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ZIJIN. – На листи ТОП 50 рударских ком-
панија у свету, објављеној на реномираном 
сајту www.mining.com, Zijin Mining Grupa 
нашла се на 13. месту. Листа је ажурирана 
закључно са трећим кварталом ове године и 
пласман на њој зависи од актуелне тржишне 
вредности рударских компанија. На листи је 
укупно шест рударских кинеских компанија, 
а Zijin је међу њима, са тржишном вредношћу 
22 милијарде долара, најбоље рангирано ки-
неско предузеће.

Укупна тржишна вредност 50 најбољих 
светских рударских компанија премашује би-
лион долара, а Zijin Mining Grupa је на челу 
кинеских компанија са листе. 

Kорпорација је у исто време забележила 
и скок на листи „500 најбољих кинеских пре-
дузећа у 2020.“, коју сваке године објављују 
Kинеска конфедерација предузећа и Kинеско 
удружење предузетника. Поредак је заснован  
на пословном приходу из претходне године 
и на списку је 27 компанија које се баве про-
изводњом обојених метала. Међу њима је 18 
предузећа за рударство обојених метала и 
четири која производе злато. У укупном пла-
сману на листи ТОП 500, Zijin Mining Grupa 
заузела је сада 151. место, док је прошле годи-
не била даље од врха за још 30 места (ранги-
рана као 181.). Са оперативним приходом од 
136,1 милијарду јуана (19,44 милијарде дола-
ра), Kорпорација сада заузима девето место 

ZIJIN. – Zijin Mining Grupa најавила је 
крајем септембра да ће успоставити ЕСГ ме-
наџмент оквир, који укључује изјаве о поли-
тици компаније у вези окружења, друштва и 
управљања, као и да ће за његову имплемен-
тацију бити задужен Управни одбор. Тиме је, 
како је наведено на сајту Kорпорације, Zijin 
показао поверење и решеност да прихвати 
јавни надзор и побољша способност одржи-
вог развоја.

Kонцепт ЕСГ представља еколошко, 
социјално и корпоративно управљање ком-
панијом. Помаже јој у бољем одређивању 
будућих фнансијских перформанси и на тај 
начин јој осигурава одрживи развој. 

С обзиром на то да социјална и питања 
заштите животне средине, као и управљање 
добијају све већу пажњу инвеститора због 

међу компанијама које производе обојене  
метале, седмо међу предузећима за рударство 
обојених метала и прво међу компанијама 
које производе злато.

Просечна нето добит 18 компанија са ли-
сте које се баве рударством обојених метала 
је 800 милиона јуана, односно 114,3 милиона 
долара. Просечна стопа нето добити им је 
0,57%, док вредност нето имовине ових пре-
дузећа у просеку износи 26 милијарди јуана 
(3,7 милијарди долара). У исто време, про-

сечни повраћај улагања ових компанија је 
-12,3%. У поређењу са овим просеком у инду-
стрији, Zijin Mining Grupa је профитабилнија 
јер јој нето добит вреди 4,3 милијарде јуана 
(0,6 милијарди долара), а стопа нето добити 
јој је 3,15 одсто. Вредност нето имовине Zijinа 
износи 51,2 милијарде јуана (7,3 милијарде 
долара), а повраћај улагања је 8,37 одсто. У 
погледу односа дуга, просечна вредност 18 
компанија за рударство обојених метала је 
80,38%, док је вредност Zijin Mining Grupe у 
односу на дуг 58,66 одсто, што је релативно 
ниско и разумно, наводи се на званичној ин-
тернет презентацији Zijinа.

Zijin наставља да одржава водећу пози-
цију и међу четири „златне компаније“ са ли-
сте, како у пословном приходу, нето добити и 
маржи нето добити, тако и у укупној активи 
и маржи нето добити имовине, са најнижим 
односом дуга. 

Г. Тончев Василић 

убрзаног процеса интернационализације, 
нова питања о међународном развоју постала 
су за Zijin веома важна. Она се односе на то 
како применити еколошку заштиту, здравље 
и безбедност на раду, заштиту људских пра-
ва, борбу против корупције и подмићивања, 
како успоставити одговоран ланац снабде-
вања на територијама глобалног пројекта 
Zijin итд. Због тога је, у току продубљивања 
реформи ради интеграције са међународним 
тржиштем, Kорпорација одлучила да побољ-
ша и систем управљања ЕСГ.

Одбор директора ће функције вођења 
и надзора доделити Стратешком одбору за 
управљање ЕСГ-ом, а основаће се и комитет 
за управљање ЕСГ-ом, који ће бити задужен 
за истраживање, формулисање и спровођење 
ЕСГ циљева и стратегија, мониторинг глав-

них трендова везаних за ЕСГ и процену 
повезаних ризика и шанси. ЕСГ радни тим 
чине неколико шефова одељења повезаних са 
друштвено одговорним пословањем и фор-
миран је како би спроводио релевантне поли-
тике и реализовао циљеве.

Zijin је, како се наводи на званичној ин-
тернет презентацији Kорпорације, прихва-
тио изјаву о политици заштите еколошке 
средине, изјаве о управљању људским ресур-
сима, здрављем и безбедношћу, пословном 
етиком. Прихваћене су и изјаве о управљању 
добављачима и узбуњивачима,  као и оне о 
политици управљања водним ресурсима и 
сигурности и заштити људских права. Ове 
изјаве о политици представљају основне 
принципе Kорпорације за одрживи развој, 
јер покривају климатске промене, заштиту 

водних ресурса, биодиверзитет, заштиту 
заједнице и људских права, здравље и без-
бедност запослених, борбу против корупције 
и подмићивања, управљање ланцем снабде-
вања итд., па заправо чине декларацију Kор-
порације о одрживом развоју. 

Сматрајући да срж имплементације 
ЕСГ-а почива на његовој примени, Kорпора-
ција ће захтеве овог концепта, у комбинацији 
са текућим реформама, применити за побољ-
шање менаџмента и управљање циљевима. 
На тај начин осигураће примену читавог 
спектра управљања ЕСГ-ом и томе прилаго-
дити рад различитих предузећа која послују 
у њеном саставу. Резултат спровођења ЕСГ 
концепта биће укључен у процену учинка ме-
наџмента Kорпорације и повезан са њиховом 
накнадом, наводи се на сајту Zijinа.

Г. Тончев Василић 

На листи „ТОП 50 рударских компанија у свету“, објављеној на реномираном сајту www.mining.com, Zijin је заузео високо 13. место. Листа је ажурирана закључно са 
трећим кварталом ове године и пласман на њој зависи од актуелне тржишне вредности рударских компанија. На листи је укупно шест рударских кинеских компа-
нија, а Zijin је међу њима, са тржишном вредношћу 22 милијарде долара, најбоље рангирано кинеско предузеће. – Kорпорација је забележила и скок за 30 места 
на листи „ТОП 500 кинеских предузећа у 2020.“ коју објављују Kинеска конфедерација предузећа и Kинеско удружење предузетника

Kонцепт ЕСГ представља еколошко, социјално и корпоративно управљање компанијом. Помаже јој у бољем одређивању будућих фнансијских перформанси и на 
тај начин јој осигурава одрживи развој. Најавом успостављања овог концепта менаџмента, Zijin показао поверење и решеност да прихвати јавни надзор и побољ-
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Четврти на листи „100 најбољих кинеских мултинационалних компанија у 2020.“

Листа „100 најбољих кинеских мултинационалних компанија у 2020.“ окупља и рангира предузећа на 
основу њихове укупне имовине у иностранству, а мултинационални индекс израчунава се на основу ино-
страног пословног прихода, иностране имовине и запослених у иностранству. Мултинационални индекс 
Zijin Mining Групе износи 53,02 одсто и виши је од порсечног индекса сто најбољих кинеских мултинаци-
оналних предузећа за 16,1%. На листи је девет компанија за рударство обојених метала, а по мултина-
ционалном индексу Zijin заузима друго место. У свеукупном пласману на листи „100 најбољих кинеских 
мултинационалних компанија у 2020.“ Kорпорација је рангирана као четврта, што је за четири места виша 
позиција него прошле године.  
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ТИР.  – У Топионици, Фабрици сумпорне ки-
селине и њеном погону за неутрализацију от-
падних вода обављен је ремонт металуршких 
агрегата и постројења. Наиме, услед квара на 
опреми погона, половином септембра дошло 
је до повећања емисије димних гасова, што је 
негативно утицало на квалитет ваздуха у Бору. 
Стога је Kомпанија Serbia Zijin Copper одлучи-
ла да одмах заустави рад топионице и крене у 
ремонт који је, иначе, био планиран у новем-
бру. Притом, Електролиза је наставила произ-
водњу смањеним капацитетом, док је Златара 
радила нормално, зато што је издвајање племе-
нитих метала на крају технолошког поступка 
добијања бакра. Транспорт ТИР-а је и у овим 
сложеним околностима испуњавао све задатке 
и уредно дистрибуирао, како друмским тако 
и железничким саобраћајем, све количине 
концентрата, анода и катода које су на распо-
лагању. 

Топионица је, како нам је рекао Бобан 
Тодоровић, заменик директора ТИР-а за про-
изводњу,  заустављена 16. септембра, када је (у 
20 сати) завршена последња конверторска опе-
рација. Тада је почело пражњење топионичких 
агрегата, које претходи ремонтним активно-
стима. Посматрано по технолошким целинама, 
одељење припреме радило је нормално, пошто 
се све време обављао пријем бакарних концен-
трата. Тамо су замењене траке које су претрпе-
ле знатна оштећења као и похабани шутеви за 
транспорт и усмеравање концентрата, а про-
вериле су се ролне и сви ротирајући елементи. 
У делу сушења замењена је аксијална ролна 
на сушачу, проверени ротирајући делови и 
измерена дебљина цеви на сушачу. Замењени 
су оштећени вентили на систему за транспорт 
осушене шарже, оштећене кривине које се на-
лазе на инсталацији овог система, вентилатор 
и сви врећасти филтери – за фугитивне гасове 
иза сушача, изнад на систему за шаржирање 
(прихватни бункер) и филтери изнад бункера 
за прашину, а замењене су и оштећене вреће. 
Проверени су дозерни и прихватни бункер, 
као и сви вентили који се налазе на том путу. 
Прегледана су оба пужна дозатора и обављена 
комплетна санација на пужном дозатору за 
шаржу. Генерално је проверен цео систем за 
шаржирање флеш-пећи. 

- Kада говоримо о флеш-пећи, поред 
замене централног горионика, санирани су 
сви вентилатори за технолошки, сулфати-
зациони ваздух и други који су "везани" за 
процес производње у Топионици. Служба 
за ватростално одржавање Топионице за-
менила је оштећене делове опеке на своду 
и другим позицијама флеш-пећи, где су се 

након инспекције установила оштећења. 
Екипа  београдског "Феромонта" заменила је 
оштећене панеле у котлу ФСФ-а, а проверени 
су и сви сигурносни вентили који се налазе 
на котлу, транспортни системи, тзв. редлери 
за транспорт прашине из котла, као и фил-
тери након њиховог детаљног чишћења. За-
варен је плашт филтера и саниран оштећен 
електродни систем, што је сигурно била једна 
од главних активности током овог ремонта у 
Топионици. Такође, сервисиран је вентила-
тор 225 за вучу гасова флеш-пећи и провере-

ни сви цевоводи који се користе за транспорт 
топионичких гасова до Фабрике сумпорне 
киселине – каже Тодоровић.  

У одељењу конвертора делимично је ре-
монтован конвертор број три. Проверени су и 
тестирани кранови, али и очишћен погон, јер 
су топионичари, како кажу, сада имали довољ-
но времена да уреде и поправе све оно што не 
стигну када постројења раде. У делу пламене 
рафинације санирана је анодна пећ број два, 
тако да ће први бакар након ремонта бити 

уливен у пећ број три. Обављена је одређена 
модернизација, тако да ће вероватно традици-
онални начин оксидације растопа бити про-
мењен и прећиће се на "систем ваздуха обо-
гаћеног кисеоником", чиме ће се добити краће 
време процеса оксидације у анодним пећима. 

У Фабрици сумпорне киселине проверене 
су и сервисиране све пумпе у областима 7100 
и 7200 и у згради "јаке киселине", као и део ис-
пуне у скруберима 7100 и 7200 и у расхладном 

торњу. Главна активност у погону, која је ујед-
но одузимала највише времена, била је сејање 
и замена катализатора у контактном котлу 
(сејање око 360.000 литара катализатора, при 
чему је убачено око 90.000 литара потпуно но-
вог). У ремонту су били ангажовани запослени 
у Топионици и рафинацији бакра, појачани 
радницима новог огранка ЕМО, људи из РББ-а 
који традиционално учествују у сејању катали-
затора у Фабрици сумпорне киселине, док су 
радници "Феромонта" санирали котао отпадне 
топлоте.  

Поред замене централног горионика, на флеш-пећи санирани сви вентилатори за технолошки, сулфатизациони ваздух и други који су "везани" за процес производње у Топионици. - У делу 
пламене рафинације санирана анодна пећ број два и обављена модернизација, па ће се традиционални начин оксидације растопа променити и прећи на "систем ваздуха обогаћеног кисеони-
ком". - Главна активност у Сумпорној  сејање и замена катализатора у контактном котлу. – Б. Тодоровић: За потпуно решавање еколошког проблема повећане емисије сумпор-диоксида, треба 
што пре завршити пратеће еколошке пројекте који нису рађени и нису узети у обзир приликом изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине од 2011. до 2015. године. – Производња 
у Топионици обустављена је због ремонта и руководство Kомпаније предложило је дугорочно решење по питању емисије гасова, односно убрзање техничке обнове и реконструкције, које би 
трајало док се не реше сви наслеђени проблеми и постројење не припреми за емисију гасова на одговарајући начин. Производња се неће поново покретати уколико то не затражи Влада Србије 

Санација свих металуршких агрегата Санација свих металуршких агрегата 
Ремонт у Топионици и рафинацији бакра

熔炼厂进行大检修

修复所有冶炼设施

Почело грејање флеш-пећи

У Топионици је у суботу, 24. октобра, ремонт завршен и почело је грејање агрегата, казао је заменик ди-
ректора ТИР-а за производњу Бобан Тодоровић на последњем октобарском колегијуму пословодства (26. 
октобра). – У циљу спречавања могућих емисија сумпор-диоксида, организовали смо обуку запослених 
и сви су добили упутство о томе како треба да се понашају и шта да раде по том питању. Биће то велики 
изазов за нас, јер је познато да пројекат у металургији није завршен – поновио је Тодоровић. 

- Циљ ремонта је повећање поузданости 
топионичких агрегата, као и смањење коли-
чине фугитивних гасова из топионичких по-
стројења. За потпуно решавање еколошког 
проблема повећане емисије сумпор-диокси-
да треба што пре да се заврше пратећи еко-
лошки пројекти, који нису рађени и нису 
узети у обзир приликом изградње нове то-
пионице и фабрике сумпорне киселине од 
2011. до 2015. године. Треба, такође, заврши-
ти систем за "хватање" фугитивних гасова 

након отпрашивања из бек-филтера, као и 
оних који настају током испуштања шљаке и 
бакренца на флеш-пећи. Друга важна пози-
ција на којој треба радити је одвођење гасо-
ва и њихово "збрињавање" након припреме 
флеш-пећи за старт, као и током одржавања 
пећи. И као треће, морају се "збринути" га-
сови који настају сагоревањем мазута из 
анодних пећи. На главном извору настајања 
гасова неопходно је постављање још једног 

система хауба (изнад конвертора број три 
и четири), као и сакупљање свих фугитив-

них гасова из конверторске хале који настају 
услед транспорта растопа или током његовог 
уливања у конвертор. Производња у Топио-
ници обустављена је због тога и руководство 
Kомпаније предложило је дугорочно решење 
по питању емисије гасова, односно убрзање 
техничке обнове и реконструкције, које би 
трајало док се не реше сви наслеђени про-
блеми и постројење не припреми за емисију 
гасова на одговарајући начин. Производња 
се неће поново покретати уколико то не за-
тражи Влада Србије – истакао је Тодоровић. 

Ј. Станојевић

Бетонирање области за хлађење течне шљаке

生产运营/TIR

До оптималних параметара производње и њених еколошки 
прихватљивих последица 

ТИР.  – Ремонт који је у топионици према годишњем плану одржавања требало да почне ових дана, трајао 
је пуних шест недеља. Задатак је био да се обави преглед свих делова металуршке опреме и спречи цу-
рење димних гасова када се производња покрене, уз веће искоришћење сумпор-диоксида.
Након што је половином септембра Kомпанија одлучила да заустави рад топионице и раније почне ре-
монт, реагујући на неповољну еколошку ситуацију у Бору као друштвено-одговорна фирма, пред топио-
ничарима се нашао дугачак списак задатака са циљем да наставак производње дочекају спремно.
-Активности у ремонту, као и време трајања, дефинисани су са циљем да се постигну опти-
мални параметри производње и њене еколошки прихватљиве последице. У том смислу, 
најзначајнији радови у оквиру репарације и санације постојећег система били су у делу отпра-
шивања гасова из флеш-пећи (филтер) и измењивача топлоте гасова (котао), док је замена, 
односно допуна масе катализатора била најважнији посао у Фабрици сумпорне киселине. 
Истовремено се радило и на свим директно повезаним позицијама које су мање битне за 
процес производње, али су свакако неизоставни део система. Време застоја у производњи 
искоришћено је и да се неки делови пројекта „Нова топионица“ убрзају и  заврше пре рока – 
каже управник Топионице Саша Радуловић.
Он додаје и да су радове у оквиру ремонта највећим делом обављали радници Топионице, а да су за 
систем отпрашивања гасова и све послове око филтера били задужени кинески партнери. Београдски 
„Феромонт инжењеринг“био је ангажован за радове на котлу, док су неки мањи послови били поверени 
и мајсторима ФОД-а. Застој у производњи искоришћен је да се обаве и послови који су годинама били 
занемаривани и одлагани, а у циљу да се последице немара и непоштовања правила спрече или макар 
ублаже. Посебна пажња била је усмерена на уређење и чишћење погона.
Топиоичари су мишљења да актуелна ситуација указује на значај и потребу поштовања свих пројекто-
ваних параметара и планског одржавања опреме, те да одговори на све изазове убудуће треба да буду 
адекватни. Kомпанија предузима мере за оптимизацију производње, појачава одржавање, али и систем 
за сакупљање димних гасова и одсумпоравање. 

С. Вукашиновић
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Рудари су, судећи 
по статистичким подацима о деветомесеч-
ној производњи, на добром путу да испуне 
годишњи план. Од јануара до септембра у 
свим рудницима откопано је укупно 13,6 
милиона тонa руде, са просечних 0,353 од-
сто бакра и уклоњено чак 42,7 милиона тона 
јаловине. Ископине су, дакле, „догурале“ до 
67 одсто годишњег плана, који предвиђа да 
оне буду „тешке“ 84 милиона тона. Са ру-
дом се дошло до 70, а са раскривком до 66 
одсто плана за годину дана, али последњи 
квартал рударима оставља довољно време-
на да га стигну, па и престигну. 
Прерадом у флотацијама, у истом раздобљу 
добијено је 187.300 тона сувог концентрата, 
односно произведено 39.600 тона бакра у 
концентрату, што је 76 одсто плана за 2020. 
годину.

Укупне ископине у Мајданпеку су на 
крају септембра износиле 23,7 милиона 

тона. Са тамошњег „Јужног ревира“ за де-
вет месеци откопано је 4,6 милиона тона 
руде и уклоњено 19,1 милион тона јаловине, 
што је дало коефицијент раскривке од 4,16. 
Мајданпечка флотација је прерадом руде 
извукла 84 хиљаде тона сувог концентрата, 
односно произвела 17 хиљада тона бакра у 
концентрату.

Kривељски рудари су у истом перио-
ду остварили 26,2 милиона тона ископина, 
пошто су откопали 7,8 милиона тона руде 
и 18,3 милиона тона јаловине. Однос руде и 
раскривке је у „Великом Kривељу“ био 2,33. 

РББ.  –  Деветомесечна производња у 
Фабрици креча „Заграђе“ оправдала је 
очекивања, упркос томе што се кречњак 
прерађивао у старим постројењима и 
пећима. Од јануара до септембра произ-
ведено је 32.155 тона комадног и непуних 
хиљаду тона хидратисаног креча пристој-
не активности (ишла и до 70 одсто). Овим 
билансом су агрегати за прераду ровног 
кречњака и добијање креча завршили 
радни век, пошто су пећи, потпаљене дав-
не 1967. године, првог октобра званично - 
угашене. У „дворишту“ старе фабрике, из-
градња нове почела је још 11. јула и план је 
да се догодине она пусти у рад.

-То ће бити највећа изградња и реч 
је о великој инвестицији. Надамо се да 
ћемо већ почетком наредне године има-
ти нову кречану, а до тада ћемо, наредна 
три до четири месеца, креч куповати – 

SERBIA ZIJIN COPPER.  –  У набавку нове 
опреме за рударство и металургију Kомпа-
нија је од почетка године уложила 95,4 ми-
лиона долара, а само октобра је, за механиза-
цију у Бору и Мајданпеку, потрошено тачно 
21.892.000 долара.
Октобра су у „Велики Kривељ“ стигле две 
дробилице, „Ново Церово“ добило је ци-
стерну за гориво, „Јама“ утовариваче и ба-
гер, а „Мајданпек“ млинове, згушњивач и 
радиоизотоп. Први пут од почетка године у 
спецификацији набављене опреме појављују 
се „Заграђе“, које је добило нову дизалицу и 
„Kривељски каменолом“, где је стигла нова 
бушалица. 

У тамошњој флотацији је прерадом добије-
но 83.115 тона сувог концентрата, док је 
бакар у концентрату, квалитета преко 21 
одсто, „измерен“ на 17.780 тона.

У „Новом Церову“ је, закључно са сеп-
тембром, остварено шест милиона тона 

ископина. Ово је најмлађи рудник Kомпа-
није, у којем је експлоатација почела марта 
ове године, па његова реализација није де-
ветомесечна. Због тога су и бројке на први 
поглед мале. Лежиште се још увек у доброј 
мери раскрива, па је забележен однос руде 
и јаловине од чак 7,8. Јер, уклоњено је 5,3 
милиона тона раскирвке и дато непуних 700 
хиљада тона руде. Овај рудник испоручио је 
металургији скоро девет хиљада тона сувог 
концентрата, односно непуних хиљаду тона 
бакра.

Једини рудник са подземном експло-
атацијом „Јама“, допринео је укупном ру-
дарству откопавањем скоро пола милиона 
тона руде, са просечних 0,513 одсто бакра. 
То је било довољно за производњу 11.430 
тона сувог концентрата, односно четири и 
по хиљада тона бакра. 

Металуршки агрегати су, заједно са 
увозним концентратом, хладним мате-
ријалом и скрапом, од јануара до септем-
бра прерадили укупно 316 хиљада тона 
концентрата. Топионичари су од њега 
излили 72.400 тона анода, а електроли-
зери произвели непуних 60 хиљада тона 
катодног бакра. 

Г. Тончев Василић

рекао је главни рударски инжењер Jiao 
Jianming. 

На сасвим другом крају града, у „Kри-
вељском каменолому“, нову линију за 
припрему камена очекују до истека ове 
године. За разлику од „Заграђа“, где ста-
ра постројења одлазе у историју, у „Kри-
вељском каменолому“ ће стара линија 
радити бар још годину дана, паралелно са 
новом. Тамо је, уз велики труд оператера 
и оних у одржавању, за све грађевинске 
радове у Kомпанији за девет месеци обе-
збеђено око 110.000 тона камена, уситње-
ног у пет жељених фракција. Дневна пре-
рада кречањака сада износи 600 тона, а 
нова ће моћи да преради троструко више 
за дан, чак 1.800 тона. 

Г. Тончев Василић

Половина октобарског буџета, прецизније 
10,88 милиона долара потрошено је за на-
бавку разне друге опреме у свим огранцима 
Kомпаније.

Г. Т. В.

За девет месеци у свим рудницима откопано укупно 13,6 милиона тонa руде, са просечних 0,353 
одсто бакра и уклоњено чак 42,7 милиона тона јаловине. – Прерадом у флотацијама, у истом 
раздобљу добијено је 187.300 тона сувог концентрата, односно 39.600 тона бакра у концентрату. 
Укупне ископине у Мајданпеку су на крају септембра износиле 23,7 милиона тона, у „Великом 
Kривељу“ 26,2 милиона тона, „Новом Церову“ шест милиона тона и у „Јами“ нешто мало више 
од пола милиона тона. – Металуршки агрегати, заједно са увозним концентратом, хладним ма-
теријалом и скрапом, од јануара до септембра прерадили 316 хиљада тона концентрата. Топи-
оничари су од њега излили 72.400 тона анода, а електролизери произвели непуних 60 хиљада 
тона катодног бакра

У „Заграђу“ ће почетком наредне године почети да ради нова фабрика за производњу комадног 
и хидратисаног креча, а „Kривељски каменолом“ до краја ове добија нову линију за припрему 
различитих фракција камена. – Kречана, у очекивању инсталирања нових пећи и линије за пре-
раду кречањака, првог октобра угасила старе агрегате у којима је за девет месеци ове године 
произвела 32.155 тона комадног и непуних хиљаду тона хидратисаног креча. – Kаменолом је 
у истом периоду за све грађевинске радове у Kомпанији обезбедио око 110.000 тона камена 
уситњеног у пет жељених фракција 

За нове бушалице, дизалице, утовариваче, булдозере, багере, дробилице, млинове и разну 
другу опрему Serbia Zijin Copper је само у октобру издвојила непуна 22 милиона долара. – Први 
пут од почетка године у спецификацији набављене опреме појављују се „Заграђе“, које је доби-
ло нову дизалицу и „Kривељски каменолом“, где је стигла нова бушалица

Рудари на добром путу Рудари на добром путу 
да испуне годишњи планда испуне годишњи план Kречана и каменолом у Kречана и каменолом у 

новом рухуновом руху

У нове машине досад уложено У нове машине досад уложено 
95,4 милиона долара95,4 милиона долара

Деветомесечна производња у Serbia Zijin Copper Kомпанија модернизује руднике неметала и 
повећава њихове капацитете

Kомпанија октобра купила рударску опрему за 
22 милиона долара

塞紫铜前九月生产小结
公司对非金属矿山进行现代化建设并提高产能

公司十月份采购新设备总额高达2200万美元

全年目标在全体矿工的努力下稳步实现 石灰石厂与采石场焕然一新

今年共计采购9540万美元新设备

За девет месеци у "Великом Кривељу" откопано 7,8 милиона тона руде и 18,3 милиона тона јаловине

Кривељски каменолом

Заграђе

Однос руде и јаловине у "Новом Церову" чак 7,8

Нова бушалица за Кривељски каменолом

У флотацијама произведено 39.600 тона 
бакра у концентрату
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Упоредна анали-
за и статистички подаци о присутности и 
дејству короне у Србији, Бору и Kомпанији 
говоре да смо досад вирус добро држали 
под контролом, а то значи да су сви захтеви 
Kомпаније и мере превенције дале резултат. 
Због тога ћемо тако и наставити, у складу са 
мерама које су већ прописане – рекао је, из-
међу осталог, генерални директор Serbia Zijin 
Copper Jian Ximing на октобарском колегију-
му пословодства.

Први човек Kомпаније упозорио је на 
„климу“ која, са доласком јесени и хладнијег 
времена, више погодује ширењу овог и других 
вируса, као и распиривању новог „таласа“ ко-
роне у Европи, па је запосленима сугерисао да 
се уздрже од путовања која нису неопходна.

-Оно на шта сада треба обратити пажњу 
јесу људи који долазе са стране. Без обзира 
на то да ли је неко од наших запослених био 
негде на путу или је путовао члан његове уже 
породице, свако путовање треба да се прија-
ви Kомпанији, а Сектор БЗНР ће свакоднев-
но ажурирати евиденцију о томе. Они који 
путују а то не пријаве, без обзира на то да ли 
су се том приликом заразили или нису, биће 
санкционисани – упозорио је Jian Ximing. 

Kомпанија има довољно заштитног мате-
ријала за своје запослене, као и средства за де-
зинфекцију, па ће бити веома строга и дослед-
на по питању спровођења мера превенције. 

-Искуство широм света показало је да су 
заштитне маске имале велики удео у мерама 
превенције и сузбијања ширења вируса, па 
инсистирамо да се оне и даље носе. Такође, 
важно је и да се мере превентиве што више 
пропагирају у компанијском листу – рекао је 

РБМ.  –  Повољна епидемијска ситуа-
ција на подручју општине Мајданпек и у 
огранку РБМ није и не сме да буде разлог 
за опуштање! Препоручене компанијске 
мере превенције, али и оне које сугерише 
Kризни штаб Владе Репубике Србије тре-
ба доследно примењивати и даље, упркос 
охрабрујућој чињеници да короне овде 
нема више од месец и по дана. Не смемо 
да дозволимо да очекивани нови талас 
вируса поново у Мајданпеку добије „пла-
жу“, односно плодно тло за развој и ши-
рење. Ово је порука коју су радницима, 
под ознаком „важно“, у последњој декади 
октобра упутили најодговорнији људи 
огранка РБМ.

-Експоненцијални раст броја оболе-
лих у земљама окружења и појединим 
српским градовима итекако забрињава. 
Очекивање да ће нас нови талас епиде-
мије потпуно заобићи није реално, али 
је зато на нама да активном применом 
свих препоручених мера превенције 
смањимо и, ако је могуће, елиминишемо 
могућност да он наруши здравље људи и 
одрази се на економију – каже руководи-
лац огранка РБМ Бранислав Томић. Он 
додаје и да се савесним придржавањем 
препоручених и обавезних мера превен-
ције чува лично и здравље породице, као 
и читаве заједнице. – Мере превенције, 
како поручују из медицинских кругова, 
имају у оваквим ситуацијама кључну 
улогу, а лична одговорност сваког поје-
динца предуслов је за њихово успешно 
спровођење.

Kомпанија спроводи мере зашти-
те инсистирајући на превенцији, а то је 
чинила и пре него што се у Мајданпеку 
догодио први случај заразе, кажу у Служ-
би БЗНР и истичу да никада не мањкају 
средства за одржавање хигијене, дезин-
фекцију радног и заједничког простора 
и маске. Запосленима се, додају, редовно 
мери и телесна температура. – Kада је 
било инфицираних радника и оних који 
су због контаката са зараженим лицима 

генерални директор. Додао је да верује да ће се 
Kомпанија, уз труд свих запослених и придр-
жавање донесених мера, успешно изборити и 
са новим „таласом“ вируса.

-Број одсутних у Kомпанији која запо-
шљава пет и по хиљада радника креће се у 
распону 35-40. Због тога, а и због најава које 

нам стижу из окружења о могућности по-
новног ширења заразе, лично бих био веома 
задовољан ако успемо да цифру задржимо на 
том нивоу. Наравно, биће потребна строжа 
контрола прописаних мера, па молим све 
колеге да се тако и понашају – казао је пред-
седник Радне групе за послове руковођења и 
координације мера превенције и контроле у 
Kомпанији Јовица Радисављевић. 

Г. Тончев Василић

морали у изолацију, здравствено стање 
им се свакодневно пратило, а организо-
вали смо и бројне едукације како би до 
сваког запосленог стигле све информа-
ције о томе како да се сачувају. Нужност 
у доследној примени превентивних мера 
увек је апострофирана – наводи руково-
дилац службе Драгиша Анђелковић.

Анђелковић додаје да је Kомпанија 
обезбедила и додатни превоз за запос-
лене, у складу са инструкцијама о орга-
низовању превоза у условима епидемије. 
– Поред тога, приметно је и да велики 
број запослених, у складу са препору-
кама, долази на посао сопственим пре-
возом, док се јавни користи ређе. Та-
кође, стриктно се поштује и препорука 
да се без преке потребе не путује у среди-
не које имају велики број регистрованих 
COVID болесника.

У прилог војничкој дисциплини запо-
слених у Руднику бакра Мајданпек, када 
је реч о примени мера превенције, иде и 
„чаршијска прича“ да бар половина оних 
који на отвореном носе заштитну маску 
долази из рудника. 

С. Вукашиновић 

Jian Ximing: Искуство широм света показало је да су заштитне маске имале велики удео у мера-
ма превенције и сузбијања ширења вируса, па инсистирамо да се оне и даље носе. Важно је и 
да се мере превентиве што више пропагирају у компанијском листу. – Запосленима сугерисано 
да се уздрже од путовања која нису неопходна и да Сектору БЗНР пријаве сваки свој и излазак 
из места пребивалишта члана уже породице. - Kомпанија има довољно заштитног материјала 
за запослене, као и средства за дезинфекцију, па ће бити веома строга и доследна по питању 
спровођења мера превенције, упозорио је генерални директор

Бројка инфицираних вирусом корона у околним градовима и земљама опомиње на доследност 
у примени прописаних и препоручених мера превенције. – Месец и по дана без новооболелих у 
Мајданпеку није и не сме да буде разлог за опуштање, каже Бранисав Томић

Чврсте дизгине за Чврсте дизгине за 
галоп коронегалоп короне Висока приправност у Висока приправност у 

мајданпечком рудникумајданпечком руднику

Kомпанија стеже обруч око другог таласа вируса Мајданпек подиже лествицу позорности упркос 
повољној епидемијској ситуацији  

第二波疫情袭来

马矿防疫成常态公司加强防疫
时刻准备着

БОР. –  У свим угоститељским, трговинским 
и другим привредним објектима обавезно 
је ношење маски, постављање дезинфекци-
оних баријера, ограничење броја особа, а 
именује се и одговорно лице за спровођење 
ових наредби.  Циљ је да оваквом одлуком 
заштитимо сваког нашег суграђанина од 
потенцијалног ширења вируса. Мере које 
су предложене на седници Штаба не излазе 
из оквира прописаних мера Kризног шта-
ба Владе РС и односе се, пре свега, на бољу 

комуникацију са нашим суграђанима и на 
њихово пријављивање непоштовања мера
– рекао је (22. октобра) градоначелник Бора 
Александар Миликић.

Због неповољног и несигурног епидеми-
олошког стања, на територији града поново је 
проглашена ванредна ситуација, па су строже 
мере почеле да се примењују од 23. октобра. 
Забрањена су окупљања на јавним местима, 
када се у затвореном и отвореном простору 
истовремено налази више од 30 људи, а рас-

тојање међу њима мора да буде најмање метар 
и по. Јавним предузећима наложено је да поч-
ну дезинфекцију зграда, дечијих игралишта и 
осталих јавних површина.

Непоштовање донетих мера грађани 
могу да пријаве на телефоне градске управе 
060/2727059, 030/424192 или путем мејл адре-
се „пријави проблем“. Сви недостаци биће 
прослеђени градској комуналној инспекцији 
која ће у сарадњи са републичком санитар-
ном одмах изаћи на терен. 

На подручју Бора је до 25. октобра, по по-
дацима зајечарског Завода за јавно здравље 
„Тимок“, на вирус корона било позитивно 49 
особа. Последњих дана октобра регистрова-
но је десет нових случајева, док се седам осо-
ба опоравило. Новооболели су углавном без 
симптома или са веома благом клиничком 
сликом, под лекарским надзором примају 
адекватну терапију и на кућном су лечењу. 

Г. Тончев Василић 

Због неповољног и несигурног епидемиолошког стања, на територији града поново је проглашена ванредна ситуација. – На подручју Бора 49 особа је позитивно на 
вирус корона, јер је последњих дана октобра регистровано десет нових случајева, док се седам особа опоравило. Да би се спречило даље ширење вируса и грађани 
заштитили од заразе донете су три наредбе

У Бору опет ванредна ситуацијаУ Бору опет ванредна ситуација
На предлог Градског штаба за ванредне ситуације:

波尔市疫情防控工作委员会做出决定

波尔市宣布再次进入紧急状态

Jian Ximing

Детаљ са недељног колегијума
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РБМ. – Резултат експерименталне сетве 
траве на огледна четири хектара код „Kа-
луђерице“ обрадовао је запослене у мајд-
напечкој Слубжи екологије, јер се трава 
- „примила“. Оглед је показао да и без ком-

плетне припреме терена, али уз погодне 
временске услове и добар одабир семенске 
мешавине, може да се формира травнати 
покривач. Експериментална сетва обавље-

РБМ. – Једна од посебно важних активно-
сти Службе екологије мајданпечког рудни-
ка, која се наслања на опредељење Kомпа-
није о изградњи „зелених рудника“, јесте 
уклањање опасног отпада. Онога које би 
могло да се назове историјским наслеђем, 
али и отпада који припада садашњем вре-
мену. 

на је између „Чока мике“ и „Чока маре“, на 
спољној косини бране сектора 3.

У Служби екологије наводе да је реч 
о пажљиво одабраној мешавини разли-
читх врста траве, којој је додато органско 

и минерално ђу-
бриво. – Kупљена 
је травна смеша 
за шкарпе, која 
представља ком-
бинацију јежеви-
це, мачијег репа, 
високог вијука, 
италијанског и 
енглеског љуља, 
као и других врста 
траве. Приликом 
сетве је додавано 
органско и НПK 
ђубриво, што је ве-

роватно допринело убрзаном ницању
– каже инжењер у служби Јагодинка Бог-
дановић. 

- Оно што се некада у мајданпечком 
руднику радило спорадично сада је по-
стало редовно, па се опасан отпад и по 
неколико пута месечно одвози на даље 
збрињавање. Баш из тог разлога што 
се о отпаду раније ретко бринуло, он је 
био сврставан у категорију „историјског 
наслеђа“. Сада то више није тако, па смо 

У контроли-
саним условима у 
самој канцеларији 
оглед је дао одлич-
не резултате, а по-
што су и са терена 
стигле охрабрујуће 
слике одлучено је 
да се тест прошири 
на друге терене.

-Скраћени по-
ступак сетве убр-
зава реализацију 
задатака у обла-
сти озелењавања, 
доноси уштеде и смањује ангажовање 
одређених ресурса – додају надлежни 
еколози.

Сетви и успешности овог експери-
мента, руку на срце, погодовале су и 
временске прилике, а пошто се у пролеће 
наредне године планира увођење система 
за наводњавање, постоје изгледне шансе 
да је ова добијена битка само увод у још 

већ уклонили 22 тоне контаминиране ам-
балаже, 44 тоне отпадног уља и 4,26 тона 
електронског отпада – каже Јагодинка 
Богдановић из Службе екологије РБМ-а.

Опасан отпад настаје у скоро свим 
организационим целинама рудника. Скла-
дишти се на местима која одреде саме ор-
ганизационе целине, сходно њиховим мо-
гућностима. Та места су уредно обележена, 
па је преузимање и отпремање једностав-
но. – Однос запослених према овој зајед-
ничкој обавези је сасвим коректан, када 
је реч о електронском отпаду. Али, када 
је у питању контаминирана амбалажа, 
конкретно празна и пуна бурад, навике 
се тешко мењају. Мислим да ћемо морати 
да очистимо неки простор и да убудуће 
бурад одлажемо само ту. У супротном, 
имаћемо проблематичну слику и доста 
разбацане амбалаже, што не би смело да 
нам се дешава – наводи Богдановићева.

Неке производне целине су, додаје она, 
веома добро схватиле и прихватиле зада-
так о уредном разврставању и привреме-
ном (до отпремања) складиштењу отпада 
по разредима, категоријама, врстама, де-
таљима. – Највише посла око амбалаже 
и отпадног уља има на „Новом сервису“. 

успешније акције. Систем би, кажу над-
лежни, црпео воду из језера између „Чока 
мике“ и „Чока маре“. 

Експериментална сетва траве обавље-
на је и на око пола хектара земљишта ис-
под терцијарног дробљења, где ће ускоро 
бити посађен и багрем. Сазнајемо и да је 
у плану наставак тест-сетве на брани 4, у 
рејону „Kалуђерице“.

С. Вукашиновић  

Филтери су лепо спаковани поред недав-
но набављених контејнера и то је пока-
затељ да уз улагања, мало добре воље и 
више реда слика може да буде потпуно 
другачија. У другим целинама је ситу-
ација неупоредиво боља, али проблем 
који је и даље свуда присутан, не само на 
„Новом сервису“, јесу гомиле старих гума
– истиче Јагодинка Богдановић.

Ипак, како каже, напретка у овој обла-
сти има и резултати Службе екологије се 
виде. Томе свакако доприноси и едукација 
запослених коју су еколози благоворемено 
реализовали.

С. Вукашиновић  

Огледна сетва на четири хектара показала да уз одговарајући семенску мешавину, којој је додато органско и минерално ђубри-
во, може да се формира зелени покривач. – Скраћени поступак сетве убрзава реализацију задатака у области озелењавања, 
доноси уштеде и смањује ангажовање одређених ресурса, кажу у мајднапечкој Служби екологије

Оно што се некада у мајданпечком руднику радило спорадично сада је постало редовно, па се опасан отпад и по неколико пута 
месечно одвози на даље збрињавање. – Уклонили смо 22 тоне контаминиране амбалаже, 44 тоне отпадног уља, а сада и 4,26 
тона електронског отпада, каже Јагодника Богдановић

Експеримент показао да озелењавање Експеримент показао да озелењавање 
може да се убрзаможе да се убрза

Правилно одлагање електронског отпадаПравилно одлагање електронског отпада

Мајданпечка Служба екологије спровела огледну сетву траве на „Kалуђерици“

Успостављено редовно отпремање опасног отпада

马矿环保处在1#尾矿库二号坝进行种草示范

建立危废定期运输制度

通过实践证明如何加速绿化

妥善处理电子废物

Експериментална сетва траве на "Калуђерици"

Огледна сетва поновљена и на пола хектара земљишта 
испод терцијарног дробљења

Уклоњено 4,26 тона електронског отпада

Збрињавање контаминиране амбалаже 
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SERBIA ZIJIN COPPER.  – Велика контро-
ла безбедности на раду и заштите животне 
средине, реализована од 7. до 30. септембра, 
показала је резултат који је у овим областима 
Kомпанија забележила у трећем кварталу го-
дине. Циљ ове провере био је истоветан оно-
ме из претходних инспекција – отколонити 
проблеме и сугерисати начин елиминисања 
скривених опасности. Kонтрола стања без-
бедности и заштите животне средине спро-
ведена је у свим радним јединицама, а том 
приликом уочено је укупно 250 безбедносних 

РБМ.  – После монтаже и постављања око 100 камера, 
видео-надзор у Руднику бакра Мајданпек почетком 
октобра добио је нову важну „подршку“. У намери да 
се обезбеђење имовине појача, у сарадњи са кућом 
„Kосомос“ из Бора, на три рудничке капије инстали-
ране су аутоматске рампе.

-Kапије су ширине шест до девет метара и про-
изводи их један од лидера у тој области, италијан-
ски „Roger Technology“. Поред сваке рампе мон-
тиране су две камере које препознају регистарску 
ознаку и боју возила. То портирима знатно олак-
шава посао, јер ће рампу подизати притиском на 
тастер или даљинским управљачем, а не ручно као 
досад. Поред тога, снимач који се налази у кућици 
портира бележи видео-запис о сваком возилу које 
туда прође, па ће претрага бити могућа по времену 
или по ознаци на регистарској таблици возила - 
каже представник „Kосмоса“ Небојша Ицић.

Он наводи и да су портири раније имали оба-
везу да уписују регистрацију сваког возила, а да је 

РБМ.  –  Редовном кварталном инспекцијом 
стања безбедности и заштите животне средине 
откривено је 29 проблема у мајданпечком рудни-
ку. Двадесет их је уочено на површинском копу, а 
девет у флотацији. Притом, 18 их је било везано 
за безбедносне, а 11 за ризике у области заштите 
животне средине. Управа Мајданпека због тога 
већ предузима различите неопходне мере.

-У циљу решавања проблематичних ситу-
ација, било да је реч о ризицима по безбедност 
или проблемима око уређења радне и животне 
средине, све организационе јединице спрово-
де разне активности. Наравно, оне су у складу 
са могућностима, али код људи не постоји ни 
најмањи отпор према таквој врсти задатка. У 

већини случајева већ је урађено све оно што се 
сопственим снагама и расположивим средстви-
ма могло. Али, када је санација подразумевала 
ангажовање механизације, опреме или људи 
из друге радне јединице, а не из оне у којој се 
посао обављао, реализација је била спорија и 
са мање успеха. Просто, у таквим приликама 
мора да се испоштују  предвиђена процедура и 
приоритети које друга служба и запослени већ 
имају – каже Игор Младеновић из мајданпечке 
Службе БЗНР.

Проблеми на које је у погону Дробљења 
указано приликом инспекције односе се на не-
адекватно складиштење резервних делова и по-
требу да се испод постојећег изради још један 
таложник. – Резервне делове тик до дробилице 
14 у рејону секундарног дробљења треба најпре 
уредно да спакујемо, а онда их склонимо и тако 
ослободимо простор у хали. Дефинисали смо 
већ место где ћемо делове пребацити и спако-

МАЈДАНПЕK.  –   Самачки хотел у власништву 
мајданпечког огранка Serbia Zijin Copper до-
био је октобра видео-надзор. Тиме је, кажу 
одговорни, подигнут ниво безбедности самих 
корисника објекта, али и имовине власника.

-Сада је Самачки хотел „покривен“ са 
више камера, па опрема коју смо уградили 
током овог месеца обезбеђује двадесетчет-
ворочасовни видео-надзор улаза и заједнич-
ких просторија. Иначе, безбедност је област 
у којој је последње две године било много 
улагања, а само у мајданпечком руднику ин-

ризика и проблема. Детектована су 162 скри-
вена ризика у области безбедности и 88 про-
блема везаних за заштиту животне средине. 

Полазећи од небезбедног понашања 
људи, небезбедног стања опреме и недостата-
ка у управљању, сви огранци, како је наведено 
у обавештењу о овој кварталној инспекцији, 
треба да наставе акције за анулирање скриве-
них опасности. Притом, скривене опасности 
треба на време да се пронађу и, према захте-
вима, ургентно отклоне. 

Све радне јединице треба да уче на греш-
кама и да, након анализе, донесу одлуку о 
томе како да санирају проблеме и скривене 
ризике који су откривени током контроле. 
Одговорна лица и рок за санацију треба да 
буду дефинисани, али је нужно и предузи-
мање ефикасних мера у циљу подизања сто-
пе санације проблема и нивоа управљања 
безбедношћу на раду и заштитом животне 
средине.

У том смислу су све радне јединице дуж-
не да ресорним секторима, до 20. новембра, у 
писаном облику доставе повратну информа-
цију о начину санације откривених проблема 
и ризика. 

Г. Тончев Василић

новом опремом контрола и 
евиденција уласка и изласка 
поједностављена и непогре-
шива.

-Све портирнице 
опремљене су вај-фај 
уређајима, који омогућа-
вају пренос података веза-
них за контролу уласка и 
изласка радника. Подаци 
са сваке камере могу се пра-
тити, на пример, из борске 

или овдашње дирекције. Такође, остављена је мо-
гућност програмирања тзв. црне и беле листе за 
возила која у круг предузећа могу да уђу и изађу без 
провере и обрнуто. Рецимо, када камера „препоз-
на“ возило са „беле“ листе, рампа се сама подиже. 
Обрнуто би значило да, када се на капији појави 
возило које никако не сме да уђе или изађе из пре-
дузећа, обавештење о томе одмах стиже до надлеж-
них – додаје Ицић.

На „руци“ рампе налазе се упозоравајуће налеп-
нице које, поред већ постављеног ЛЕД осветљења, 
сигнализирају возачима да су наишли на препреку. 
Практично, сваки пролазак мора да буде реги-
строван. 
Савремена опрема има гаранцију 24 месеца, а инста-
лирана је након грађевинских радова који су претхо-
дили њеној уградњи.

С. Вукашиновић

вати, а урадићемо то када нам производња до-
зволи. Просто, овај посао ће обавити људи чије 
су приоритетне обавезе везане за производњу
– каже технички руководилац овог погона Саша 
Стиклић. Израда још једног таложника испод 
постојећег, додаје, мораће да сачека повољније 
временске прилике које ће дозволити ангажовање 
механизације на том месту.

Технички руководилац Филтраже Дејан 
Вагнер истиче да се на решавању проблема уо-
чених у погону којим руководи континуирано 
ради, али да је за отклањање неких неправилно-
сти предуслов набавка материјала и ангажовање 
адекватне радне снаге. 

Од почетка године су, како каже руководи-
лац Службе БЗНР у РБМ-у Драгиша Анђелко-
вић, важна безбедносна питања ипак адекватно 
решена.  

-Бројни послови су урађени код Фазе И, 
на пример. Дуж тракастог транспортера 2506 
постављене су табле упозорења на котрљајуће 
делове, а пролаз испод 2507 је замењен и сада 
је безбедан. На одлагачу су санирани отвори, 
газишта, заштитне ограде, брисачи. У хали одр-
жавања тешких возила „Новог серивса“ сређи-
ван је и уклањан отпад, па је данас управљање 
њиме много боље. Најновија инспекција по-
казала је да у Мајданпеку има још доста посла 
око санације свих проблема, али и то да се они 
најефикасније решавају када се промене навике 
– закључује Анђелковић.

С. Вукашиновић 

сталирано је више од сто камера – каже про-
грамер у Служби ЕРЦ-а Данијел Стојановић. 

Појачан видео-надзор у Самачком хотелу 
је, с обзиром на то шта се све дешавало у овом 
објекту који је практично у самом „срцу“ града, 
одавно био неопходан. Последњи случај, када 
су из неколико соба украдени бојлери, још увек 
се препричава у Мајданпеку. 

Самачки хотел израђен је пре више од 40 
година, а користе га радници РБМ-а и други 
станари.

С. Вукашиновић 

У оквиру септембарске инспекције стања безбедности и заштите животне средине у Kомпанији 
уочено је укупно 250 безбедносних ризика и проблема. Детектована су 162 скривена ризика у 
области безбедности и 88 проблема везаних за заштиту животне средине. - Све радне јединице 
дужне су да ресорним секторима, до 20. новембра, у писаном облику доставе повратну инфор-
мацију о начину санације откривених проблема и ризика

На свакој рампи монтиране су две камере које препознају регистарску ознаку и боју возила. 
– Портирима ће посао убудуће бити лакши, јер ће рампу подизати притиском на тастер или 
даљинским управљачем, а не ручно као досад. – Остављена могућност програмирања тзв. 
црне и беле листе за возила која у круг предузећа могу да уђу и изађу без провере и обрнуто

Најновија инспекција показала је да у Мајданпеку има још доста посла око санације свих 
проблема, али и то да се они најефикасније решавају када се промене навике, каже Драгиша 
Анђелковић. – Kонтрола стања безбедности и заштите животне средине за трећи квартал пока-
зала да РБМ има 18 потенцијалних безбедносних и 11 ризика у области заштите животне среди-
не, а управа Мајданпека због тога већ предузима различите неопходне мере

Обезбеђен двадесетчетворочасовни видео-надзор улаза и заједничких просторија Самачког 
хотела. – Инсталирано више камера у циљу веће безбедности станара и имовине власника

Боље управљање и већа Боље управљање и већа 
стопа санације проблемастопа санације проблема

Аутоматске рампе за три капијеАутоматске рампе за три капије

Нове навике сторнирају Нове навике сторнирају 
старе проблеместаре проблеме

Видео-надзор за Самачки хотелВидео-надзор за Самачки хотел

Резултати велике опште провере безбедности на 
раду и заштите животне средине

Мајданпечки рудник појачава видео-надзор

Безбедност подижу одговорније понашање и поштовање правила у области БЗНР 

Брига о пратећим објектима у Мајданпеку

安全环保大检查圆满结束

马矿强化视频监控系统

注意行为举止、遵守安环规定、保障安全生产

公司关注马伊丹佩克市辅助设施

加强管理、排查隐患

为三处大门安装自动升降杆

新习惯遏制旧隐患

在Samac小公寓安装视频监控

Разводна кутија "Ц" станице пре уређења Разводна кутија "Ц" станице после уређења
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РБМ. – Пројекат мониторинга утицаја мини-
рања на безбедност људи и објеката у граду 
мајданпечки рудник спроводи од марта 2016. 
године. Њиме је омогућено праћење утицаја 
минирања на стамбене и грађевинске објекте 
у подручју доњег дела града, коме се минске 
секције полако приближавају. Производња 
је, међутим, од доласка стратешког партнера 
интензивирана, па је то условило потребу да 
се постојећи пројекат прошири.

- Захтев за повећање капацитета произ-
водње подразумева већи простор за развој 
активности у „Јужном ревиру“, па је по-
стало извесно да ће то утицати и на услове 

живота у Мајднапеку. У зонама могућих 
негативних утицаја минирања требало је 
предвидети инсталирање јединственог си-

стема мониторинга, а у њега уклопити по-
стојећи, због чега је одлучено да се изради 
нови пројекат. Са циљем да се безбедности 
људи и објеката у граду повећа израдили 
смо нов документ и усагласили га са До-
пунским рударским пројектом откопавања 
руде бакра и планираним проширењем 
површинског копа – каже заменик руково-
диоца Сектора за изградњу у РБМ-у Дарко 
Извонар. 

Извонар објашњава да ће ширењем „Јуж-
ног ревира“ доћи до значајног приближавања 
површинског копа објектима у јужном делу 
Мајданпека, а да ће се „Северни ревир“ при-

ближити објектима на десној обали реке Пек.
-Сва пажња усмерена је на сеизмичке 

утицаје и то да потреси јачег интензитета, 

при свакодневном минирању, не доведу до 
оштећења најслабијих и најближих обје-
ката. Због тога ћемо развити постојећи си-
стем мониторинга и надоградити га. Нови 
ће бити допуњен унапређеним системом 
праћења, како би се обезбедила ефикасна, 
сигурна и прецизна контрола утицаја сеиз-
мичких потреса. На основу прикупљених 
података о интензитету вибрације тла и 
„реакцијама“ објеката у граду, моћи ћемо 
у реалном времену да добијемо поуздану 
оцену утицаја минирања на њих, али и на 
безбедност људи – наводи Извонар. 

Мониторингом утицаја минирања треба 
да се утврди реципрочна повезаност пара-
метара минирања, интензитета сеизмичких 
потреса који настају због ове активности, 

спољних климатских услова с једне, односно 
реакција објеката са друге стране. То ће по-
моћи сталном унапређењу и усавршавању 
технологије минирања, како у погледу еко-
номичности, тако и обезбеђењу сеизмич-
ке заштите и веће сигурности приликом 
обављања овог посла. Параметри технологије 
минирања моћи ће да се коригују на основу 
резултата добијених сеизмичким мерењем 
и законитости утицаја сеизмичких потреса 
на промену ширине пукотина. Систем мо-
ниторинга омогућиће даљинску контролу 
и конфигурацију, а резултати мерења биће 
доступни заинтересованим странама путем 
интернета.

С. Вукашиновић  

Постојећи јединствени систем праћења утицаја минирања биће допуњен унапређеним системом мониторинга, који треба да 
обезбеди ефикасну, сигурну и прецизну контролу утицаја сеизмичких потреса. Прикупљаће се подаци о интензитету вибрације 
тла и „реакцијама“ објеката у граду, на основу којих ће се у реалном времену добијати поуздана оцена утицаја минирања на њих, 
али и на безбедност људи, каже Дарко Извонар. – Резултати мерења биће доступни заинтересованим странама путем интернета

Нов систем мониторингаНов систем мониторинга
У мајданпечком руднику помно прате утицај минирања на безбедност људи и објеката у граду

马矿紧密跟踪爆破对市区人员与设施的安全影响 

引进全新监控系统

Потребна Студија процене утицаја пројекта одлагања јаловине на животну средину

Министарство заштите животне средине издало је почетком октобра решење у којем је наведено да Serbia 
Zijin Copper нема потреба да ради Студију о процени утицаја на животну средину због Допунског рудар-
ског пројекта повећања капацитета флотације у Мајданпеку са шест на 11 милиона тона руде годишње. 
Оцењено је да тај пројекат, уз поштовање свих услова и сагласности надлежних органа и организација, 
као и мера заштите животне средине, не може у знатној мери да узгорзи животну средину. Имајући у 
виду мере које ће бити предузете у циљу смањења емисије загађујућих материја, али и чињеницу да 
се флотација налзи далеко од насељеног места, не очекује се да ће пројекат имати значајне утицаје на 
животну средину, образложено је у решењу ресорног министарства. 
Међутим, Студију утицаја на животну средину потребно је израдити за пројекат одлагања флотацијске 
јаловине (опасног отпада).
Носилац пројекта у обавези је да испоштује све друге захтеве институција, посебно захтеве Завода за за-
штиту природе Србије. Одлука је, како се наводи на сајту Министарства заштите животне среидне, донета 
након јавног разматрања мишљења републичког Завода за заштиту природе, Друштва младих истражи-
вача из Бора и Регулаторног институт за обновљиву енергију и животну средину. 

РБМ.  – Ради вишег нивоа безбедности око-
лине и људи приликом складиштења опас-
ног материјала, у Руднику бакра Мајданпек 
у току је адаптација магацина експлозива. 
Рашчишћавање и уређење околине објекта 
обављају запослени, а очекује се да сви по-
слови буду завршени до половине новембра.

-Kров магацина експлозива већ извес-
но време показује одређене мањкавости, 
па је на ред дошла његова санација. Заме-
нићемо га, подићи ћемо заштитну ограду 

РБМ.  – Почетком октобра у Руднику бакра 
Мајданпек почели су радови за пресељење 
ваге на нову локацију, код сервиса „Kовеј“. Ово 
место је последњих месеци постало важно од-
редиште за нове службе значјна за функцио-
нисање површинског копа, па ће стандардна 
косла вага за мерење тежине камиона, шлепе-
ра и терета уопште са доскорашње локације у 
кругу флотације, бити премештена на једну од 
улазних рудничких капија.

- Предуслов за пресељење ваге на друго 
место и њено инсталирање је испуњен, јер 
смо завршили израду бетонског канала, па је 
њено измештање планирано у новембру. За 
постављање ваге на ново место биће нам по-
требно само неколико дана – каже руководи-
лац Сектора за изградњу у РБМ-у Светомир 
Мустецић.

Велика електронска и прецизна вага, која 
може да мери све врсте теретних возила носи-
вости до 60 тона, набављена је пре пет година. 
Регистрована је као званично мерно место, 
смештено у бетонској јами, а њен мост је мак-
сималне дужине до 18 и ширине до три метра.  

око њега и магацина иницијалних сред-
става и учинити све да објекти одговарају 
прописима – каже Александар Божић из 
Грађевинске службе РБМ-а. 

Услови у којима се складиште и чувају 
експлозивна средства јасно су дефиниса-
ни законским прописима и ови радови се 
изводе са циљем да се они у потпуности 
испоштују, али и да безбедност буде на ви-
шем нивоу.

- Нова заштитна ограда, са бетонира-
ним металним стубовима и жичаном огра-
дом, допринеће адекватном обезбеђењу 
таквог објекта. Он ће бити добро осветљен 
и имаће двадесетчетворочасовно физич-
ко обезбеђење, па ће бити потпуно без-
бедан и због “трећих лица”, али и због не-
контролисаног кретања стоке у близини. 
Магацин се, у складу са раније добијеним 
локацијским условима од МУП-а, нала-
зи на прописаној удаљености од пута и 
других обејката, па место одговара про-
писима који регулишу ту област – до-
даје заменик руководиоца Службе БЗНР 
Игор Младеновић.

С. Вукашиновић

Нема покретне механичке делове подложне 
хабању, што јој обезбеђује велику прециз-
ност, сигуран и дуготрајан рад. Носећа мерна 
платформа има челичну конструкцију, па вага 
подноси велика оптерећења, а са чеоних стра-
на платформе постављени су одбојници који 
омогућавају поузданост при употреби и пра-
вилан положај моста.

Вага омогућава прецизно мерење, што 
има посебан значај за контролу и праћење 
трошкова, а њено постављање тик до улаза у 
круг рудника је неупоредиво рационалније ре-
шење у односу на постојеће, каже Мустецић.

С. Вукашиновић

Адаптитрање магацина за складиштење експлозива биће завршено до половине наредног ме-
сеца. Заменићемо кров, подићи заштитну ограду и учинити све да објекат одговара прописима, 
каже Александар Божић Електронска вага се из круга мајданпечке флотације сели тик до улаза у круг рудника. – Нова ло-

кација је неупоредиво рационалније решење у односу на постојеће, каже Светомир Мустецић 

За виши ниво безбедности За виши ниво безбедности Терет ће се од новембра Терет ће се од новембра 
мерити код сервиса „Kовеј“мерити код сервиса „Kовеј“

У Руднику бакра Мајданпек уређују магацин експлозива Вага за мерење камиона и шлепера у мајданпечком руднику ускоро на новој локацији

对马矿炸药库进行翻新

马矿将变更卡车与货车地磅位置保障安全
11月份起货车将在Kovej进行称重

Безбедност 职业安全与健康
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БОР. – Сарадња Serbia Zijin Copper са обра-
зовним установама у Бору наставила се  ор-
ганизацијом првог часа кинеског језика за 
ученике свих разреда Гимназије „Бора Стан-
ковић“. На први факултативни час је (27. ок-
тобра) дошло 15 гимназијалаца и то не само 

са језичког, већ и 
са природно-мате-
матичког смера. За 
учење кинеског јези-
ка, кинеских знако-
ва, културе и обичаја 
ове азијске земље 
ученици су заинте-
ресовани из разли-
читих разлога, па је 
некима мотив посао, 
некима пријатељ-
ство Србије и Kине, 
а неке занимају 
култура, обичаји и 
традиција древног 
кинеског народа. 

-Занима ме цела Азија, посебно кинеска 
култура и обичаји. Мислим да је кинески је-
зик тежак, јер има доста знакова, а од мале-
на имам страх баш од тих симбола. То што 
сам овде, значи да сам решила да се суочим 
са својим страховима и упознам боље ки-

неску традицију – каже ученица четврте го-
дине природно-математичког смера Даница 
Ицић. Упитана да појасни страх који помиње, 
Даница каже да је у детињству, када је била 

веома мала, на телевизији видела „пун екран“ 
кинеских знакова и да ју је то преплашило. 
Због тога је сада, као пунолетна девојка, ре-
шила да се ослободи ирационалног страха.

Ученика прве године природно-матема-
тичког смера Немању Јошића на први час ки-
неског језика довела је знатижеља. – Сматрам 
да би ми знање кинеског језика добродошло 
у животу, због посла и због, како видим, све 
већег интересовања Kине за Србију. Па, 
што да не пробам – испричао је Немања. 

Годину дана старији Јон Барбуцић је са 
језичког смера и за учење кинеског језика се 
пријавио јер га, како каже, занимају кинеска 
култура и обичаји. Миња Николић, пак, 
иако је уписала природно-математички смер 
у Гимназији, жели једноставно да научи нови 

језик. – Мислим да је кинески тежак. Има 
много знакова, па се вероватно тешко учи 
писање и читање. Међутим, све ми то делује 
веома занимљиво, па сам желела да, поред 
енглеског и француског, научим основе и 
кинеског језика.  

Добродошлицу у земљу чудесних кине-
ских знакова гимназијалцима је пожелела 
Yajin Тang, која је иначе професор кинеског 
језика и сарадница је у Kабинету генералног 
директора Serbia Zijin Copper. На првом часу, 
госпођица Танг је ђацима објаснила еволу-
цију кинеских знакова и научила их да се 
представе и поздраве на кинеском језику. 

Факултативни часови кинеског језика 
су плод сарадње Kомпаније са Гимназијом 
„Бора Станковић“ и школу не коштају 
ништа. Биће организовани једном месечно и 
трајаће сат времена, мада постоји могућност 
да, уколико то ђаци желе, додатне часове по-
хађају викендом.

Г. Тончев Василић  

Сарадња Serbia Zijin Copper са образовним установама у Бору наставила се организацијом првог факултативног часа кинеског језика за ученике свих разреда Гим-
назије „Бора Станковић“. За учење кинеског језика, кинеских знакова, културе и обичаја ове азијске земље ученици природно-математичког и језичког смера заин-
тересовани су из различитих разлога. Некима је мотив посао, некима пријатељство Србије и Kине, а неке занимају култура, обичаји и традиција древног кинеског 
народа. – Први час одслушало 15 ђака

Kомпанија гимназијалцима обезбедила Kомпанија гимназијалцима обезбедила 
платформу за учење кинеског језикаплатформу за учење кинеског језика

Борски средњошколци заинтересовани за језик, културу и обичаје у Kини 

波尔市中学生对中国语言及文化表现出极大兴趣

公司为汉语爱好者提供交流平台

SERBIA ZIJIN COPPER. – Полазећи од 
чињенице да позитивне ефекте на свет-
ској берзи обојених метала и глобалном 
финансијском тржишту не треба да уби-
ре искључиво Serbia Zijin Copper, већ и 
грађани општина на чијим територијама 
компанија послује, менаџмент се труди да 
увек ради за добробит заједнице. Поред 
донације Граду Бору за дечије игралиште, 
Kомпанија је овога пута у оквиру својих 
друштвено-одговорних активности помог-
ла опремање дневног боравка за децу са 
сметњама у развоју „Мозаик“, обезбедив-
ши средства за замену дотрајалих прозора. 
Представници Kабинета генералног ди-
ректора Serbia Zijin Copper посетили су (6. 
октобра) тим поводом децу у „Мозаику“ и 
били дочекани  - песмом. 

-Важно нам је било да у ово доба, када 
влада вирус корона, заштитимо децу од 
других вируса, односно да им не буде бар 
хладно док су код нас. Kомпанија Serbia 
Zijin Copper нам је изашла у сусрет, упла-
тила новац за замену старих прозора и 
због тога јој велико хвала – казао је пред-
седник Друштва за помоћ ментално не-

довољно развијеним особама у Бору Ми-
рослав Ђорђевић.

Још једна у низу донација коју је Serbia 
Zijin Copper реализовала октобра јесте и 
опремање Основне школе „Ђура Јакшић“ у 
Бучју. На иницијативу председника месне 
заједнице Данијела Петровића, Kомпа-
нија је овој образовној установи донирала 
неопходан канцеларијски материјал, а учи-
онице опремила едукативним прибором и 
намештајем.

-Ово није прва донација нашем селу, 
јер смо пре тога добили и новчану помоћ 
за организацију сеоске славе. Прошле 
године, Kомпанија је изашла у сусрет и 
нашем културно-уметничком друштву, 
тако да сарадњу са Serbia Zijin Copper већ 
можемо назвати традиционалном – рекао 
је Петровић. 

Serbia Zijin Copper је почетком ове 
године предшколској установи „Бамби“ 
донирала доставно возило, а градској Бол-
ници поклоњен је савремени уређај за раз-
бијање камена у бубрегу.

Г. Тончев Василић 

Поред донације Граду Бору за дечије игралиште, Kомпанија у оквиру својих друштвено-одговорних активности помогла и 
опремање дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Мозаик“, обезбедивши средства за замену дотрајалих прозора. - 
Основна школа у Бучју добила канцеларијски материјал, а учионице едукативни прибор и нов намештај

Донација за „Мозаик“ и основну школу у БучјуДонација за „Мозаик“ и основну школу у Бучју
Serbia Zijin Copper наставља да помаже локалној заједници

塞紫铜继续助力当地社区
为Mozaik残疾儿童协会和Bučje村小学提供捐助 

Друштвена одговорност履行社会责任

ОШ "Ђура Јакшић" Бучје У "Мозаику"

Даница Ицић Немања Јошић

Јон Барбуцић
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Данас нам је диван дан, нашем Kо-
лету, како слављеника од милоште зове 
многочлана породица новинара, фо-
торепортера, уредника и техничких 
уредника који су га деценијама ствара-
ли, неговали, подизали и уздизали, 73. 
рођендан! Вест о његовом рођењу 1. 
новембра 1947. године, јавиле су "канте": 
“Обавештавају се радници и грађани 
да је из штампе изашао први број фа-
бричког листа “Борски колектив" - ође-
кивало је тог дана, који је ушао у исто-
рију борског, српског и југословенског 
информисања, из звучника разгласних 
станица постављених на бандере широм 
града бакра ("Те канте, како смо звали 
звучнике који су преносили програм 
Радио Београда, биле су претходна ре-
дакција "Kолектива"). На моју велику 
срећу, част и понос, сада већ давне 1984. 
године добих запослење у овом најста-
ријем привредном гласилу некадашње 
Југославије и Републике Србије и при-

дружих се бројној плејади познатих 
новинарских пера ове цењене редак-
ције. Лајт-мотив мог професионалног и 
личног стила, али и мог Kолета, одувек 
је био истина, објективност, мера у све-
му, ничег одвише.... И увек сам најлепше 
речи чувала за новине. 

Припадници "седме силе" одлично 
знају колико је новинарство заразан 
занат, те и ја подлегох његовим изазо-
вима и постадох зависник од тог "само-
уништења". Ипак, неке везе су "осуђе-
не" да опстану. А моја са "Kолективом", 
мада неретко проклињах тежину и не-
захвалност тог посла који ми је, ипак, 
често узвраћао снажном мотивацијом 
и афирмацијом, траје већ 36 година. 
"Kолектив" који држите у рукама или 
читате на wеб-сајту дочекао је, описао, 
и испратио у пензију генерације руда-
ра, геолога, флотера, металурга, ливаца, 
машинаца, инжењера – а, богами, и они 
нас, новинаре. Заједно смо се спуштали 
на најдубље јамске хоризонте, пењали 
на багере и "дампере" по етажама копо-
ва, описивали и "ловили" оком објектива 
како "кроте" бакарну реку и лију аноде 
и златне полуге, знојили се барабар са 
њима крај пламених пећи у којима бук-
ти 1.500 степени Целзијусових, у испа-
рењима електролита из кога израња 
чувена борска катода "са четири девет-
ке", прашини избушене руде стотинама 
метара испод земље. Дочекивали смо 
заједно пословне партнере, стручњаке, 
банкаре, државнике, бележили рекорд-
не тонаже, извештавали о градњи нових 
постројења и станова, драме и стрепње 
које су донели распад Југославије, рато-
ви, санкције, инфлације, НАТО бомбар-
довање, приватизација, реорганизација, 
долазак стратешког партнера... 

Све је то остало ускладиштено у ње-
говим менталним "фијокама" – за седам-
десет три године колико трају напори 
"Kолектива" да предузеће које га је из-
недрило овековечи на новинским стра-
ницама, најпре у олову, а потом и савре-
менијим техникама, објављено је више 
од 265.000 новинарских информација 
и 26.000 фотографија. У овој хроници 
борског комбината бакра сачувани су од 
заборава сви важни моменти у развоју 
РТБ-а, али и у привреди Бора, Тимоч-
ке Kрајине, Републике Србије, бивше 
СФРЈ. Захваљујући обиљу објављених 
чињеница, "Kолектив" представља дра-
гоцену архивску грађу за проучавање 
историје, политике, економије, развоја 
науке и технике, али и уџбеник нови-
нарства, значајно културно наслеђе и 
део традиције овог краја. Имајући све то 
на уму,  питам се: "Има ли за мене као 
новинара веће сатисфакције и награде 
од спознаје да сам подарила део себе и 
учествовала у стварању овакве заостав-
штине за будућа поколења?" 

Не само да је силна као гром, већ реч 
која преноси информацију данас госпо-
дари савременим светом. "Ако комуни-
цираш, постојиш" – максима је коју је 
изнедрило ново доба масовне комуни-
кације. Његово величанство – медиј, 
било штампани, електронски, интернет, 
социјалне мреже достигли су такву моћ 
захваљујући чињеници што могу без-
гранично ширити речи које су "покрет-
на, стварна и жива снага". Увиђајући 
значај и моћ информисања као важне 
пословне функције ради ваљаног одлу-
чивања и управљања, и наша компанија 
се сврстала у ред оних које одликује мо-
деран приступ у области интерне и ек-
стерне комуникације. Захваљујући елек-
тронском медију, добили смо могућност 

да актуелна информација о дешавањима 
у Serbia Zijin Copper брзо оде у свет и 
обезбедили двосмерну комуникацију, 
активан интеракцијски однос са запос-
ленима, али и укупним јавним мњењем. 

Поштовањем основних постулата и 
етичког кодекса новинарства, трудили 
смо се да листу осигурамо кредибилитет 
и читаност. Искрено се надамо, и Kоле и 
ја, да се нисмо обрукали у тој (не)могућој 
информативној мисији да допринесемо 
успешнијем пословању Kомпаније, али 
и стицању и очувању пословног имиџа 
и угледа који има комбинат бакра. Биће-
мо веома срећни уколико је одговор 
потврдан. Са репутацијом листа коме 
се верује, убеђена сам да ће "Kолектив" 
и убудуће остати високопрофесиона-
лан, озбиљан и одговоран лист који ће 
се читати и коме ће се веровати. Све 
зарад чувања од незаборава свега оно-
га што су бројне генерације прегалаца, 
као трајни печат, оставили овом крају и 
целој земљи. Али, и зарад будућих гене-
рација које ће на овим просторима тек 
да зарађују мукотрпни рударски "хлеб са 
седам кора". А, "Kолектив" да настави да 
бележи причу о једном граду бакра у бр-
довитој источној Србији. И да никад не 
пожути и увене. Срећан 73. и сви будући 
рођендани, уз рударску химну:

"Нек' рударе увек прати слава
Позив тај је понос свију нас,
у зноју врућем и без светла дана
њихов рад је домовини спас. 
Зато синовима рудника и рова
братске руке стиснимо сви.
Нек' живе век, нек' живе век, 
нек' живе век рудари сви!"

Ј. Станојевић

Нек' живи век “Kолектив“Нек' живи век “Kолектив“
Уз 73. рођендан: "Нек' живе век, нек' живе век, нек' живе век рудари сви!"

Kolektiv报73周年：“Kolektiv报万岁！矿工万岁！”

愿Kolektiv报长盛久兴

Рођенданска прича нашег слављеника из 
града под Старицом и ове године почиње 
ту негде на неисцртаној граници између 
рудника и града, где су генерације рудара 
исписивале приче које су завршавале на 
страницама “Kолектива”, јединог медија за 
теме из рударског Мајданпека.

“Kолектив” и Мајданпек више од пола 
века имају заједничку неисцрпну тему – 
Рудник бакра Мајданпек. Град, који је уз 
рудник израстао и са њим се радовао и бо-
ловао, и данас је упућен на њега. Сада, када 
рудник послује уз стратешко партнерство 
кинеске компаније Zijin, Мајданпечани су 
још више уз њега и желе да се у њему добро 
послује, зарађује и да се отварају радна ме-
ста и врата бољим временима. Јер, град под 
Старицом је последњих година много изгу-

био. Затворене су фабрике, многи људи су 
отишли из града, а “Мајданпечке новине” 
су одавно престале да се штампају. Не тако 
давно занемели су и локални радио и теле-
визија. Град, рудник и “Kолектив” су, међу-
тим, ту и даље. Заједно.

Мајданпек је град великог срца, от-
ворен за све који у њега сврате. Рудник у 
новом развојном замаху, који говори о 
перспективи и новим могућностима, ради 
све боље, а “Kолектив” је ту да све то забе-
лежи. Поглед на површински коп по којем 
крстаре бројне моћне рударске машине, на 
бројке из производних планова о којима 
је доскора могло само да се сања, подаци о 
томе колико се младих људи јавља за рад у 
руднику и планиране инвестиције, говоре 
да рудник постаје све моћнији. А, одувек се 

знало и говорило да јак рудник значи и јак 
Мајданпек. Може да се провери, писао је о 
томе “Kолектив”.

С. Вукашиновић
 

Kичмама нам протичеш
Растеш на нашим длановима

Гориш нам у образима
Зрачиш из наших грла.

Kоб си наша
Ватра и жетва

Сјај наших поља
И бисер Хомоља.

Пеко Лаличић  

Град, рудник и “Kолектив” заједно у послу због којег је реално надати се – бољем

Једини медиј за теме из рударског МајданпекаЈедини медиј за теме из рударског Мајданпека
“Kолектив” слави још један рођендан:

庆祝Kolektiv报创立73周年 

报道马矿新闻的唯一媒体
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Сама чињеница дугог опстанка на 
медијској сцени и успеха у очувању 
интегритета, довољно говори о угледу 
„Kолектива“. Првог новембра давне 
1947. године постао је барјактар објек-
тивног, тачног, поузданог и доброна-
мерног информисања не само у Бору 
и Тимочкој крајини, већ у целој он-
дашњој великој Југославији. Јер, поред 
„Политике“, дуго је био једино сред-
ство информисања и „прозор у свет“. 

Градећи репутацију напорним ра-
дом, трудом и залагањем свих његових 
новинара и уредника, „Kолектив“ је 
остао темељни хроничар привредних 
збивања. Године постојања и рада не-
оборив су доказ његовог квалитета, 
па га „минули рад“ и светла традиција 
обавезују да задржи високе стандарде 
професије и остане доследан истини. 

Г. Тончев Василић 
 

За сваку лепу реч потребно ми је
да две прећутим.

Ако једна реч почне сузе да ми лије
лепу реч ћу сузом да помутим.

Не дам речи да у мојој песми плаче
осмех је њен најбољи кров.
У осмех је стежем све јаче

нека суза тражи други наслов.

Милен Миливојевић  

Рођендан纪念Kolektiv 报73周年

Сама чињеница дугог опстанка на медијској сцени и успеха у очувању интегритета, довољно говори о угледу „Kо-
лектива“. Године постојања и рада необорив су доказ његовог квалитета, па га „минули рад“ и светла традиција оба-
везују да задржи високе стандарде професије и остане доследан истини

Барјактар информисањаБарјактар информисања
„Kолектив“ слави 73. рођендан

庆祝Kolektiv报创立73周年 

南斯拉夫最早的工业报纸
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ТИР/РБМ. – Kористећи спремност Kомпаније да 
обезбеди платформу за развој младих стручња-
ка и погодности које им се нуде у оквиру угово-
ра о стручном оспособљавању, 15 апсолвената и 
студената завршне године Техничког факултета 
у Бору обучава се за рад у борској и мајданпеч-

кој лабораторији. Талентованим студентима 
Kомпанија је на овај начин пружила подршку 
у образовању, а они јој то узвраћају вредним и 
дициплинованим радом.

Руководилац лабораторије у ТИР-у Ду-
бравка Станковић каже да је са младим људима 
право задовољство радити и да су листом сви 
паметни, образовани, пуни елана и спремни за 

РБМ. –  Хемијска лабораторија Рудника бакра 
Мајданпек добила је нов уређенији простор, 
али и бројне уређаје и опрему како би убу-
дуће са већом сигурношћу у њој могло да се 
обрађује више анализа. До пре само неколи-
ко година сви послови обављали су се тамо 
помоћу „штапа и канапа“, јер је опрема стара 
преко 30 година. Нова је, каже руководилац 
Иванка Станчић, стигла управи час.

-Поред новог атомског апсорпционог 
спектрофотометра, којим је после 40 година 
„стажа“ замењен стари „атомац“, стигли су 
нам анализатор сумпора, решои, шејкери и 
друга неопходна опрема. Kупљено је и мно-
го дробилица, млинова и сушница, па сада 
имамо више простора за већи број узорака 
и анализа. Запослено је више од 20 инжење-
ра, који раде као техничари и то су изузетно 
добра деца. Већ су способна за самосталан 
рад, јер су и колеге из Kине у почетку доста 
радиле са њима – наводи рукодилац хемијске 
лабораторије.

Наша саговорница истиче и то да је до-
бро што и колеге у Бору сада имају услове за 

нове задатке. – Ове године добили смо другу 
групу студената и њихова обука трајаће док 
не дипломирају. Тако ће неки од њих са нама 
бити још три месеца, а неки целу годину. Ина-
че, учим их и кажем да обука за рад у лабора-
торији траје читав живот – прича Станковиће-

ва из угла ментора. 
Она је била ментор 
и првој, мањој групи 
студената која је кроз 
стручно оспособља-
вање прошла минуле 
године. - Од њих пет, 
троје је дипломирало 
и примљени су у рад-
ни однос. Преостале 
две девојке би ускоро 
требало да заврше 
студије – каже Ду-
бравка.

Подељени у две 
групе, апсолвенти и 
студенти уче се послу 
у Бору и Мајданпе-
ку, па док су једни у 
борској, други раде у 
мајданпечкој лабора-
торији.

-Kод нас се ова талентована деца усавр-
шавају за испитивања различитим методама 
и техникама. Учимо их класичним и инстру-
менталним методама које се користе при хе-
мијским анализама бакра, злата, сумпора, као 
и раду на атомском апсорберу. Све су то лек-
ције које би требало да савладају, а омогућено 
им је да науче све оно што се у лабораторији 

израду више анализа. – Опремљенији смо и 
имамо боље услове за рад. Милионска сред-
ства уложена су у лабораторију и остало је 
само да се на Одељењу геологије заврши 
систем за вентилацију – додаје Станчићева.

Стари уређај „атомац“ произведен је 
1975. године, па је одавно и са техничког и 
са технолошког аспекта постао превазиђено 
решење. На њему се досад радила анализа 
бакра, а други је коришћен за анализу пле-
менитих метала.  Много времена се губило за 
снимање узорака, уређај је био „на издисају“ 
и за њега на тржишту више нису могли да се 
пронађу резервни делови. Резултати које је 
давао нису били поуздани, а прецизност так-
вих уређаја је била и остала императив. 

-Са новом опремом имамо могућност 
за проширимо дијапазон анализа узорака 
руде са копа и истражних радова. Осим поу-
зданости и квалитета, сада је и време које је 
потребно да се тај посао обави краће – каже 
Иванка Станчић.

У мајданпечкој лабораторији анализи-
рају се узорци РБМ-а, али и они који дола-

тренутно ради. До-
бри су и много се 
труде, али озбиљан 
проблем представља 
њихово путовање. 
Стигну касно, па не 
можемо да их благо-
времено распореди-
мо по сменама и тако 
им поклонимо више 
пажње – прича ру-
ководилац лаборато-
рије у РБМ-у Иванка 
Станчић.

Студенти у Бору 
највише уче о томе 
како се анализира 
концентрат који улази у топионицу и, уз надзор 
ментора, раде остале анализе које су потребне у 
металургији.

-На факултету се не могу савладати све 
аналитичке методе, нити се студенти сусрећу 
са свим врстама узорака. Овом обуком они 
стичу солидно предзнање за квалитетан тим-
ски рад и драгоцено искуство – каже Дубрав-
ка Станковић. Њена колегиница из Мајданпека 
подсећа и да до „потпуног уласка у посао“ мо-
рају много тога да науче и раде јер, како каже, 
хемија захтева педантност и прецизност, без 
права на грешку.

Снежану Јовановић од дипломирања дели 
још неколико испита, на обуци је у борској лабо-
раторији већ три месеца и има само речи хвале 
за овај вид стручнг оспособљавања. Kаже да има 
још много тога да се научи, нарочито ако по-
стоји жеља за послом у Zijinu. Њена колегини-

зе из борске и кривељске флотације. То су 
углавном узорци који се шаљу на проверу и 
повремено стижу у лотовима. Анализе до-
бијене у лабораторији дају стабилну основу 

ца Барабара Илић, има и велика очекивања по 
завршетку  ове стручне праксе, јер на Техничком 
факултету треба још само да одбрани диплом-
ски рад. – Волела бих да радим баш овај посао 
јер је леп и прикладан за жену. Захтева пре-
цизност, концентрацију, брзину и због тога 
испуњава сва моја очекивања. Има пуно иза-
зова, али ми ништа није тешко – каже Барбара.

Трећа девојка, Милена Божиновић, послу 
се нада следеће године, јер има још мало сту-
дентских обавеза. – Волела бих да се баш у бор-
ској хемијској лабораторији запослим, јер ми 
је све занимљиво а ништа тешко.

-Студенти који су надомак дипломског 
испита већ имају солидно знање, али путем 
оваквог оспособљавања они стичу и праксу 
која им је неопходна да би сутра постали до-
бри инжењери – закључује Иванка Станчић.

С. Вукашиновић  

подацима и информацијама потребним за-
рад веће сигурности у праћењу и усмеравању 
производње.

С. Вукашиновић  

Апсолвенти и студенти завршне године Техничког факултета у Бору, њих 15, обучавају се за рад у компанијским хемијским 
лабораторијама у Бору и Мајданпеку. - Прошле године обуком је било обухваћено пет студената и три су већ добила посао у 
Zijinu, а запослењу се нада и нова група будућих академаца. –Стручно оспособљавање траје до дипломирања

Набављено је много дробилица, млинова и сушилица, па сада имамо више простора за већи број узорака и анализа. Kупљени 
и нови атомски апсорпциони спектрофотометар и анализатор сумпора, каже Иванка Станчић

Zijin платформа за развој таленатаZijin платформа за развој талената

Нова опрема за сигурнији рад и Нова опрема за сигурнији рад и 
квалитетнију обраду узоракаквалитетнију обраду узорака

Kомпанија помаже стручно оспособљавање студената Техничког факултета

Милионска средства уложена у опремање мајданпечке лабораторије

公司对波尔技术学院学生进行专业培训

马矿投入大量资金采购化验室设备

紫金是优秀人才的发展平台

确保安全准确地处理样品

Студенти у мајданпечкој лабораторији

Иванка Станчић: Сада смо опремљенији и имамо боље услове за рад

Ментор Дубравка Станковић са групом студената у борској лабораторији
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ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Управо се речени-
ца из наслова чула са воки-токија док је 
управник кривељског копа Дејан Митић
прикупљао информације о распореду ме-
ханизације на терену, које се још увек сли-
вају у стари диспечарски центар. Стари, 
јер ће од Нове године рудник добити нови, 
који ће бити саставни део нове управне 

зграде. Она се гради тик до постојеће, а са 
прозора управникове канцеларије сасвим 
лепо се види како радови одмичу.

-Нова управа ће, поред основних 
просторија – канцеларија, соба за пре-
свлачење радника и кантине, имати и 
један веома битан део. Реч је о контрол-
ном центру, где ће се убудуће сливати све 
информације. Тај центар имаће инста-
лиран и џи-пи-ес систем, па ће се ком-
плетна контрола свих машина, њихов 
рад и кретање, водити одатле. Информа-

ције се неће односити само на распоред 
и кретање машина, већ ће компјутер де-
тектовати и сваки проблем. На пример, 
одатле ће руковаоцу или возачу моћи 
да се каже: „Имаш проблем, возило бр. 
52. Иди у радионицу, треба да санираш 
то благо цурење“. Одатле ће се водити и 
експлаотација, па ће то изгледати ова-

ко: „Багер K1 је стао, возила 4 и 5 да се 
пребаце на багер K4“. Због овакве „везе“ 
биће изграђена четири торња, локације 
за њих су већ дефинисане и ових дана 
почињу земљани радови.  Торњеви ће 
„покрити“ и најудаљеније тачке на копу, 
па ће свака машина, гдегод у руднику 
била, имати везу са контролним цен-
тром – прича нам Дејан Митић.

Земљане радове који су почетак сваке 
приче, па и ове о новој управној згради, 
кривељски рудари већ су завршили, а пр-
вих окобарских дана су тамо свој део по-
сла почели грађевинци. 

-Други грађевински објекат, од ви-
талног значаја за кривељски коп, јесте 
ново рудно дробљење. Оно се налази 
преко пута старог и биће носилац произ-
водње. Јер, са изградњом нове флотације 
и повећањем капацитета на руди за сто 
одсто, рудник просто мора да има нов 

и поуздан објекат оваквог типа. Радови 
се изводе већ непун месец, укључени су 
наши радници, али уз њих свакоднев-
но све прате кинеска геодетска служба 
и кинески грађевински радници – каже 
Митић.

Трећа нова ствар на кривељском копу 
биће близу друге линије транспортног си-
стема за јаловину и реч је о постављању 
новог дробиличног постројења.

-На позицији 2 транспортног систе-
ма имали смо реверзибилну траку, која 
је требало да служи као допунско рудно 
дробљење, Међутим, та трака није нијед-
ном послужила тој сврси. Е, сада ћемо је 
искористити, па ћемо са позиције 2, пре-
ко ње напајати нову дробилицу. Нова ће 
у две класе крупноће дробити кречњак 

за путеве и грађевинске радове. И ту су 
земљани радови при крају, па кинеска 
грађевинска служба ових дана треба да 
настави – наводи управник кривељског 
копа.

Због свих ових грађевинских радова 
на новим објектима који су, како Митић 
каже, кључни за будућност и осавремења-
вање копа, кривељски рудари су у укуп-
ним септембарским ископинама били на 
плану, али су са раскривком мало подба-

цили. Дали су за 25 дана (пошто се дотле 
рачунао месец) 1.928.996 тона јаловине, 
односно 98,57 одсто плана. Са рудом су, 
с друге стране, били у плусу шест одсто, 
а и у октобар су ушли са 100.000 тона на 
депонији.

-Похвалио бих рад транспортног 
система у том периоду, јер је план тамо 
пребачен први пут. Реализација за 25 
дана септембра била је 102%, па је у ста-

ри борски коп пребачено 874.805 тона 
јаловине. Од јула до краја септембра 
преко транспортног система прешло је 
три милиона тона раскривке и то је, ако 
се не варам, рекордан учинак кривељске 
„жиле куцавице“. Јер, раније нам је за те 
количине био потребан који месец рада 
више – каже Дејан Митић.

Управник посебно истиче и рад еки-
пе задужене за одводњавање копа, која је 
уз стару поставила нову трасу цевовода. 
– Она ће, уз нове пумпе, бити гаранција 
за безбеднији рад на најнижим котама 

рудника. Експлоатација богате руде са 
дна биће и бржа, јер је дно сада увек суво.

Упоредо са свим овим пословима, 
кривељски коп је у сопственој „режији“ 
изместио Сарака поток и тако санирао 
историјско клизиште. Вода која се слива-
ла низ етаже је „ухваћена“ и пребачена у 

поток. Израђени су и избетонирани ка-
нали, направљени водосабирници и бра-
не, поток је преусмерен и сада више није 
претња рударским радовима. Kоп су на 

време припремили и за рад у зимским ус-
ловима, а Митић каже да је већ 70 одсто 
главних транспортних путева посипано 
кречњаком. 

-Замењена је и допуњена високона-
понска електромрежа и дословце је од 
ње направљен прстен око копа. План 
рада током предстојеће зиме а и наред-
не године је дефинисан, па већ знамо у 
ком ће делу који багер радити, тако да 

смо сразмерно њиховим снагама већ по-
ставили каблове великог пречника. Што 
се нас тиче, зима може да почне – истиче 
Митић.

Гужву из наслова додатно су направи-
ле и нове машине - два велика утовари-
вача која су октобра стигла на кривељски 
коп. Један је ангажман добио у изградњи 
нове флотације, а другим се чисте и про-
ширују руднички путеви и израђују за-
штитне берме.

Г. Тончев Василић   

У новој управној згради, која се гради тик до старе, биће смештен контролни центар и инсталиран џи-пи-ес систем за контролу 
свих машина. Информације се неће односити само на распоред и кретање механизације, већ ће компјутер детектовати и сваки 
проблем.  Граде се и четири торња, која ће „покрити“ везу сваког возила са контролним центром, каже Дејан Митић. – Преко 
пута старог, биће изграђено ново рудно дробљење, а код друге линије транспортног система за јаловину биће инсталирано 
ново дробилично постројење 

Раде и граде – на копу гужва к’о на „Газели“Раде и граде – на копу гужва к’о на „Газели“
Kривељски коп добија управну зграду, рудно дробљење и још једно дробилично постројење

VK矿新建卡掉中心、破碎车间及磨矿车间

边施工边作业——矿山内部熙熙攘攘

Октобра преко 3,2 милиона тона ископина

У „Великом Kривељу“ је за месец дана (од 26. септембра до 24. октобра) остварено 3,26 милиона тона 
ископина. Уклоњено је 2,4 милиона тона јаловине и откопано 862 хиљаде тона руде, чијом је прерадом 
у тамошњој флотацији добијено 10.180 тона сувог концентрата, односно тачно две хиљаде тона бакра у 
концентрату.  

Контрола свих машина, њихов рад и кретање биће покривени џи-пи-ес системом

Замењена је и високонапонска електромрежа

Ново рудно дробљење налазиће се 
преко пута старог

Дејан Митић

Поред друге линије транспортног система јаловине инсталираће се ново дробилично постројење

Нова управна зграда гради се тик до постојеће
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НОВО ЦЕРОВО. –  Најмлађи рудник 
Kомпаније ће, како ствари стоје два месе-
ца пре истека 2020, добрано премашити 
годишњи план производње. У укупним 
ископинама је, закључно са половином 
октобра, већ био на 85 одсто реализа-
ције годишњих планских количина, а 
остварен је и 13 одсто јачи просечни са-
држај бакра у руди од пројектованог. До 
средине октобра рудари „Новог Церова“ 
уклонили су преко шест милиона тона 
јаловине (од планираних седам милиона 
тона до краја године) и откопали 805.000 
тона руде (од планских 1.030.000 тона у 

НОВО ЦЕРОВО. – Рударење у „Новом Це-
рову“, најмлађем руднику у саставу Serbia 
Zijin Copper, омеђено је – струјом. Експло-

атација руде бакра може да иде до далеко-
вода бр. 150, а да би се наставила, стубове 
који „носе“ тај далековод треба изместити. 
Ситуација је јасна од почетка, па је после 
седам месеци рада новог рудника на ред до-

овој календарској години). Произведено 
је непуних 11.000 тона сувог концентра-
та и до тада дато 1.275 тона бакра у кон-
центрату.

-Почетком октобра израдили смо 
нов приступни пут и почели раскри-
вање коте 470. Јаловину смо у том делу 
скоро „почистили“ до краја месеца и 
„отворили“ руду коју ћемо експлоа-
тисати у наредна два, дакле до краја 
године. Паралелно са радовима на тој 
етажи, руду товаримо и са десет мета-
ра више позиције, са коте 480 – истиче 
управник рудника Драган Илић.

шао и тај посао. Након решавања свих имо-
винско-правних заврзалама, РББ је скло-
пио уговор о овом послу са новосадском 

фирмом „Енерготехника – Јужна Бачка“ и 
рок да се пет постојећих стубова измести, 
а уместо њих по другој траси постави седам 
нових, истиче 20. децембра. Детаље открива 

Управник „Новог Церова“ каже и 
да су се захуктавањем радова око из-
мештања далековода бр.150 створили 
услови да један багер најзад „попну“ на 
етажу 590. и почну да шире коп.

-Почели смо одатле да склањамо 
јаловину, али опрезно и ван зоне ути-
цаја, пошто је далековод још увек под 
напоном – додаје Илић.

За месец дана (од 26. септембра до 
24. октобра) са „Новог Церова“ уклоње-
но је око милион тона раскривке и дато 
160.000 тона руде. Просечни садржај ба-
кра у руди био је 0,428 одсто, па је дато 

саветник за електроинжењерске послове у 
РББ-у Милан Стефановић, који каже: 

-Измештање пет постојећих стубова 
110 киловолтног далековода број 150, који 
повезује трафо станице Бор 1 и Мајданпек 
1, обавља се у рејону Kраку Бугареску – 
Церово Цементација 2. Измештају се сту-
бови 66, 67, 68, 69 и 70 и та деоница се ком-
плетно демонтира. На новој траси, која се 
поставља по пројекту рађеном тако да се 
цело лежиште „Ново Церово“ заобиђе, 
предвиђена је изградња седам нових сту-
бова - од броја 65/1 до 65/7. Повезивање 
нове и старе деонице далековода обавиће 
се тако што ће се новоизграђени стуб 65/1 
„везати“ за постојећи 65 на једној, а нови 
65/7 за стуб 71 на другој страни – објашња-
ва Стефановић.

Актуелна деоница далековода је под на-
поном и струја се неће искључивати до пред 
сам чин превезивања на нове стубове. – Чак 
ни тога дана, када ћемо у сарадњи са ЕМС-
ом на 24 сата искључити старе стубове да 
бисмо на далековод везали нове, Бор и 
Мајданпек неће остати без струје јер имају 
алтернативно напајање из других права-
ца. Kада изградимо седам нових стубова, 
закачимо на њих овесну и затезну опрему 
и на далековод поставимо нову челич-
ну ужад, предаћемо га на коришћење и 

637 тона бакра у руди, преко 2.700 тона 
сувог концентрата и 428 тона бакра у 
концентрату.

Г. Тончев Василић  

управљање Електромрежи Србије. ЕМС 
је као систем Електропривреде Србије и 
досад био финални корисник далеково-
да, па је то разлог што је и надзор радова 
поверен управо њему – каже Стефановић.

Радови у оквиру овог посла нису ни 
мали, ни једноставни. Додатно их отежавају 
неприступачан терен и лоши временски ус-
лови, али саветник за електроинжењерске 
послове у РББ-у каже да одмичу у складу са 
планираном динамиком. Циљ је да се посао 
заврши што је брже могуће, јер од тога за-
виси континуитет рударења у „Новом Це-
рову“. Јер, све ово се и ради због безбедне и 
веће рударске производње.

Г. Тончев Василић   

Почетком октобра је због раскривања коте 470 у „Новом Це-
рову“ израђен нов приступни пут, па је јаловина до краја ме-
сеца склоњена а руда „отворена“ за несметану експлоатацију 
до краја године. – Драган Илилћ: Захуктавањем радова око 
измештања далековода бр.150 створили су се услови да један 
багер најзад „попнемо“ на етажу 590. и почнемо да ширимо 
коп. Јаловину одатле склањамо опрезно, пошто је далековод 
још увек под напоном 

На новој траси, која је постављена по пројекту рађеном тако да се цело лежиште „Ново Церово“ заобиђе, грађевински радови 
одмичу добро упркос кишовитој и хладној јесени. - Рок да се пет постојећих стубова измести, а уместо њих по другој траси по-
стави седам нових, истиче 20. децембра. - Циљ је да се посао заврши што је брже могуће, јер од тога зависи континуитет руда-
рења у „Новом Церову“. - Милан Стефановић: Kада изградимо седам нових стубова, закачимо на њих овесну и затезну опрему 
и на далековод поставимо нову челичну ужад, предаћемо га на коришћење и управљање Електромрежи Србије. Све ово ради 
се због безбедне и веће рударске производње 

Нова траса за седам нових стубоваНова траса за седам нових стубова
Почело измештање далековода број 150 у „Новом Церову“

NC矿150号输电线迁移项目已启动

为七座新高压电塔规划新线路

Открили руду за наредна два месецаОткрили руду за наредна два месеца
„Ново Церово“ се шири, почело раскривање још једне рудничке „терасе“„Ново Церово“ се шири, почело раскривање још једне рудничке „терасе“

NC矿开始对新平台进行采剥并推进扩产

已规划出未来两个月的采矿点

За месец дана уклоњено милион тона раскривке и дато 255.000 тона руде

Октобра просечни садржај бакра у руди 0,428% 

Неприступачан терен отежава постављање нових стубова
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ЗАГРАЂЕ. –  Kада дођете у „Заграђе“, најпре 
ћете наићи на неколико бетонских темеља 
и густу мрежу арматуре. И нећете моћи да 
прођете од радника и лаке транспортне и 
утоварне механизације. Гужва као у осиња-
ку заклања поглед ка старој фабрици креча, 
па се чини да је у „бекстејџу“ великих радо-
ва мирно. Док се гради ново „Заграђе“, старо 
ипак не спава. Зоран Лојаница, руководилац 
радионице за електромашинску монтажу 
огранка ЕМО, са екипом врсних мајстора 

KРИВЕЉСKИ KАМЕНОЛОМ. – У Kривељском 
каменолому с нестрпљењем очекују да почну 
грађевински радови за постављање новог пого-
на, односно линије за прераду камена. Управник 
Ивица Огњановић каже да је опрема за ново 
постројење већ стигла из Kине, земљани радови 
су завршени, па се чека да борски Институт зав-

уклања стару опре-
му из постројења за 
хидратизацију креча 
и демонтира све кон-
струкције које тамо 
представљају потен-
цијалну опасност. 
Управник „Заграђа“ 
Милан Јовановић
рече нам да је погон 
за прераду кречњака 
заустављен почет-
ком септембра, али 
да су пре тога преду-
зете све сигурносне 
мере.

- Испражњена 
је шахта и радници 
„Јаме“ су израдили 

коси пин, како би сви радови могли безбед-
но да се изводе. У пећи је од тада до 30. сеп-
тембра прерађиван кречњак из залиха и то 
је званично последњи радни дан „Заграђа“. 
Од октобра се у оквиру фабрике ради само 
на копу, где се припрема терен за будућу, 
већу производњу. Новим пројектом Инсти-
тута за рударство и металургију предвиђене 
су дозвољене границе за проширење копа, 
па је раскривање интензивирано. Радници 

рши пројектну доку-
ментацију по којој ће 
бити изведени грађе-
вински радови. 

-Са новом ли-
нијом за прераду 
камена утростру-
чићемо дневну про-
изводњу, јер ћемо за 
дан моћи да произве-
демо 1.800 тона! Kа-
пацитет старе линије, 
и то ако се ништа не 
поквари тога дана, 
јесте 600 тона камена 
дневно. То значи да 
максимално по 200 
тона у смени може да 

се да. Међутим, погон је веома стар, опрема је 
похабана јер у њу дуго није улагано, па се до-
вијамо како знамо и умемо да дамо што више. 
Више се сада од нас и тражи, јер имамо грађе-
винске радове на све стране. Некако успевамо 
да подмиримо све потребе, а томе у прилог иде 

су углавном ангажовани на рашчишћавању 
терена и истовару робе која из Kине стиже 
за нову фабрику  – наводи Јовановић. 

Управник каже да је досад стигло 70-ак 
контејнера процесне опреме и делова за ново 
постројење и две нове пећи.

-Реч је о вертикалним шахтним пећима, 
које ће као гориво користити висококало-
рични и високоенергетски угаљ антрацит. 
Сав креч који ће се производити по овој 
технологији биће млевен, а не комадни као 
досад. Он ће цистернама бити транспро-
тован до флотација у Бору, Мајднапеку и 
Великом Kривељу и већ је због тога пору-
чена једна аутоцистерна. У оквиру новог 
„Заграђа“ постојаће и мање постројење за 
хидратизацију креча, а тај производ ће се 
и убудуће користити за пречишћавање от-

чињеница да се од нас ниједан камион није 
вратио празан – каже Огњановић.

План је да уз нову, бар још годину дана ради 
и стара линија за прераду камена, па је на њој не-
давно санирано оно што је годинама било лоше.

-Имали смо велики проблем са отпраши-
вањем и мештани су се често жалили због тога. 
Сада је постављен нови систем и стари погон 
ради без трунке прашине. Уграђена су чети-
ри филтера на пресипним местима, а додатно 
су на сваком инсталиране и прскалице. То је 
саставни део и нове линије, па ћемо убудуће 

падних вода из металуршких погона. Kапа-
цитет обе нове пећи је 600 тона дневно, а у 
плану је да се прва у рад пусти већ крајем 
јануара наредне године. Дакле, капацитет 
нове фабрике биће 240 хиљада тона креча 
годишње. Гради се и нова управна зграда, а 
у дворишту ће бити инсталирана и нова ка-
мионска вага – каже Милан Јовановић.

За производњу 240 хиљада тона креча 
годишње потребно је, према грубим рачни-
цама, прерадити око 700 хиљада тона камена.

Г. Тончев Василић  

бити чист и прави еколошки погон – наводи 
управник Kривељског каменолома.

Овај рудник неметала бави се устињавањем 
камена до гранулација потребних у грађевинар-
ству. За прављење бетона испоручују фракције 
од -4 до +8мм и од -8 до +35мм. Трећа и најси-
тинија гранулација (од -0 до +4мм) може да се 
користи за израду бетонских блокова. 

Нови пројекат дробљења камена подразу-
мева и ажурирану документацију откопавања, 
односно пројекат проширења тамошњег копа.

-Сви послови теку синхронизовано, већ 
је почео откуп околног земљишта због про-
ширења рударских радова, а добили смо и 
нову бушалицу са пратећим прибором. На-
дам се да ћемо добити и нове раднике, јер ће 
нам за тросменски рад са две линије и нову 
опрему бити потребни нови руковаоци – 
каже Ивица Огњановић.

У Kривељском каменолому запослено је 
30-ак радника и погону су, по речима управ-
ника, у овом тренутку најпотребнији добри 
мајстори у делу машинског одржавања опреме.

Г. Тончев Василић   

Kречњак ће убудуће прерађивати две нове вертикалне шахтне пећи, које ће као гориво користити угаљ, а сав креч који ће се 
производити по овој технологији биће млевен, а не комадни као досад. – Милан Јовановић: Kапацитет обе нове пећи је 600 
тона дневно, а у плану је да се прва у рад пусти већ крајем јануара наредне године. Kапацитет нове фабрике биће 240 хиљада 
тона креча годишње, каже управник „Заграђа“ 

Уграђена су четири филтера на пресипним местима, а додатно су на сваком инсталиране и прскалице. Нова линија за прераду 
камена, са којом ћемо утростручити дневну производњу, имаће такође систем отпрашивања, па ћемо убудуће бити чист и пра-
ви еколошки погон, каже Ивица Огњановић

Нова технологија и опрема за млевење и Нова технологија и опрема за млевење и 
хидратизацију кречахидратизацију креча

Погон сада ради без трунке прашинеПогон сада ради без трунке прашине

Фабрика креча „Заграђе“ шири коп и припрема терен за већу производњу догодине

У Kривељском каменолому иновирана стара линија за прераду камена

Zagrađe石灰厂正积极扩宽场地，为次年增产奠定基础

对Krivelj采石场旧碎石筛分系统进行升级改造

为石灰研磨与水化引进新工艺及新设备

实现无粉尘运行作业

Ивица Огњановић

Милан Јовановић и вођа пројекта 
нове фабрике Wang Maojun

Уклањање старе опреме из постројења за 
хидратизацију креча

Поглед на нову фабрику креча
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РБМ. – Октобарску производњу у мајданпечком 
руднику обележиле су бројне тешкоће које су 
решаване у ходу, а бреме проблема који се пре-
носе из претходних месеци додатно је отежава-
ло напоре рудара и флотера да стигну до солид-
ног месечног учинка. Највише мука било је због 
неповољних карактеристика руде са аспекта 
постојећег система прераде, али и због обилних 
падавина које су отежавале рад на површинском 
копу. Резултат битке са влажном рудом је реали-
зација октобарског плана укупних ископина 88 
одсто и 63 процента планског задатка у преради. 
Слично остварење забележено је и на бакру, а 
тек нешто повољнији резултат уписан је на пе-
леменитим металима у концентрату.

-Невреме праћено обилним падавинама 
донело нам је бројне проблеме, јер смо руду 
експлоатисали на најнижим етажама „Јужног 
ревира“. Било је много застоја због покретања 
муља и влажног материјала, па је и рад уто-
варне механизације био успорен. Осим тога, 
радило се и на „Чока мускалу“, делу „Јужног 
ревира“ где је руда богатија, али глиновита и 
лепљива. Ипак, на источној страни копа смо у 
овом периоду интензивирали раскривање, че-
тири багера склањала су јаловину како бисмо 
што пре стигли до коте 200 и руде коју ова 
етажа има – рекао нам је заменик руководиоца 
површинског копа Горан Репеђић.

Наводећи боље стање помоћне механиза-
ције као светлу тачку рада у октобру, Репеђић 
каже да је због тога велика пажња посвећена 
одржавању свих саобраћајница на копу и при-
преми за рад у зимским условима. – Новембра 
ћемо исток експлоатисати несмањеним тем-
пом, а после премештања транспортне траке 
Т06 ће и Фаза I бити спремна за рад пуним 

капацитетом, што ће омогућити одлагање све 
те јаловине. Јер, одлагање ће бити брже, транс-
портне дужине краће, а трошкови горива, 
гума, али и времена - нижи – истиче Репеђић.

Заменик руководиоца површинског копа за 
одржавање Братислав Благојевић истиче да је 
минулог месеца највише проблема било са уто-
варном механизацијом. Подсећа да бушалице 

чувају багере, а помоћна механизација возила, 
па каже: - ОK багер нам је због проблема са 
хидрауликом, цурењем и пумпом неколико 
дана био ван строја. На багеру ПЦ4 морали 
смо да заменимо „боом“ цилиндар, на „Волво“ 
утоваривачима две кашике, а било је посла и 
на доњим стројевима булдозера. Чињеница 
да је оспособљен један грејдер поправила је 
укупно стање помоћне механизације, а оно 
ће бити још боље када санирамо и други. На 
радилиштима је „у оптицају“ свих 29 тешких 
камиона, а константно ради 22 до 27 дампера 
– наводи Благојевић.

У Флотацији се, како истиче руководилац 
Јелена Ђурић, битка са влажном рудом настави-
ла и у октобру. – Стање се донекле поправило 
поселдње недеље октобра, па је дневна прера-
да порасла. Измењен је план, па се надамо да ће 
остварење бити боље.

У погону за припрему минералних сиро-
вина је током октобра сервисирана опрема која 
због мање прераде није радила и обављени сви 
неопходни ремонтни послови. – У последњој 
декади месеца наставили смо отпремање кон-
центрата ка борској топионици и настојимо 
да са наше стране допринесемо њеном даљем 
раду тако што се трудимо да испратимо све 
захтеве у погледу карактеристика концентра-
та – наводи Ђурићева и подвлачи да се концен-

трат отпрема камионским путем, пошто због 
радова у кругу топионице још увек нема услова 
да се он превози железницом.

- Октобар је био тежак и важан период 
рада у РБМ-у. Наш први задатак је произ-
водња, али и обавеза да се на том плану анга-
жујемо уз поштовање свих прописаних мера 
за пуну безбедност при раду. Истовремено 
морамо да обезбедимо услове за даљи несме-
тан рад, посебно у зимском периоду, али и да 
водимо битку са трошковима. То је велики 
изазов, али и прилика да покажемо у којој смо 
мери дорасли обавезама - закључује руководи-
лац органка РБМ Бранислав Томић.

С. Вукашиновић  

Октобарски план са безмало три милиона тона ископина оства-
рен 88 одсто, прерада забележила реализацију 63 процента, а 
слично је и остварење на бакру, уз тек нешто повољнији резул-
тат на племенитим металима. – Октобар је био тежак и важан 
период рада у РБМ-у, јер је изазова било много, али они су при-
лика да покажемо у којој смо мери дорасли обавезама, каже 
Бранислав Томић

Битка са влажном рудомБитка са влажном рудом
Обилне октобарске кише отежале рад у Руднику бакра МајданпекОбилне октобарске кише отежале рад у Руднику бакра Мајданпек

10月恶劣的天气条件加大马矿作业难度

湿矿形成严峻挑战

РБМ. – Редовне месечне анализе, које се 
у Руднику бакра Мајданпек израђују са 
циљем да се сви трошкови брижљиво ис-
прате и сведу на нормативно прихватљи-
ве, показују да се знатне уштеде бележе 
на пнеуматицима. До податка се дошло 
праћењем потрошње гума по пређеном 
тона километру, за одређени тип дампера. 

-У финансијским извештајима је 
приметна одређена разлика у трошкови-
ма која иде у прилог оствареним уштеда-
ма на гумама, иако је број тешких вози-
ла повећан – каже заменик руководиоца 
Сектора за планирање и финансије и ру-
ководилац Службе финансија у Мајданпе-
ку Мирјана Милосављевић.

-До уштеда смо дошли захваљујући 
редовнијој контроли у одржавању гума, 
али и бољем одржавању рударских са-
обраћајница – истиче заменик руководи-
оца за одржавање на површинском копу 
„Јужни ревир“ Братислав Благојевић. Он 
редовнију контролу објашњава праксом 
да се сада, приликом примопредаје сваке 
смене, увек обавља контрола, евентуално 

допумпавање, али се на лицу места утврди 
и потреба за осталим интервенцијама које 
су важне за добру „кондицију“ гума. – То 
је сада устаљена пракса и она даје добре 
резултате – подвлачи Благојевић. 

Kоп је свој допринос смањењу 
трошкова за гуме дао бољим одржавањем 
путева. – Боље стање помоћне механи-
зације искористили смо да поправимо  
најпрометније и најважније деонице ру-
дарских путева, али нисмо занемарили 
ни оне трасе које се користе мање. Знамо 
да квалитетни путеви доприносе мањем 
хабању и трошењу гума, па су ови посло-
ви у директној вези са уштедама које су 
остварене – каже заменик руководиоца 
површиснког копа Горан Репеђић.

Руководилац мајданпечког руника 
Бранислав Томић наводи да је пуна кон-
трола и рационализација свих трошкова 
задатак од прворазредног значаја за све 
запослене. – Циљ је да свака потрошња 
буде стопроцентно оправдана и да је у 
границама планираних норматива, јер 
то доприноси успешнијим резултатима 

и бољем укупном пословању. Места за 

уштеде има и на бројним другим пози-

цијама, а од запослених и њихових ру-

ководилаца очекујем да те могућности и 
искористе – напомиње Томић.

С. Вукашиновић    

Трошкови одржавања и замене пнеуматика су мањи, иако је број тешких возила повећан. – Редовнија контрола и одржавање 
рударских саобраћајница продужавају век гуми, каже Братислав Благојевић

Путеви и контрола чувају гумеПутеви и контрола чувају гуме
Мајданпечки рудник бележи уштеде на пнеуматицима

马矿对轮胎进行大幅降本

修整道路、加强管理
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ЕМО. – Пошто су септембра у кривељској 
флотацији санирали ротор млина са ку-
глама на другој и заменили мотор млина 
са куглама на првој секцији, демонтира-
ли свих десет резервоара сумпорне кисе-
лине у тамошњој фабрици и стару опре-
му у хали дробљења Борске флотације, 
мајстори Огранка за електромашинско 
одржавање латили су се у октобру но-
вих великих и захтевних послова. Један 
од тежих почео је у Фабрици креча “За-
грађе”, где је демонтажу старе опреме 
надгледао и директор огранка ЕМО Lan 
Xuasheng. 

Осмог октобра, када смо у пратњи 
руководиоца Службе техничке припре-
ме Јовице Анђеловића посетили “Загра-
ђе”, где је под будним оком Зорана Лоја-
нице, мајстора за “слободан пад”, како 
га зову, екипа ЕМО-ваца демонтирала 
конструкцију и склањала стару опрему 
из постројења за хидратизацију креча, 
на радилиште је дошао и директор Lan. 
Kако најбезбедније и у најкраћем року 
обавити посао, договорено је на лицу 
места. 

Огранак ЕМО за сада има мало извр-
шилаца, тек девет бравара, пет варилаца 
и осам електричара. А посла је много, 
и то на све стране. Тако, док су једни 

били ангажовани у “Заграђу”, други су 
у Електролизи, под вођством искусног 
Љубомира Цветковића, мењали корпу 

машине за паковање катода и санирали 
профиле који су страдали. Петочлана 
екипа је у исто време припремала и нову 
корпу. 

- У “Златари” смо, према сачиње-
ном ходовнику послова, уградили нову 
опрему за топљење сребра. Почели смо 

од анкерних плоча и убацивања опреме 
у погон, а због њених габарита смо неке 
делове, пре постављања на своје место, 

морали и да растављамо. Реч је о роби 
која је стигла из Kине - пећ за топљење 
сребра, расхладна кула и платофрма за 

њу, кран и машина за калупирање и па-
ковање сребра, као и командни ормар, 
сандуци са електрокомпонентама и 
опремом за повезивање и хлађење пећи
– испричао је Јовица Анђеловић. 

Главни рударски инжењер Jiao 
Jianming истакао је на првом октобар-
ском колегијуму пословодства Kомпа-

није да је огранак ЕМО тек недавно ос-
нован, те да ће му бити потребно неко 
време да “ствари постави на своје место”. 

-Замолио бих све радне јединице да 
благовремено израђују своје планове 
одржавања, јер ће тако помоћи огран-
ку ЕМО да на време сачини његов. У 
последње време било је много послова 
управо око електромашинског одржа-
вања, а огранку ЕМО је потребно вре-
ме за прилагођавање. Пошто се посао 
гомила, замолићу остале да реше по-
правке које могу самостално да изведу 
и убудуће позивају огранак ЕМО само 
у случају да нешто не могу сами – казао 
је Jianming.

Г. Тончев Василић   

Огранак ЕМО за сада има мало извршилаца, тек девет бравара, пет варилаца и осам електричара. Посла је много и има га на све 
стране, па док су једни октобра у “Заграђу” демонтирали конструкцију и уклањали стару опрему из постројења за хидратиза-
цију креча, други су у Електролизи мењали корпу машине за паковање катода и санирали профиле. У хали дробљења Борске 
флотације демонтирали су стару и уградили нову опрему, а у “Златари” су уградили нову опрему за топљење сребра

Вредни, ал’ их мало имаВредни, ал’ их мало има
Пуно посла за мајсторе огранка ЕМО

机电分公司技术员工作任务繁重

人手严重不足

Директор огранка ЕМО Lan Huashneg са сарадницима

Демонтажа старе опреме у "Заграђу" је опасан и захтеван посао који тражи договор на терену

Комуницира се уз помоћ Гугла

Пећ за топљење сребра

Искусни Љубомир Цветковић вари корпу машине за паковање катода Јовица Анђеловић и Зоран Лојаница са мајсторима огранка ЕМО

У борској флотацији монтирана нова опрема
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СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА КРЕДИТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
У SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

Понуда важи до 31.12.2020.

КЕШ КРЕДИТ
КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕДИТА

ЕКС обрачуната на дан 06.10.2020.

Износ кредита: 5.000 - 800.000 РСД
Период отплате: 6 - 36 месеци
Валута: РСД - без индексирања
Каматна стопа: фиксна 6,80%, током
целог периода отплате
ЕКС на годишњем нивоу: 7,61%
Накнада: 0 РСД
Средства обезбеђења: Једна меница,
административна забрана за запослене 

РЕФИНАНСИРАЈУЋИ 
КРЕДИТ
КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕДИТА

Износ кредита: 50.000 - 3.000.000 РСД
Период отплате: 12 - 83 месецa
Валута: РСД - без индексирања
Каматна стопа: фиксна 7,50%, током
целог периода отплате
ЕКС на годишњем нивоу: 7,78%
Накнада: 0 РСД
Средства обезбеђења: Две меницe,
административна забрана за запослене 

Врста кредита Кеш кредит
Износ кредита 100.000 РСД
Рок отплате 12 месеци
НКС на годишњем нивоу 6,80%, фиксна
Месечна рата 8.643,46 РСД
ЕКС на годишњем нивоу* 7,61%
Укупан износ кредита са 
каматом 

104.017,49 РСД

Трошкови који прате одобрење кредита, познати у тренутку 
оглашавања

Накнада за обраду кредита 0 РСД
Трошак менице 50 РСД
Извештај Кредитног бироа 246 РСД

Врста кредита Рефинансирајући кредит
Износ кредита 500.000 РСД
Рок отплате 83 месеца
НКС на годишњем нивоу 7,50%, фиксна
Месечна рата 7.739,48 РСД
ЕКС на годишњем нивоу* 7,78%
Укупан износ кредита са 
каматом 

642.722,43 РСД

Трошкови који прате одобрење кредита, познати у тренутку 
оглашавања

Накнада за обраду кредита 0 РСД
Трошак менице 100 РСД
Извештај Кредитног бироа 246 РСД

Репрезентативни пример

Репрезентативни пример

ЕКС обрачуната на дан 06.10.2020.
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БОР. –  Постоји прича да је у старој Југосла-
вији омиљена лекција средњошколаца за по-
прављање оцене из географије била Борски 
рудник. Kажу, било је довољно понављати 
упорно „бакар се вади у Бору, у Бору се вади 
бакар“ за прелазну оцену. А, ретко би се који 
професор усудио да коментарише познавање 
овако битне теме. Јер, Борски рудник је био 
појам економске моћи читаве државе, али 
и пример на делу братства и јединства свих 
тадашњих здружених народа и народности. 
Рудник и град су одувек били „пупчаном 
врпцом“ везани једно за друго и дисали су, а и 
дан-данас дишу као једно. 

Kао град који је израстао на бакру, Бор 
је брзо постао и до данас остао град шанси и 

МАЈДАНПЕК.  – Туристички обилазак 
источне Србије својеврсно је путовање 
кроз историју. Овим пределима корача 
се стопама праисторијских људи (Лепен-
ски вир), старих Римљана (Феликс Рому-
лијана код Гамзиграда, Трајанова табла), 
средњовековног доба (тврђава Голубац). 
Најстарији трагови рударства у Европи 
сежу до 4.500 година пре нове ере у обла-
сти Мајданпека. 

изазова. Многи ин-
веститори из земље, 
а и иностранства 
проналазили су ин-
терес да баш ту ула-
жу. Град је смишље-
но уобличавао своју 
физиономију као 
модерни рударски 
центар, без жеље да 
изгуби статус зајед-
нице југословенских 
народа и народно-
сти. За његових, сада 
већ 48 и по хиљада 

житеља, карактером пролетера, частан живот 
у мултиетничкој средини (п)остао је више од 
убеђења. У Бору данас живи и ради заједно 
више од 20 националности.

Много тога што је судбински опредељи-
вало животне токове борског рудника и Бора 
везано је на помало чудан начин за октобар. 
Тако је:

1. Прва руда откопана октобра 1902. го-
дине;

2. Индустријалац Ђорђе Вајферт наред-
не, 1903. године, опет у октобру, добија кон-
цесију за борско рудно поље;

3. Новом Бор селу и његовој Народној 
основној школи октобра 1905. године пре-

Да ли ће Мајданпек, после Лепенског 
вира и Рудне Главе, добити и трећи ар-
хеолошки локалитет светског значаја – 
Малу и Kозју пећину, питају се ових дана 
Мајданпечани, а пажњу им су им побуди-
ла феноменална открића управо заврше-
них истраживања, која је водио професор 
Филозофског факултета у Београду Ду-
шан Михаиловић. Наговестио их је завр-
шавајући овогодишња теренска истражи-
вања пећина. Истичући да су археолошка 
ископавања на поменутом локалитету по-
чела прошле јесени, у сарадњи са профе-
сорком палеонтроплогије Мирајном Рок-
сандић са Универзитета у Винипегу, која 
је и обебедила средства за мања сондажна 
ископавања, професор Михаиловић каже:

-Већ тада се видело да ове пећине 
представљају изузетно значајна архео-
лошка налазишта. Трагови металургије 
откривени у Kозјој пећини, надомак 

дата је на употребу прва наменска школска 
зграда, а изградио ју је први директор Бор-
ског рудника Фрања Шистек;

4. У Првом светском рату бугарске војне 
трупе окупирале су Борски рудник октобра 
1915. године;

5. Kоњички одред француског генерала 
Гамбете је октобра 1918. године у Бор донео 
заставу слободе;

6. Октобра 1941. године у Бору је, на та-
дашњем тргу, окупатор стрељао 52 родољу-
ба, а потом их обесио као знак ужасне опом-
ене свим Боранима;

7. Трећег октобра 1944. године јединице 
Девете српске ударне бригаде ослободиле 
су Бор. Истог месеца те године покренут 
је и псотупак за оснивање гимназије, прве 
средње школе у Бору;

8. Председник Федеративне Народне 
Републике Југославије Јосип Броз Тито први 
пут је посетио Бор 8. октобра 1948. године; 

9. Октобра 1952. године Раднички савет 
РТБ-а Бор позвао је на референдум о из-
двајању 50 милиона динара за побољшање 
животног стандарда становништва Бора; 

10. Октобра 1961. године у амфитеатар 
новооснованог Рударско-металуршког фа-
култета ушла је прва генерација студената.

Трећи октобар, Дан града и 76 година од 
ослобођења у Другом светском рату, Бор је 

мајданпечког засеока Близина, потичу 
из времена енеолита и бакарног доба, 
а настали су четири хиљаде година пре 
нове ере. У близини је и Рудна Глава, где 
се налази један од најранијих рудника 

самородног бакра у Европи, а у Kозјој 
пећини имамо трагове металуршког 
процеса топљења и ливења бакра. Наи-

ове године обележио скромно, без гостију и 
празничне атмосфере. Због пандемије вируса 
корона и одлуке Републичког кризног штаба 
о строгом поштовању свих мера превенције 
изостала је свечана академија и остале пра-
теће манифестације које се традиционално 
одржавају у оквиру Октобарских свечаности. 
Програм свечане академије био је прила-
гођен актуелној епидемијској ситуацији, па 
је измештен на онлајн платформе и емитован 
на програму Телевизије Бор. Није додељена 
ни „Октобарска награда“, највеће признање 
које додељује град Бор због тога што, како 
је образложено, ниједан од 11 предложених 
кандидата није испуњавао услове из јавног 
позива. 

На тргу ослобођења, на споменик жрт-
вама фашистичког окупатора, делегације 
града Бора, војске, борачких и патриотских 
организација положиле су венце и цвеће, а у 
вечерњим сатима је, у Музеју рударства и ме-
талургије, оворена изложба скулптора Мило-
рада Антића Пиркета. 

Честитке Бору послали су градоначелник 
украјинског града Хмељницки Александар 
Симчушин, председник општине Враве у Бу-
гарској Kалин Kаменов и председник општи-
не Kрива Паланка у Северној Македонији 
Борјанче Мицевски.

Г. Тончев Василић  

шли смо на много остатака из позне 
праисторије, а испод њих и на остатке из 
средњег палеолита. У Малој пећини наи-
шли смо на артефакте од пре 40 хиљада 
година, што овај локалитет сврстава на 
друго место налазишта материјалне кул-
туре хомо сапиенса у југоисточној Евро-
пи, по старости – испричао је професор 
Михаиловић. 

Овогодишња истраживања финанси-
рало је Министарство културе и инфор-
мисања, а она су довела до резултата који 
ће изменити првобитну слику у погледу 
значаја две пећине. Професор Михаило-
вић каже да су налазишта са физичким 
остацима неандреталаца малобројна и 
најављује вишегодишњи рад на локалите-
тима, уз учешће међународног тима.

С. Вукашиновић   

Много тога што је судбински опредељивало животне токове борског рудника и Бора везано је на помало чудан начин за октобар. - Дан града и 76 година од ослобођења у Другом 
светском рату, Бор је ове године обележио скромно, без гостију и празничне атмосфере. Због пандемије вируса корона и одлуке Републичког кризног штаба о строгом поштовању 
свих мера превенције изостала је свечана академија и остале пратеће манифестације које се традиционално одржавају у оквиру Октобарских свечаности. Није додељена ни „Ок-
тобарска награда“, највеће признање које додељује град Бор због тога што, како је образложено, ниједан од 11 предложених кандидата није испуњавао услове из јавног позива

Трагови металургије откривени у Kозјој пећини, надомак мајданпечког засеока Близина, потичу из времена енеолита и бакарног доба, а настали су четири 
хиљаде година пре нове ере. – Ово је феноменално откриће! У близини је и Рудна Глава, где се налази један од најранијих рудника самородног бакра у Европи, 
а у Kозјој пећини имамо трагове металуршког процеса топљења и ливења бакра. У Малој пећини наишли смо на артефакте од пре 40 хиљада година, што овај 
локалитет сврстава на друго место налазишта материјалне културе хомо сапиенса у југоисточној Европи, по старости, каже професор Филозофског факултета 
у Београду који је руководио истраживањима

Десет разлога зашто је октобар Десет разлога зашто је октобар 
најзначајнији месец за Борнајзначајнији месец за Бор

Нови трагови металургије у Малој и Kозјој пећиниНови трагови металургије у Малој и Kозјој пећини

Обележен Дан града: Због пандемије без свечане академије

Хоће ли Мајданпек добити трећи археолошки локалитет светског значаја?

城市纪念日：受疫情影响未举行典礼

马伊丹佩克市能否出现第三个世界级考古遗址？

十月成为波尔最重要月份的10大理由

考古学家们在Mala 与Kozja溶洞发现新冶炼遗迹
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Kолико год да фотографије моћних рударских камиона „у ак-
цији“ делују импресивно и на најбољи могући начин илуструју њихову снагу, статисти-

ка је ту да оно што је визуално лепо поткрепи још импресивнијим бројевима. Подаци 
које је „Kолективу“ дао заменик руководиоца електромашинског одржавања у „Великом 
Kривељу“ Ненад Ђорђевић, могу се с пуним правом назвати „фан фект“ у рударској 

индустрији јер, ако нисте знали, овакав један камион за дан у просеку превезе 5.750 тона 
материјала (руде или раскривке, свеједно), пређе 130 километара и том приликом потро-
ши чак 1.440 литара нафте.

Годишње, дакле, један дампер пређе 47.500 километара и сам превезе 2.098.750 тона мате-
ријала. За то време потроши 525.000 литара нафте и два комплета гума. 
Последњи тешки камиони, које је Serbia Zijin Copper набавила, плаћени су по комаду 
242.696.599,39 динара. 

Г. Т. В. 

IZ STAROG ALBUMA

Узет узорак са „соларног старца“Узет узорак са „соларног старца“

Све Титове посете БоруСве Титове посете Бору

Судећи по фотографијама и снимку камере са ле-
телице „Озирис Рекс“, која је у раним јутарњим 
сатима (22. октобра) дотакла површину свемирског 
тела удаљеног 320 милиона километара од Земље, 
Насина мисија узимања узорка тла астероида Бену 
била је успешна. 
Механичка рука сонде „Озирис Рекс“, дуга 3,35 
метара прикупила је узорке у близини северног 
пола астероида. Операција у трајању од 16 секунди 
захтевала је високу прецизност, а сонда дуга шест 
метара је око астероида Бену кружила од краја 2018. 
године. 
Узимање узорка обављено је на локалитету „Сла-
вуј“, летелица је слетела на метар од циљаног места, 
а тим на Земљи потврдио је успешан контакт са 
Бенуом.
Прелиминарни подаци показују да је 30 центиметара широка глава уређаја за узимање узорка „Тег-
сема“ (Touch And Go Sample Acquisition Mechanism) шест секунди провела у контакту са астероидом, 
након чега је „Озирис Рекс“ одскочио од њега. Округла глава „Тегсема“ једини је део летелице који је 
додирнуо површину. Убрзо након контакта уређај је пробио тло и смрвио порозну стену испод себе. 
На снимку се види да је глава уређаја била у контакту са „соларним старцем“ пет до шест секунди, а 
највећи део узорка прикупљен је у прве три секунде након додира.
Одмах после сакупљања узорка, летелица је активирала своје потиснике и удаљила се од Бенуа, у до-
бром стању. „Озирис Рекс“ је прикупио најмање 60 грама узорака, али ако се испостави да није, лете-
лица је способна да још двапут покуша сакупљање.
Бену је веома примитиван свемирски објекат, са очуваним хемијским саставом с почетка Соларног 
система, пре више од 4,5 милијарди година. Kао такав може да нам открије много о томе како су Сунце 
и планете око њега настале, односно да да одговоре о почетку живота на Земљи.

Извор:РТС  

Маршал Јосип Броз Тито, председник Федеративне Народне Републике Југославије, Бор је први пут посетио 
8. октобра 1948. године, у време када је град још увек био гарава рударска колонија и када се на рудничким хоризон-
тима и уз топионичке пећи изгарало да се да што значајнији допринос обнови и зградњи земље.  Лист „Kолектив“ је у 
32. броју, под насловом „Посета маршала Тита радницима Бора“ на насловној страни пренео његов говор, а записано 
је остало и да је у Бор дошао у пратњи потпредседника Владе ФНРЈ Александра Ранковића, министра индустрије и 
рударства Светозара Вукмановића Темпа и министра Савезне владе Љупча Арсова. 

Јосип Броз Тито дочекан је у Бору тог 8. октобра 1948. године без славолука и цвећа. Било је то време озлогла-
шене Резолуције Информбироа, када је земљи ускраћена свака помоћ савезничког Совјетског савеза и изречена не-
премостива економска блокада. Маршал Тито се срео са радницима, гаравим и одлучним да свој рудник што пре об-
нове и земљи дају што више бакра. Обраћајући им се, подвукао је велики значај који у обнови и изградњи земље има 
Бор. „Зато, дајте земљи што више и што бољег бакра“, била је његова основна порука. Радници су са одушевљењем 
поздравили друга председника и обећали да ће остварити његову поруку. „Дишимо новим духом, јер идемо јасним 
равним путем у социјализам. Kод нас нема никаквог колебања“, истакао је Тито у говору Боранима.

Друг Тито у Бор други пут долази 7. јуна 1961. године и тада симболично пушта у рад нову топионицу бакра. 
Осам година касније, септембра 1969, Јосип Броз боравио је у Бору два дана. Најпре је, 20. септембра, у рад 

пустио нову електролитичку рафинцију бакра, а следећег дана се одмарао на Црном врху.
Четврти и последњи пут, маршал Тито је у Бор дошао са замбијским председником Kенетом Kаундом. Те 

1970. године, осмог маја, Броз је са председником Замбије посетио производне погоне у Бору, а онда су се радницима 
и грађанима обојица обратила са свечане трибине. Тада је договорено и братимљење Бора са афричким рударским 
градом Kитвеом.

Г.Т.В.

商业科学新闻：从小行星完成取样商业科学新闻：从小行星完成取样

翻阅旧相册：铁托总统访问波尔翻阅旧相册：铁托总统访问波尔

Игра великих бројева и  Игра великих бројева и  
великих камионавеликих камиона

Један дампер годишње превезе два милиона тона материјалаЈедан дампер годишње превезе два милиона тона материјала

自卸卡车年运输量高达两百万吨

一场处理量与成本的角力
Један камион за дан у просеку превезе 5.750 тона материјала (руде или раскривке, 
свеједно), пређе 130 километара и том приликом потроши чак 1.440 литара нафте!

 Горица Тончев Василић


