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Менаџмент Kомпаније на састанку са министарком рударства и енергетике

公司经营层与矿业能源部部长组织会谈

佐兰娜·米哈伊洛维奇：我们是合作伙伴
Kомпанија новембра набавила рударску опрему за 36 милиона долара

Седам камиона и један багер плаћени 21 милион долара
公司十一月投入3,600 美元采购采矿设备

2100万美元用于采购七辆卡车与一辆挖机
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Нето добит Zijin Mining Групе у трећем кварталу 307 милиона долара

Kорпорација повећала производњу бакра и
залихе племенитих метала
紫金矿业集团第三季度净利润达3.07亿美元

铜产量与贵金属储量增加

Иако је цена бакра у основи остала непромењена у односу на исти период прошле године, производња „црвеног“ метала порасла је за 81 хиљаду тона годишње, а најзаслужнији за то су рудници бакра Duobaoshan у Kини, Kolwezi у Kонгу и Zijin Бор у Србији. – Порасле и залихе ресурса, па Zijin располаже са више
од 2.300 тона злата, 62 милиона тона бакра и 10 милиона тона цинка. Tржишна вредност корпорације премашује 35 милијарди америчких долара
ZIJIN. – Zijin Mining Група објавила је финансијски извештај за трећи овогодишњи квартал
и у њему приказала нето добит, која је главним
акционарима донела 2,15 милијарди јуана, односно 307 милиона долара. Нето добит остварена у овом раздобљу већа је него прошле године у исто време за 86,72 одсто. Kумулативна
нето добит, од јануара до септембра, донела је
главним акционарима 4,572 милијарде јуана
(653 милиона долара), а оперативни приход
достигао је 130,434 милијарде РМБ (18,633 милијарде долара), што је највиши ниво од оснивања корпорације и представља међугодишњи
раст од 52,12% и 28,34%. Такође, Zijin је најавио
оперативни нето новчани ток у овом периоду
од приближно 9,904 милијарде јуана (1,415 милијарди долара), што је повећање од 63,52 одсто
у односу на исти период прошле године.

Цена злата на светском тржишту је у периоду јануар-септембар 2020. неколико пута
премашивала две хиљаде америчких долара
за фину унцу, па је просечна за 31,1 грам злата износила током тог раздобља 1.735 долара,
показујући снажан замах раста. Цена бакра
је у истом временском интервалу падала и
расла, па је просечна за тону износила 5.849
долара. Zijin је ово кретање цена бакра и плементих метала искористио како би предност
коју има у ресурсима претворио у профит, па
је остварио 29,46 тона злата, 345,3 милиона
тона бакра, 244.400 тона цинка и 217,74 тоне
сребра. Посматрано на годишњем нивоу, откопано је 30,69 процената више бакра и 33,08
одсто више сребра. Свеобухватна бруто профитна маржа рударских компанија у саставу

Zijinа, у прва три квартала ове године, износила је 47,27 одсто.
Производња злата је током посматраног
периода остала на готово истом нивоу као
прошле године, иако је производња у руднику Поргера обустављена због непродужавања
права на експлотацију злата. Знатан раст јединичне цене злата допринео је порасту бруто добити од 12,27%. Kада је реч о цени бакра, она је
остала на прошлогодишњем нивоу, али је зато
производња овог метала била већа. Порасла је
за 81 хиљаду тона годишње, а најзаслужнији
за то су рудници бакра „Duobaoshan“ у Kини,
„Kolwezi“ у Kонгу и „Zijin Бор“ у Србији. Поред
тога, у знатној мери је повећана и производња
сребра, што је додатно допринело расту добити
Kорпорације.

Zijin Mining Група је, тако, повећала своје
залихе ресурса, па сада располаже са више од
2.300 тона злата, 62 милиона тона бакра и 10
милиона тона цинка. Тржишна вредност корпорације премашује 35 милијарди америчких
долара, што је повећање више од 40% од почетка године.
Глобална индустријска конкурентност
и одржива вредност инвестиција Zijinа настављају непрестано да се повећавају, а у следећој фази убрзаће се изградња три рудника
бакра („Kамоа Kакула“ у Kонгу, „Тимок“ у Србији и новостечени рудник „Тибет Јулонг“) и
других пројеката, који ће у функцији бити од
следеће године. Реализује се и неколико пројеката проширења производње злата, што ће такође допринети будућем расту добити Zijinа.
Припремила: Г. Тончев Василић

Serbia Zijin Copper на Међународној конференцији о површинској експлоатацији

„Написаћемо нову историју, припремљени смо
за то и технички и финансијски“
塞紫铜参加国际露采会议

“已为刷新历史记录作好技术与资金准备”
Ј. Радисављевић: Могу да посведочим да је Zijin, од преузимања РТБ-а Бор, у компанију коју представљам донео много позитивних промена, оних које су РТБ
вратиле с ивице банкрота на пут опоравка. Знатно је побољшана целокупна безбедносна, здравствена и еколошка ситуација у Компанији, запослено је више од
хиљаду нових људи, па данас укупан број радника премашује 5.600. За десет месеци ове године, у односу на исти период прошле, произведено је 24,68 одсто више
бакра, 35,19% више злата и 4,92% више сребра. – Имаћемо више нових постројења, технологија, машина и опреме. Подићи ћемо и производњу на сасвим нови
ниво, имаћемо много безбедније и организованије радно окружење, а изградићемо и „зелене“ рaуднике, поручио је директор производње у Serbia Zijin Copper

ЗЛАТИБОР. – У организацији Савеза инжењера
рударства и геологије, Југословенског комитета
за површинску експлоатацију и Рударско-геолошког факултета у Београду и ове године, додуше у измењеној форми и са ограниченим бројем
учесника, одржана је традиционална Међународна конференција о површинској експлоатацији. Уз поштовање свих прописаних и потребних мера здравствене заштите, организатор се
потрудио да о плановима развоја рударства и
геолошког истраживања у Србији и шире говоре
еминентни стручњаци, а циљ конференције био
је упознавање јавности са изазовима везаним за
стратегију одрживог развоја рударства, равнотежу између екологије и рударства у XXI веку, као
и за неопходне промене у едукацији инжењера.
О свему томе, али и о практичним искуствима
водећих светских компанија, на конференцији
су, поред осталих, говорили представници Министарства рударства и енергетике, Геолошког

завода Србије, Агенције за енергетику, Рударског института у Београду, Института за рударство и металургију у Бору, Serbia Zijin Copper,
Dundee Precious Metals и Rio Tinta.
Стратегију експлоатације минералних сировина представио је председник Југословенског
комитета за површинску експлоатацију проф.
др Владимир Павловић, о стању рударског сектора у Србији и његовом економском потенцијалу говорио је др Иван Јанковић, а о плановима
за развој површинске експлоатације у Бору и
Мајданпеку директор производње у Serbia Zijin
Copper Јовица Радисављевић.
Истичући задовољство што на конференцији представља Serbia Zijin Copper, Радисављевић је у уводном делу излагања учесницима
представио портфолио компаније која је крајем
2018. године основана заједничким улагањем
Републике Србије и Zijin Mining Групе из Kине.
- Већински власник компаније коју представљам је Zijin и могу да посведочим да је, од

преузимања РТБ-а Бор, у њу донео много позитивних промена, оних које су РТБ вратиле
с ивице банкрота на пут опоравка. Пре свега,
знатно је побољшана целокупна безбедносна,
здравствена и еколошка ситуација у Компанији. Број повреда на раду се у 2019. смањио
за 55 одсто у односу на 2018, а од јануара до
септембра ове године, цифра је додатно, у поређењу са истим периодом 2019, смањена 82
процента. Посађено је око 57 хиљада садница
и озелењено 330 хиљада квадратних метара.
У производњу, техничку реконструкцију и
пројекте заштите на раду и заштите животне
средине уложено је више од 600 милиона долара, а у побољшање животне средине и еколошку обнову 38 милиона долара. Током радног века рудника, у ове области планирамо да
инвестирамо још 120 милиона долара. Са поносом бих истакао и чињеницу да је, откад је
Zijin преузео управљање компанијом, у Бору и
Мајданпеку запослено више од хиљаду нових
људи, па данас укупан број радника премашује
5.600. Њихова плата већа је 35% него 2018. и
због тога спадамо у највеће послодавце у Србији – казао је Радисављевић.
Говорећи у наставку о напретку који је Kомпанија постигла са економског аспекта, Радисављевић је учесницима конференције предочио
и производне резултате Serbia Zijin Copper.
-Производња бакра је 2019. године била
идентична оној из 2018, а производња злата
чак и мања. Међутим, успешним руковођењем
тада је остварен приход од продаје 526 милиона долара, односно 56,26 одсто више него 2018.
Добит је вредела 31 милион долара, што је трипут више него 2018. Даљи напредак постигнут је ове године, јер је од јануара до октобра
произведено 24,68% више бакра, 35,19% више

злата и 4,92% више сребра. Због свега тога, из
угла запосленог у Serbia Zijin Copper, могу да
кажем да сам веома срећан што моје колеге и
ја сарађујемо са кинеским менаџментом и што
смо у прилици да учествујемо у великом напретку који је постигнут, а који нам будућност
чини извесном и сигурном – рекао је директор
производње у Serbia Zijin Copper.
Будућност Serbia Zijin Copper, како је подсетио у наставку, гарантују и 1,26 милијарди долара укупних инвестиција у руднике, топионицу
и пројекте безбедности на раду и заштите животне средине. – То значи да ћемо имати више
нових постројења, технологија, машина и
опреме. Подићи ћемо и производњу на сасвим
нови ниво, имаћемо много безбедније и организованије радно окружење, а изградићемо и
„зелене“ руднике. Укратко, написаћемо нову
историју, припремљени смо за то и технички и
финансијски, само нам треба још мало времена – подвукао је Радисављевић.
Serbia Zijin Copper у Бору има и „сестру“ компанију, која се некада звала „Rakita
Exploration“, а данас Serbia Zijin Mining. „Сестра“
фирма, како је нагласио Јовица Радисављевић,
управља рудником бакра и злата „Чукару пеки“,
у који је током прве фазе изградње уложено 474
милиона долара. Циљ је да производња, због које
ће бити отворено више од хиљаду радних места,
тамо буде покренута 2021. године.
Јовица Радисављевић се у име обе компаније захвалио Министарству рударства и енергетике и уваженим професорима за подршку
и позвао их у госте да буду сведоци напретка о
којем је говорио.
Г. Тончев Василић
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Менаџмент Kомпаније на састанку са министарком рударства и енергетике

Зорана Михајловић: Ми смо партнери у послу
公司经营层与矿业能源部部长组织会谈

佐兰娜·米哈伊洛维奇：我们是合作伙伴
Министарство је отворено и ту је да вам буде подршка 24 сата, седам дана у недељи. Од вас очекујем да дефинишете стратегију развоја компанија Serbia
Zijin Copper и Serbia Zijin Mining, јер је ваша инвестиција изузетно важна за Републику Србију, поручила потпредседница Владе и министарска рударства и
енергетике. – До сада смо у Serbia Zijin Mining уложили 640 и у Serbia Zijin Mining 158 милиона долара, а укупне планиране инвестиције “Zijina” за пројекте
у Србији износе преко три милијарде долара. Један од наших главних приоритета је заштита животне средине и на томе радимо и у Србији, навео је генерални директор Serbia Zijin Copper
Кабинет потпредседнице Владе Србије/Министарство
рударства и енергетике/Зоран Петровић

БЕОГРАД. – Менаџмент Serbia Zijin Copper
састао се у Београду (20. новембра), са
највишим званичницима Министарства
рударства и енергетике. Том приликом, на
састанку организованом у Влади Србије, са
потпредседницом Владе и ресорном министарком, проф. др Зораном Михајловић,
разговарано је о пројектима које кинески
Zijin планира да реализује у Србији.
-Kомпанија планира да инвестира у
Србију 1,26 милијарди долара, док укупна планирана улагања Zijina у пројекте
у Србији износе преко три милијарде
долара. До сада смо у Serbia Zijin Copper
уложили 640 и у Serbia Zijin Mining 158
милиона долара а, поред проширења
и санације постројења, улажемо и у заштиту животне средине. У индустријској
зони посађено је више од 56.000 садница,
а ове године су и за 88 одсто смањене повреде на раду – рекао је генерални директор Jian Ximing.

Jian Ximing и проф. др Зорана Михајловић
Истичући да су инвестиције кинеског
Zijinа једне од најважнијих у земљи, министарка Михајловић најпре је захвалила амбасади Народне Републике Kине, са којом
су остварени успешна сарадња и добри резултати у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструцтуре, и изразила
уверење да ће се тако наставити и у Министарству рударства и енергетике.

- Министарство је отворено и ту је
да вам буде подршка 24 сата, седам дана
у недељи. Од вас очекујем да дефинишете стратегију развоја обе компаније, јер
је ваша инвестиција изузетно важна за
Републику Србију – казала је потпредседница Владе и министарска рударства и
енергетике.
Поручујући да ће подржати текуће
пројекте и инвестиције Serbia Zijin Copper,

као и планове за заштиту животне средине,
Зорана Михајловић је додала: - Желимо да
се пројекти спроводе брже и ефикасније,
јер нам је свима стало до тога да имамо
што више успеха и да направимо добре
резултате. Ми смо партнери у овом послу
и оно што радимо хоћемо да буде брже и
ефикасније, то је у интересу и наше државе и компаније – нагласила је министарка
еударства и енергетике.
Jian Ximing се Влади Србије и ресорном министарству захвалио за подршку
пројектима које компанија реализује у Србији, а истичући да је Zijin мултионационална компанија која послује у више од 10
земаља света и у Kини је једна од највећих
база за производњу зелене енергије, подвукао је: - Један од наших главних приоритета је заштита животне средине и на
томе радимо и у Србији.
На састанку је, поред осталог, било
речи и о тренутним пројектима Serbia
Zijin Copper – проширењу капацитета
површинског копа “Велики Kривељ” и изградњи новог флотацијског постројења на
мајданпечком површинском копу “Јужни
ревир.”
Г. Тончев Василић

Помоћ ресорних министарстава у реализацији пројеката и планираних улагања у зелене технологије и екологију

За брже и ефикасније спровођење планова и пројеката
矿业与能源部及环保部协助公司环保部实现绿色技术及生态项目投资

有效推进项目实施

Jian Ximing: Заштита животне средине један од главних приоритета компаније, а подршка Владе Србије и ресорних министарстава је важна, нарочито у делу
оцене студија утицаја на животну средину и одговарајућих дозвола, посебно када је реч о површинском копу „Велики Kривељ“, руднику „Јама“ и управљању
депонијом отпада „Високи планири“ и језером Робуле. - Желимо да се пројекти у које инвестирате реализују брже и ефикасније, поручила Зорана Михајловић.
- Ирена Вујовић: Министарство заштите животне средине отворено је да пружи сваку врсту подршке

Кабинет потпредседнице Владе Србије/Министарство рударства и енергетике/Зоран Петровић

БЕОГРАД. – У размаку од само четири дана,
менаџмент Serbia Zijin Copper се на истом
месту поново састао (24. новембра) са потпредседницом Владе Србије и министарком
рударства и енергетике проф. др Зораном
Михајловић. Овога пута, састанку је присуствовала и министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, пошто се разговарало о
реализацији пројеката компаније, са посебним акцентом на стандарде које је неопходо
испунити у циљу заштите животне средине.
Генерални директор Serbia Zijin Copper
Jian Ximing истакао је да је заштита животне
средине један од главних приоритета компаније, те да јој је подршка Владе Србије и
ресорних министарстава важна, нарочито у
делу оцене студија утицаја на животну средину и одговарајућих дозвола, посебно када
је реч о површинском копу „Велики Kривељ“,
руднику „Јама“ и управљању депонијом отпада „Високи планири“ и језером Робуле.
-Инвестиција у Serbia Zijin Copper је за
нас веома важна и Влада Србије је ту да помогне у реализацији пројеката и планираних улагања у зелене технологије и заштиту
животне средине. Није случајно што су оба

Ирена Вујовић и Зорана Михајловић
ресорна министарства на састанку, јер желимо да се пројекти у које инвестирате реализују брже и ефикасније, то је у интересу
свих нас. Очекујем да испуните договоре
са претходног састанка и да нам доставите
стратегију развоја компаније и све планове
у вези заштите животне средине – рекла је
Зорана Михајловић.
Министарка екологије Ирена Вујовић додала је да је Министарство заштите животне
средине отворено да пружи сваку врсту подршке у складу са законском регулативом.
Г. Тончев Василић

Производња 生产运营
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Производња трпи, али одолева свим ударцима короне

Вирус није „појео“ бакар
生产活动在疫情的笼罩下持续进行

疫情并未影响铜产量

Ј. Радисављевић: Производња трпи због великог броја радника који су одсутни због заразе или изолације, али смо добрим организационим мерама успели да
је одржимо на планираном нивоу. Успели смо да сачувамо сва радна места и све запослене. Епидемија се лоше одражава и на набавку материјала, резервних
делова и нове опреме из иностранства, јер је логистика постала веома успорена. COVID додатно негативно утиче и на реализацију наших грађевинских пројеката и планирану динамику, али покушавамо све што је могуће како бисмо остварили зацртане циљеве
SERBIA ZIJIN COPPER. – Година ће, ево,
проћи, а корона никако. Са незнатним
осцилацијама у интензитету, вирус који
је ушао у све друштвене поре упоран је да
на Земљи „станује“ и даље. Пореметио је
глобалну економију, угрозио здравствени
систем, уплашио људе. У таквим условима, привреда - и мала и велика, бори се за
опстанак. Да ли ће само најјачи издржати,
зависи много од спремности и решености
појединца да уђе у коначни обрачун са досад највећом пошасти 21. века.
О томе како пандемија вируса
COVID-19 утиче на пословање Kомпаније
и како се одражава на производњу, за „Kолектив“ говори директор производње у
Serbia Zijin Copper Јовица Радисављевић,
који је компетентан саговорник на ову
тему и по основу функције председника
Радне групе за послове руковођења и координације спровођења мера превенције и
контроле.
- Током пандемије вируса COVID
компанија Zijin није отпустила ниједног
радника и мислим да је то важно да се нагласи. Успели смо да сачувамо сва радна
места и све запослене, тако да ширење
епидемије није смањило број запослених.
Добар пример за то је, рецимо, привремени прекид рада хотела „Језеро“, одакле
смо све раднике прераспоредили на друга радна места – каже Радисављевић.

смо принуђени да дуго чекамо на купљену опрему из других земаља. Најзад,
епидемија негативно утиче и на наше
грађевинске пројекте. Евидентан је благи
заостатак инвестиционих грађевинских
радова, јер извођачке компаније не могу
да обезбеде довољан број радника на радилиштима, а све због редукованог авионског саобраћаја и процедура приликом
уласка и изласка из земље. Реализација
грађевинских пројеката постаје спорија,
а све то утиче на планирану динамику,
али покушавамо све што је могуће како
бисмо остварили зацртане циљеве – наглашава Јовица Радисављевић.
Директор производње подсећа и да је
Serbia Zijin Copper предузела бројне мере
заштите и да се додатно придржава већ
прописаних правила које је усвојила Влада
Србије.
-У протеклом периоду заштита од
COVID-а заснивала се на четири принципа: раном откривању, благовременој
Ј. Радисављевић: Рано откривање, благовремена изолација, рана дијагностиизолацији, раној дијагностици и правока и правовремено лечење - четири принципа заштите од COVID-a
временом лечењу. Сви запослени носе
заштитне маске, воде рачуна о физичкој
водњу и то са три аспекта. Прво, произ- ника (због заразе или изолације) порас- дистанци и хигијени, а често се опомињу
водња трпи због великог броја одсутних те. Друго, епидемија се негативно одра- и да избегавају јавне скупове – закључује
радника који су били позитивни на тесту жава и на набавку материјала, резервних Радисављевић.
и оних који на посао не долазе због изо- делова и нове опреме из иностранства.
Г. Тончев Василић
лације, пошто су били у контакту са зара- Логистика је постала веома успорена, па
Притом, додаје, то не значи да се епидемија не одражава на производњу и не
утиче негативно на њу. О томе како и колико, он истиче:
- Постоји негативан утицај на произ-

женима. Међутим, добрим организационим мерама и додатним ангажовањем
осталих запослених, успели смо да производњу одржимо на планираном нивоу и
да не дозволимо да бројка одсутних рад-

Kомпанија новембра набавила рударску опрему за 36 милиона долара

Седам камиона и један багер плаћени
21 милион долара
公司十一月投入3,600 美元采购采矿设备

2100万美元用于采购七辆卡车与一辆挖机
Површинском копу „Велики Kривељ“ испоручена су четири велика камиона, док је Рудник бакра Мајданпек добио три, али и
багер приде. Цена једног дампера „Terex“ је око два и по милиона долара, а багер „Liebherr“ плаћен је нешто више од четири милиона долара. - У набавку нове опреме за рударство и металургију Kомпанија од почетка године уложила 131,5 милиона долара

SERBIA ZIJIN COPPER. – Више од половине
буџета намењеног набавци нове рударске
опреме, прецизније 21.534.287 америчких
долара, новембра је потрошено за седам
нових тешких камиона и један велики багер! Површинском копу „Велики Kривељ“
испоручена су четири велика камиона, док
је Рудник бакра Мајданпек добио три, али
и багер приде. Цена једног дампера „Terex“

је око два и по милиона долара, а багер
„Liebherr“ плаћен је нешто више од четири
милиона долара.
Новембра су у „Велики Kривељ“ стигли и делови дробилица и млинова, „Јама“
је добила багер САТ, утоваривач, камион и дробилицу, а „Мајданпек“ делове за
млинове и дробилице, виљушкар, спектрофонометар и радиоизотоп. За набавку
свега овога, али и разне друге опреме и
монтажне радове издвојено је око 15 милиона долара.
У набавку нове опреме за рударство
и металургију Kомпанија је од почетка године уложила 131,5 милиона долара, а само новембра је, за механизацију
у Бору и Мајданпеку, потрошено тачно
36.170.567 долара.
Г. Т. В.

Колектив

职业健康与安全生产 БЗНР
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Јавна похвала резултата рада Сектора за безбедност и здравље на раду

Jian Ximing: Угледајмо се на њих и
применимо њихов начин рада
职业健康与安全生产部因工作表现突出受到公开表扬

总经理简锡明： 大家应学习该部门的工作方式

Промптна реакција, хитно обавештавање, детаљно испитивање и ревностан однос према сваком проблему одликују пословање Сектора безбедности и
здравља на раду и чине га успешним. Kада бисмо такав начин рада могли да пренесемо на сваки сегмент Kомпаније, резултати би нам, сигуран сам, били другачији, каже генерални директор. - Октобра реализовано више од хиљаду и по обука за запослене, обављено преко 5.700 контрола даха на алкохол, проверено
више од 6.000 апарата противпожарне заштите и 102 хидранта. У области заштите од пожара издато седам налога за отклањање недостатака, реализована
обука 125 радника и потписан 31 споразум са „трећим лицима“ о међусобном усклађивању мера безбедности – истиче Саша Перишић
SERBIA ZIJIN COPPER. – Иако му COVID
„кроји“ активности и понашање, јер му намеће рад са мањим групама и спорију динамику, Сектор безбедности и здравља на раду
добио је јавну похвалу генералног директора
за резултате у пословима из њихове надлежности.
-Веома сам задовољан њиховим односом према свакој повреди која се догоди и
тиме што хитно и детаљно спроведу обавештавање надлежних, а потом до танчина
испитају сваки случај. Мислим да би сви
требало да се угледамо на Сектор БЗНР,
који подједнако третира и велике и мале
проблеме. Kада бисмо такав начин рада
могли да пренесемо на сваки сегмент пословања, резултати би нам, сигуран сам, били
другачији – изјавио је генерални директор
Serbia Zijin Copper Jian Ximing.
Похвала је упућена након што је руководилац Сектора БЗНР и ЗОП Саша Перишић
известио менаџмент о свим пословима које
је његов тим обавио у октобру. На првом новембарском колегијуму, када су се сумирали
учинци из претходног месеца, чуло се да је
евидентирано пет повреда на раду и 11 инцидената. – Инциденти су ситуације у којима
није било лекарских интервенција или су
те интервенције биле незнатне, па је радник наставио да обавља свој посао. У том
смислу, издата су 54 налога за отклањање
техничких недостатака у циљу избегавања
могућих повреда или инцидената, а покренуто је и девет иницијатива за утврђивање
дисциплиснке одговорности због непоштовања мера безбедности. Октобра је обављено више од хиљаду и по обука за запослене,

реализовано преко 5.700 контрола даха на
алкохол, проверено више од 6.000 апарата
противпожарне заштите и 102 хидранта. У
области заштите од пожара издато је седам
налога за отклањање недостатака, реализована је обука 125 радника и потписан 31
споразум са „трећим лицима“ о међусобном
усклађивању мера безбедности. Органзиовано је и 16 прегледа опреме и радне околине и издато девет дозвола за извођење
опасних радова ван прописаног места. У
истом периоду забележено је и 75 упада
„трећих лица“ у круг компаније због покушаја отуђења имовине Zijinа и у таквим
ситуацијама приведено је 257 лица, а 82 су
предата полицији на даље поступање – реферисао је Перишић.
Генерални директор је још једном скренуо пажњу на чињеницу да безбедност производње није ствар која се тиче искључиво
Сектора за безбедност, већ да су руководиоци у производњи они који су први одговорни за њу.

- Сектор БЗНР је онај који обавља надзор, опомиње и даје сугестије и предлоге.
Kада се приликом провере и надзора на терену дају примедбе, морају се доставити и
јасне инструкције о томе шта треба побољшати. Оставља се разуман рок за поправку
и по његовом истеку проверава се да ли је то
и урађено – истакао је Jian Ximing.
У склопу препорука за ефикасније руковођење, генерални директор апеловао је
и на достављање повратних информација
о томе шта је урађено, које активности су у
току и какав је даљи план рада. – Све оно
што је планирано да се реализује, мора бити
и спроведено, а људи о томе треба да буду
обавештени. Надам се да ће се сви остали
сектори у компанији и радне јединице угледати на Сектор БЗНР, који обави се што испланира и о томе достави повратну информацију – додао је генерални директор.
Циљ коме се тежи јесте да сви запослени
развију свест о безбедности и зато, како се
чуло, није довољно то што ће руководиоци
потписати изјаву о томе како они схватају
безбедност. – То мора да буде примењено у
пракси и стално проверавано, јер у супротном остаје „мртво слово на папиру“. Због
тога мислим да Сектор БЗНР једном месечно треба да обавља надзор руководилаца
у свим огранцима и радним јединицама и
доставља извештај о стању у области руковођења безбедношћу – подвукао је Ximing.
Саша Перишић истакао је да је преко 95
процената руководилаца већ дало изјаву да
потпуно признаје и прихвата обавезе и одговорности у области безбедности и здравља
на раду које проистичу из њиховог посла, те

да ће током новембра са тим бити упознати и
сви запослени.
- До краја новембра ћемо реализовати и
додатне обуке запослених у области заштите од пожара. По закону, такве обуке треба
организовати сваке треће године али ћемо

Крајем новембра Служба БЗНР извела је показну вежбу гашења пожара на тешким возилима
ми, у складу са налогом колегијума, урадити
то до краја овог месеца – рекао је Перишић
и навео да је последње седмице октобра изведено шест вежби гашења почетног пожара.
Руководилац Сектора БЗНР и ЗОП додао
је и да су надлежне службе по налогу пословодства провериле сва грејна тела и електроинсталације. Утврђено је да у неким погонима постоје импровизоване грејалице, које су
оцењене као небезбедне, па је наложено да се
одмах уклоне. Заменик генералног директора
Qiu Weijun истакао је да све неправилности, откривене током контроле грејних тела
и електроинсталација, морају промптно да
буду решене и да, пошто долази хладније време, због снега и поледице треба преконтролисати сва степеништа, мердевине и платформе.
Г. Тончев Василић

Мајданпечки рудник отклања скривене ризике у области безбедности и уочене проблеме

Што могу данас, не остављају за сутра
马矿排查安全隐患

今日事今日毕

Kонтролом стања безбедности и заштите животне средине откривено 20 проблема на мајданпечком површинском копу и девет у флотацији. Поступајући по
инспекцијским налазима, у погону Дробљења очишћен је и проширен постојећи таложник, а на копу је поравнат терен код дробљења, формирани дренажни
канали и атмосферска вода усмерена ка њима
РБМ. – Мада је објективно тешко да се за
кратко време отклоне слабости и проблеми
који су, чекајући “боља времена”, дуго толерисани, у Руднику бакра Мајданпек последњих
месеци и дана чине све да лоше навике искорене и активности прилагоде захтевима безбедног рада. Уочене слабости, ако могу сами,
решавају одмах. Ако не могу, пошто су за
многе условљени набавкама и ангажовањем
људи из других служби и погона, онда бар
припреме “терен” за ефикасну реализацију
када стекну услове.
Поступајући по налазима најновије кварталне инспекције стања у области безбедности на раду, заштите од пожара и заштите
животне средине, у погону Дробљења латили
су се посла како би елиминисали скривене
ризике и проблеме на које им је указано.
-Први термин у коме смо добили механизацију искористили смо да очистимо, па
и проширимо постојећи таложник и тако
га оспособимо за боље и функционалније

Санирана оштећења степеништа у флотацији
коришћење. Рад по мраку и крајње неповољним временским приликама није био
препрека. Међутим, за сада нема услова
да испод постојећег изградимо још један
таложник, како је захтевано, јер је ускладиштењем нове опреме онемогућен прилаз
механизације потенцијалној локацији –
каже технички руководилац Дробљења Саша
Стиклић.

Запослени у погону Дробљења су поменуте послове обавили не занемарујући редовно одржавање опреме и примарни задатак
– да реше застоје, ослободе траку 16А, санирају проблем са пумпом за подмазивање на
дробилици 2Б, избацивањем појединих трака и остало. Притом, нису пропустили ни да
уклоне резервне делове које је инспекција затекла код дробилице 14 у погону секундарног
дробљења и ускладиште их на другом месту.
-Завршили смо све оно што смо сопственим снагама могли да обавимо и за
шта смо имали услове. У складу са захтевима, поставили смо посуду за прихват воде
испод агигатора филтера 164Д, санирали
оштећење на заштитној огради степеништа,
поставили ново газиште испред браварске
радионице, а требовали смо и материјал за
реновирање тоалета – истиче технички руководилац Филтраже Дејан Вагнер.
На мајданпечком копу је, поред осталог, код дробљења примећен велики успон

на месту где камиони кипују материјал. Ова
неравнина била је разлог за задржавање атмосферских вода које ометају рад система
дробљења, али и истовар материјала. - Поравнали смо, у складу са налогом, терен код
дробљења, формирали дренажне канале и
сва атмосферске воде усмерили ка њима –
наводи заменик руководиоца површинског
копа Стефан Мирковић.
Kонтрола стања безбедности и заштите
животне средине спроведена је у свим компанијским радним јединицама, а том приликом
уочено је укупно 250 безбедносних ризика
и проблема. Детектована су 162 скривена
ризика у области безбедности и 88 проблема везаних за заштиту животне средине. У
мајданпечком руднику 20 проблема откривено је на површинском копу, а у флотацији
девет. Притом, 18 их је било везано за безбедносне, а 11 за ризике у области заштите животне средине.

С. Вукашиновић

БЗНР/ЗОП 消防安全
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У Руднику бакра Бор организовано преко хиљаду
обука у области заштите од пожара

Запослени добили и
додатне часове из ЗОП-а
RBB分公司组织千余次消防演练

同时对员工进行消防安全培训
Допунску обуку и тестирање увели смо с циљем да потпуно елиминишемо
људски фактор у избијању пожара, али и лежеран приступ запослених када је
реч о овој теми, каже Љубиша Пипић. - По налогу Сектора БЗНР, Служба ЗОП-а
организовала и инспекцију свих грејних тела и електричних инсталација

РББ. – Иако их закон обавезује да обуку запослених у области заштите од пожара реализују једном у три године, Служба ЗОП-а
Рудника бакра Бор организује је сваке године,
а ове је предвидела и додатну едукацију.
- Допунску обуку и тестирање увели смо
с циљем да потпуно елиминишемо људски
фактор у избијању пожара, али и лежеран
приступ запослених када је реч о овој теми.
Сви радници РББ-а, па и они који су се запослили „јуче“, прошли су вежбу и проверу
знања из ове области, тако да је ове године
реализовано преко хиљаду обука. Резултат се огледа у чињеници да је, у односу на
прошлу, ове године било пет пута мање
пожара, односно тек три. И та три пожара
била су шумска и догодила су се по ободима
рудничког круга, али су и наше екипе тада
превентивно излазиле на терен – каже заменик руководилац Службе за безбедност и
заштиту од пожара у РББ-у Љубиша Пипић.
Он додаје и да обуке које се изводе нису
у свим погонима исте, већ референти службе,
сходно статистици коју воде, тачно знају где
и у ком делу огранка може да избије почет-

ни пожар, па се показне вежбе реализују баш
тамо где постоји латентна опасност од ватре.
-Рецимо, у „Новом Церову“ смо организовали вежбу паљења чврстих горива
и материја, јер је рудник окружен шумом
и растињем. Обучавали смо раднике како
да правилно користе противпожарни апарат и скренута им је пажња да увек морају
да воде рачуна о правцу ветра када гасе
ватру. Говорили смо и о тамошњим евакуационим путевима. У „Великом Kривељу“
смо, знајући да често долази до паљења
хидрауличног система на тешким камионима, за возаче организовали вежбу, која
је подразумевала и импровизовани пожар
у близини камиона.Возачима смо детаљно
објаснили шта на возилу може да се запали,
мада они искуснији могу и сами то да препознају по звуку машине. „Tonly“ камиони
су, с друге стране, опремљени системом за
дејствовање у служају пожара, па смо такве
техничке могућности проверавали на лицу
места – наводи Пипић.
Служба ЗОП-а Рудника бакра Бор двапут годишње проверава исправност противпожарних апарата. Добила је 205 нових, а у
плану је да до краја године буде набављено
више од 900 и то оних са сувим прахом и под
сталним притиском. Стари, који нису под
сталним притиском, полако се избацују из
употребе.
-По налогу Сектора БЗНР новембра
смо организовали и инспекцију свих грејних тела и електричних инсталација. Све
импровизоване грејалице су уклоњене као
небезбедне, а проверена су и сва уземљења,
чворови и громобранске инсталације. Свој
рад прилагођавамо производњи, али и мерма заштите од COVID-а, које ремете планове и динамику јер намећу потребу рада са
мањим групама – закључује Љубиша Пипић.

Колектив

Расветљен случај крађе горива у Руднику бакра Мајданпек

Лопове чека суд
马矿盗油案水落石出

窃贼正等待审判
Запослени у “Инекс-плусу” и мајданпечка полиција раскринкали детаље крађе
око 500 литара горива, у којој су, према прелиминираним информацијама,
учествовали и радници огранка РБМ, као и службеници фирме која брине о
имовини Zijinа

Место на којем се десила крађа

РБМ. – Ефикасном акцијом службе обезбеђења “Инекс-плуса” и полиције, крађа горива у мајднапчеком руднику, која се десила у
првој декади новембра, расветљена је муњевитом брзином. Том приликом потврђено је
оно о чему се већ дуго шушка – да је крађу
немогуће извести ако починици у томе немају помоћ доушника “изнутра”. Од прилике
до прилике, улоге запослених у оваквим “акцијама” су се мењале. Неко је само “типовао”
шта може да се украде, неко пружао логистику, понеко директно учествовао или само
“није видео шта се дешава”. Но, упркос увек
актуелно оправдању да круг рудника није потпуно обезбеђен, са последњим таквим “случајем” постало је јасно да без инструкција неког од запослених нико са стране не би знао
шта, како и када може да се украде.
- У петак изјутра, 6. новембра, патрола
“Инекс-плуса” открила је више сумњивих
трагова на берми, у делу где руднички круг
није ограђен. Трагови водили су ка јавном
путу, а пратећи их даље, на другој страни,
дошли смо до паркираног камиона “белаз
7”, који је претходног дана због квара остао
на том месту. Око резервоара је било више
трагова ципела и чизама и сви су они водили према тунелу јавног пута код Новог
сервиса. Одмах смо о томе обавестили руководство Zijinа и полицију у Мајданпеку.
Г. Тончев Василић Полиција је од нас тражила да обезбедимо

место догађаја до доласка њихове екипе за
увиђај, што смо и учинили – испричао је
за “Kолектив” командир V вода београдског
“Инекс-плуса” Далибор Грујић.
Надлежни су брзо изашли на лице места, спровели истрагу, утврдили чињенице
овог немилог догађаја и демисификовали
улогу појединих радника огранка РБМ и
“Инекс-плуса”. Сазнајемо да је том приликом
нестало око 500 литара горива, што је било
лако утврдити на основу података о времену
издавања горива и пређеним мото-сатима.
Сви детаљи ове крађе расветљени су веома
брзо, починиоци идентификовани и против
њих су поднете пријаве, па их чека судски
епилог.
Упркос чињеници да магистрални пут
пролази кроз рудничку зону, што потенцијалним лоповима олакшава “посао”, па и
у конкретном случају када је “плен” требало
пренети само 50-ак метара даље, било је сасвим јасно да без “типовања”, можда и конкретније подршке изнутра, није било могуће
извести овакву крађу.
Запослени у РБМ-у коментаришу да то
није смело да се догоди, али верују да ће починиоце стићи заслужене казне. Надају се и да
ће казне бити такве да ће свакога, ко помисли
да се упусти у сличну “авантуру”, приморати
да о томе добро размисли.
С. Вукашиновић

Служба БЗНР у области заштите од пожара проверава припреме за зимске услове рада

Едукација се не запоставља

职业健康与安全处为冬季作业环境排查消防安全隐患

同步进行消防教育

Са циљем да се у зиму уђе спремно и опрезно, током новембра проверене све инсталације и грејна тела. – Пуна пажња током бројних провера и испитивања
усмерена на исправност опреме, па је много тога купљено и обновљено. – Почели смо припреме за замену свих противпожарних апарата који су старији од пет
година, а организујемо и додатну обуку у области заштите од пожара, каже Игор Младеновић

РБМ. – У сусрет предстојећој зими,
мајданпечка Служба безбедности и здравља
на раду интензивирала је новембра послове
у делу заштите од пожара. Проверава се и

испитује све оно што подразумева превентиву у спречавању избијања пожара, а посебна
пажња дата је додатним обукама и вежбама
за запослене, правилном руковању опремом
за рад, као и редовном сервисрању опреме за
заштиту од пожара и осталих уређаја.
-У складу са захтевом службе сачинили
смо детаљан извештај о контроли грејних
тела, електроинсталација и громобранске
заштите, али и планове за реализацију вежби и додатних обука за све запослене. Под
околностима, које су у великој мери биле
омеђене спровођењем обавезних мера превенције против COVID-а, успели смо да реализујемо додатне обуке из области заштите од пожара, а поштујући „слово“ прописа,
за новозапослене смо у законском року од

30 дана организовали основну, а потом и за
њих додатну едукацију. Предочили смо им
који кварови могу да доведу до пожара, указали на све појаве у случају избијања ватре,
а потом приказали тактику гашења и спасавања – каже заменик руководиоца Службе
БЗНР Игор Младеновић.
Младеновић истиче и да је посебна
пажња током ових активности била посвећена подсећању запослених на путеве за евакуацију, системе за дојаву и опрему за гашење
пожара.
- Са циљем да се у зиму уђе спремно и
опрезно, Kомпанија се на време побринула за исправност свих уређаја и апарата
за противпожарну заштиту, па је многа
опрема купљена или обновљено. Баш ових

дана почели смо припреме за замену свих
противпожарних апарата који су старији
од пет година, без обзира на то што се сви
они уредно пуне и атестирају – додаје Младеновић.
Због тога што је „ватра добар слуга, али
лош господар“, мајданпечка Служба БЗНР
проверила је и све инсталације и грејна тела,
а запосленима је сугерисала како да правилно користе уређаје који представљају потенцијалну опасност уколико се не искључе
на време или остану без надзора. Kонтрола
наученог у пракси је показала да су сугестије
листом прихваћене и примењене.
С. Вукашиновић

Колектив

疫情防控 Мере превенције
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Kомпанија прописала строжи пакет превентивних мера због убрзаног ширења вируса

Kазна за све који се оглуше о мере превенције
公司进一步采取一系列严格防疫措施

将对所有违反防疫措施人员进行处罚
Сви мора да се укључе и поштују донете мере о обавезном ношењу заштитне маске, одржавању социјалне дистанце, о неучествовању у окупљањима и дезинфекцији јавних просторија. Они који се оглуше, биће кажњени и ту неће бити никаквих емоција, каже Jian Ximing. - У складу са планом рада у непроизводним
делатностима Kомпаније, 30 одсто запослених радиће од куће, а одлучено је и да се до даљег затворе места где се радници туширају
-Према актуелном стању везаном за
вирус, али и ономе што се наслућује да ће
бити, ово је веома опасна ситуација и зато
се надам да ће се све радне јединице озбиљно и строго односити према захтеваним
мерама. Сви мора да се укључе и поштују
донете мере о обавезном ношењу заштитне маске, одржавању социјалне дистанце,
о неучествовању у
окупљањима и дезинфекцији јавних
просторија.
Они
који се оглуше,
биће кажњени и ту
неће бити никаквих
емоција. Могу, као
човек, саосећати са
зараженим људима,
али као руководилац не могу, јер то
значи да неко није
водио рачуна. Производњу можемо
одржати само ако
Све јавне просторије дезинфикују се свакодневно
строго поступамо
према онима који
се не придржавају
мера заштите од епидемије свесна је и Serbia донесених мера и не поштују их. Јер, сваки
Zijin Copper, па је озбиљност и доследност део у производном ланцу је битан и не сме
у спровођењу плана, који је донела ради за- да изостане. Ако не будемо кажњавали оне
штите својих пет и по хиљада запослених, који се не придржавају прописаних мера,
по ко зна који пут истакнута и на првом но- ни њима самима неће бити јасно, нити ће
вембарском колегијуму. Под ознаком „важ- уопште имати осећај о томе какву одговорно“, централна тема састанка пословодства ност (с)носе. Не можемо се ослонити само
била је сузбијање убрзаног ширења вируса на свест и самоиницијативу запослених и
због тога ћемо убудуће строго контроликорона.
SERBIA ZIJIN COPPER. – У „здравствени
картон“ Европе, Србије и Бора уписало се
почетком новембра много нових COVID
пацијената, а само у Бору бројка је муњевитом брзином премашила троцифрену. Да
се ситуација са вирусом корона усложњава и намеће потребу високе приправности
и строгог поштовања свих превентивних

сати примену мера. Видите и сами каква је
ситуација у земљи, па не смемо дозволити
да бројка одсутних радника (због заразе
или изолације) порасте – рекао је генерални директор Jian Ximing.
Од новембра, у складу са планом рада у
непроизводним делатностима Kомпаније, 30
одсто запослених поново ради од куће и то
према распореду који су руководиоци сачинили тако да ниједан посао не трпи. Одлучено је и да се до даљег затворе места где се
радници туширају.

ратуре, па је свуда организовано мерење,
укључујући аутобусе који превозе запослене до радног места. Уколико у некој радној
јединици дође до појаве вируса, мора да се
испита начин на који је до заражавања дошло и утврди одговорност – казао је заменик генералног директора Qiu Weijun.
Сектор БЗНР ће, како је наглашено,
редовно на терену контролисати правилну
примену мера превенције јер је уочено да се,
на пример, маске не носе на прописан начин
(преко носа и уста), већ су многим радни-

Хотел „Језеро“ и Kлуб Zijin затворени до даљег
Kомпанија је донела одлуку и да, због брзог ширења вируса и отежаног спровођења превенције у Европи,
до даљег затвори хотел „Језеро“ и Kлуб Zijin, док је запосленима препоручила да поднесу захтев за премештај на друго радно место.
Наставак рада угоститељских објеката зависиће од степена сузбијања и контроле епидемије, а у међувремену ће Служба за послове управљања хотелом реализовати додатну обуку за стицање вештина запослених на различитим радним местима, као и обуку за послове у области угоститељства. Биће унапређен
систем процене радног учинка у хотелима и сачињен добар маркетиншки план за наредну годину.
- Сва обавештења и одлуке које је Kомпанија усвојила у вези мера превенције
ширења и сузбијања вируса корона мора
да стигну до сваког радника. Руководиоци
и пословође радних група или смена дужни су да потписом потврде да су документа
прочитали и проследили. Kонкретно, захтев је да се маска носи правилно, да се одржава дистанца и да се чланови породице
опомињу на опрезност. Друга група мера
односи се на контролисање телесне темпе-

цима оне око врата или испод браде. Примећено је и да се не одржава свуда социјална
дистанца, па је још једном указано на значај
ове мере. У оквиру „пакета“ појачаних мера
превенције биће размотрен и предлог да
се запосленима у директној производњи,
првенствено топионичарима, јамцима и
радницима у одржавању, повећа недељно
следовање заштитних маски.
Г. Тончев Василић

У РМБ-у превентивне мере заштите од COVID-а постале нова навика

Доследна примена прописаних правила
RBM分公司防疫已成常态

严格遵守防疫措施
Драгиша Анђелковић: Запослени све озбиљније схватају значај превентивних мера у борби са вирусом корона и стриктно их се придржавају, о чему говоре
резултати учесталих контрола. Сви носе маске на радном месту и у превозу, а постаје симптоматично и то да су радници Zijinа по таквој дисциплини препознатљиви и када се крећу градским улицама. – У службама где то природа посла дозвољава, број запослених је упућивањем на годишњи одмор смањен за
трећину, а за рад са странкама одређен је само један дан у недељи
РБМ. – Ношење маске, хигијена руку, физичка дистанца, избегавање окупљања и
дужег боравка више лица у затвореном
простору само су неке од мера превенције на којима Рудник бакра Мајданпек

инсистира и заснива своју борбу против
ширења епидемије вируса COVID-19. У
ситуацији када је „трећи талас“ ове пошасти у пуном замаху, од запослених се
очекује да макар стриктном применом

ових једноставних правила, која су у пакету препоручених мера и Kризног штаба Владе Србије и Kомпаније, дају свој
допринос у стишавању „буре“.
- Запослени све озбиљније схватају
значај превентивних мера у борби са
вирусом корона и стриктно их се придржавају, о чему говоре резултати учесталих контрола. Сви носе маске на
радном месту и у превозу, а постаје симптоматично и то да су радници Zijinа
по таквој дисциплини препознатљиви
и када се крећу градским улицама. Сви
су схватили да је враг однео шалу и да са
вирусом нема игре, па све мање постоји
потреба да се било ко опомиње на ове
обавезе – каже руководилац мајданпечке
Службе безбедности и здравља на раду
Драгиша Анђелковић.
Служба БЗНР је, не препуштајући
ништа случају, током новембра у више
наврата контролисала ношење маски на
радном месту, али и у организованом
радничком превозу. –Kомпанија предузима све што је у њеној моћи да не до-

зволи вирусу да се одомаћи. Настављена је редовна подела заштитних маски
и дезинфекционих средстава, телесна
температура се мери свакоме ко крочи у
зону рудника, а појачана је и дезинфекција заједничких и радних просторија.
Велики број запослених се већ месецима придржава препоруке да избегавају
јавни превоз, па на посао долазе сопственим возилима – додаје Анђелковић.
Kаже још и да његова служба брижљиво
прати стање сваког оболелог појединца,
али и његове контакте у изолацији, те да
се редовно информише о здравственом
„билтену“ инфицираних радника и оних
који су у кућном карантину због „сумњивих“ контаката.
Влада Републике Србије је у последњој декади новембра омогућила рад
од куће свим запосленима којима то радни процес допушта и та је мера, са циљем
да се контакти смање а превоз растерети,
сада избила у сам врх превентиве.
- У службама где то природа посла
дозвољава, број запослених је упући-

Дисциплиновано и у радничком аутобусу
вањем на годишњи одмор смањен за
трећину, а за рад са странкама одређен
је само један дан у недељи. У конкретном случају, код нас је за рад са странкама одређен уторак и о томе су сви
благовремено обавештени. Осталим
данима се питања и захтеви решавају у
телефонском разговору – каже заменица руководиоца Службе општих послова
РБМ-а Жаклина Филиповић.
С. Вукашиновић

Екологија 环保与生态
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Планом јесењег пошумљавања предвиђена садња 25 хиљада стабала багрема

Девастиране површине оплемењују
садницама и травом
计划在秋季种植2.5万棵刺槐

种植苗木、绿化荒地

У рудничкој зони новембра озелењено преко 13,5 хиљада квадратних метара деградиране површине и овлашћеним оператерима предато око 26 тона опасног
отпада. - Посађено је и пет хиљада садница једногодишњег багрема, а пошумљавање ће се наставити и у децембру, све док нам то време дозвољава, каже
Мирјана Марић
SERBIA ZIJIN COPPER. – У склопу заштите и очувања животне средине, ресорни
сектор Kомпаније новембра је организовао акцију озелењавања преко 13,5 хиљада
квадратних метара земљишта у рудничкој
зони. Озелењене су површине које припадају руднику „Ново Церово“, потом локација испод радионице Борског копа, а у
току су и припремни радови за оплемењавање простора око нове Лабораторије у
индустријској зони огранка ТИР.
- Сетва семена траве најпре је обављена дуж пута у „Новом Церову“. Након
припреме терена и насипавања земље,
тамо је озелењено 9.527 квадратних метара, а око нове управне зграде посађене су саднице воћа и украсног шибља.
На локацији испод радионице Борског
копа најпре је уклоњен отпад, а онда је
озелењавање изведено на припремљеном
терену површине 3.601 метар квадратни. У „Kривељском каменолому“ у току
су припремни радови за садњу дрвећа
и формирање ветробраног појаса, који

ће окруживати производни део погона
и спречавати потенцијално разношење
прашине – каже руководилац Сектора заштите животне средине Мирјана Марић.
Планом јесењег пошумљавања, додаје
она, предвиђена је и садња 25 хиљада стабала багрема. – Новембра је посађено пет
хиљада садница једногодишњег багрема,
а пошумљавање ће се наставити и у децембру, све док нам то време дозвољава.
На косини, са леве стране пута ка сервисном окну „Јаме“, посадићемо око 2.300
младица, а на падинама испод кривељске
флотације и преко пута Филтраже око
3.000 садница. У „Новом Церову“ биће
посађено близу хиљаду садница, на берми поред индустријског пута ка флотацијском јаловишту РТХ око 3.500, а на
„Оштрељској брани“ кривељског флотацијског јаловишта 3.840 стабала. На
косини испод прилазног пута ка „Јами“
предвиђена је садња око 1.500 једногодишњих стабала багрема, а у Руднику бакра Мајданпек 10.000 – наводи Марићева.

Оштрељска брана флотацијског јаловишта "Велики Кривељ"
Уколико то временски услови дозволе,
у граду под Старицом су до краја године
у плану и припремни земљани радови на
флотацијској брани „Kалуђерица“, а наредне ће, када се вегетација пробуди из
зимског сна, почети и озелењавање њених
53.000 квадратних метара.

Новембра је овлашћеним оператерима
предато и око 26 тона опасног отпада. На
адекватан третман и даље збрињавање испоручено је отпадно моторно и редукторско уље, као и контаминирана амбалажа.
Г. Тончев Василић

Пуно сезонског посла за запослене у мајданпечкој Служби екологије

Трава посејана на 58 хиљада
квадратних метара
马矿环保处开展大量季节性工作

草地种植面积达5.8万平方米
Временске прилике погодовале сетви, па је на бетонској брани, у сектору 4, трава посејана на 13.037 квадратних метара. На косини испод терцијарног дробљења
затрављено је још 4.258 метара квадратних, а на потезу Чока мика – Чока маре, у сектору 3, сетвом је била обухваћена површина чак 40.509 квадратних метара. – Очекујемо и 10.000 садница багрема, које ће додатно оплеменити простор по косини 375 испод терцијарног дробљења

На потезу Чока-мика - Чока-маре трава је посејана на преко 40 хиљада квадратних метара
SERBIA ZIJIN COPPER. – Kасна јесен је време у којем запослени у Служби екологије
Рудника бакра Мајданпек, поред редовног,
имају и пуне руке сезонског посла. Бројне

активности, попут оних које произилазе
из управљања отпадом, успели су да устале, а добре, попут редовне контроле воде,
земљишта и ваздуха, наставе. Интензивно

се труде и да све раднике активирају по
питању одржавања и уређења радне и животне средине, а настоје и да, док то време
још увек дозвољава, обаве неке сезонске
послове који су од посебног значаја за подизање „зелених рудника“, што је у складу
са једним од стратешких опредељења компаније Zijin.
-Након теста, односно сетве траве
по скраћеном поступку и успеха у томе,
тестно подручје је проширено. Сетву
траве смо и на новим површинама обавили без „навлачења“ земље са позајмишта и посебне припреме подлоге.
Пошто је претходни тест „отворио“ ту
могућност, јер је трава никла на свим
локацијама где је посејана, семе смо опет
директно посејали, али уз додатак органског и минералног ђубрива. И временске
прилике су погодовале овој акцији, јер је
јесен била топла и влажна, а комплетан
посао обавили смо са колегама из противпожарне заштите овдашње Службе
безбедности и здравља на раду, са којима смо однедавно у истом сектору. Тако
смо на бетонској брани, у сектору 4, траву посејали на 13.037 квадратних мета-

ра, док је на косини испод терцијарног
дробљења затрављено још 4.258 метара
квадратних. На потезу Чока мика – Чока
маре, у сектору 3, сетвом је обухваћена
површина чак 40.509 квадратних метара
– каже инжењерка заштите животне средине Сандра Барбуловић.
Запослене у Служби екологије по
обављању свих ових послова, на измаку новембра очекује и акција пошумљавања. Стићи ће 10.000 садница багрема
које, према актуелном плану, треба посадити на косини 375 и испод терцијарног
дробљења. На тај начин биће пошумљени
и оплемењени сви делови који се виде са
магистралног пута. Реч је о великим површинама и једино од чега стрепе у служби
јесу временске прилике. Планове може
да им поремети лоше време, пошто је већ
21. новембра у Мајднапеку и околини пао
први снег. Пошто се није задржао, запослени се надају, упркос томе што зима уме да
не испоштује календар, да снег неће осујетити садњу багрема.
С. Вукашиновић

Колектив

降本增效 Уштеде
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Serbia Zijin Copper имплементира систем за аутоматизацију канцеларија (ОА system)

Kанцеларијска платформа за рад без папира
塞紫铜应用自动化办公系统

实现无纸化办公

Применом ОА система Kомпанија ће годишње уштедети око 90 одсто канцеларијских трошкова и у знатној мери скратити време потребно за поправку кварова
на опреми. – Укупно 19 километара оптичких влакана и 69 километара UTP линија повезује седиште Kомпаније са свим производним јединицама и погонима
РББ-а и ТИР-а, а обновљено је и оптимизовано и шест главних LAN канцеларијских подручја

SERBIA ZIJIN COPPER. – Serbia Zijin Copper
недавно је ушла у фазу пробног рада ОА система и то је резултат послова који су се последњих годину дана, уз подршку компанија
које припадају Zijin Mining Групи, обављали
у делу IT инфраструктуре. ОА сyстем или

систем за аутоматизацију
канцеларија
одликује
једноставност, флексибилност
и лакоћа употребе, па
је Kомпанија одлучила да ову платформу
имплементира у циљу
ефикасније дигитализације, информатизације и обавештавања.
Аутоматизација канцеларијског пословања
је најчешће коришћен
систем апликација за
запослене и менаџере и
односи се на организацију свакодневног рада и управљања. Главни
модел примене овог система је канцеларијско
пословање без папира.
Пошто ОА систем у знатној мери побољшава ниво аутоматизације канцеларија,

Запослени у Производним услугама РБМ-а сами израдили
компресорску станицу

Радом у сопственој режији уштедели
Kомпанији осам хиљада евра
RBM分公司生产运营处员工自行建设空压机站

为公司节约8,000欧元

За више компримованог ваздуха, потребног да би се побољшала припрема све
већег броја геолошких узорака за анализу, у Производним услугама израђена
и уређена зграда компресорске станице. – У самом објекту, једна просторија
предвиђена је за смештај компресора, а друга је, као радни простор, намењена
припреми узорака за лабораторијске анализе, каже Неђељко Чавић
РБМ. – Тик до Лабораторије, за чије потребе је и грађена, половином новембра у
мајданпечком руднику завршена је израда
објекта за компресорску станицу. Зграду
површине 17,5 квадратних метара, од темеља до крова изградили су запослени у
Производним услугама РБМ-а. Нова компресорска станица има две просторије, које
су опремљене неопходним инсталацијама и
вентилационим системом.
- Највећи терет подизања овог објекта
поднели су радници ПУС-а. Њих десеторо
учествовало је у изградњи и то од темеља
до крова, па може да се каже да су, радом
у сопственој режији и то као зидари, бравари, вариоци и грађевинци, ови запослени Kомпанији донели уштеду осам хиљада
евра – каже руководилац електромашинства
у РБМ-у Неђељко Чавић. Додаје и да су у
овом послу четири седмице имали помоћ
једног радника са мајданпечког копа и једног,
који је на три недеље дошао из Флотације.
Приликом изградње се, како каже Чавић,
водило рачуна о томе да буду испоштовани
сви захтеви у погледу прописа и безбедности, јер неодговарајући услови и употреба
могу да доведу до озбиљних повреда и штете на опреми. Спремност да се такав објекат
изгради у сопственој режији, допринела је
ефикасности извођења радова, пошто би поступак увођења „трећег лица“ у посао успорио изградњу. Приде, остварена је и знатна
уштеда, пошто су све што је потребно за компресорску станицу запослени РБМ-а сами
урадили.
- У самом објекту, једна просторија
предвиђена је за смештај компресора, а
друга је, као радни простор, намењена при-

Компресор је сада на сувом и чистом месту
преми узорака за лабораторијске анализе.
Обе су чисте и суве, а то је веома важно због
нове опреме која је инсталирана – вели Чавић.
Руководилац радне групе аналитике у
Служби за производну технологију РБМ-а
Наташа Томић каже да је Лабораторији било
неопходно проширење, добијено изградњом
овог објекта, јер ће убудуће обрађивати све
више геолошких узорака. – Набавка нове
опреме наметнула је потребу изградње
објекта који ће задовољити све законске
услове, а компресорска станица је управо тако и грађена. Уз њу и већ набављену
опрему, Лабораторија РБМ-а имаће више
могућности, али и нов, модернији и ефикаснији начин припреме геолошких узорака. Досадашњи капацитети нису адекватно
могли да испрате и подрже све стандарде –
истакла је Томићева.
С. Вукашиновић

смањује административне трошкове и побољшава административну ефикасност, у
првој фази увођења ОА система фокус је био
на управљању документима, интерном поштом, извештајима о раду и информацијама, односно на реализацији процеса рада у
канцеларији. Процењује се да ће Kомпанија
применом ОА система годишње уштедети
око 90 одсто канцеларијских трошкова и
скратити време потребно за поправку кварова на опреми.
По пројекту главног мрежног администратора Марка Тасића, у седишту Kомпаније и огранку РББ израђена је потпуно нова
интерна мрежа, чија је брзина 10 гигабајта у
секунди („10 Gigabit backbone“). У поређењу
са старом, која није била стабилна и имала је
брзину од тек 150 мегабајта у секунди, нова
интерна представља „кичму“ целе мреже. За
рачунаре и штампаче јавних мрежа, односно за све корисничке терминале инсталиран
је систем „облака“ (Cloud Desktop пројекат),

којим је омогућен даљински свакодневни рад
у канцеларији.
Укупно 19 километара оптичких влакана
и 69 километара UTP линија повезује седиште
Kомпаније са свим производним јединицама
и погонима РББ-а и ТИР-а, а обновљено је
и оптимизовано и шест главних LAN канцеларијских подручја. У центру је изграђена
трослојна мрежна архитектура, а постављен
је и низ виртуелизованих серверских ресурса
који нису само уштедели трошкове улагања
у хардвер, него су побољшали поузданост и
информациону, али и сигурност у погледу
спољних заштитних зидова и приступа Интернету.
Serbia Zijin Copper ће наставити да унапређује IT инфраструктуру, па ће се у наредном кораку посветити изградњи апликација
вишег нивоа.
Г. Тончев Василић

Мајданпечки рудник инсталира опрему за праћење кретања свих возила

Бољом комуникацијом до веће
ефикасности
马矿为车辆安装追踪系统

高效沟通、高效作业

Новом технологијом за праћење кретања свих возила у рудничкој зони биће
покривен „Јужни“ и „Северни ревир“, а применом система унапредиће се комуникација, побољшати контрола, олакшати надзор и управљање и подићи
ниво безбедности. – Израдом темеља на шест локација, са основом три пута
три метра, завршићемо свој део посла у задатом року и тако створити услове
за постављање стубова високих 17 метара, који ће носити опрему за мониторинг рада у целом руднику, каже Александар Божић

РБМ. – Последње декаде новембра је у
Руднику бакра Мајданпек почела изградња темеља за стубове на којима ће
бити постављена опрема за праћење свих
возила у рудничкој зони. Биће то начин
да се непрекидним надзором побољша
ефикасност транспортне механизације
са једне, али и подигне ниво безбедности
са друге стране. Додатно, уградњом новог система Kомпанија ће уштедети око
300 евра месечно, јер се толико плаћало
за локацију радио-предајника на Старици, преко којег се комуникација досад
одвијала радио-везом.
-Израдом темеља на шест локација,
са основом три пута три метра, свој
део посла завршићемо у задатом року
и тако створити услове за постављање
стубова високих 17 метара, који ће носити опрему за уживо праћење рада у
целом руднику – каже Александар Божић из Грађевинске службе РБМ-а.
Програмер у Служби ЕРЦ-а, мастер софтверског инжењеринга Данијел
Стојановић, који са колегом из Kине учествује у постављању нове опреме, наводи
да је реч о модификованој JPS и LTE тех-

нологији, којом ће бити омогућен мониторинг рада лаких и тешких возила, као и
покретних „радионица“.
- Очекујемо да у најскорије време
стигне и одговарајући софтвер за активирање новог система, који ће кроз
диспечерски центар моћи да се развија,
да вишеструко унапреди комуникацију,
побошља контролу, олакша андзор и
управљање, али и да подигне укупан
ниво безбедности – истиче Стојановић.
Попут стандардног глобалног нави-

Један од шест темеља за стубове који ће носити
опрему за праћење возила
гационог система GPS (Global Positioning
System), и овај модификовани се ослања
на уређај који обезбеђује прецизно лоцирање у руднику, у било којим временским
условима. Систем ће послужити да сваком возилу буду утврђене локација, брзина, смер кретања, као и надморска висина
на којој се налази.
С. Вукашиновић

Нова опрема 全新设备
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Мајданпечки рудари добили три нова камиона, највећа до сада

Бели “дивови” носе “у цугу” по 240 тона ископина
三辆全新大型矿卡运抵马矿

白色巨兽装载能力高达240吨

Грдосије носивости 240 тона највећи су камиони тешкаши који су икада крстарили мајданпечким копом. Имају економичан “Cummins” мотор од 2.500 коњских
снага, резервоар у који може да стане безмало 5.000 литара горива, а димензије су 14,8x8x7,3 метра. – Три нова дампера биће велика подршка постојећој
камионској флоти, а и нама у остварењу важних производних циљева, каже Lianguou Feng
РБМ. –У великој радионици Новог сервиса Рудника бакра Мајданпек новембра
је почела монтажа три нова велика камиона NTE 240. Реч је о правим рударским
грдосијама које могу да понесу 240 тона
ископина, односно 20 тона више од старих “Белазових” дампера. Нови бели
“дивови” имају економичан “Cummins”
мотор од 2.500 коњских снага, резервоар
у који може да стане безмало 5.000 литара
горива, а димензије су 14,8x8x7,3 метра.
-Нови “Terex” дампер, модел NTE
240 је за око метар и по дужи и виши,
али и за 40-ак центиметара ужи од “Белазових” возила. Већа дужина и висина камиона, као и сама чињеница да је
реч о новој опреми, захтева одређена
прилагођавања и то не само од возача
и запослених у одржавању. Мораћемо
да прилагодимо и побољшамо рударске
саобраћајнице и да радијус кривина са
30-40 повећамо на 50 метара. Успоне
ћемо, такође, морати да прилагодимо
новим габаритима. Што се мотора тиче,
имали смо и раније “General Electric”
вучне моторе и били смо задовољни
њима, а овде су уграђени они новије
генерације, па би требало да буду још
бољи. Хидраулика је такође већа, са резервоаром од преко 900 литара – каже
заменик руководиоца “Јужног ревира” за
одржавање Братислав Благојевић.
Склапање камиона, које на захтев
произвођача обавља тим кинеских сервисера, изазива велику пажњу запослених,
па чак и они који послом само на кратко

сврате до Новог сервиса застају пред напола склопљеним “џином”. -Другачији је
мотор, али и конструкција целог возила. Посебан утисак оставља “предње ве-

сва три тешкаша предвиђен рок од месец
дана. Наравно, додају, најтеже и најдуже
се монтира први камион, са сваким следећим посао иде брже и лакше.

на точковима. - Три нова дампера биће
велика подршка постојећој камионској
флоти, а и нама у остварењу важних
производних циљева - каже Lianguou
Feng, који склапање камиона прати због
везе сервисера и радника огранка РБМ
који им у томе помажу.
-Три нова дампера биће нам драгоцена помоћ у даљем раду на убрзаном
раскривању “Јужног ревира”. Иако
они повећавају камионску флоту за 10
одсто, њихова подршка ће бити знатно
већа – истиче руководилац огранка РБМ
Бранислав Томић.
У пратећој документацији за нове каЈедан овакав дампер кошта око 2,5 милиона долара
мионе наведено је и да “Terex NTE 240”
може да развије брзину 64 километра на
Тим кинеских сервисера у овом одго- сат. Може, али у идеалним условима, па
шање” и тај моћни погонски део – каже
ворном и великом послу може да се осло- се то не очекује у руднику.
возач Ненад Миљевић.
Сервисери истичу да склапање једног ни и на помоћ радника Zijinа, јер сви с неС. Вукашиновић
камиона траје 10 дана, те да је за монтажу стрпљењем очекују да први камион буде

У Радионицу борског копа допремљени делови за нова четири велика возила

Kамиони од 240 тона и за „Велики Kривељ“
四辆大型设备的零部件已运抵波尔矿区

240t卡车将在VK矿投入使用

Четири бела „џина“ су појачање кривељској флоти возила и њихов први посао биће превоз јаловине. - Сви делови стигли су у 24 шлепера, а додатно је истоварено и по шест „Луан“ гума за сваки камион, каже Радисав Баџикић. - Монтажа ових грдосија, чије је размере тешко описати и доживети путем фотографија,
пошто се у Радионици борског копа потпуно губи осећај свих пропорција, треба да почне када се склопе они у Мајданпеку
његове делове, довезло шест шлепера,
тако да је само истовар компоненти за
сва четири тешкаша
трајао недељу дана.
- Сви делови
стигли су у 24 шлепера, а додатно је
истоварено и по
шест „Луан“ гума за
сва четири камиона. Реч је о габаритним компонентама,
па је у један шлепер,
рецимо, могла да
Радисав Баџикић са екипом мајстора
стане само корпа
камиона, у други
РАДИОНИЦА БОР. – Средином новембра у
Радионицу борског копа стигли су делови че- платформа са кабином, у трећи предња осотири нова „Terex“ камиона, иста онаква какве вина за њега, па електромотор итд. Њихова
је неколико дана раније добио и мајданпечки величина нас није уплашила, знамо и како
рудник. Четири бела „џина“ дошла су као да их монтирамо јер смо у овој радионици
20 година одржавали возила истог произпојачање кривељској флоти возила и њихов вођача. Додуше, раније смо имали „Terexопрви посао, како нам је рекао управник копа ве“ камионе од 170 тона, „Унитриг“ и њихо„Велики Kривељ“ Дејан Митић, биће превоз ве дампере из серије „Б“, а носивост нових
јаловине. Пословођа задужен за одржавање је 240 тона и знатно су шири, виши и дужи.
тешких камиона и дизалица Радисав Баџи- Баш због тих већих димензија и чињенице
кић рече нам да је један камион, односно све да су ови камиони за око пола метра шири

од досадашњих највећих тешкаша, „Белаза“
од 220 тона, нови једва могу да уђу у радионицу, кнап су – каже Баџикић.
Монтажа ових грдосија, чије је размере
тешко описати и доживети путем фотографија, пошто се у Радионици борског копа потпуно губи осећај свих пропорција, треба да
почне када се склопе они у Мајданпеку.
- Одатле ће овлашћени сервисери доћи
право код нас, јер су они задужени за монтажу, а ми ћемо помагати. Наши су дизалица, кран, виљшкар, а ту смо и за све остало. Што се нас тиче, мислим да бисмо један
камион, без варења корпе, могли да поставимо на точкове за шест дана. Може да га
склопи пет радника, двојица да му наместе

вучни мотор, а тројица да „набаце“ предњу
осовину – прича пословођа Баџикић.
Он каже и да је нивелација корпе, која
најпре мора да се завари, најзахтевнији посао
у монтажи. –Kомплетан посао изводе млади момци, тим је уигран и веома сам задовољан њима. Све су то добра и вредна деца,
па зато имам пуно поверења у њих – додаје.
Према прелиминарним плановима, нова
четири камона тешкаша почеће да раде у
„Великом Kривељу“ крајем децембра. Због
њихових габарита, док се не изгради нова радионица у коју ће комотно моћи да уђу и ново
примарно дробљење, најпре ће бити „задужени“ за превоз раскривке.
Г. Тончев Василић

Колектив

全新设备 Нова опрема
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У Рудник бакра Мајданпек стигла још једна моћна рударска машина

Нов хидраулични багер од 22 кубика
за брже раскривање копа
另一强劲采矿设备运抵马矿

22m3 全新液压挖机将加快剥离作业
Делове нове утоварне машине у Мајданпек довезло 20 шлепера, монтажу помажу две дизалице, а води је интернационални тим сервисера. – План је да багер
почне да ради у децембру и то баш тамо где се склапа, на највишој 530. коти „Јужног ревира“. – Б. Томић: Нова опрема је разлог више да крајње одговорно
приступимо свим обавезама и до краја децембра покушамо да побољшамо укупан овогодишњи резултат
РБМ. – Немац, Швајцарац и двојица Француза, у присуству овлашћеног представника произвођача „Liebherr“ и неколицине кинеских и домаћих стручњака, од
10. новембра у Руднику бакра Мајданпек
склапају нову моћну рударску машину.
Хидраулични багер од 22 кубика стигао је
у град под Старицом у деловима које је довезло 20-ак шлепера, а монтажа је почела
на месту где ће од децембра багер и радити, на највишој 530. коти „Јужног ревира“.
Склапање габаритних делова није могуће
без помоћи дизалица, па су у овом послу
ангажоване две – од 70 и 100 тона.
-Монтажа новог „Liebherr“ багера
Р9400Е треба да се заврши до 25. новембра и, осим лошег времена и магле која
је густа као тесто, нема других препрека да се посао заврши у року. Kолеге из
„Liebherrа“ воде монтажу, остали помажу, а споразумевамо се прилично добро,
с обзиром на то да се на платоу где радимо могу чути четири језика – каже главни
пословођа одржавања багера Дејан Милошевић. Од њега сазнајемо и да је нова
машина налик онима које у руднику већ
раде и да монтажа због тога није потпуна
непознаница. Ипак, сви делови морају до
конструкције да се принесу утврђеним

послове. Верујем да ће, уз пун стручни
надзор и неопходну логистику, монтажа
бити завршена на време, упркос томе што
су сада дани краћи и може да се ради само
до 17 сати – истиче заменик руководиоца
површинског копа за одржавање Братислав Благојевић.
-Локација на којој се ради је захтевна,
јер је на највишој тачки у руднику. Али,
избор места где ће се ова грдосија склапати сасвим је оправдан, пошто ће багер и
бити пуштен у рад у непосредној близини
– додаје Благојевић.
Захваљујући новом багеру и новим
тешким возилима децембарска слика
мајданпчеког површинског копа биће другачија, а руководилац огранка РБМ Бранислав Томић нада се да ће и производни
резултати бити бољи.
-Нова опрема је разлог више да
крајње одговорно приступимо свим обаБагер Liebherr плаћен је преко 4 милиона долара
везама и до краја децембра покушамо да
побољшамо укупан овогодишњи резултат. Добили смо моћну утоварну и трансодносно гусеница му је ширине један ме- зован и опремљен системом праћења препортну механизацију којом ћемо прекратар. Максимална брзина кретања му је 2,7 ко LCD екрана.
тити пут до руде и више бакра – закључује
километара на сат, а опсег копања 14 мета-Наши сервисери су искусни и доТомић.
ра. Има варијабилну пумпу, интегрисани бро обучени, а није им ни први пут да по
С. Вукашиновић
централни систем подмазивања, удобну оваквом (не)времену обављају деликатне
редоследом и онако како то налажу јасне
инструкције у проспекту.
Багер има електромотор снаге 1.350
Kw, тежак је преко 350 тона и „стопало“,

кабину, са клима уређајем. У њој се висеће
седиште обликује и подешава, а систем
грејања и хлађења је одговарајући за рад у
тешким срединама. Потпуно је аутомати-

Рудник бакра Мајданпек израдио план паркирања тешких возила

Паркинг за велике и MAN камионе
马矿制定重型车辆停放管理办法

规范大型卡车及MAN卡车的停放
Свако возило ће, према плану пракирања који је израдила мајданпечка Служба безбедности и здравља на раду, убудуће имати своје јасно означено паркинг
место. У непосредној близини оперативе моћи ће да се смести свих 29 тешких камиона, а уз минималну припрему терена и седам MAN камиона и перионица

План паркирања
РБМ. – Мајданпечка Служба безбедности и здравља на раду припремила
је у новембру план паркирања тешких
возила, према којем ће свако убудуће
имати своје јасно означено паркинг
место. Досадашња пракса да се камиони или нека друга механизација
паркирају на првом слободном простору у близини Оперативе показа-

ла се, кажу, лошом. На почетку сваке
следеће смене стварала се гужва, јер су
возачи дословце тражили возило које
„дуже“, а које их чека „ту негде“. Док је
камиона и осталих рударских машина
било мање, то и није био толико изражен проблем, али је сада, када их рудником „крстари“ преко 30, пожељна
сналажљивост возача.

Предлог плана паркирања сачињен
је у складу са наредбом менаџмента,
која је уследила јер се на почетку смена догодило неколико мањих инцидената у саобраћају. Анализом узрока и
истрагом околности под којима су се
инциденти десили, Служба БЗНР утврдила је „корен“ проблема.
-Последња два инцидента, која
су за последицу имала само одређена
оштећења тешких возила, показала
су колико је важна добра процена и
пуна концентрација возача. Проценили смо да је потребно израдити
план паркирања возила како би се
неутралисао ризик од судара. План
предвиђа да паркинг-место за свако возило буде означено таблом са
бројем возила и двема заставицама –
каже руководилац Службе БЗНР Драгиша Анђелковић.
За реализацију овог плана неопходно је да се са леве и десне стране
пута којим се улази у рудник израде
заштитне банкине ширине два метра.
На „круни“ банкине, која треба да буде
висока метар и по, флуоросцентним
плочама и истакнутим бројем потребно је обележити простор предвиђен
за паркирање возила. – За проши-

рење постојећег платоа, да би се ту
паркирала и помоћна механизација,
потребно је и бетонирање канала дужине 80-ак метара. На тај начин би
на истом месту могло да се паркира и
седам MAN камиона. Важно је рећи
и да би у том случају запослени до
свог „радног места“, односно возила
долазили стазом која је ван зоне кретања тешких камиона, чиме бисмо
подигли лествицу безбедности на
раду – истиче Анђелковић и додаје да
би у непосредној близини капије било
места и за перионицу кроз коју би
пролазило свако возило када заврши
посао у руднику.
С. Вукашиновић

Производња/РБМ 生产运营/RBM
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Колектив

Одлагач мајданпечког транспортног система померен за 45 метара

Фаза I спремна за убрзано раскривање
и рад у зимским условима
马矿运输系统排土机移动45米

已为冬季高效剥离作业作好准备

Нова локација одлагача омогућава да се преко Фазе I, у складу са плановима за огранак РБМ, наредних неколико месеци одлаже више јаловине. – Уместо за
седам до десет дана, колико је процењивано да ће овај велики периодичан посао трајати, померање одлагача завршено је за пет дана, чак и 10 сати раније, а
генерални директор Kомпаније донео је одлуку да екипу која га је реализовала награди са 200.000 динара. – Померање траке 2506 урађено је због припреме
за интензивније раскривање рудних лежишта, али и динамичнијег рада током предстојеће зиме, каже Бранислав Томић
РБМ. –Померање одлагача транспортног
система за 45 метара и његове траке дугачке
1,2 километра захтеван је и озбиљан посао,
који „у мираз“ доноси краћи пут одлагања
раскривке, већу производњу и мање трошкове нафте. Реч је о периодичном подухвату, у
који се раније упуштало једном годишње, али
је интензивнија производња у мајданпечком
руднику наметнула потребу да се он реализује чешће. Уз добру организацију, план и
припрему померање тракастог транспортера
је, уместо за седам до десет дана, колико је у
просеку трајало раније, завршено за пет дана.
Чак и 10 сати раније, пошто је Фаза I, уместо
9. новембра ујутро, прорадила претходног
дана, крајем друге смене. Генерални директор Kомпаније Jian Ximing је због тога донео
одлуку да екипу која је реализовала овај посао награди са 200.000 динара, онако како је и
обећао пре почетка радова.
-Померање траке 2506 урађено је због
припреме за интензивније раскривање
рудних лежишта, али и динамичнијег рада
током предстојеће зиме. Јер, Фаза I је „жила
куцавица“ РБМ-а и мора да ради. Велики
планови за раскривање рудних лежишта,
који рударе очекују током наредних месеци, ослањају се управо на рад транспортног
система пуним капацитетом, пошто је то
најбржи и најефикаснији пут за одлагање
великих количина раскривке на јаловишту
„Ујевац“. Транспортни систем је, након неопходних уходавања, покренут и јаловина
већ путује тамо – каже руководилац огранка
РБМ Бранислав Томић.
Актуелну локацију одлагача било је потребно променити јер се велике количине
раскривке, која стиже са неколико радилишта површинског копа, више нису могле

Генерални директор је екипу која је померила одлагач наградио са 200 хиљада динара
одлагати директно и уз незнатно ангажовање
помоћне механизације. Да би се то постигло,
а тиме повећала и ефикасност, дефинисана је
и припремљена нова локација.
-У односу на претходно померање све
је практично исто, а опрема се доводи у потребно стање за нове обавезе. Било је много
посла, а и кадровских промена, па рачунам
да ће симбиоза нове енергије и искуства довести до тога да Фаза I ради као сат – додаје
Томић, који је радове све време пратио на терену. Са тим је био упознат и генерални директор, па је посебно нагласио да део награде
припада и њему.
„Kолектив“ је испратио овај озбиљан
посао, а испратило га је и лоше време, па је

у доба извођења Томић казао: - Запослени
чине све да се посао обави квалитетно и
заврши се пре задатог рока. Све иде добро,
ради се по плану и пуном паром, без обзира на то што нам време опет не иде на руку.
Kао по неком неписаном правилу, сваки
пут када померамо траку прате нас магла
и киша, што отежава рад. Људи су, међутим, још раније овладали послом, обавезе
озбиљно схватили, добро се припремили и
организовали, па мислим да очекивани резултат неће изостати.
И није. Раскривка је уместо на удаљена спољна, на време кренула ка одлагалишу
„Ујевац“. Руководилац транспортног система
Синиша Филиповић, који је по ко зна који

пут водио овај велики посао, испричао нам је
детаље о његовој организацији.
-Траку дужине 1.200 метара требало је
за пет дана померити 45 метара даље. Радови су били поверени искусној екипи са одржавања транспортног система, а у помоћ
су притекли и бравари из ПУС-а и погона
дробљења. Добили смо и све од опреме, почев од цевополагача и машине са „дугом руком“, до ваљка и булдозера, па нам ниједан
услов за успех у послу није мањкао – испричао је Филиповић.
Од сменског пословође Богољуба Драгојловића, једног од најуспешнијих реализатора, сазнали смо и друге детаље. – Померање тракастог транспортера 2506 извели
смо цевополагачем и алатом за померање
трасе. Најпре смо, као припрему за све
послове, дефинисали локацију и уредили
терен. Добили смо подршку и у виду неопходне механизације, па је задати рок за
завршетак свих радова могао да „пробије“
једино неки непредвиђени квар ангажованих машина. Рад је био организован кроз
уобичајен сменски, али се померање траке
цевополагачем обављало само током дана,
док не падне мрак – испричао је Драгојловић.
„Kолектив“ је на јаловишту „Ујевац“
затекао и Милана Kлческа из службе која
је с аспекта безбедности будно пратила
све активности. – Запослени поштују све
предвиђене мере заштите јер је и њима циљ
да, као и увек до сада, безбедно приведу
крају комплетне радове. Истовремено, веома доследно поштују и појачане мере превенције због ширења вируса COVID-19.

С. Вукашиновић

Мајданпечки рудари отворили пут до руде на етажи 200 „Јужног ревира“

Са истока копа стиже сува руда
马矿南坑新开拓200米作业平台

已开始从东侧出干矿

Сходно очекивањима, мајданпечки рудари су у захвату „исток“, на коти 200 „Јужног ревира“, дошли до суве и оштре руде која ће, у комбинацији са влажном на
нижим етажама, моћи несметано да се прерађује. – То је веома важно, јер сада имамо услове за континуитет производње и прераде и то пре уласка у традиционално најнеповољнији временски период за рад на отвореном, каже Бранислав Томић

Интензивније раскривање "Чока мускала"

РБМ. –У зору 9. новембра, мајданпечки рудари су на „Јужном ревиру“ отворили пут до
коте 200, која је веома важна за даљу експлоатацију у Руднику бакра Мајданпек. Иако ће се
на почетку одатле откопавати руда сиромашнијег састава, због њених других карактеристика ће то много допринети стабилности
производње.
-Садржај руде са истока „Јужног ревира“, коју је пред крај треће смене и у освит
деветог дана новембра „дохватио“ багер
ПЦ 4, није најповољнији и креће се у распону 0,2 до 0,3 одсто метала. Али, она је сува
и оштра, па ће моћи да се меша са влажном
коју багер ПЦ 3 откопава на етажи 140.
Таквим миксом избећи ћемо застоје при
„путовању“ руде кроз систем прераде –
објашњава заменик руководиоца мајданпечког површинског копа Горан Репеђић.
Репеђић тврди да овакав развој прилика
на источној страни „Јужног ревира“ омогућа-

ва и интензивније раскривање радилишта
„Чока мускал“, уз обећање да ће рудари, повећањем укупних ископина, настојати да испуне зацртане производне планове.
- Отварањем пута до руде на коти 200
стичемо услове за континуитет производње и прераде и то пре уласка у традиционално најнеповољнији временски период
за рад на отвореном. Најбоља илустрација
важности свега овога јесте чињеница да
смо већ првог дана прерадили планске количине руде и остварили очекивану производњу бакра и племенитих метала у
концентрату. Чинимо све да тако и остане
и да до краја године надокнадимо бар део
минуса у производњи, који смо имали последњих месеци – каже руководилац огранка РБМ Бранислав Томић.

С. Вукашиновић

Колектив
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Рудник бакра Мајданпек стабилизује производњу, руда после дужег времена преко плана

Спремни за боље резултате у децембру
RBM分公司生产逐步稳定并超计划完成生产任务

为十二月生产作好准备
Мајданпечки рудари су за 24 дана план укупних ископина остварили 91 одсто, а руду су дали 3,45 процената више него што је било предвиђено за тај број дана
у новембру. – У флотацији прерађено 450.000 тона руде и произведено 1.403 тоне бакра у концентрату просечног квалитета 20,55 одсто. – Фаза I, чији стабилан
рад је важан за убрзано раскривање, сада боље функционише, а подигнута је и погонска спремност капацитета дробљења, флотирања и филтраже, па смо
спремни за знатно већу производњу у децембру. У томе ће помоћи три нова велика камиона и још један велики багер, каже Бранислав Томић
има могућности да подржи овакву
производњу руде, а Флотација да
може да је преради, па сада све зависи
од квалитета откопаног материјала.
Јер, сиромашнија руда је и разлог за
наш подбачај на металу. Резултат на
злату прати онај остварен на бакру,
док је сребра у концентрату знатно
више од плана – каже руководилац
Флотације Јелена Ђурић.
Објективно може
и више и боље
Руководилац
Рудника
бакра
Мајданпек Бранислав Томић истиче
да је дневни учинак на ископинама
„тежак“ 120.000 тона, оствариван у
последњој декади новембра, доказ да
месечна производња може бити већа
од оне која је бележена у претходном
периоду.

дробљења, флотирања и филтраже,
што нам омогућава и већу прераду.
Ово је период године у којем запос"Јужни ревир"
лене очекују и бројни други ништа
мање важни задаци. Први је, свакаРБМ. –Новембарска производња у да производњом у последњој недељи
новембра
поправимо
укупан
месечни
Рудник бакра Мајданпек није досегла
ко, брига о безбедности и то како при
планске захтеве иако је стабилизован учинак.
обављању уобичајених радних задарад и Површинског копа и Флотације.
На копу је, по речима заменика
така, тако и у спречавању ширења
Недостајући корак би могао да се на- руководиоца за производњу, сва расепидемије вируса COVID-19. Све
докнади радом током идућих месеци,
мере превенције се морају поштовати
пошто су новембра обављени мнои у том смислу посебну одговорност
ги послови. На „Јужном ревиру“ су
има надзорно-техничко особље, од
уређиване рударске саобраћајнице,
померен је одлагач, па су сада капацикога очекујем да личним примером
тет и поузданост Фазе I већи, док је у
укажу на значај њиховог спровођења,
Флотацији повећана расположивост
али и да санкционишу све оне који
опреме на комплетној линији прераде
неодговорним понашањем доводе у
– од Дробљења до Филтраже.
питање своје и здравље својих колега.
Захваљујући свему томе мајданпечОве обавезе не стављају у други план
ки рудари су за 24 дана план укупних
ископина остварили 91 одсто, а руду су
потребу да се на сваком радном месту
дали 3,45 процената више него што је
дужна пажња поклања трошковима,
било предвиђено за тај број дана у норационалној потрошњи и спречавембру. Учинак на јаловини је недељу
вању напада на имовину – каже Тодана пре истека месеца био 88 одсто.
мић.
План на руди премашен је захваљујући сувом и оштром материјалу који се откопавао на истоку копа
-План на руди премашен је првенУ сваком случају, додаје он, произствено захваљујући „отварању“ ета-Објективно, можемо да оства- водња би у децембру требало да буде
же 200, са које ископавамо материјал положива и исправна помоћна мехаса слабијим садржајем метала, али је низација током новембра уређивала рујемо и већу производњу од ове много боља, јер ће мајданпечким руруда сува и оштра, па је погодна за рудничке путеве.
мешање са влажном на нижим етажаKоначно до залиха руде у
ма. Мали подбачај на јаловини забебункерима Флотације
лежен је због застоја у раду Фазе I и
У
Флотацији
је за 24 дана прерађепомерања одлагача. Посао је, додуше,
обављен у року, за мање од пет дана, но 450.000 тона руде и произведено
али у том периоду свакако раскривка 1.403 тоне бакра у концентрату, проније „путовала“ транспортним систе- сечног квалитета 20,55 одсто. У бункемом. Одвозили смо је на спољна одла- рима погона за припрему минералних
галишта, двоструко дужим и путем са сировина први пут је, после дужег врепуно успона. Та релација је захтевала мена, дводневна залиха руде.
-Производња сада иде добро, па
више времена, а подразумевала је и
веће трошкове, па је зато било важ- смо за 24 дана стигли до 95,5 одсто мено да се посао на Фази И заврши у сечног плана. Повећали смо часовни
рекордном року – каже заменик руко- капацитет, нормализовали рад, свели
водиоца Површинског копа за произ- потрошњу норматива испод дозвољених граница и решили вишемесечни
водњу Горан Репеђић.
Репеђић додаје да је у првој поло- проблем влажне руде. Дневну преУ последњој декади новембра откопавано је у просеку 120 хиљада тона ископина дневно
вини месеца било проблема и са уто- раду смо успели да подигнемо на 22
варном механизацијом, јер је багер ОK, до 23 хиљаде тона и остаје нам само
дарима у остварењу планских задатака
новембарске. Фаза I, чији стабилан
који ради на „Чока мускалу“, имао квар да се надамо да ће нам квалитет руде
рад је важан за убрзано раскривање, тада помоћи и три нова велика камиона хидрауличном систему и бустеру, а која стиже са копа дозволити да тако
сада боље функционише, а подигнута на и још један велики багер.
бустер је морао да се замени и на ба- наставимо. Показало се да Дробљење
је и погонска спремност капацитета
геру ПЦ2. – И поред тога, очекујем
С. Вукашиновић
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Рудник „Велики Kривељ“ није поклекао пред ћудима природе

Санирано клизиште на југоистоку копа
VK矿与大自然做不屈斗争

东南部因滑坡封闭道路已回复通行
Дејан Митић: Благовременом реакцијом сачували смо главни транспортни пут за руду, па производња није трпела због „игре природе“, а једино смо били
принуђени да десетак дана јаловину возимо на спољно одлагалиште. - Са циљем да растерете југоисточни део копа и трајно реше проблем, кривељски рудари
почели да подсецају цело клизиште
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Највећи рудник у
саставу Serbia Zijin Copper, површински коп
„Велики Kривељ“, новембра се, поред устаљених три милиона тона ископина, које у задатак добијају већ неколико месеци, логистичке
и сваке друге помоћи при изградњи неколико
нових објеката у руднику и борбе са пандемијом вируса COVID-19, која им ремети ор-

Игра природе на кривељском копу
ганизацију послова и десеткује радну снагу,
суочио са додатним изазовом. Kривељски рудари добро су се ознојили и док су зауздавали
клизиште у југоисточном делу копа које је –
прорадило. Kлизиште је на том месту присутно од отварања рудника, све време је било
активно, али је померање тла досад углавном
било неприметно.
- Почетком новембра остали смо без
главног пута за превоз јаловине ка транспортном систему, који је просто склизнуо.
Одмах смо почели да рашчишћавамо терен багером „волво“ и малим „белазима“

и за недељу дана санирали штету, па од 13.
новембра поново користимо тај пут за превоз раскривке. Благовременом реакцијом
сачували смо главни транспортни пут за
руду, па производња није трпела због „игре
природе“ и једино смо у том периоду били
принуђени да јаловину возимо на спољно одлагалиште. У том трусном делу копа
поставили смо репере, цело клизиште смо
осветлили и одредили човека који ће и у
другој и у трећој смени помно пратити реакцију и свако евентуално померање тла одмах пријавити надлежнима – каже управник
кривељског копа Дејан Митић.
Са циљем да се растерети тај део копа,
одмах је почело и тзв. подсецање целог клизишта. – Багери ОK2 и K3 скидају раскривку са предње стране етаже 380, а са супротне, на истој етажи, багер „волво“ и tonly
камиони имају истоветан задатак. Циљ је
не привремена, већ трајна санација клизишта и надам се да ћемо комплетан посао
завршити најдуже за месец и по дана – наводи Митић.
Kапацитет на јаловини, упркос томе што
је клизиште на десетак дана „прогутало“
транспортни пут за тај материјал, није био
смањен и производња је одржана у планским
оквирима. – Нисмо поклекли пред ћудима
природе и у првој половини месеца смо већ
имали 16 одсто више ископина. На руди смо
били 23, а на јаловини 13 одсто преко плана. Багери K2 и ОK1 на етажи 455, у североисточном делу копа, раскривају лежиште и

Напредује изградња новог контролног центра
припремају га за будућу експлоатацију, а K1
и K4 товаре руду са коте 215. Обавили смо и
припреме за рад у зимским условима и сви
путеви биће посипани кречањаком – прича
управник кривељског копа.
Остатак механизације ангажован је на
неколико локација, где се граде нови објекти, па тако багер „волво“ од 5,6 кубика и
tonly камиони помажу земљане радове код
новог рудног дробљења, утоваривач „волво“
уступљен је за изградњу нове управне зграде,
а неколико машина неретко је и на градилишту нове флотације.
-План је да се управна зграда заврши
до краја ове године. Радови напредују убрзано и мислим да ће нови контролни центар бити изграђен на време. Што се новог
рудног дробљења тиче, већ се назиру контуре како ће оно изгледати и остало је само
да се, у оквиру земљаних радова, у једном
делу, тамо где ће бити прихватни бункер
за руду, сиђе у дубину. Надам се да ће у на-

редних месец дана и то бити завршено, јер
је план да ново рудно дробљење почне да
ради наредне године. Инсталирање новог
дробиличног постројења у близини друге
линије транспортног система за сада чека
на екипу која исти посао тренутно обавља у
Мајданпеку. Земљани радови су завршени,
а остало ће бити урађено након Мајданпека
и инсталирања нове линије за прераду камена у „Kривељском каменолому“ – прича
Дејан Митић.
Транспортни систем новембра је припреман за повећање капацитета. Трака 105 продужена је за 200 метара, а у току је и израда
плана за одлагање већих количина јаловине
преко траке 107, односно за реконструкцију
одлагача.
-Важно је и да све те планове и задатке
има ко да оствари, па зато морам да поменем
и актуелну „здравствену“ слику кривељског
копа. Пандемија вируса COVID-19 узима
мах и данак, те је најважније да сачувамо
здравље. Замолио бих, зато, све раднике да
обрате пажњу на кретање у слободно време,
јер сваки облик дружења може да доведе до
заразе. Притом мислим на посећивање прослава, ресторана, кафића и свих осталих места где има много људи. Апелујем на све да
се придржавају компанијских превентивних мера заштите, да носе маске, воде рачуна о хигијени и одржавају социјалну дистанцу. Само тако ћемо сачувати и здравље и
производњу – закључује Дејан Митић.

Г. Тончев Василић

„Ново Церово“ већ испунило годишњи план производње

Најмлађи рудник оправдао очекивања и улагања
NC矿已完成年度生产计划

年轻矿山不负众望
Са откопаних преко осам милиона тона ископина и рудом бакра чији је садржај у просеку био 20 одсто бољи од пројектованог, „Ново Церово“ је месец и
по дана пре истека године остварио резултате који су се од њега очекивали тек на крају 2020. – Nie Xaotian: Руду откопавамо са коте 470, а упоредо с тим
израђујемо и пут до 10 метара ниже, како бисмо обезбедили континуитет и добар тренд. Након уклањања стубова старог далековода интензивирани су и
послови раскривања рудника
НОВО ЦЕРОВО. – Остваривши месец и по
дана пре истека године резултате који су се
од њега очекивали тек на крају 2020, на површинском копу „Ново Церово“ с правом могу
већ да се похвале да су испунили годишњи
план производње. Са откопаних преко осам

Nie Haotian

милиона тона ископина и рудом бакра чији
је садржај у просеку био 20 одсто бољи од
пројектованог, најмлађи и најмањи рудник у
саставу Serbia Zijin Copper оправдао је и очекивања и улагања. До 18. новембра, како нам
је рекао помоћник управника Nie Xaotian, са
„Новог Церова“ уклоњено је више од седам
милиона тона јаловине и откопано преко
милион тона руде просечног садржаја 0,338
одсто.
- До половине новембра, прецизније
према дневном извештају за 18 дана, рудник је већ остварио 73 одсто ископина
планираних за претпоследњи овогодишњи
месец. Реализација на раскривци нам је 75,
а на руди 65 одсто. Просечни садржај метала од 0,409% такође је виши од планираног
(0,344%), па смо до 18. новембра већ дали 70
одсто планираних количина бакра у концентрату. Руду откопавамо са коте 470, а
упоредо с тим израђујемо и пут до 10 метара
ниже, како бисмо обезбедили континуитет
и добар тренд. Раскривка, која притиска
руду у утроби планине, уклања се са највиших етажа и на тим пословима раде два до
три „Волво“ багера. Скидање јаловине у
том делу рудника није било могуће почети
раније због стубова старог далековода који
су били под напоном. Сада су они уклоње-

ни, па више нема „уског грла“ у пословима
Паралелно са битком за што више бакра,
„Ново Церово“ не пропушта прилику да,
раскривања – каже Nie Xaotian.
позајмљујући опрему осталим рудницима у
саставу РББ-а, одржи колегијалне односе и
задржи рударску солидарност, својствену
овој врсти занимања.
- Често за грађевинске и производне
операције нашу механизацију позајмљујемо „Јами“, „Заграђу“, „Kривељском каменолому“ и „Великом Kривељу“. Наравно,
када год је помоћ била потребна у супротном смеру, сви они били су расположени
према нама и великодушни. Поменућу и да
Досад уклоњено више од 7 милиона тона јаловине смо захваљујући великом доприносу колега из огранка ЕМО завршили послове око
увођења воде у нову управну зграду. ПовеПомоћник руководиоца „Новог Церова“
зивање струје и увођење интернета је у току,
истиче и да се рудник, у циљу веће безбед- испоручен је и део намештаја, а Рударски
ности рада на отвореном, али и веће ефикас- синдикат и Kабинет генералног директора
ности, на време припремио за рад у зимским обезбедиће нам грејна тела. С друге стране,
условима.
грађевински тим почео је израду темеља и
- Да би се осигурало редовно снабде- за нови магацин – наводи Haotian Nie.
вање флотације рудом, припремљен је нов
Помоћник управника копа „Ново Цероотворени склад код примарне дробилице, во“ каже и да руководство рудника непрестапа сада тамо може да се лагерује 16.000 тона но подстиче запослене да дају већи допринос
руде. Формулисано је и неколико радних у производњи, па највредније и најталентованалога који се тичу снабдевања опреме го- није раднике стимулише новчано.
ривом и безбедносним операцијама при
екстремним условима рада – додаје Nie.
Г. Тончев Василић
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Нов систем прикупљања димних гасова у Топионици даје добре резултате

Стална контрола емисије сумпор-диоксида
冶炼厂新烟气收集系统效果良好

全天候控制二氧化硫排放量
О максималној контроли емисије сумпор-диоксида брине тим еколога који 24 часа, путем интернета, надзире и очитава стање на свих шест мерних станица у
Бору. - Бобан Тодоровић: Очигледна побољшања постигли смо „хватањем“ димних гасова из флеш-пећи, који настају током испуштања бакренца и шљаке, као
и оних који настају током уливања бакренца у конвертор и током његовог “дувања“ на бакар.
квалитет био 16,45, као и 10.868 тона
концентрата пристиглог из мајданпечке
флотације, чији је квалитет био 20,85.
Просечан квалитет сировине из сопствених рудника био је 19,86, што преведено у метал износи 5.430 тона бакра у
концентрату. У истом периоду примљено је на прераду и 3.900 тона увозног
концентрата.
-Топионица је у овом раздобљу
имала ниско временско искоришћење,
тек 74,26 одсто, али треба рећи да производња није почела баш првог новембра. Радио је, и одрадио 44 операције,
конвертор број 4, просечан квалитет
бакра у бакренцу био је 58, а у шљаци
флеш-пећи 1,36 процената. За 23 дана
у топионици је прерађено 19.322 тоне
концентрата и произведено 5.200 тона
анодног бакра. Важно је истаћи и да
се ремонт конвертора број 3 приводи
крају, па ће и он бити спреман за рад од
1. децембра – додаје Тодоровић.
Фабрика сумпорне киселине је, по
речима заменика директора ТИР-а за
производњу, новембра радила добро, па
је произвела 16.350 тона монохидрата
који испуњава све услове за производњу
квалитетног вештачког ђубрива. Залихе
сумпорне киселине су у време разговора
са Тодоровићем биле 7.000 тона.
-У Електролизи производња показује стабилност. У раду је 661 ћелија,
залихе ретура су 309 тона, анода има
Фабрика сумпорне киселине: дотерани вучни капацитети
450 тона, па је до краја месеца очекиваТИР. – Након паузе због једноипомесеч- на бакар. Kроз бег-филтер, који се нала- пор-диоксида из топионичких агрегата на производња катода око 1.710 тона.
ног ремонта металуршких агрегата, То- зи у области 280 поред мазутне станице, – каже заменик директора ТИР-а за про- Златара ради одлично и до краја новембра, не само да ће испунити план за тај
пионица и Фабрика сумпорне киселине фугитивни гасови сада се усмеравају на изводњу Бобан Тодоровић.
новембра су наставиле рад. Производни стари топионички димњак и у првих
Говорећи о производњи, он исти- месец, већ ће највероватније достићи и
процес нормализован је и у погонима где продукција није прекидана, па
Фабрика сумпорне киселине у ремонту дотерала параметре рада
је Електролиза стабилизовала произСмањење емисије димних гасова у граду и околини, као и санација дотрајале опреме били су приоритетни задаци ремонта, који се током септембра и
водњу, а Златара наговестила испуњење
октобра обављао у погонима Топионице и Фабрике сумпорне киселине. У другом оваквом послу ове године, јер први је реализован фебруара, основни
и годишњег плана месец дана раније.
циљеви су постигнути и то је видљиво голим оком. Загађење ваздуха сведено је на - минимум.
Транспорт ТИР-а је, уз редовне обавезе
-У низу конкретних задатака које је требало обавити током ремонта, у Фабрици сумпорне киселине акценат је био на просејавању каоко дистрибуције концентрата, претпотализатора са прве, друге, треће и четврте етаже контактног реактора, делимична замена старог катализатора и допуна новом масом.
следењег месеца у години имао доста поПоред тога, у плану је било постављање нових кинеских пумпи у резервоарима свих апсорпционих торњева, резервоару сушног торња и
сла и око допремања делова и опреме за
продукционом танку – каже заменик руководиоца за производњу у Фабрици сумпорне киселине Kристијан Вукмировић.
нова постројења.
Задовољан што су задаци обављени тако да се комплетан посао у знатној мери одразио на остварење приоритетног циља – смањење емисије димних га-Ремонт је био реализован са циљем
сова, Вукмировић истиче да су после ремонта вучни капацитети фабрике, односно извлачење гасова из погона Топионице доведени на максималан ниво,
да се повећају поузданост и ефикасност
а да су уградња нових кинеских пумпи и санација дотрајале опреме додатно утицале да и остали параметри рада буду у оквиру пројектованих вредности.
појединих топионичких агрегата, али и
-Говор бројки везаних за новембарску производњу то и потврђује. Производња техничке сумпорне киселине сада се обавља планирада се у интересу радника и грађана Бора
ном динамиком и до средине месеца произведено је око 15.000 тона монохидрата, што значи да ће до краја новембра бити остварена
учине одређена еколошка побољшања.
планирана производња 25.584 тоне. У истом периоду домаћим и страним купцима испоручено је безмало 10.000 тона киселине – наводи
Kао ретко који град у Европи, Бор има
Вукмировић.
шест мерних станица за мониторинг
Све радове у оквиру ремонта обавили су радници Фабрике сумпорне киселине, уз несебичну помоћ запослених у Топионици, Транспорту, Електролизи,
квалитета ваздуха и стања животне
Златари, али и у Руднику бакра Бор („Јама“). Успешној реализацији допринеле су и релативно повољне временске прилике иако су, с обзиром на то да се
средине. С наше стране, о максималвећ добрано „загазило“ у јесен, биле обављене и све припреме за случај евентуалних временских изненађења.
Заменик руководиоца за производњу у Фабрици сумпорне киселине подвлачи да ће све што је учињено током ремонта утицати на то да временско исконој контроли емисије сумпор-диоксида
ришћење рада фабрике и даље буде добро, али наглашава и да је приоритет био да се у граду и околини смањи емисија гасова. – Управо због тога су,
брине тим еколога, који путем интернена једном од састанака са кинеским колегама, још једном утврђена правила рада оба погона која подразумевају појачану координацију
та даноноћно надзире и очитава стање
између Топионице и Фабрике сумпорне киселине.
на свим мерним местима и у случају
Изградња нових постројења у Фабрици сумпорне киселине тече по плану, па се већ наредне године може очекивати пуштање одређених секција у рад.
повећаних вредности предузима све
могуће мере. Очигледна побољшања
постигли смо „хватањем“ димних гасо- 20-ак дана, колико примењујемо овај че да је за 23 дана новембра Топионица годишњу пројекцију производње плева из флеш-пећи, који настају током ис- систем, постигли смо задовољавајуће примила 800 тона концентрата из „Јаме“, менитих метала. Транспорт ТИР-а је
пуштања бакренца и шљаке, као и оних резултате. Међутим, нови систем оче- квалитета 27 одсто, потом 15.775 тона имао задатак да довезе на прераду конкоји настају током уливања бакренца у кују даља усавршавања и побољшања, из кривељске флотације, квалитета 19,2,
конвертор и током његовог “дувања“ а све у циљу минималне емисије сум- па 1.547 тона из „Новог Церова“, где је Наставак на следећој страни
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Бобан Тодоровић

центрат из Бора, Kривеља и Мајднапека, али и шљаку на дораду. Новембра је
за тамошње раднике било пуно посла и
око допремања делова и опреме за нова
металуршка постројења – прича Тодоровић.
Наш саговорник додаје и да у огранку ТИР није било повреда на раду, а да
су све активности у области безбедности и здравља на раду биле усмерене на
примену компанијских и мера превенције даљег ширења вируса корона које
је прописала Република. – Спровођење

ових мера контролишемо стално и
првенствено проверавамо ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце. Настојимо и да смањимо
контакте међу запосленима, па смо
број оних који раде у истој просторији
ограничили на само два. У радном
окружењу смо на тај начин зауставили ширење вируса, али не и могућност
да га неко од запослених унесе споља.
Инсистирамо на стопроцентној имплементацији свих правила и прописа, а
покушавамо и да утичамо на запослене
указујући им на чињеницу да у борби
са вирусом корона нема заштићених –
каже Бобан Тодоровић.
У новембарски рапорт треба уписати и то да је у Енергани почела производња електричне енергије и да је досад
произведено око 50 мегавата струје. – За
крај разговора, апеловао бих на све
потрошаче индустријске воде да раци-

"Превођење" сумпор-диоксида у сумпорну киселину сада је брже

онално троше овај ресурс, јер је ниво
воде у Борском језеро четири метра
испод прелива – закључио је заменик
директора ТИР-а за производњу.

али и катализатор у Фабрици сумпорне киселине. На тај начин омогућено је
брже „превођење“ сумпор-диоксида у
сумпорну киселину, што је допринело
мањој количина гаса који се испушта
у атмосферу. Kао привремено решење,
до изградње постројења за третман гасова, у конверторској хали постављена
је хауба за сакупљање фугитивнх гасова и њихово отпремање на димњак
висок 100 метара – каже руководилац
Службе заштите животне средине у
ТИР-у Душанка Миљковић.

агрегате или смањују производњу, односно предузимају све техничко-технолошке мере да концентрацију сумпор-диоксида спусте испод дозвољних
граничних вредности – објашњава
наша саговорница. Додаје и да се мерна места, али и делови града који нису
„покривени“ мерним станицама, свакодневно обилазе, а да се провера квалитета ваздуха у металуршким погонима
додатно обавља мобилним детекторима

Позорност еколога
Застој у раду Топионице искоришћен
је да се на њеним и постројењима у Фабрици сумпорне киселине обави низ
интервенција и то само са једним циљем
– да се емисија димних гасова спречи
или макар сведе на минимум. Јер, једно
од стратешких опредељања Serbia Zijin
Copper јесте уживање у чистом и свежем
природном окружењу, што је право сваког човека. Мере које су дотад биле предузимане давале су само краткорочна
и недовољна побољшања, па је ремонт
започет раније, уз приоритетан задатак
да се цурење гасова санира, а агрегати
поправе.
-Током застоја су ремонтовани
поједини агрегати у оба металуршка
погона. Санирано је цурење гасова,
замењени су делови изолације и лимови филтера за суво отпрашивање гаса,

Провера квалитета ваздуха обавља се и мобилним детекторима који мере
тренутне концентрације сумпор-диоксида у металуршким погонима

И поред свих ових послова, производња се у погонима Топионице и Фабрике сумпорне киселине ипак планира
према временској прогнози и подацима
о ваздушном притиску, температури,
правцу и брзини ветра за наредни дан.
– Предузимамо све мере да до емисије
гасова не дође, па надлежни у Служби
заштите животне средине 24 сата дневно прате минутне концентрације сумпор-диоксида у ваздуху, и то на свим
мерним местима. У случају повећане
емисије, истог тренутка о томе обавештавају надлежне у производњи, који
реагују тако што заустављају поједине

који мере тренутне концентрације сумпор-диоксида и сигнализирају критична
места где се гас испушта.
- За смањење емисије топионичких
гасова користе се и топови за распршивање магле и неутрализацију сумпор-диоксида из металуршких погона,
а сачињен је и план мера којим су прописана правила рада у Топионици и
Фабрици сумпорне киселине – истиче
Миљковића.
С. Вукашиновић

Колектив
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Мајстори огранка ЕМО обављају истовремено више захтевних послова

Даноноћни теренски рад и у Бору
и у Мајданпеку
机电分公司同步进行多项高难度任务

在波尔矿与马矿不分昼夜地完成现场任务
Пресељење понтона из „поља 1“ у „нулто поље“ флотацијског јаловишта „Велики Kривељ“ почело је 10. новембра и екипа ЕМО-ваца има рок 45 дана да
заврши овај захтевни посао. – М. Ступар: За сада све иде по плану, али радимо даноноћно, без слободног викенда, а често на терену остајемо и дуже. – У
Борској флотацији завршена је конструкција зграде нове компресорске станице за флотацију шљаке и у току је израда цевовода између дуваљке и флотационих машина, а у „Заграђу се ових дана демонтирају све четири кречне пећи. - За Рудник бакра Мајданпек увелико припремају елементе за конструкцију
тракастог транспортера Ц1
-Поред ова три посла у три различита погона, а сви припадају Рудницима бакра Бор, новембра смо радили
и у ТИР-у. После уградње нове опреме

„појачање“ у виду колега из Kине осујетила је пандемија вируса COVID, па кинески мајстори нису могли да допутују
у Србију и у Бор. Због тога је и директор

Конструкција зграде нове компресорске станице за флотацију шљаке

ЕМО. –Пошто су у „Златари“ завршили
монтажу нове пећи за сребро и све припремили за уградњу нове филтер-пресе,
у кривељској флотацији санирали улазни рукавац млина 38/20 и демонтирали
конструкцију транспортног система у
„Заграђу“, мајсторе Огранка за електромашинско одржавање новембра
су сачекали нови задаци и то на више
„фронтова“. Десетог новембра почели
су демонтажу понтонске пумпе у „пољу
1“ ради њеног пресељења у „нулто
поље“ флотацијског јаловишта „Велики Kривељ“. Услови за рад су им због
хладноће тешки, али рок да се понтон
пресели на нову локацију је 45 дана, па
овај деликатан и важан посао не може
да сачека бољу временску прогнозу.

и дуже, а све да бисмо за 45 дана завршили то што треба – каже заменик
директора Огранка ЕМО Милован
Ступар.
Екипа ЕМО-ваца често интевенише у кривељској флотацији
Други изазов им је, додаје, завршетак радова у Борској флотацији. Тамо
су израдили конструкцију зграде нове за топљење сребра у „Златари“ и де- ЕМО Lan Huasheng на једном од новемкомпресорске станице за флотацију монтаже свих десет резервоара сум- барских састанака пословодства апелошљаке, убацили две пумпе и демонти- порне киселине, у Фабрици сумпорне
киселине новембра смо изместили и вао на колеге из струке, који раде у другим погонима и огранцима, да се макар
придржавају прописаних правила када
је о одржавању опреме реч и да савесно
обављају свој посао, односно редовно

У Заграђу у току демонтажа све четири кречне пећи

Милован Ступар

-То је један од најзахтевнијих послова које ЕМО ради. Додатно, свесни смо да ће пребацивање понтона
из „поља 1“ у „нулто поље“ утицати
на рад кривељске флотације, па је све
подређено томе да се посао обави у
року. За сада активности теку по плану, али се ради даноноћно. Сваки викенд нам је радни, остајемо на терену

рали дуваљку. – У току је израда цевовода између дуваљке и флотационих
машина и тај посао треба да се заврши
до 20. децембра.
У „Заграђу“ екипа ЕМО-ваца ради
већ пуна два месеца. Октобра су демонтриали конструкцију и склањали стару
опрему из постројења за хидратизацију
креча, а новембра је на ред дошла и демонтажа све четири кречне пећи. Посао
је комплексан и опасан, па се све активности изводе са великом пажњом и без
журбе.

цевовод за грејање пречника 250 мм,
у дужини 230 метара. За нову Лабораторију, која је у ТИР-овом „атару“, израђујемо елементе који су им потребни за рад, а у Руднику бакра Мајданпек
увелико припремамо елементе за конструкцију тракастог транспортера Ц1
– набраја Ступар.
Огранак ЕМО од оснивања кубури због недовољног броја квалификованих мајстора. Посла, кажу, има и за
двоструко већи број људи. Планирано

Мало добрих мајстора

подмазују машине и делове. Сугерисано је и да интервенција мајстора ЕМО
треба да буде последња опција за решавање проблема и кварова на опреми,
тек пошто се утврди да погон не може
самостално да их реши.
Г. Тончев Василић

Прича Колектива

KOLEKTIV 报的故事
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Колектив

Прича Колектива

Године као мерило места
KOLEKTIV 报的故事: 历久弥新

Илустрација: Игор Крстић
Година је 1986, месец почетни.
Зимљиве и магловите јануарске вечери трочлана дружба борске Фабрике
лак-жице, двоје инжењера и један економиста, потписник ових рефератских
текстова, нашла се по задатку посла
у Лондону. За сутрашње јутро имали
смо заказан састанак са Индијцем,
бизнисменом који је изразио интересовање да пазари каблове и проводнике
произведене у борској фабрици. Са нама
је из Југометала господин (тада „друг“)
Милош Вулић који је у два мандата
био представник ове спољнотрговинске
куће у британској престоници што му
је донело незваничан али заслужен статус ментора групе.
У пословној четврти, док смо се
ближили ресторану у коме нас је чекала
вечера, блештавост са свих страна као
да је нама била намењена, да нас очара
и спута опрезност пред сутрашње пословне разговоре.
На једној од банака стајала је
назнака да је основана 1789. године!
Нисам се суздржао од опсервације: „У осамнаестом веку?! Где нађе
баш ту годину, могао је и да је заокружи.
Произилази да је банка почела да ради
када је Карађорђе био шеснаестогодишњак!?“
Подругљивост је захватила и сапутнике из Бора, инжењер је приденуо:
„Да, те године је Црни Ђорђе био ученик
прве године средње школе, жалио се његов деда мом деди да унук нема радне навике за учење, а има за бежање с часова“.
Убрзо потом, када смо сели за
ресторански сто, Милош Вулић, ненаметљиво, да нам од незнања не буде не-

пријатно, ипак није пропустио прилику
за подуку:
„Овде су године често мерило поверења које ће евентуални партнери
имати према пословном субјекту. Будите сигурни да банкар који је истакао
ову годину има чврсту потврђеност за
то. Иначе би га конкуренти уништили.
Лани је један предузетник отворио бутик у локалу који се налазио између два
бутика који су ту годинама радила.
Истакао је фирму 'Бутик' а затим још већим словима 'Главни улаз' .
Сматрао је да то може јер је са задње
стране имао мала врата за улазак запослених пре почетка рада са купцима.
Крајем истог месеца дошао је позив из суда, двојица комшија су га тужила, тражили су да промени фирму
и 'само' по милион фунти надокнаде за
штету коју им је учинио. На припремном састанку за рочиште судију није
ни видео, примио га је позивар, судски
писар. Када се упознао са предметом,
предочио је туженом да је по англосаксонском праву превара – свако свесно
довођење у заблуду. Тако вам је дефинисана и у Југи. Овдашње право се поред
закона као свог постоља ослања и на
уваженост и утицај пресуда из прошлости па и на коришћење терминологије.
Лице осуђено за прeвару, проглашава се
у делу пресуде који се јавно чита, готово свечано – варалицом. Са разореним
поверењем друштва у његову индувидуу,
не може више никада да се самозапосли
као предузетник.
На крају је новотрговац успео да
'уштеди' милион јер је направио поравнање и сваком од конкурената уплатио
по петсто хиљада фунти.

Овде не можете да се запослите
ни као кућна помоћница ако немате
поуздане препоруке. Нити може да се
бави политиком неко ко није добро ситуиран. Не зато што му треба пара за
кампању, то плаћа странка и они који
из његовог политичког успона очекују корист него зато што обичан гласач неће
на листићу да заокружи сиромашка јер
се руководи логиком: 'Ако он није могао
да помогне својојој породици како ће
мени'.
Колега из борске групе: „А шта
ако је политичар почетник?!“
„Ако је почетник?! Утолико горе јер
се просечан бирач одмах пита у себи на
начин који има и негативан одговор – па
је л' на мени да се учи!?''.
„Када тинејџер слави рођендан
којим постаје пунолетан, накупи поприлично новчаних прилога од другара,
пријатеља родитеља, комшија... знате ли у коју банку носи новац и отвара
штедну књижицу? У ону која је најстарија у кварту где живи. Прошлост је
легитимација, код Британаца из ње извире садашњост. Када сам у једном разговору овде рекао у вези са изневереним
очекивањима како сам поклонио поверење неком партнеру, овдашњи банкар
је избуљио очи: 'Како сте му поклонили
поверење, поверење се не поклања, оно се
стиче. Поклонити поверење има смисла као да сте рекли да сте му даривали
лепо време.' То је овдашња логика“.
Чинило се да се Вулићево предавање примило код борске групе. Критеријум временског трајања добио је
привлачност, растао је и гранао се са
годинама. Његова је консеквенца да данас редовно читам новине старца и
старицу: Колектив и Политику.
Првопобројани је хроничар града
Бора и мој вршњак: почели смо са животима 1947. године, при чему је Колектив
млађи неколико месеци.
Много је дужи списак новина које
сам читао а којe се данас не могу купити на киосцима. Ту су дневници: Политика експрес, Дневни телеграф, Правда,
Борба... Недељници или месечници: Гледишта, Младост, Фудбал, Темпо, Наша
крмача, Плави вјесник, Рото магазин,
Филмски свет, Радио ТВ ревија, ТВ новости...
Дружење с Колективом почело је
с пролећа 1959. године. У Бору су играли
фудбал, утакмицу у оквиру првенства
Нишке фудбалске зоне, Бор и Раднички
из Пирота. Редак сусрет у оквиру којег
је постојала извесност да ће „моја“ екипа тријумфовати. Победа домаћина

доносила је радост и братији из Болничке улице а, ако бодови оду у Пирот,
требало их је само подсетити да сам
за њих увек био – Јова Пироћанац. Како
је Колектив редовно извештавао на
страници-две о спортским догађањима, са нестрпљењем сам дочекао петак,
излазак недељника. Тако је почело пре
шездесет и једну годину... Без иједног неверства с било које стране.
Из тог доба, када је у мојим интересовањима доминирао спорт, а
фудбал нарочито, остала је навика да
новине читам од задње странице, па редом док стигнем до насловне.
Са страница Колектива смо се
обавештавали и о минулим догађајима
у култури, политици... али и о онима
који следе. С посебном пажњом пратили смо распоред приказивања будућих
филмова у биоскопима Победи и Звезди,
требало је направити план трошкова
за улазнице и прилагодити га породичном буџету.
Редакција листа деценијама је
била моћна: потенцијалом чланова и
бројношћу, често двоцифреном.
Ма ко да је писао о догађајима
у Бору ризиковао је мањкавости ако не
користи, с пажњом, ризницу звану Колектив. Без тог мајдана тешко да би
биле могуће књиге типа Историја борског спорта (Мирослава Радуловића)
или Од зоне до зоне (Радише Драгичевића), о историјату Фудбалског клуба
Бор. И многе друге.
Данас је лист месечник, у раскошној опреми. Даље оређивање излажења
нема куд, као ни смањење редакције.
На Економском факултету у
Крагујевцу професор чија смо предавања
пратили са највећом пажњом изнео је
податак да сваки човек у животу два
пута нађе драги камен!
„Па где су толики богаташи?“ –
дрзнуо се да пита студент постдипломац из прве клупе.
„Нема богаташа, односно нису
бројни, јер од десет милиона људи који
нађу драгуљ само га један препозна“ –
одговорио је професор.
Надам се да они који одлучују о
будућности ових новина имају способност разазнавања драгуља и када је
папирнат; те да листа новина-покојника неће нарасти.
Срећан рођендан и добро здравље,
врсниче!
Мр Јован Г. Сојаиновић
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Влада Србије пооштрила мониторинг спровођења превентивних мера за сузбијање короне

Миликић: Ситуација је тешка и
захтева одговорност свих нас!
塞尔维亚政府强化监督防疫措施的执行情况

波尔市长Milikić：疫情防控人人有责！

Седам нових мера, које је прописао Републички кризни штаб, односи се на скраћење радног времена ресторана, кафића, барова, клубова, кладионица и тржних центара до 18 сати, обавезно и безусловно ношење заштитне маске у затвореном простору, али и на отвореном, у случају да међуљудски контакти не могу
да се избегну, као и на забрану свих јавних окупљања више од пет особа у затвореним и отвореним просторима. – У Бору је 27. новембра вирус био активан код
593 пацијента. - Вирус корона ушао је у све институције града и шири се преко породичних контаката. Због тога је потребно да се сви, који примете симптоме,
самоизолују и поступе према препорукама епидемиолога, изјавио градоначелник Бора Александар Миликић. - Од почетка епидемије, вирусом корона заражено је укупно 1.046 Борана

БОР. – Влада Републике Србије је, тачно месец дана откако је Бор по други пут прогласио
ванредну ситуацију на територији града, пооштрила мониторинг спровођења превентивних мера заштите у циљу сузбијања ширења
епидемије вируса корона у земљи. Седам нових мера, које је прописао Републички кризни штаб, усвојено је 21. новембра и орочено
је на период од 10 дана, након чега ће изнова
бити разматране у светлу даљег развоја епидемијске слике.
Мере, које ће бити на снази до 3. децембра, односе се на скраћење радног времена
ресторана, кафића, барова, клубова, кладионица и тржних центара до 18 сати, обавезно и
безусловно ношење заштитне маске у затвореном простору, али и на отвореном, у случају да међуљудски контакти не могу да се избегну, као и на забрану свих јавних окупљања
више од пет особа у затвореним и отвореним
просторима. Од ове мере изузете су радне ор-

ганизације, школске
установе, продавнице, тржни центри
и слични објекти за
које важи прописано ограничење броја
присутних особа у
сваком тренутку у
односу на квадратуру објекта (најмање
четири квадратна
метра по особи).
Четврта мера подразумева омогућавање рада од куће
свим запосленима
код којих то радни
процес допушта, а
пета строгу контролу обавезе ношења заштитне маске у возилима јавног превоза, уз ограничење максималног броја путника у возилу на половину
декларисаног капацитета. Шеста мера односи
се на строгу контролу спровођења кућне изо-

лације, кућног карантина (самоизолације),
као и свих осталих противепидемијских мера
које су на снази. Kао седмо, наведено је да ће
све ове мере важити 10 дана, а да ће ступити
на снагу 24. новембра.
Према подацима зајечарског Завода за
јавно здравље „Тимок“, у Бору је 27. новембра
вирус био активан код 593 пацијента. У борској Општој болници смештено је 86 пацијената са симптомима респираторне инфекције, од којих је њих 66 позитивно на вирус
корона, а два пацијента су на респиратору.
Међу зараженима је и 40 здравствених радника, од којих су четири хоспитализована.
- Ситуација је тешка и захтева одговорност свих нас! Вирус корона ушао је у све
институције града и шири се преко породичних контаката. Због тога је потребно да
се сви, који примете симптоме, самоизолују
и поступе према препорукама епидемиолога – рекао је градоначелник Бора Александар
Миликић.
Према градоначелниковим речима, епидемиолошка ситуација у Бору је веома озбиљ-

Брзи антигенски тестови
У борској COVID амбуланти 19. новембра почело је тестирање на вирус корона брзим антигенским тестовима, чији се резултати добијају за 15 минута. Антигенски тестови су, као дијагностички метод, све
распрострањенији због брзине и чињенице да није потребна додатна опрема за њихову обраду, већ се
дијагностика обавља на лицу места. Према последњем упутству, које су недавно добиле здравствене
установе у Србији, антигенски тестови биће употребљавани као алтернатива пи-си-ар тестовима када је
потребно брзо добити резултат или када је епидемиолошка ситуација таква да свакодневно постоји велики број заражених. Тестови, према речима надлежних, имају висок ниво сензитивности.
-Валидност антигенског теста је 98 одсто. Ако је показао позитивност, пацијент је позитиван
и третира се тако. Уколико тест покаже негативан резултат, а пацијент има симптоме, онда
се после 10 дана ради контролни пи-си-ар тест – каже директорка Дома здравља у Бору др Весна
Радосављевић

на и да о томе најбоље сведочи податак да и
велики број ученика и наставника, због инфекције или изолације, одсуствује из школа.
Због тога ће се, почев од истог дана (24. новембра) када на снагу ступа седам мера Владе
Србије, у Бору примењивати и једна додатна.
-Kако би се спречило даље ширење
вируса, препорука Штаба за ванредне ситуације биће да средње школе пређу у потпуности на онлајн наставу, док је предлог
координатора средњих школа да се оцењивање обавља у школи, али у мањим групама
и уз спровођење свих противепидемијских
мера. У основним школама ситуација је
нешто боља, па ће њима бити препоручено да се одељења, у зависности од развоја
епидемиолошке ситуације у колетиву, пребацују са тренутног на онлајн начин рада казао је Миликић.
Од почетка епидемије, вирусом корона
заражено је укупно 1.046 Борана. Војска Србије је 20. новембра, на захтев Градског штаба
за ванредне ситуације, поставила шаторе испред COVID амбуланти, у којима ће пацијенти моћи да се склоне од зиме и у топлом сачекају ред на преглед.
Министарство здравља Владе Србије
саопштило је да је до 22. новембра у земљи
хоспитализовано 6.214 пацијената, при чему
се на респиратору налази 212 особа. Укупан
број смртних случајева је 1.199, а проценат
смртности је 0,99 одсто.
Од почетка епидемије у Србији је тестирано 1.623.648 људи и потврђено 121.120 случајева заразе вирусом корона, овјављено је на
сајту covid19.rs.
Г. Тончев Василић

И у општини Мајданпек се погоршава епидемиолошка ситуација

Поново проглашена ванредна ситуација
马伊丹佩克市疫情愈发严重

再次宣布进入紧急状态
Одлуку прате већ препоручене мере Kризног штаба и Владе Републике Србије, а по речима председника општине, у договору са надлежнима наговештене су
чешће провере њихове примене. – Према подацима објављеним на сајту Дома здравља „Др Верољуб Цакић“, до 24. новембра су у Мајданпеку 142 лица била
позитивна на вирус, а осам пацијената је хоспитализовано. Само дан раније, лекарску помоћ је у COVID амбуланти затражило чак 69 Мајданпечана

МАЈДАНПЕK. – После скоро два месеца без нових случајева заразе вирусом
COVID-19, у општини Мајданпек се половином новембра стање нагло погоршало.

Број оболелих рапидно је порастао и тако
покварио доскорашњу „мирну и здраву“
клиничку слику града под Старицом. Због
повећаног броја лабораторијски потврђених случајева заразе, али и већег броја
пацијената у COVID амбуланти и оних на
болничком лечењу, председник Општине
Мајданпек Драган Поповић је, на основу
закључка Штаба за ванредне ситуације, 17.
новембра донео одлуку о поновном проглашењу ванредне ситуације.
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Мајданпеку пратиле су већ препоручене мере Kризног штаба и Владе Републике Србије, а по речима председника

општине, у договору са надлежнима наговештене су чешће провере њихове примене. Епидемиолошка ситуација се од тада
компликовала још више, па се само четири дана касније Општински штаб огласио
се препоруком образовним установама
да промене организацију рада и пређу на
онлајн наставу. Спортским удружењима
препоручено је да, у договору са својим
савезима, до даљег одложе утакмице и тренинге. – Препорука основним и средњим
школама одмах је, како то налажу и процедуре, прослеђена Школској управи
у Зајечару на разматрање. До коначне
одлуке ресорног министарства о њој,

настава се одвија редовно, с тим што се
прилике будно прате – појаснио је члан
Општинског штаба за ванредне ситуације
Драшко Поповић.
Према подацима објављеним на сајту
Дома здравља „Др Верољуб Цакић“, у
Мајданпеку су до 24. новембра на вирус
била позитивна 142 лица, а осам пацијената је хоспитализовано. Само дан раније,
лекарску помоћ је у COVID амбуланти затражило чак 69 Мајданпечана.
У Мајданпеку је од почетка епидемије
битку са короном изгубило девет лица.
С. Вукашиновић
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Нови објекти у Руднику
бакра Мајданпек
马矿大量新建筑已初步成型

Горица Тончев Василић

Kина планира беспилотну
свемирску мисију на Месец
商业科技新闻：中国计划对月球进行无人探测
Летелица би требало да прикупи узорке тла који
би научницима помогли да стекну потпунији увид
у порекло и састав Земљиног сателита
ПЕKИНГ - Kина планира беспилотну свемирску
мисију на Месец са задатком да на Земљу донесе
узорке месечевог тла, што би била прва таква мисија од 1970. године.
Kинеска беспилотна летелица названа Чанг е-5,
названа по древној кинеској богињи Месеца, требало би да прикупи узорке тла који би научницима помогли да стекну потпунији увид у порекло
и састав Месеца и да потврди да је Kина способна
да даљинским управљањем са модулом прикупи
узорке и тако стекне искуство за будуће, комплексније свемирске мисије.
Додатно, летелица би требало да потврди да је Kина способна прикупити узорке даљинским управљањем с модулом, и да на тај начин стекне искуство за будуће, комплексније
свемирске мисије.
Kина би, након успешно изведене мисије, постала трећа земља, после Сједињених Америчких
Држава и Совјетског савеза, која је успешно прикупила узорке тла са Земљиног сателита.
Међународни пакт о истраживању Месеца
Америчка свемирска агенција - НАСА објавила је средином октобра да је осам земаља потписало
међународни пакт о истраживању Месеца, под називом Артемис споразуми, у покушају да обликује стандарде за изградњу дугорочних насеља на Месечевој површини.
Споразумима, названим по НАСА програму Артемис, настоји се да се надогради постојеће међународно свемирско право успостављањем "сигурносних зона" које би окруживале будуће базе
на Месецу.
Тиме би се спречио сукоб између држава које тамо делују, а приватним компанијама омогућило
да поседују Месечеве ресурсе које експлоатишу.
Извор: Танјуг

У последње две године, односно од доласка кинеског стратешког партнера,
у Руднику бакра Мајданпек променило се много тога. Недавно је код сервиса „Kовеј“ подигнута вишенаменска зграда за запослене и возила, на „Новом
сервису“ никао је објекат монтажног типа за мајсторе и алат, а реновиран је и
магацин експлозива
РБМ. – Нову зграду која је недавно подигнута код сервиса „Kовеј“ званичници називају објектом за „tonly“ возила. Сви други зову је „мала оператива“ јер је, попут постојеће Оперативе, добро опремљена. Има хол, собу за запослене, простор за резервне
делове, канцеларију за састанке, минијатурну чајну кухињу и тоалет.

"Мала оператива"
На „Новом сервису“ никао је објекат монтажног типа од око 60 квадратних метара, за мајсторе и алат. Прошле недеље стигао је и намештај, па су просторије за преслачење, радне договоре и састанке лепо уређене.

IZ STAROG ALBUMA
Занимљива статистика мајданпечког
дописника „Kолектива“
翻阅旧相册：Kolektiv报马矿记者的有趣数据

Монтажна зграда у "новом сервису"
У приземљу зграде некадашње нове флотације вулканизери ПУС-а сада имају
нови простор за рад, а полако се реновирају и спратови овог објекта, па ће адекватне
услове за рад добити и службе Флотације.

У сложеном привредном систему, у коме су обавезе руководећих органа и свих учесника у производном ланцу велике и одговорне, информисање је одувек имало изузетну улогу, нарочито ако је правовремено, потпуно, истинито и прецизно. Таква функција информисања истицана је од првих дана послератне
обнове и изградње.
Дугогодишњи дописник листа „Kолектив“ из Мајданпека Илија Телесковић, уз помоћ статистичара
Рудника бакра Мајданпек, 1981. године читаоцима је предочио занимљиве податке. У тој години мајданпчеки
рудари ископали су 40 милиона тона материјала. За транспорт ове количине руде и јаловине потрошено је 15,7
милиона литара нафте, а за разбијање укупних ископина 5,6 милиона килограма експлозива и 650.000 метара
штапина. Тешка возила су, возећи овај терет, прешла 86.000 километара.
Да је за овај превоз коришћена железница са вагонима од 30 тона, композиција би била дуга 3.400 километара. А, да је укупну количину ископина возио само један камион, носивости 150 тона, морао би да потроши
18.980 радних дана или нешто више од пет година. За то време би 17 пута могао да обиђе земљину куглу!
Исте године, мајданпечки флотери су из 12,5 милиона тона руде издвојили 53.000 тона бакра у концентрату, а за овакву производњу утрошено је 39 милиона киловат-сати електричне енергије.
Г.Т.В.

Зграда некадашње нове флотације данас изгледа потпуно другачије
Реновиран је и магацин експлозива, где су после много година занемаривања поправљени кров, ограда и расвета. Ова зграда постала је готово непрепознатљива након
ових интервенција, али је сада примерена специфичним потребама службе и запослених.
С. Вукашиновић

