почели смо да 
припремамо терен за нову управну згра-
ду. Двадесетак метара изнад сервисне ра-
дионице, да би и она била на дохват руке, 
најпре смо прокрчили шуму, изравнали 
неприступачно тло, обавили земљане ра-
дове и накипали добар материјал за леп 
плато. Након равнања платоа, почела је 
монтажа новог објекта – наводи управ-
ник „Новог Церова“ Драган Илић. 

Причамо са њим о томе у трошној 
и малој згради, изнад тамошње флота-
ције. Kаже нам да ћемо следећи разговор 

-Средином септембра почело је и 
дугоочекивано измештање далековода 
бр. 150, чиме су се створили услови за 
одржавање континуитета откопавања 
сулфидне руде. Завршено је крчење 
шуме, а 22. септембра почели су и земља-
ни радови, односно копање ровова и из-
рада приступних путева. За „Ново Церо-
во“ је то веома важан посао који је, руку 
на срце, требало обавити много раније. 
Kада далековод буде измештен, моћи 
ћемо да усмеримо радове на горње тачке 
лежишта и да почнемо склањање рас-
кривке са етаже 590. Све то како бисмо 
што пре стигли до нових количина руде 
на коти 500 – наводи Илић.

Рудник „Ново Церово“ је лежиште 
другачијег типа и „голим“ оком се види 
разлика у односу на, рецимо, кривељски 
коп који је левкастог облика. Путна мрежа 
„Новог Церова“ већ је дугачка скоро осам 
километара, а сви путеви су пространи и 
редовно одржавани.   

Г. Тончев Василић 

обавити у новом објекту, јер су до његове 
завршнице остали ситни, али неминовни 
послови.

-Остало је још да доведемо струју и 
воду до објекта. Kанализацију и септич-
ку јаму смо завршили, а воду ћемо спро-
вести из старог резервоара који ћемо 
повезати са новим, изграђеним изнад 
нове управне зграде. Помоћи ће нам 
градски „Водовод“ у томе, мада гро по-
слова обављамо сами. Нова управа је ве-
лика, са пуно канцеларија и просторија. 
Има салу за састанке, тренинге и обуку, 
тоалете, али и просторије где ће радници 
моћи да се пресвуку – каже Илић.

У току је, додаје, изградња и привре-
меног магацина за отпадна уља и филтере, 
а биће израђен и магацин за крупне ре-
зервне делове. 

Г. Тончев Василић

У најмлађем руднику РББ-а, неколико дана пре истека септембра знају да ће укупне 
ископине бити десет одсто „теже“ од плана и да ће раскривка бити за петину боља од 
задатог циља. – У плусу смо 16 тона и на бакру у концентрату, а садржај метала у сувој 
руди је 0,396 одсто, уместо пројектованих 0,285%, каже управник „Новог Церова“. – 
Средином септембра почело и дугоочекивано измештање далековода бр. 150, чиме 
се стварају услови за одржавање континуитета откопавања сулфидне руде

За непуних месец и по дана рудник добио управну зграду монтажног типа. – Нова 
управа има салу за састанке, тренинге и обуку, тоалете, али и просторије где ће рад-
ници моћи да се пресвуку. – „Церово“ никада није имало ваљану управну зграду, а 
самим тим ни нормалне услове за рад. Зато је одлука о изградњи оваквог објекта до-
чекана са одушевљењем, каже Драган Илић. – У току и изградња привременог мага-
цина за отпадна уља и филтере, а биће израђен и магацин за крупне резервне делове

„Напипали“ добар садржај „Напипали“ добар садржај 
метала у рудиметала у руди

Нови монтажни објекат у Нови монтажни објекат у 
„Новом Церову“„Новом Церову“

„Ново Церово“ остварило милион тона ископина и плус на бакру у концентрату Најмлађи рудник Kомпаније добио управну зграду 

NC矿采剥总量高达百万吨，铜精矿含铜金属量超产 公司为最年轻矿山建设办公楼

实际铜矿品位超预期值 为NC矿建设新楼

- Нови пут је сервисног карактера 
и њиме се неће транспортовати руда и 
јаловина. Он ће као приступни служи-
ти мобилној рударској механизацији да 
дође до радионице електромашинског 
одржавања или до пумпе по гориво. Ду-
гачак је 650 и широк 25 метара, што је 
довољно за комотно мимоилажење два 
велика „белаз“ камиона, а прописног је 
и нагиба – каже Видоје Адамовић, надле-
жан за коп „Велики Kривељ“.

Израда новог пута трајала је седам 
дана - почев од припремних радова, који 

су подразумевали измештање напојних 
каблова за багере и бушалице од шест 
хиљада волти, преко сече шуме и про-
бијања трасе, до насипања адекватним 
материјалом, израде ободних канала и 
постављања безбедносних ознака и упо-
зорења. Све је завршено врло брзо како 
би се што пре обезбедили услови за нес-
метано ископавање платоа где ће бити 
инсталирано ново примарно дробљење за 
нову флотацију, која се гради у непосред-
ној близини. 

Г. Тончев Василић

Драган Илић

Детаљ са "Новог Церова"

Нови пут дугачак је 650 а широк 25 метара
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ЕМО.  – Пети огранак Компаније - 
Огранак електромашинског одржа-
вања формиран је крајем августа, чине 
га пет целина и пословима се управља 
из зграде некадашње Ливнице фазон-

ских одливака. Почетком септембра, 
када смо им дошли у госте, ЕМО је 
имао руководиоца, службеника за 
људске ресуре, четири диспечера и 30 
радника задужених за обраду, дораду, 
(де)монтажу и одржавање опреме. За 
сада, док не постану квантитативно 
и квалитативно „јачи“, брину само о 
стационарној опреми. 

-Ливница је званично затворе-
на и људи који су тамо радили пре-

мештени су у друге погоне ТИР-а. 
Након рашчишћавања хале и де-
монтаже ливних пећи, почели смо 
крајем августа да формирамо тим 
који ће радити у новом огранку. За 
сада нас је само 35 и углавном су то 
бравари, вариоци и електричари 
који су раније радили у флотацијама 
„Велики Кривељ“, „Церово“ и у то-
пионици. Врло брзо припојена нам 
је и стругарска радионица на копу 
„Бор“, заједно са тамошњим маши-
нама. Задатак свих нас је да осталим 
огранцима пружамо квалитетне 
услуге приликом ремонта и хитних 
поправки, а пошто нас још увек има 
мало, за сада преузимамо само тешке 
и сложене интервенције. Први посао 
нам је била демонтажа терцијарне 
дробилице у Борској флотацији, јер 
тамо стиже нова ХП6 дробилица. 
Учествовали смо у ремонту треће 
млинске секције у кривељској фло-
тацији, где смо успешно демонти-
рали и, након дораде у Београду, 
монитрали улазно чело млина са ку-
глама, а обавили смо велики посао 
и у оквиру ремонта тамошње друге 
млинске секције, где смо заменили 
гоњени зупчаник млина са куглама. 
Такође, септембра су мајстори ЕМО 
демонтирали 10 резервоара за сум-
порну киселину и монтирали цево-

вод и пумпе за одводњавање „Новог 
Церова“. Стални посао нам је варење 
лонаца за шљаку у топионици и већ 
смо завршили четири. У нашој над-
лежности је и уградња нове опреме, 
односно нових флотационих маши-

на, пумпи, дуваљки и компресора у 
флотацији „Бор“, а рок да тај посао 
завршимо је крај октобра – испри-
чао нам је заменик руководиоца ЕМО 
огранка Милован Ступар.

Огранак ЕМО чини пет целина: 
техничка припрема, фабрика за елек-
тромашинско сервисирање опреме, 
фабрика за електромашинску монта-
жу, фабрика за машинску дораду, из-
раду и сервисирање склопова и упра-
ва. 

-Стиже нам много захтева из 
погона, али смо у овој раној фази 
пословања ограничени бројем ди-
ректних извршилаца. Успостављен 
је тросменски рад огранка, па нам 
недостају електричари, бравари, 
вариоци, машински техничари. Си-
стематизација радних места је из-
рађена, али ће тачан број запослених 
зависити од потреба осталих погона. 
Ширићемо се зависно од послова. 
Добићемо и опрему која ће нам тре-

бати за рад, алат је већ стигао, а оста-
ло је поручено – наводи Ступар.

Људи из електромашинског одр-
жавања задужени су за уградњу стан-
дардне опреме у свим производним 
јединицама Компаније, обраду не-

стандардних делова, дораду и монта-
жу. Уколико, пак, не постоје услови да 
посао обаве они, погони тек тада могу 
да ангажују „треће лице“.

-Циљ оснивања огранка ЕМО 
и јесте да се ангажовање „трећих 

лица“ у Компанији сведе на мини-
мум, односно да се смање трошкови 
њихових услуга. Такође, задатак нам 
је да правилним и превентивним 

одржавањем повећамо стопу вре-
менског искоришћења опреме – каже 
заменик руководиоца Огранка ЕМО. 

Г. Тончев Василић

Огранак ЕМО чини пет целина: техничка припрема, фабрика за електромашинско сервисирање опреме, фабрика за елек-
тромашинску монтажу, фабрика за машинску дораду, израду и сервисирање склопова и управа. – Они обрађују, дорађују, 
(де)монтирају и одржавају опрему, учествују у великим ремонтима и задужени су за хитне поправке у производним једини-
цама. – Септембра су мајстори ЕМО ремонтовали другу млинску секцију у кривељској флотацији, демонтирали 10 резервоа-
ра за сумпорну киселину у тамошњој фабрици и монтирали цевовод и пумпе за одводњавање „Новог Церова“. Стални посао 
нам је варење лонаца за шљаку у топионици и већ су четири завршена – каже заменик руководиоца новог ЕМО огранка 
Милован Ступар 

Чувари рударске и металуршке опреме
Формиран пети огранак Компаније – Огранак електромашинског одржавања (ЕМО)

第五个分公司——机电分公司正式成立

采矿及冶炼设备的守护者

Милован Ступар

Електричар Драган Марковић Ливац Витомир Мартинесић

Вариоци су дефицитарна струкаДемонтирано је 10 резервоара за сумпорну киселину

Ремонт у кривељској флотацији

Замена гоњеног зупчаника млина са куглама на другој секцији у кривељској флотацији

Искусни мајстори ЕМО у Фабрици сумпорне киселине
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РБМ.  – Осмог септембра је, уз ватромет 
и петарде, после петнаестодневне монта-
же „на терен“ испраћен нови, пети вели-
ки багер из породице „Kоматсу ПЦ 4000“. 
Први задатак новајлије, који носи интерну 
ознаку ПЦ 5, јесте раскривање етаже 245 
„Јужног ревира“. У мајданпечком руднику 
већ раде четири овакве утоварне машине 
– две из серије ПЦ 4000 и две мањег капа-
цитета, из серије ПЦ 3000. – Ту је и један 
ОK багер, па сада са шест утоварних ма-
шина „нападамо“ јаловину и руду „Јуж-
ног ревира“ – каже заменик руководиоца 
на копу задужен за одржавање Братислав 
Благојевић. Он петом багеру, његовим 
перформансама и карактеристикама, даје 
чисту петицу и нада се да ће радом врло 
брзо оправдати највишу оцену. 

– Први „Kоматсу ПЦ 4000“ добили 
смо пре девет година, а ово је трећи из те 
серије. Заједно са новом „петицом“, сада 
на мајданпечком копу ради пет „Kомат-
су“ хидрауличних машина. Ускоро оче-
кујемо и шесту, багер „Liebherr“ – откри-
ва Благојевић.

Монтажа ове „грдосије“ је, како 
каже главни пословђа одржавања багера 
у РБМ-у Дејан Милошевић, драгоцено 
искуство. Он је био задужен за машин-
ски део послова, а његов колега Радован 
Србу за електрорадове. – Монтажа је 
била поверена екипи састављеној од че-
тири бравара, двојице електричара, јед-
ног виљушкарсите и двојице сервисера 
из „Теикома“, фирме која је овлашћени 
представник произвођача „Kоматсу“. 
Сви су били на висини задатка, па је по-
сао завршен квалитетно и без икаквих 
потешкоћа – наводи Милошевић.

Након монтаже багера, на захтев 
Братислава Благојевића, организовано је 
и тестирање рада машине, а потом и обу-
ка за руковаоце и запослене у одржавању. 
– Радници су и досад били упознати са 
пословима који прате монтажу вредних 
машина, али су сада имали прилику да, 

заједно са сервисерима „Теикома“, све 
много брже савладају и убудуће буду 
виспренији у њиховом одржавању – на-
води Благојевић. 

Сервисер „Теикома“ Јовица Бело-
вановић испричао нам је да је багер пре 

пуштања у рад тестиран. – Проверили 
смо све, од брзине до штеловања при-
тиска. Те ствари се још у фабрици поде-
се, али без радних елемената, па је сада 
свако мерно место проверавано под буд-
ним оком овдашњих мајстора. Они су, 
практично, радили све то, а ми смо само 
надгледали. Верујем да им „петица“ неће 
задавати много мука у одржавању, јер је 
реч о машини која се добро показала 
на светском тржишту, па су јој одличну 
оцену дале компаније из бројних земаља 
- тврди серивсер „Теикома“.   

Са представницима ове фирме дого-
ворено је и да се за мајданпечке мајсторе, 
поред практичног дела који су прошли 
приликом монтаже багера, у наредних 10 
до 15 дана организује други део наставе.

С. Вукашиновић

Са кашиком запремине 22,5 кубних метара, моћна машина може 
брзо да склања велике количине јаловине и неопходна нам је да 
бисмо „ухватили корак“ са производним плановима, каже Братис-
лав Благојевић. – Реч је о машини која се добро показала на свет-
ском тржишту, па су јој одличну оцену дале компаније из бројних 
земаља, тврди сервисер „Теикома“. – Након монтаже, организовано 
је тестирање рада машине, а потом и обука за руковаоце и запос-
лене у одржавању. - Први задатак новог багера, који носи интерну 
ознаку ПЦ 5, јесте раскривање етаже 245 „Јужног ревира“

Петица за ПЦ 5Петица за ПЦ 5

Пети багер монтиран у кратком року и већ ради 
на југу „Јужног ревира“

第五台电铲迅速组装完成且在南坑南部投入使用

PC5运行良好

РБМ.  –   Без икаквог застоја у произ-
водњи, пошто је све време радила дроби-
лица 2 и по тој „линији“ отпремала рас-
кривку до јаловишта „Ујевац“, запослени 
на одржавању мајданпечког транспрот-
ног система ремонтовали су на Фази И 
дробилицу 1. Сви послови били су зав-
ршени трећег септембра, неколико дана 
пре задатог рока.

- Иако овом приликом нисмо ре-
монтовали „крушку“ дробилице (по-
што је очувана), већ само облоге стато-
ра, обавили смо ипак велики посао и то 
квалитетно и ефикасно. Дробилица 1 је 
важна карика у остварењу амбициоз-
них производних планова, а после овог 
ремонта она је оспособљена за рад „на 
дуже стазе“. Због тога имамо разлог да 
будемо задовољни – каже руководилац 
транспортног система Синиша Филипо-
вић.

Док су запослени на одржавању 
транспортног система, уз помоћ колега 
са дробљења и ливаца из Бора мењали 
облоге статора, сервисиран је и додавач 
који је битан за функционисање читавог 
транспротног система. Ремонт је трајао 
недељу дана и рад је био организован у 
три смене. Интервенције оваквог типа 
обично се изводе на неколико година, 
мада то зависи и од количине материјала 
који агрегат преради. Ипак, рачуна се да 

РБМ.  –   Средином септембра, возни парк у 
Руднику бакра Мајданпек појачан је терен-
ским возилима, а две нове „Ладе“ највише су 
обрадовале запослене које природа посла че-
сто „изводи“ на терен.

-Нова теренска возила ће нам много 
значити, јер су и потребе велике. Вели-
ке производне целине, попут Флотације, 
Дробљења, ПУС-а, Новог сервиса и Повр-
шинског копа, на располагању стално имају 

ремонтована дробилица може несметано 
да ради пуним капацитетом - две године.

- До краја ове године мораћемо да 
ремонтујемо и дробилицу 2, а тај посао 
захтеваће веће ангажовање јер ћемо на 
њој, поред облога статора, санирати и 
„крушку“ – додаје Филиповић.

Овом и пословима који предстоје 
претходила је санација кранске стазе, јер 
без ње радови код транспортног система 
не могу да се обављају. Приликом ремон-
та дробилице 1, примера ради, послови су 
се обављали на дубини од 20-ак метара, 
а требало је подићи и склонити у страну 
„крстачу“ тешку 50 тона. Због тога је ан-
гажовање дизалице и крана током ових 
послова било неминовно. 

Најтежи посао, како нам је испри-
чао пословођа машинског одржавања 
Жељко Спорић, био је скидање старих 
облога. – Kолеге са дробљења помогле су 
нам да избијемо старе облоге и демонти-
рамо дробилицу. Након тога смо уради-
ли наш део посла и омогућили ливење 
дробилице.

С. Вукашиновић

само по једно возило, али је по возило по-
требно и бројним службама које константно 
обављају теренске радове. Рецимо, Служба 
безбедности и здравља на раду и њени еко-
лози, „безбедњаци“, „противпожарци“, па 
геодетска, геолошка, грађевинска и друге. 
На терен свакодневно излазе и представни-
ци менаџмента, па је понекад веома тешко 
одговорити свим захтевима и „синхрони-
зовати“ сатницу скромног возног парка. 
Посебно када се има у виду чињеница да су 
поједине „Ладе Ниве“ толико старе и у так-
вом су стању да их не вреди ни поправљати, 
пошто би цена поправке малтене премаши-
ла њихову вредност – каже Горан Траиловић 
из саобраћајне унутрашње контроле РБМ. 

„Лада Нива“ је теренац који се у 
овдашњим условима веома добро показао, 
али је у пролеће прошле године, практично 
доласком компаније Zijin, набављен и од-
ређени број великих „пик-ап“ аутомобила и 
„Форд“ ренџера.

С. В.

Раскривка је у време радова одлагана на јаловиште „Ујевац“ преко дробилице 2. – Посао зав-
ршен два дана пре плана, а поред ремонта облога статора дробилице, сервисиран је и дода-
вач. – Kомплетан посао обавили су запослени на одржавању транспортног система, уз помоћ 
колега са дробљења и ливаца из Бора, каже Синиша Филиповић 

Велики посао обављен без Велики посао обављен без 
застоја у производњизастоја у производњи

Још два теренска возилаЈош два теренска возила

Ремонтована дробилица 1 транспортног система у Мајданпеку

Појачан возни парк мајданпечког рудника 

马矿对一号运输系统进行大检修

马矿车辆队伍持续壮大

检修期间保障连续高效作业

增购两辆拉达车

Монтажа овог џина трајала је 15 дана

Раскривање етаже 245 као први посао

Друга дробилица радила је у време застоја



Среда, 30. септембар 2020. Број 2322, странаКолектив 15

РБМ.  –   Половином септембра, у погону 
Дробљења мајданпечког рудника обављен је 
ремонт примарне дробилице 2Б. Реч је о пла-
нираним пословима у склопу периодичног 
сервисирања најважнијих тачака на линији 
прераде руде, која са копа „води“ до флота-
ције. Посао, иако велики, није пореметио 
производњу јер погон има два таква агре-
гата, па је руда са копа усмеравана на другу 
дробилицу.

Kомплетан ремонт обавили су запо-
слени у погону Дробљења, а имали су и 
помоћ тројице колега са одржавања транс-
портног система Фазе I и ливаца из Бора. 
Посла су се, како кажу, латили ради по-
већања капацитета примарне дробилице 

РБМ.  –   За осам месеци ове године, у 
Руднику бакра Мајданпек остварени су 
завидни производни резултати, а њима 
су се, у појединим сегментима, у доброј 
мери приближили и септембарски. Ипак, 
за разлику од осмомесечне, производња у 
септембру заостаје за планом, посебно у 
делу флотацијске прераде, што се правда 
карактеристикама испоручене руде.

- Септембар је у Мајданпеку био 
тежак месец. Уз редовне производне за-
датке имали смо и бројне друге неизо-
ставне послове кое смо упоредо заврша-
вали. Наравно, то није оправдање, већ 
објашњење да се радило пуном паром, 
али да смо очекиване резултате имали 
само на појединим позицијама – каже 
руководилац огранка РБМ Бранислав 
Томић.

РБМ.  –   Запослени у мајданпечком руднику бакра 
још једном су, дуж пута по хоризонтали површин-
ског копа, уредили корито Малог пека. Запослени 
у Производним услугама, погона-носиоца посла 
израде и монтаже металног корита, побринули су 
се да река уместо кроз цеви, од септембра опет тече 
коритом и тако предупредили велику главобољу 
коју Мали пек уме с времена на време да донесе 
рударима. Подсетимо, прошле године је уградњом 
металног корита дужине око 600 метара решен про-
блем изливања реке, а онда је незапамћено невреме 
последњих дана јуна донело нови проблем – река се 
излила. Бујица је, наиме, оштетила метално корито и 
деформисала лимове, а водена стихија их је на више 
мсета згужвала и затрпала муљем и песком. Тако је 
поремећен раније успостављени ток, па је морало да 
се активира препумпавање реке. Управник ПУС-а 
Неђељко Чавић, под чијим је руководством у ма-
шинској радионици израђено метално корито, каже 
да је поплавни талас тада оставио пустош за собом.

-Ни најстарији Мајданпечани не памте да 
је за непуна четири сата пала толика киша. Време 

и превентиве „уског грла“ на првој карици 
линије прераде.

- Половину посла чинила је добра 
припрема и организација, па смо томе 
посветили пуну пажњу јер нам ово није 
први ремонт, нити први пут да мењамо 
облогу статора дробилице. Запослене 
смо организовали у две групе које су, уз 
дванаесточасовни рад, успеле да посао 
обаве у року – каже технички руководилац 
Дробљења Саша Стиклић.

Стиклић напомиње да је веома важно 
овакве интервенције обавити квалитетно и 
на време, јер послови сустижу једни друге, 
па их већ чека замена тракастог транспор-
тера 6А.

- Са задатком да оспособимо при-
марну дробилицу за нове и захтевне 
производне задатке, у оквиру ремонта су 
замењене облоге статора, биконична чау-
ра, семеринг главе дробилице и графит-
ни прстен. Истовремено, прегледани су 
и други делови који могу да утичу на њен 
рад – истакао је технички руководилац 
машинског одржавања у погону Дробљења 
Мића Симеоновић.

Посао је, како је нагласио, обављен за 
четири дана и завршен је 18. септембра, дан 
пре планског рока. 

С. Вукашиновић

За 22 дана септембра дато је 2,2 ми-
лиона тона ископина, што је реализација 
96 одсто месечног плана. У флотацији је 
прерађено 62 одсто планиране количине 
руде за тај период, али су захваљујући до-
бром садржају и солидном искоришћењу 
произведене 1.093 тоне бакра у коцентра-
ту, што је 78 одсто плана. У исто време, 
дато је за петину више злата и двоструко 
више сребра.

Постројења и агрегати су септембра 
припремани за рад у последњем кварта-
лу године, па су завршени бројни план-
ски сервиси и ремонти, као и послови  на 
„линији прераде“ (од рудног дробљења 
до флитраже), одводњавању и на флота-
цијском јаловишту.

Према подацима Службе плана и 
анализе, у мајданпчеком руднику је за 
осам месеци остварено преко 21 милион 
тона ископина, што је 95 одсто плана. Ре-
ализација на раскривци је повољнија, јер 
је индекс 98 процената, али је у флотацији 
прерађено за четвртину мање руде. Добар 
садржај и искоришћење изнад пројектова-
ног утицали су на то да осмомесечни план 
у потпуности буде остварен када је реч о 
бакру у концентрату, уз пребачај на пле-
менитим металима. 

С. Вукашиновић

нам није било савезник и морали смо одмах да по-
правимо чак 380 метара лименог корита. Почели 
смо од задњег дела, код бензинске пумпе, где се 
лим деформисао и ишли ка предњем, до земљане 
бране, где су постављене пумпе за препумпавање. 
До циља - да Пек поново потече коритом, стигли 
смо после два и по месеца тешког рада. Kорито 
сада може да акумулира већу количину воде, па 
више неће бити безбедносни ризик за производњу 
у РБМ- у – наводи Чавић.

При овом послу до изражаја су дошле и нове 
идеје. На бетонској је направљена и метална брана. 
Раније су се, када би се појавио неки проблем са ко-
ритом, укључивале пумпе за препумпавање. А, да би 
оне функционисале, радила се брана од земље и џа-
кова с песком. То је захтевало време, које у оваквим 
ситуацијама никада није пријатељ, опрему и радну 
снагу.

-Са металном браном, израђеном у ПУС-у, 
ситуација је поједностављена. Малтене једним 
потезом, уз помоћ било које машине (нпр. утова-
ривача), сада се она за само 15-ак минута подиже 
и спушта преко система котурача, пошто је уз 
вертикалне стубове вођена преко ваљака. Гумени 
заптивач израђен у нашој вулканизерници омо-
гућава да метална врата дихтују са бетонском бра-
ном – каже Чавић.

Он наглашава и да су, осим овог побољшања, 
у делу главног клизишта испод јавног пута, у метал-
но корито убачене и цеви пречника око три метра. 
Реч је о деоници дугачкој 40 метара, која је као нај-
критичнија сада тако додатно осигурана од евенту-
алног активирања клизишта.

С. Вукашиновић

У склопу периодичног сервисирања рудничке опреме, замењене облоге статора при-
марне дробилице 2Б, биконична чаура, семеринг главе дробилице и графитни прстен. 
– Ремонт није угрозио производњу јер није било застоја, пошто је руда усмеравана на 
другу дробилицу

Постројења и агрегати су септембра припремани за рад у последњем кварталу годи-
не, па су завршени бројни плански сервиси и ремонти, као и послови  на „линији пре-
раде“, одводњавању и на флотацијском јаловишту. – За 22 дана дато 2,2 милиона тона 
ископина, 1.093 тоне бакра у кнентрату, али и за петину више злата и двоструко више 
сребра од плана за тај период

Поправљено и ојачано лимено корито у дужини 380 метара, а израђена и метална брана за-
хваљујући којој ће, злу не требало, за само 15 минута моћи да се активира препумпавање. - 
Kорито сада може да акумулира већу количину воде, па више неће бити безбедносни ризик 
за производњу у РБМ- у, каже Неђељко Чавић. - У делу главног клизишта испод јавног пута, у 
метално корито убачене и цеви пречника око три метра

Ремонтована примарна Ремонтована примарна 
дробилицадробилица

Раде пуном паром на више фронтоваРаде пуном паром на више фронтова

Река више није претњаРека више није претња

Сервисирана и најважнија тачка на линији прераде рудеСептембарску производњу обележиле бројне припреме за рад РБМ-а у наредном периоду

Санирано корито Малог пека од последица јунског невремена

修复矿石生产线关键部位

马矿九月份工作重点放在未来生产筹备工作

修复六月暴雨冲毁的小Pek铁皮沟

初碎设备检修完毕
多项工作同步高速进行

河流不再成为隐患

IN MEMORIAM

У Београду је после дуже болести, 11. септембра, у 79. години преминуо Милорад Грујић, 
доктро техничких наука и академик, некадашњи директор Рудника бакра Мајданпек.
Др Милорад Грујић рођен је 27. фебруара 1941. године у Пећи. Био је стипендиста РБМ-а, па се 
у мајданпечком руднику, као дипломирани рударски инжењер ПМС-а, запослио августа 1970. 
Пут од приправника до управника Флотације, техничког руководиоца, заменика и директора 
рудника прешао је врло брзо, али се на функцији директора није дуго задржао. Највећи део 
радног века провео је као руководилац Сектора за развој и инвестиције, а потом и као савет-
ник менаџмент тима. Његова висока стручност, потврђивана у бројним пословним изазови-
ма, обезбедила му је углед у стручним научним круговима. Посебно поштовање указивали су 
му запослени у РБМ-у и РТБ-у Бор. И као стручњак и као човек био је права ризница знања и 
добар учитељ. Мудар, способан и племенит. 
Његова највећа жеља била је изградња нове флотације у мајданпечком руднику. То су својев-
ремено спречили ратови на простору бивше Југославије, неправедно уведене санкције и еко-
номска криза. На жалост, није доживео да се нова флотација заврши, али је и као пензионер, 
пажљиво и са великим интересовањем, пратио сва дешавања у некадашњем колективу.
Милорад Грујић сахрањен је 14. септембра у Београду на Новом бежанијском гробљу.

Производња/РБМ生产运营/RBM

Лимено корито ојачано је у дужини 380 метара
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Пројекат 
реконструкције металуршких по-
гона и изградње нове Фабрике сум-
порне киселине, започет 2011. годи-
не, није завршен и ни дан-данас не 
постоје секундарни димохватач, као 
ни секундарне и терцијарне хаубе 
изнад конвертора. У кругу конвер-
торске хале, у згради која датира из 
1961. године, не постоји ни колектор 
који треба да сакупља конвертор-
ске гасове, а димњак за ванредне 
ситуације, иза нове флеш-пећи, на 
висини је од 19, уместо 150 метара. 
-Тај димњак треба да буде на истом 
месту где се налази емитер у Фабри-
ци сумпорне киселине и треба да му 
се спроведе инсталација до бетон-
ског димњака. Због свих ових недо-
статака, улажемо надљудске напоре 
да агрегате одржавамо у исправном 
стању и да не дозволимо да гасови 
одлазе на димњак за ванредне си-
туације. Смањили смо унос у флеш-
пећ, редуковали број конвертор-
ских операција, а спорије уливамо 

и растоп у конвертор. Чинимо све 
како бисмо обезбедили што боље 
еколошке услове и смањили емисију 
гасова из металуршких агрегата – 
рекао је на колегијуму пословодства, 
14. септембра, руководилац задужен 

за производни процес ТИР-у Бобан 
Тодоровић. 

Serbia Zijin Copper се концентри-
ше на решавање акутних проблема у 
топионици и, поред тога што је ствар-
ност таква да су вредности премаше-
не а прекорачења постоје, настоји да 

рад подигне на виши ниво, истакао је 
заменик генералног директора Kом-
паније Qiu Weijun и додао:

-Загађење ваздуха  је проблем 
који је стално присутан у Бору и 

биће присутан још неко време. Чи-
нимо све што је у нашој моћи, али 
оно што је истина, и што сви треба 
да знају, јесте стање у којем смо то-
пионицу бакра затекли и чињеница 
да су то наслеђени проблеми. Тру-
димо се да их што више санирамо, 
међутим реч је о проблемима које је 
немогуће решити без већих рекон-
струкција и обимних улагања. Јер, 
веома је тешко избећи загађење и 
испуштање гасова у ситуацији када 
још увек немамо ни колекторе, ни 
изграђене димњаке. То захтева ре-
конструкцију читаве технологије, а 
она је у припреми. Пројекте раде и 
кинески и српски институти, али то 
није краткотрајан процес. Потребно 
је време да би се све то завршило, 
па сада сав труд и рад у топионици 
представља привремено решење да 
се избегну штете. Тек када будемо 
обавили комплетну реконструкцију, 
моћи ћемо да кажемо да смо решили 
тај проблем – навео је Weijun.

Треба, каже он, имати на уму да 
технологија иде напред и да се све по-
мера са развојем, па се тако 2015, када 
је грађена флеш-пећ, то осетило у ква-
литету ваздуха.

-Верујемо и да ће, када оба-
вимо реконструкцију, она такође 
уродити плодом. Дотад чинимо све 
и дословце „крпимо рупе“, једну по 
једну, док не будемо имали услове да 
спроведемо велике промене. Начин 
на који радимо и инвестиције које 
Serbia Zijin Copper тренутно има 

и планира јесу најбоља потврда да 
Kомпанији производња није испред 
животне средине, нити јој је инте-
рес изнад здравља људи. Kомпанија, 
која је у стратешком партнерству са 
државом, објективно сагледава про-
блеме које има, али мислим да би и 
сви остали морали то да разумеју. 
Желимо да остваримо комшијски 
однос и да, ако се појави неки про-
блем, одмах реагујемо и утврдимо 
о чему се ради – напоменуо је Qiu 
Weijun.

Главни задаци Топионице и ра-
финације у првој половини септем-
бра (и пре него што је топионица за-
устављена), нису били производња и 
прерада бакра, већ обезбеђење што 
бољих еколошких услова и смањење 
емисије гасова из металуршких агре-
гата. 

-У том смислу, смањивали смо 
унос у флеш-пећ, редуковали број 
конверторских операција, а спорије 
смо уливали и растоп у конвертор. 
Доласком Zijinа проблеми се полако 
решавају и помаци се виде на тере-
ну. Очекујем да сви проблеми буду 
решени до краја 2022. године – рефе-
рисао је на колегијуму руководилац 
задужен за производни процес ТИР-у 
Бобан Тодоровић.

Топионица припада црној мета-
лургији и нико не спори њен утицај 
на стање квалитета животне средине, 
али често има и других фактора који 
утичу на загађење ваздуха. Не смеју 
се пренебрећи они попут ваздушног 
притиска и непредвидиве „руже ве-
трова“, саобраћаја, грејања. 

Kомпанија је у оспособљавање 
свих система за заштиту животне сре-
дине, који су запостављени у периоду 
када је борским комбинатом управља-
ла држава, уложила много новца, др-
жави редовно плаћа еколошку таксу и 
све накнаде, на државном и локалном 
нивоу, измирује редовно.

Г. Тончев Василић

Qiu Weijun: Загађење ваздуха  је проблем који је стално присутан у Бору и биће присутан још неко време. Чинимо све што је у нашој 
моћи, али оно што је истина, и што сви треба да знају, јесте стање у којем смо топионицу бакра затекли и чињеница да су то наслеђени 
проблеми. Трудимо се да их што више санирамо, међутим реч је о проблемима које је немогуће решити без већих реконструкција и 
обимних улагања, каже заменик генералног директора Serbia Zijin Copper. – Главни задаци Топионице и рафинације у септембру нису 
били производња и прерада бакра, већ обезбеђење што бољих еколошких услова и смањење емисије гасова из металуршких агрегата. 
У том смислу, смањивали смо унос у флеш-пећ, редуковали број конверторских операција, а спорије смо уливали и растоп у конвертор, 
наводи руководилац задужен за производни процес ТИР-у Бобан Тодоровић. Он очекује да ће сви проблеми бити решени до краја 2022. 
године и истиче да су доласком Zijinа они почели да се решавају и да се помаци виде на терену

„Производња није испред животне средине,  
интерес није изнад здравља људи“

Kомпанија решава акутне проблеме топионице и припрема реконструкцију технологије

公司解决冶炼厂存在的严峻问题并筹备技改

环保重于生产，健康先于利润

生产运营/TIR

Qiu Weijun

Бобан Тодоровић
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ХОТЕЛ ЈЕЗЕРО.  – Годину коју је „поје-
ла корона“, сасвим сигурно, журиће да 
забораве најпре туристички посленици 
јер, иако је вирус добрано поткачио целу 
светску економију, ова привредна грана 
била је највише погођена. То је на „својој 
кожи“ осетио и хотел „Језеро“ на Бор-
ском језеру, који у јеку пандемије није 
гостима отварао врата.

-Хотел смо отворили тек када су 
се стекли сви услови за безбедност рад-
ника и гостију и то уз стриктно пошто-
вање мера превенције које је прописа-
ла држава. Иако у почетку уздржани, 
гости су полако почели да долазе, па 
је хотел у „пику“ летње сезоне радио 
пуним капацитетом и свих 220 места 
било је попуњено. Није нам било лако 
да спроведемо све мере предострож-

ности, сачувамо здравље гостију и свој 
углед, али смо успели – каже менаџер-
ка хотела „Језеро“ Виолета Вучковић. 
Додаје и да ове године, баш због ситу-
ације са короном, није било туриста из 
иностранства, а ни конгресног туризма, 
који по правилу подразумева велике 
групе људи.

-Клијентелу је променио COVID, 
па смо овог лета имали највише људи 
из Београда, Новог Сада и Ниша. Били 
су то породични и појединчани аран-
жмани. Странаца готово да није било, 
као ни семинара. Са друге стране, ожи-

вео је спортски туризам, па су у хотел 
почетком септембра дошли првотим-
ци Кошаркашког клуба „Младост“ из 

Земуна, а крајем септембра угостиће-
мо и Савез параплегичара и квадрип-
легичара. Капацитет хотела је 70 одсто 
попуњен, што је за средину септембра 
добар проценат. Гостију је, са 25 мома-
ка из „Младости“, укупно 150 – истиче 
Виолета Вучковић.

Менаџерка хотела наглашава и да 
је врло незахвално прогнозирати пред-
стојећу јесењу и зимску сезону, па самим 
тим не гарантује ни да ће у хотелу моћи 

да се организују новогодишње просла-
ве, али оно у шта је сигурна јесте развој 
спортског туризма.  

- Спортски туризам је колико-то-
лико спасао пословање хотела у „сезо-
ни короне“, па је то правац који ћемо 
форсирати. Престојеће месеце ћемо, 

зато, искористити да уредимо фуд-
балске и кошаркашке терене, али и 
плаже око хотела, односно да околину 
адаптирамо у спортском духу – напо-
миње менаџерка „Језера“.

Стручни штаб КК „Младост“ из 
Земуна је, по речима тренера Драгана 
Јаковљевића, првотимце довео на при-

преме у „Језеро“ - по препоруци. И ове 
године су, како каже, добили понуду да 
припреме реализују на Златибору, Копа-
онику, у Врњачкој Бањи или у Ивањи-
ци, али су пресудна за одлуку била два 
гласа којима верује. – Први позитиван 
импулс добио сам од свог сина, који је 
прошле године био овде, а друга пре-
порука стигла је од градоначелника 
Бора Александра Миликића. Нисам се 
покајао, јер су услови за припреме вр-
хунских спортиста и у Бору и на Бор-
ском језеру, па и на Савачи - одлични. 
Смештај у хотелу је комфоран, храна 
фантастична, садржаји разноврсни и 
квалитетни, а услуга врхунска -  рекао 
је тренер КК „Младост“ из Земуна.

Главни адути „Језера“ су, по речи-
ма потпредседника Кошаркашког савеза 
Србије Душана Пројовића, нетакнута 
природа, чиста језерска вода, љубазно 
особље и изврсна храна.

- Свима који желе квалитетне 
припреме и мир препоручујем од срца 

ову дестинацију. Родом сам из Алек-
синца, али сам као кошаркаш дола-
зио раније у овај хотел и ове крајеве. 
Боравили су на језеру и наши бивши 
репрезентативци, који су много ме-
даља и радости донели нашој земљи, 
тако да је Бор, не само рударски град, 

већ и град кошарке – каже Пројовић и 
посебно наглашава да је импресиониран 
садржајем, пошто од реновирања хотела 
(2012. године) није долазио.

Књига утисака хотела „Језеро“ 
пуна је речи хвале, а гости, како каже 
Виолета Вучковић, у први план истичу 
храну и околну природу.

Г. Тончев Василић

Туризам旅游业

Услови за тренинг врхунских спортиста у Бору, на Борском језеру и Савачи су одлични, смештај у хотелу је комфоран, храна фантастична, 
садржаји разноврсни и квалитетни, а услуга врхунска, каже тренер КК „Младост“ из Земуна који је, по препоруци, првотимце на при-
преме довео у хотел „Језеро“. – Нетакнута природа, чиста језерска вода, љубазно особље и изврсна храна главни су адути „Језера“, па ћу 
свима који желе квалитетне припреме и мир препоручити ову дестинацију, истиче потпредседник Кошаркашког савеза Србије. – Спор-
тски туризам је колико-толико спасао пословање хотела у „сезони короне“, па је то можда правац који треба промовисати убудуће. Уре-
дићемо фудбалске и кошаркашке терене, али и плаже око хотела, а околину ћемо адаптирати у спортском духу, каже Виолета Вучковић

„Језеро“ идеално за квалитетне спортске припреме
Пословање хотела на Борском језеру у „сезони короне“ обележио спортски туризам 

波尔湖酒店在“新冠期间”被标注为运动旅游圣地 

酒店是高质量体育活动的绝佳场所

Првотимци КК "Младост" из Земуна

Виолета Вучковић

Душан Пројовић и Драган Јаковљевић

"Језеро" је шести пут угостило особе са инвалидитетом

Републичке спортске игре особа са  
повређеном кичменом мождином прилика 

су за дружење и рекреацију

Такмичари су се надметали у бацању 
диска, кугле, копља и чуња

Хотел је 10. септембра имао 150 гостију

Чиста језерска вода, нетакнута природа, љубазно особље и изврсна 
храна - главни адути летовања на Борском језеру
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МАЈДАНПЕK.  – У Општини Мајданпек 
је последњег дана августа, због знатно 
повољније епидемиолошке ситуације, 
након месец и по дана укинута ванредна 
ситуација због ширења вируса корона. 

- Укидањем ванредне ситуације 
нису престале да важе превентивне 

МАЈДАНПЕK.  – Свечаном седницом 
општинског парламента у Мајданпеку је, 
12. септембра, и ове године обележен Дан 
Општине. Услед актуелне ситуације са 
COVID-ом, скромно организована свеча-
ност почела је одавањем поште жртвама 
короне, а настављена пригодним говором 
општинских званичника и уручивањем 
традиционалних септембарских признања.

Присутне је, најпре, поздравио пред-
седник СО Мајданпек Никола Науновић, 
подсетивши да се “овај дан обележава у 
знак сећања на жртве Народноослободи-

епидемиолошке мере које је усвојио 
Републички кризни штаб – рекао је 
председник Општине Мајданпек Дра-
ган Поповић. Он је апеловао на су-
грађане да и даље доследно поштују 
све препоруке о обавезном држању 
дистанце, ношењу заштитних маски, 
избегавању масовних окупљања и орга-
низације великих прослава, као и о раду 
трговиснких и угоститељских објеката.

Доносећи овакву одлуку, члано-
ви Општинског штаба појаснили су да 
ће од септембра на снази остати само 
ванредна ситуација која је у појединим 
деловима општине проглашена због 
поплава у јуну. И она ће бити укинута, 
али када све последице јунских поплава 
буду саниране.

У мајданпечком руднику доследно 
се примењују све превентивне компа-
нијске и мере које су прописали Влада 
Србије и Републички кризни штаб, али 
се помно прати и санација саобраћај-
нице према Горњој Реци. Деоница пута 

лачког рата и хероје који су поставили те-
меље слободе на којој се општина развија”. 

-У години која је због епидемије ви-
руса корона тешка не само за општину 
Мајданпек, већ за цео свет, Дан општине 
обележавамо симболично, али уз одлуку 
да волонтере који су суграђанима пома-
гали у јеку епидемије наградимо са по де-
сет хиљада динара – рекао је председник 
Општине Мајданпек Драган Поповић.

Између два празника, како је истакао 
Поповић, почела је реконструкција и до-
градња градске топлане, односно уградња 

ка овом селу је, подсетимо, месец дана 
била „одсечена од света“ и саобраћај 
је усмераван на заобилазницу преко 
Kрша и Рудне Главе, што је 40 киломе-
тара дуже. Саобраћај је нормализован 
по оспособљавању девијације на месту 
где је тада набујала Црна река однела 
мост. Потпредседница Владе Србије и 

котлова на дрвну сечку. - То је највећа 
инвестиција у општини Мајданпек у по-
следњих 30 година, реализује се уз помоћ 
Kанцеларије за јавна улагања Владе Репу-
блике Србије и вредна је 481 милион ди-
нара. Поред тога, реновирани су сеоски 
домови културе у Влаолу, Рудној Глави 
и Kлокочевцу, амбуланта у Рудној Глави 
је реконструисана, замењени су котлови 
у основним школама у Влаолу и Доњем 
Милановцу, а опремљена је и предшкол-
ска установа “Марија Мунћан”– рекао је 
председник Општине Мајданпек.

На Дан Општине Мајданпек, за ре-
зултате који заслужују јавно истицање, 
традиционално се додељују награде „12. 
септембар“, а ове године највише признање 
уручено је Serbia Zijin Copper. Награда “за 
допринос запошљавању и стварању пер-
спективе за младе људе”, како је наведено у 
образложењу, уручена је заменику генерал-
ног директора Kомпаније Luu Yuchuanu.

За допринос смањењу негативних 
последица заразне болести COVID-19 на-
града је додељена и Дому здравља “Др Ве-
рољуб Цакић”, а Удружењу дијабетичара 
“Плави круг” признање је припало због 
ангажовања и залагања у борби против 
ове болести. За солидарност и хумани-
тарну помоћ у “доба короне” награђена 
је и кинеска фирма “Tiejuju Enginering & 
Construction”.

министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Зорана Михајло-
вић обећала је, приликом обиласка по-
плављеног подручја, да ће за два и по, 
највише три месеца, све бити санирано. 
Рок да се ово обећање испуни је 10. ок-
тобар.  

С. Вукашиновић

-Ово је награда за све Kинезе који 
живе и раде у Мајданпеку. Настојаћемо 
да унапредимо постојећу комуникацију 
и наставићемо да градимо мост сарадње, 
јер тако подстичемо развој и напредак 
двеју земаља - рекао је, захваљујући се 
за награду, директор компаније “Tiejuju 
Enginering & Construction” Београд Li 
Qiaorong. 

С. Вукашиновић

Укидањем ванредне ситуације нису престале да важе превентивне епидемиолошке мере које је усвојио Републички кризни штаб, каже пред-
седник Општине Мајданпек. - На снази и даље ванредна ситуација због поплава у јуну, а трајаће док последице не буду саниране и не буду 
поправљени саобраћајница и мостови на путу ка Горњој Реци, одакле на посао свакодневно долази и 140 радника мајданпечког дела Zijinа

Највиша награда Kомпанији је додељена за допринос запошљавању и стварању перспективе за младе људе у општини. – Овогодишњи добитни-
ци награде “12. септембар”  су и Дом здравља „Др Верољуб Цакић“, “Тиејују Енгиенеринг&Цонструцтион” и Удружење дијабетичара „Плави круг“

Све мање инфициранихСве мање инфицираних

Септембарска награда за Serbia Zijin CopperСептембарска награда за Serbia Zijin Copper

У Мајданпеку укинута ванредна ситуација због ширења вируса корона

Доделом традиционалних општинских признања у Мајданпеку обележен Дан општине  

马伊丹佩克市解除紧急状态

公司在马伊丹佩克纪念日获得传统市政荣誉

感染人数逐步减少

塞紫铜荣获“九月奖“

Компанији уручена награда "За допринос запошљавању и стварању перспективе за нове људе" Lia Qiaorong и Luo Yuchuan

Драган Поповић
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Истрајност  Стеве КомљеновићаИстрајност  Стеве Комљеновића
Kolektiv报的故事：史蒂夫·科姆列诺维奇的坚持

Прича Колектива

Стева Комљеновић (Бор, 1948) по-
чињао је освајање фудбалског умећа 
као пионир а наставио као омлади-
нац у фудбалском клубу Бор када је 
екипи рудара постало тесно у Ниш-
кој зони. Градски оци и навијачи по-
дигли су лествицу циљева на улаз у 
Другу лигу не интересујући се превише 
за цену таквог пројекта. На зеленом 
игралишту између два гола дато је 
намештење многим играчима издале-
ка, функционер клуба ишао је с таш-
ном набубрелом од апоена у функцији 
мамца за  талентоване играче, или 
оне које такав глас само прати. Вели-
ки значај најважнијој споредној ства-
ри на свету пратиле су пионирска и 
омладинска екипа, али су, истовреме-
но, „увозничком“ праксом притварана 
и врата за пењање борских младића 
из подмлатка у први тим. Сваки од 
тренера трудио се да придошлице 
буду у игри како би упрскотине од 
промашених инвестиција биле неги-
ране на терену, а тренер који о томе 
није водио рачуна ризиковао је да на 
шкодљив начин сазна да нико није не-
заменљив. Посебно, јер су људи који су 
инвестирали у дођоше одлучивали и о 
веку  трајања сарадње са учитељем 
фудбалера.  
   Из другог покушаја у квалификација-
ма (1963) Бор је добио друголигаша, а 
Комљеновић је након „квалификација“ 
на пријемном испиту постао  ученик  
Техничке школе у Бору.
   У подмлатку Бора било је фудбалера 
који су уочљивије показали своју обда-
реност, али и потврдили да превелик 
таленат који доводи до премоћи у 
игри може деловати попут опијата. 
Тројица најобдаренијих само су стиг–
ли до предсобља првог тима. Ако су и 
били звезде вечери, јунаци тренутка, 
слава је умирала с повечерјем. Све их 

је нешто спречило да израсту у спор-
тске величине. Време ће показати да 
је код Стевине групе из подмлатка 
код исподпросечно стрпљивих најбр-
же дошло до разочарења и капиту-
лације амбиција. Двојица су постали 
кафанци у најбољим годинама. 
       Упорност Стеве Комљеновића, по-
узданост, промишљеност у јакој вољи 
као да су бар деценију билe старије 
од календарске доби коју казује кр-
штеница. Прихватио је реалност да 
фудбалски терен није ни за нежне ни 
за страшљиве. Професионализам је 
редуковао фер-плеј у игри. Када је бек 
Бора Бушетић изгубио дуел један на 
један, противничко крило стуштило 
се ка голу борске екипе. Булка је стигао 
да му уђе у путању пре него што ће 
овај угрозити голмана, крило је иско-
ристило прилику да театрално пад–
не и сугерише руком судији да овај по-
каже беку пут свлачионице. Булка је 
пријатељски пружио руку ривалу  да 
га подигне са земље уз напомену: „Из-
вини, пријатељу, мени је ово лебац“.
   Наступајући за РФК Бор Комљено-
вић је постигао много „златних“ голо-
ва, при чему  два имају посебан сјај у 
очима навијача – против Железнича-
ра из Ниша на стадиону крај пирита 
и на мечу у Црвенки, у квалификација-
ма за улазак у Прву лигу. Против Ни-
шлија у Бору наступио је малолетни 
Стева (седамнаест година и полови-
на од наредне) у ванредним околно-
стима. Касниле су исплате премија 
и „хранарине“ фудбалерима Бора па 
су двојица асова, Стојан Качар и Жи-
ван Спасојевић, иначе склони да „баце 
карту“, извели побуну са проклама-
цијом  да „могу да играју само после ис-
плате“. На дан утакмице са нишким 
друголигашем чланови управе растр-
чали су се по граду, али не по новац, 

већ да реактивирају ексиграче који 
су престали да тренирају а још увек 
су имали важеће регистрације. Без 
ових спортских пензионера екипа не 
би имала резервне играче на клупи! У 
обустави рада узела су учешћа седмо-
рица фудбалера. У великој неприлици 
бек Рајзнер прекомандован је на цен-
тархалфа, разлетео се буквално по 
терену, а полетарац Стева дириго-
вао је нападом са места десне полут–
ке. Преузео је самосталност које би се 
и они који потписују други професио-
нални уговор уплашили. Након што 
се у кружници средине терена осло-
бодио двојице противничких играча, 
заокретом је избегао пристижућег  
трећег и снажно шутирао као да гађа 
корнер-заставицу, мук је захватио 
две хиљаде навијача, утисак је био да 
тражи прекид игре. Та процена била 
је и на терену, леви бек Железничара 
стао је подбочен све док хитроного 
десно крило Борана Симеуновић није 
побегао за  дужину једанаестерца. Ро-
бустни бек је потом кренуо за крилом 
док се није опасуљио – да ће „бегунац“ 
с фудбалом ући у оближњу железнич-
ку зграду пре него што ће га стићи па 
је наставио дијагоналом до места где 
се спајају линије петерца и корнера. 
Настала је пометња у шеснаестерцу, 
али је статива спречила да Борани 
поведу. 
   Коста Јанковић, дугогодишњи еко-
ном у клубу, прокоментарисао је за 
комшије на западној трибини: „Мана 
Стеве Комљеновића је рођење у Бору. 
Пречесто улази у игру са клупе за 
резервне играче или на њу иде пре 
краја утакмице. А Бор нема бољег 
градитеља игре. Сви ти конкуренти 
су слабији диригенти од Стеве, а, за 
разлику од њега, хендикепирани су  јер 
немају очи на леђима.“ 
   Ласкава оцена брзо је оверена, на 
пет минута пре краја утакмице 
Комљеновић је постигао изједначујући 
погодак и донео неочекивани бод скр-
пљеној борској екипи.
   Права узбуђења те недеље тек су 
следила, после утакмице. Гневни на-
вијачи тражили су покераше (вође 
штрајкача) да им песницама укажу 
на недолично понашање, а Спасоје-
вића су брзе ноге спасле испред Паје 
Шофера, рекордера по броју добро-
вољних часова на изградњи дренаже 
на борском стадиону (1961). Народ–
на милиција била је, како јој и назив 
казује, на страни народа. (Урош, ми-
лиционер: „Ма, само удри кад ја не ви-
дим“). Други резултатски значајнији 
погодак постигао је у Црвенки у утак-
мици квалификација за улазак у Прву 
лигу. Савладао је Ратка Свилара, из-
узетног голмана који је, бравурозним 
одбранама, из Друге лиге, као неколи-
ко година раније Сремац Мутибарић, 

истакао кандидатуру за голмана ре-
презентације Југославије! Екипа Бора 
победила је у гостима у „варошици 
шећера“ са два гола разлике, па је у 
реваншу било довољно успављујућих 
нула-нула да Бор опет добије прволи-
гаша.
   Стева Комљеновић вратио је сти-
пендију Басену „Бор“ чим је од две 
професије, металуршког техничара 
и професионалног спортисте,  иза-
брао фудбалску. Од фудбала је добио 
допунско образовање о дисциплини, 
истрајности, пролазности и ризици-
ма славе, видео моћ и немоћ новца на 
терену, обишао свет, упознао спорт–
ске џентлмене али и особе код којих су 
на површину избиле нечасне мисли и 
поступци, које су хладне, бездушне и 
склоне свим поступцима да остану 
у каријери. Није дозволио да сумрак 
вредности које млад човек понесе из 
породице и школе захвати и њега.
   Из Бора је прешао у љубљанску 
Олимпију, потом у крушевачки На-
предак. Из царског града на неколико 
месеци, лета 1979, гостовао је у аме-
ричком фудбалу (Сан Дијего). Тамо га 
је пре свега одвела  радозналост мада 
ни долари нису били за потцењивање. 
Када се вратио, а отишао је уз саглас-
ност управе клуба, сујетни тренер 
који није консултован у вези госто-
вања преко баре држао је првог стрел-
ца екипе, и једног од најбољих играча 
у минулом шампионату, на клупи за 
резервне играче!
   Комљеновић је одлучио да дигне си-
дро, поднео је захтев за одлазак из 
клуба након чега је добио бројне по-
нуде (Војводина, Челик, Мајданпек, 
Приштина и ужичка Слобода), и онда 
одлучио да постане Новосађанин. Ту 
ће југословенски омладински и олим-
пијски репрезентативац дати зна-
чајан допринос да екипа Војводине 
избегне испадање из лиге. 
   Након завршене десетогодишње пр-
волигашке каријере, у тридесет другој 
години, наставио је још две сезоне да 
игра за Цемент из Беочина. Тамо је 
дванаест година обављао и функцију 
председника Скупштине општине. 
   И поред обилатих активности по-
стигао је да два пута изађе пред ма-
тичара што за такву јуначину и није 
цифра која импресионира. 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић
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БОР. – Без обзира на то за који су се од два понуђена модела похађања наставе у „години 
короне“ определили, комбиновани или онлајн, ђаци ће школске 2020/21. године ипак 
седети у школским клупама. Неки ће, по комбнованом моделу, у школу ићи сваке друге 

недеље, а они који су одабрали онлајн школовање, долазиће у школу само да провере 
знање, односно да буду оцењени. Превентивне мере заштите од вируса корона посебно 
су наглашене у образовним установама у Србији, па су школарци свих узраста у обаве-
зи да у школу долазе са заштитном маском. Дезо-баријере, хигијена руку и дистанца су 
подразумеване. 

Неколико борских средњих школа се због оваквих правила обратило компанији 
Serbia Zijin Copper за помоћ, па су првог септембра маске и заштитни материјал уру-
чени Економско-трговинској, Машинско-електротехничкој школи и Гимназији „Бора 
Станковић“.  

Три борске средње школе, које су упутиле 
овакву молбу, добиле су од Компаније по 
500 заштитних маски и пратећа дезинфек-
циона средства. То ће им, како се чуло у 
разговору са директорима ових образових 
установа, помоћи да безболно превазиђу 
период док новац за ту намену не буде из-
двојен из градског буџета. – Важно је да 
ниједан ђак не буде враћен из школе јер 
нема заштитну маску, па је у том смислу 
ова помоћ драгоцена и стигла је у прави 

час – истакла је директор Економско-трговинске школе Светлана Радосављевић.
Машинско-електротехничкој школи је, додатно, исту помоћ уручила и друга Zijinова 
подружница у Бору, компања „Ракита“. 

Г. Тончев Василић 

IZ STAROG ALBUMA

Блокиран покушај америчке владе да забрани „Вичет“Блокиран покушај америчке владе да забрани „Вичет“

Проглашење ударника у предузећу борских рудникаПроглашење ударника у предузећу борских рудника

Амерички судија блокирао је поку-
шај владе САД да забрани кинеску 
апликацију за плаћање и размену 
порука „Вичет“
Судија у Сан Франциску Лорел 
Бирел навела је да се забраном ове 
апликације отварају озбиљна пи-
тања у вези са Првим амандманом 
америчког Устава, који гарантује 
слободу говора, преноси Би-Би-Си.
Она је блокирала захтев Мини-
старства трговине да „Епл“ и „Гугл“ 
уклоне преузимање апликације.
Случај је доспео на суд након што 
је група корисника „Вичета“ у САД 
оспорила извршну наредбу председ-
ника Доналда Трампа, који је покушао да угаси апликацију у земљи. Министарство правде тврдило 
је да блокирање те наредбе може да „заустави и поремети одлучност председника да се избори са 
претњама по националну безбедност“.
Билер је одговорила да „док су докази о претњама по националну безбедност везани за Kину (у смис-
лу технологије и мобилних комуникација) огромни, доказа у вези са „Вичетом“ има мало“, преноси 
Глас Америке.
Министар трговине Вилбур Рос рекао је да је одлука да се блокира апликација донета како би се бори-
ли против „кинеског злонамерног прикупљања личних података америчких грађана“.
Министарство тврди да је „Вичетом“ прикупљан огроман број података корисника, укључујући њи-
хове активности на мрежи, информације о локацији и историју претраживања.
„Вичет“ има 19 милиона корисника дневно у САД, навела је аналитичка компанија „Аптопија“ по-
четком августа.
Апликација је популарна међу кинеским студентима, Американцима који живе у Kини и онима који 
имају приватне или пословне контакте у Kини. 

Извор:РТС  

Првог новембра 1947. године, на једној од четири стране првог броја „Kолектива“, објављен је текст под насло-
вом „Проглашење ударника у предузећу борских рудника“. Чланак је имао и један поднаслов, који је гласио: „У овом 
периоду проглашене су и две жене ударницама“.

„За период септембар, октобар и новембар извршено је проглашење ударника у нашем предузећу. Овога пута, 
проглашене су за ударнице и две другарице које раде у машинском одељењу Ливнице, Николина Дервишевић и Па-
раскева Радуловић. Чињеница да и жене постижу ударничко звање најбоље доказује шта  и како могу другарице да 
раде, доприносећи већој продуктивности рада у нашем предузећу. Другарице ударнцие су биле топло поздрављене.

На истој свечаној конференцији предат је седмоструком ударнику и иноватору Међеду Хусеиновићу Орден 
И реда, који му је доделило чехословачко Министарство социјалне политике.“

На скенираној страници првог броја „Kолектива“ ипак се јасно виде фотографије са доделе признања Па-
раскеви Радуловић и Међеду Хусеиновићу.

Г.Т.В.

      美国禁用“微信”计划受阻      美国禁用“微信”计划受阻

   波尔铜矿优秀员工的声明信   波尔铜矿优秀员工的声明信

За безбедан почетак школске годинеЗа безбедан почетак школске године
Serbia Zijin Copper донирала маске и заштитни материјал борским средњим школамаSerbia Zijin Copper донирала маске и заштитни материјал борским средњим школама

塞尔维亚紫金铜业向波尔中学捐赠防疫物资

确保安全开学
Компанија је првог септембра донирала трима борским средњим школама по 500 
маски и пратећи заштитни материјал. – Помоћ је уручена Економско-трговинској, Ма-
шинско-електротехничкој школи и Гимназији „Бора Станковић“, односно оним обра-
зовним установама које су Компанији упутиле молбу за овакву врсту помоћи 

 Горица Тончев Василић

Машинско - електротехничка школа

Гимназија "Бора Станковић"

Економско-трговинска школа


