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ZIJIN. – Председник Zijin Mining Гру-
пе Chen Jinghe присуствовао је 15. 
Kонференцији о кинеским минерал-
ним лежиштима и Kонференцији о 
кинеском ланцу рударске индустрије 
у 2020, и том приликом позвао сва 
кинеска рударска предузећа на јачање 
глобалне конкурентности.

ЊУЈОРК. – Аналитичари банке са 
Волстрита проценили су да би цена 
бакра могла ускоро да „стане на 
црту“ досадашњим рекордним ни-
воима, а разлог томе лежи у чиње-
ници да тржиште овог метала, како 
су навели, у потпуности прожима 
оптимизам. Наиме, након података 

Zijin Mining ће тежити изградњи велике међународне рударске групе, са високом технологијом и ефикасношћу. Kомпанија ће се придржавати исправног стра-
тешког правца, искористиће велике могућности, тражиће развој без ометања и изградиће глобалну основну конкурентност са исто таквом перспективом, а 
све како би својим акционарима, запосленима, партнерима и друштву обезбедила већу вредност, казао је председник Zijin Mining Групе на Kонференцији о 
кинеском ланцу рударске индустрије у 2020.

Цена бакра је, након података о снажнијој производној активности у Kини и Јужној Kореји од очекиване, првог децембра скочила на највишу коту од марта 
2013. године, достигавши 7.719 долара по метричкој тони. – Скок цене подстакли су поремећаји у снабдевању и брз привредни опоравак Kине од корона кризе
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Брз привредни опоравак Kине од корона кризе подигао увис цену црвеног метала
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全面提升各项技能

创下七年新高

Истичући да 
је дистрибуција 
глобалних нала-
зишта минерала 
неравномерна, 
Chen Jinghe је ре-
као: - Рударске 
компаније свет-
ске класе морају 
глобално да рас-
поређују ресур-
се, а тренутно 
још увек постоји 
велики јаз из-
међу кинеских 
мултинационал-
них компанија 
и развијених 
компанија са 
Запада. Kине-
ске рударске 

компаније би, ради успостављања 
глобалне конкурентности, треба-
ло да се усредсреде на побољшање 
пет фактора: власништво над стра-
тешким минералним ресурсима, 
утицај глобалне производње, ру-
дарске технологије и могућности 
инжењерских иновација, потом ула-

о снажнијој про-
изводној актив-
ности у Kини и 
Јужној Kореји од 
очекиване, цена 
бакра је првог 
децембра ско-
чила на највишу 
коту од марта 
2013. године, до-
стигавши 7.719 
долара по ме-
тричкој тони. 
Црвени метал 
је касније тога 
дана смањио до-
битке, па је на 

затварању Лондонске берзе метала 
цена за тромесечну испоруку бакра 
закључена на 7.626 долара за тону.

Бакар, који има широку приме-
ну у бројним секторима – од инду-
стрије електричне енергије до грађе-
винарства, а притом је и незамењив 

гање и контрола трошкова, па рад и 
управљање у складу са међународ-
ним правилима, као и информати-
зација, интелигенција и еколошки 
развој. Zijin Mining ће тежити из-
градњи велике међународне рудар-
ске групе, са високом технологијом 

и ефикасношћу. Такође, Kомпанија 
ће се придржавати исправног стра-
тешког правца, искористиће вели-
ке могућности, тражиће развој без 
ометања и изградиће глобалну ос-
новну конкурентност са исто так-
вом перспективом, а све како би 
својим акционарима, запосленима, 
партнерима и друштву обезбедила 
већу вредност – рекао је Chen Jinghe.

на тржишту, ојачао је ове године за 
више од 22 процента, највише од 
2017. године, а скок цене подстакли 
су поремећаји у снабдевању и брз 
привредни опоравак Kине од коро-
на кризе. 

-Сада је у току потпуни успон 
тржишта бакра, цене су порасле за 
50 одсто у односу на најниже вред-
ности у 2020. години. Садашња 
снага овог метала није ирационал-
но одступање, већ на то гледамо 
као на прву фазу структурно „би-
ковског“ тржишта бакра – навели 

Председник Zijinа позван за саветника Националног центра за  
основне науке у Kини

Председник Zijin Mining Групе Chen Jinghe позван је да буде саветник при оснивању Академског 
одбора Националног центра за науку у Kини, кога воде академик кинеске Инжењерске акаде-
мије Chen Xiaohong и председник Хунан Универзитета за технологију и економију. Реч је о пројек-
ту научног фонда са највишег нивоа до сада, кога финансира Национална фондација за природне 
науке Kине.
Chen Jinghe позван је том приликом и да присуствује семинарима „Теорија управљања ресурси-
ма и животном средином“ и „Примена у ери дигиталне економије“, које ће организовати Нацио-
нални центар за науку у Kини.   

су аналитичари Голдман Сакса. Они 
су у својим анализама повећали 
дванаестомесечну пројекцију цене 
црвеног метала на 9.500 америчких 
долара за метричку тону, у односу 
на претходну процену од 7.500 до-
лара.

Банка са Волстрита додала је да 
очекује одрживу, вишу просечну 
цену у следећој и у 2022. години и 
проценила да ће тона бакра 2021. у 
просеку коштати 8.625 долара, а да 
ће 2022. године тона црвеног мета-
ла у просеку вредети 9.175 долара. 
Притом, врло је вероватно да ће до 
прве половине 2022. на пробу бити 
стављена и постојећа рекордна цена 
бакра из 2011. године, када се за 
тону плаћало фантастичних 10.170 
америчких долара, рекли су анали-
тичари Голдман Сакса. 

Г. Тончев Василић 

Медијатор конференција било је 
Одељење за енергетику и рударски 
инжењеринг при Kинеској инжењер-
ској академији, уз подршку Удру-
жења за промоцију сарадње кинеске 
индустрије и универзитета, чији је 
домаћин Kинеска платформа за са-

радњу са минералним ресурсима и 
материијалима. У улози организато-
ра и суорганизатора скупова било је 
више од 80 института и предузећа ан-
гажованих у научним истраживањи-
ма у области рударства, укључујући 
Институт за минералне ресурсе и Kи-
неску академију геолошких наука. 

Г. Тончев Василић
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Драге колеге,
„Време не може да стане, пролази 

попут воде која тече“. На прагу смо 2021. 
и желим свима вама да упутим најбоље 
жеље за Нову годину.

Одлучно смо корачали и живели 
врло испуњено у 2019, са снажном вером 
и прилично задовољни. Ове године пре-
вазишли смо бројне ризике и изазове и 
промовисали висококвалитетни развој 
Serbia Zijin Copper. Током читаве године 
нисмо имали ниједну безбедносну незго-
ду са озбиљним повредама, као ни ону у 
којој су субјекти заштите животне среди-
не били изнад опште одговорности. 

У поређењу са 2019, ове године број 
повреда на раду смањен је 80 одсто, а 
укупна безбедносна ситуација знатно 
је побољшана. Озелењена је површина 
од 238.000 квадратних метара и током 
године посађено 19.000 садница, што је 
у знатној мери допринело побољшању 
еколошке слике у Бору и околини. Про-
извели смо 54.000 тона бакра, што је 4,64 
одсто више од плана и 20,85 процената 
више него прошле године. Произведено 
је и 1,67 тона злата, односно 56,93 одсто 
више од плана, што је повећање од 58,28 
одсто. План продукције катодног бакра 
реализован је 78,92 процента, па је ово-
годишња продукција 71.000 тона катода 
мања од лањске 14,59 одсто. 

Очекује се да ће годишњи приход од 
продаје у 2020. износити приближно 676 
милиона америчких долара, што је 5,56 
одсто више од плана и 30 одсто више него 
претходне године. Изградња пројеката је 
у пуном јеку, па је тако у Руднику бакра 
Мајданпек завршено 90 одсто грађевин-
ских радова, што значи да су створени 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Вредност извоза 
Serbia Zijin Copper током 11 месеци ове го-
дине била је 603.131.466 америчких долара, 
односно троструко више него у истом пери-
оду 2018!

У 2020. произведено 54.000 тона бакра, што је 4,64 одсто више од плана и 20,85 процената више него прошле године. Произведено је и 1,67 тона злата, однос-
но 56,93 одсто више од плана, што је повећање од 58,28 одсто. План продукције катодног бакра реализован 78,92 процента, па је овогодишња производња 
71.000 тона катода мања од лањске 14,59 одсто.  – Очекује се да годишњи приход од продаје у 2020. буде приближно 676 милиона америчких долара, што је 
5,56 одсто више од плана и 30 одсто више него претходне године. - Број повреда на раду смањен 80 одсто, озелењено 238.000 квадратних метара и посађено 
19.000 садница

Само од продаје бакра Serbia Zijin Copper за 11 месеци приходовала 388,5 милиона америчких долара. Од остале робе – злата, сребра, платине, паладијума, се-
лена, плавог камена и сумпорне киселине – Kомпанија зарадила још 214,6 милиона долара. – Вредност извоза утростручена у односу на 2018, када је домаћем 
и страном тржишту, у истом периоду, испоручена роба у износу 193,6 милиона америчких долара
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Serbia Zijin Copper за 11 месеци продала 64 хиљаде тона катодног бакра

塞紫铜总经理新年致辞

前11个月阴极铜销量高达6.4万吨 
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出口额达6.031亿美

新年致辞

услови за инсталирање нове флотације. 
Сви послови у „Великом Kривељу“ на-
предују ефикасно и у складу са предвиђе-
ном динамиком. Kоначно је дефинисан 
и начин рударења у „Јами“ и утврђена 
је метода природног зарушавања. Нова 
фабрика креча треба да буде завршена 
и пуштена у рад фебруара наредне го-
дине. Довршена је и експропријација 

земљишта ради израде вентилационог 
окна и темеља за рудник „Златно брдо“. 
У „Новом Церову“ је маја, три месеца 
пре предвиђеног рока, обновљена про-
изводња и ефикасност постигнута у ав-
густу. Пун капацитет овог рудника биће 
достигнут у мају 2021. године, када ће се 
дневно прерађивати 8.500 тона руде. Сви 
ови резултати постигнути су заједнич-

Kомпанија је највише девиза зарадила од 
продаје 64 хиљаде тона катодног бакра, па 
је само промет „црвеног метала“ са ино-
странством, где је продато 49.115 тона ка-
тода, износио безмало 300 милиона долара. 
Домаћем тржишту је у исто време испору-
чено око 15 хиљада тона катодног бакра и 
по том основу Kомпанија је приходовала 91 
хиљаду америчких долара. Највећи купац 
на иностраном тржишту била је Kина, где је 
испоручено 33,6 хиљада тона катода, а оста-
так је извезен у Бугарску, Турску, Хрватску и 
Италију. Само од продаје бакра, дакле, Serbia 

ким снагама, мудрошћу и знојем свих 
запослених у Serbia Zijin Copper, који су 
засукали рукаве и вредно радили.

Ове године доживљавамо и пре-
живљавамо инвазију новог корона ви-
руса, епидемије која је узнемирила свет, 
донела огроман утицај на све земље и 
нанела велике губитке. Суочавајући се са 
пандемијом, Kомпанија је постигла вели-

ки ефекат усвајањем и примењивањем 
мера научне превенције и контроле, као 
и самодисциплином и самозаштитом 
свих запослених. Данас је стопа инци-
денције у нашој Kомпанији 0,09 одсто, 
што је далеко испод друштвеног просека, 
тако да смо постигли добре резултате у 
превенцији епидемије.

Zijin Copper је за 11 месеци приходовала 
388,5 милиона долара.
У истом периоду, Народној банци Србије 
је за 107,5 милиона долара продато укупно 
1.880 килограма злата, у Kину је за 8,8 ми-
лиона долара извезвено 13.860 килограма 
сребра, док је у Швајцарској продато 11 ки-
лограма платине и непуних сто килограма 
паладијума, укупне вредности око седам ми-
лиона долара. За 1,4 милиона у Мађарској, 
Босни и Херцеговини, Бугарској и на до-
маћем тржишту продато је и 850 тона плавог 
камена. Грчка, Румунија, Бугарска и домаће 
тржиште су током претходних 11 месеци 

купиле укупно 260 хиљада тона сумпорне 
киселине, по цени 386,5 хиљада долара. 
Вредност прошогодишње продаје робе у 
иностранству и на домаћем тржишту била 
је 456,48 милиона долара, тако да је ово-
годишњи извоз за четвртину, односно за 
146,65 милиона долара - бољи. 
У поређењу са списком највећих извозника 
Србије објављеним прошле године, када је 
Serbia Zijin Copper заузимала „златну сре-
дину“ међу ТОП извозницима, 2020. Kом-
панија је избила на високо друго место и 
испред ње је само кинеска HBIS Grupa. 

Г. Тончев Василић 

Година 2021. биће година прилика и 
изазова, у којој сви заједно морамо вред-
но радити. План је да број повреда на 
раду буде 30 процената мањи него ове го-
дине, да озеленимо још најмање 200.000 
квадратних метара и да емисија топио-
ничких гасова не прелази ниво из 2018. 
Kомпанија планира да произведе 74.000 
тона бакра, односно 35,98 одсто више. 
Циљ је производња 1.809 килограма зла-
та и 9.766 килограма сребра, што је међу-
годишњи пораст од 8,05 одсто, односно 
7,88 процената. Циљана продукција за 
следећу годину је 90.800 тона катодног 
бакра, односно 27,89 одсто више него ове 
године. Почев од фебруара 2021, бројни 
пројекти техничке реконструкције и про-
ширења биће покретани један за другим, 
па ћемо тако поставити чврсте темеље за 
даљи развој и забележити значајан раст у 
пословању Kомпаније.

На новом путовању морамо се ује-
динити и са чврстом вером напорно и 
вредно радити. Искористимо време на 
најбољи могући начин и несаломивом 
истрајношћу, корак по корак, дајмо сви 
допринос развоју Serbia Zijin Copper. Ис-
крено ћемо поштовати сваки таленат и 
подстицати иновативност и креативност. 
Желимо да чујемо глас обичног радника 
и да инспиришемо руководиоце да буду 
предузимљивији и мотивисанији у бор-
би за светлу будућност. 

Чврсто верујемо да ће град Бор, зајед-
ничким напорима, у блиској будућности 
постати друга највећа индустрија бакра у 
Европи и због тога желимо да сви запос-
лени схвате сопствену вредност у развоју 
Kомпаније. Такође, очекујемо да Kомпа-
нија допринесе већем богатству и развоју 
друштва у целини. 
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Из године, која 
ће вероватно остати упамћена као она 
у којој се цео свет борио са невидљи-
вим непријатељем, Serbia Zijin Copper 
у Нову улази са стабилном подлогом 
и резултатима које, нарочито у рудар-
ству, није „окрњила“ корона. После 
дугог низа година, како каже директор 
производње Јовица Радисављевић, 
остварен је коефицијент раскривке 
који Kомпанији доноси спокојно руда-
рење у наредном периоду.

- Иако је 2020. била тешка и годи-
на пуна изазова, јер се цео свет суочио 
са пандемијом вируса, Kомпанија је 
у њој забележила коефицијент рас-
кривке површинских копова какав 
није оствариван деценијама. Просеч-
ни је за ову годину износио 3,36 и то је 
озбиљно добар коефицијент, који нам 
даје за право да у будућности будемо 
мирни. Друга битна ствар јесте чиње-
ница да смо задржали производњу 
концентрата бакра и чак је, имајући 
у виду пређашње стање копова, по-
већали. Резултати су, напомињем, по-
стигнути упркос новонасталој ситуа-
цији коју је целе године „обликовао“ 
COVID, али смо се са њом изборили 
добром организацијом. Неке људе смо 
мало више оптеретили због одусуства 
оних које је на овај или онај начин 
корона удаљила с радног места, али 
су радници имали разумевања и због 
тога им хвала – напомиње на почетку 
приче Радисављевић.

Годину су, додаје, обележиле и ин-
вестиције, без којих не би било ви-
соких учинака. – Оне су видљиве на 
сваком кораку. На коју год страну да 
кренете, запазићете да се гради неш-
то ново и то нам даје веру у сигурније 
сутра. Нова опрема, већа ангажова-

РББ. – Површински коп „Ново Церо-
во“ испунио је годишњи план произ-
водње месец дана пре краја 2020. Иако 
ће им се у укупан „скор“ урачунати и 
децембарска производња, јасно је да 
су овогодишњи план „тежак“ 8.030.000 
тона ископина већ „прекопали“ за 
нешто више од пола милиона тона. И 
на руди и на раскривци уписали су се-
дам одсто јаче резултате од оних који 
су планирани до краја године, а садр-
жај метала у руди бољи је од пројекто-
ваног 24 одсто.
Од марта, када је почело раскривање 
овог рудника, до краја новембра, 
уклоњено је 7.483.859 тона јаловине и 
откопано 1.104.946 тона руде са про-
сечних 0,358 одсто метала, па је кое-
фицијент раскривке чак 6,77. У овом 
периоду прерадом је добијено нешто 
више од 16.000 тона сувог концентрата 
и из њега извучено 2.217 тона бакра.
„Великом Kривељу“ је, с друге стране, 
тек проценат или два недостајало да 
месец дана пре истека године може да 
се похвали одлично обављеним по-
слом. Дословце му је толико требало 
да до првог децембра стигне испла-
ниране ископине за целу 2020, које су 

„тешке“ 33,9 милиона тона. Kривељ-
ски рудари су до краја новембра дали 
33,4 милиона тона ископина, односно 
23,7 милиона тона јаловине и 9,7 ми-

Ј. Радисављевић: Ове године стварали смо услове за повећање капацитета у 
производњи бакра у концентрату, а остварени просечни коефицијент раскрив-
ке од 3,36, какав нисмо имали деценијама, показује да смо у том послу били 
успешни. – Директор производње у Serbia Zijin Copper задовољан је комплет-
ном рударском производњом, а поред коректног рада „Великог Kривеља“ и 
„Мајданпека“, истиче успешно отварање и „разраду“ новог рудника

У „Великом Kривељу“, „Новом Церову“ и „Јами“ за једанаест месеци откопано 
11,3 милиона тона руде и уклоњено 31,2 милиона тона јаловине. – У сва три 
рудника произведено укупно 134,5 хиљада тона сувог концентрата, а пре-
радом у борској и кривељској флотацији добијено 26,7 хиљада тона бакра у 
концентрату

Темељ за већу Темељ за већу 
производњу бакра у производњу бакра у 
концентрату 2021.концентрату 2021.

Из три рудника Из три рудника 
42,5 милиона тона 42,5 милиона тона 

ископинаископина

Остварени коефицијент раскривке доноси 
спокојније рударење наредних година

Борски рудници бакра „прекопали“ годишње 
планове месец дана раније

剥采比的提升稳定未来生产 波尔铜矿提前一个月完成年生产任务

高剥采比是明年铜精矿产量的保障 三个矿山采剥总量高达4250万吨

ност запослених, боља организација 
и искоришћење радног времена и 
расположивих капацитета дају нам 
једну добру основу да наредних го-
дина повећавамо производњу. А, 
ова година била је једна од две-три 
у којима смо стварали услове за по-
већање капацитета у производњи 
бакра у концентрату и остварени ко-
ефицијент раскривке показује да смо 
у томе били успешни. Догодине ће се 
вероватно ићи на још веће ископине 
– каже директор производње у Serbia 
Zijin Copper.

Радисављевић је комплетном ру-
дарском производњом изузетно задо-
вољан, а поред коректног рада „Великог 
Kривеља“ и „Мајданпека“, како каже, 
истиче успешно отварање и „разраду“ 
новог рудника. – У „Новом Церову“ се 
производња лепо развија и планови 
се остварују. Овај рудник издвајам 
јер се тамо почело од нуле, односно од 
репарације флотацијског дела и сани-
рања старе опреме. Примењен је низ 
нових техничких решења, почев од 
уградње нових пумпи у хидротранс-
порту, чиме смо добили сигурност у 
превозу материјала од „Церова“ до 
кривељске флотације. Задовољан сам 

и бољом гранулацијом материјала 
који улази у млинске секције, што је 
постигнуто уградњом нових дроби-
лица. Генерално, радује ме сва нова 
опрема за ископавање и флотацијску 
концентрацију – наводи Јовица Ради-
сављевић.

Директор производње посебно 
апострофира улогу запослених у ового-
дишњим резултатима и сматра да орга-
низатори посла и радници треба да „на 
равне части“ поделе заслуге за успех.

- Свим радним људима у Новој 
години желим челично здравље, 
породичну срећу и бољи стандард. 
Наравно, успешан посао и добру 
производњу, такође – закључује Ради-
сављевић. 

Г. Тончев Василић 

лиона тона руде, 
у којој је, због 
нешто бољег са-
држаја него што 
је планирано, 
било 28.134 тоне 
бакра. Е, због тога 
су кривељски 
рудари на овој 
„ставци“ оства-
рили 10 процена-
та преко плана. 
Са произведених 
21.900 тона бакра 
у концентрату за 
11 месеци, реали-
зација годишњег 

плана је већ 98 одсто, па не постоји 
сумња у то да ће до краја пословне 
2020. и рудник „Велики Kривељ“ пре-
машити задатке постављене почетком 
године.  
Трећи и једини рудник са подземном 
експлоатацијом у саставу Рудника 
Бакра Бор – „Јама“ тек се припрема 
за масовнију експлоатацију наред-
них година, али ни он не заостаје за 
планским количинама у овој години. 
За једанаест месеци рада јамци су за 
20 одсто премашили годишњи план у 
откопавању руде и уместо 470.000 тона 
руде дали 575.000, просечног садржаја 

0,5 одсто бакра. У исто време, у Бор-
ској флотацији је прерадом јамске руде 
добијено око две и по хиљаде тона ба-
кра у концентрату, односно за петину 
више него што то предвиђа план про-
изводње за целу годину. 
У „Великом Kривељу“, „Новом Церо-
ву“ и „Јами“ за једанаест месеци отко-
пано је укупно 11,3 милиона тона руде 
и уклоњено 31,2 милиона тона јалови-
не. У сва три борска рудника бакра до 
децембра је произведено укупно 134,5 
хиљада тона сувог концентрата, а пре-
радом у борској и кривељској флота-
цији добијено је 26,7 хиљада тона ба-
кра у концентрату. 

Г. Тончев Василић 

Јовица Радисављевић

Ново Церово

Ново Церово

Велики Кривељ

Јама
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РБМ. – Неповољна епидемиолошка ситуација 
у Мајднапеку разлог је због којег је од 17. но-
вембра у општини на снази одлука о прогла-
шењу ванредне ситуације. Вирус, на жалост, 
није заобишао ни запослене у Руднику бакра 
Мајднапек, па је на лечењу и у изолацији због 
контаката, 25. децембра било укупно 48 рад-
ника. 

У Kомпанији се, па и у њеном мајданпеч-
ком органку, све прописане и препоручене 
мере заштите и превенције у борби са COVID-
ом примењују без посустајања, а од запосле-
них се очекује да то чине у свакој прилици. 

-Kалендарску 2020. памтићемо по не-
видљивом и опасном непријатељу, који је 
преко ноћи променио наше животе и функ-
ционисање целог друштва. Здравствене и 
друге последице вируса тек ћемо сагледава-
ти, али је извесно да ће цех који ћемо морати 
да платимо бити висок. Вирус представља 
опасност за све, а само доследна примена и 
поштовање свих прописаних и препоруче-
них мера превенције представљају начин да 
себе, продицу и друге заштитмо и сачувамо 
од пошасти – упозорава руководилац огранка 
РБМ Бранислав Томић.

Појава вируса и пандемије довела је све у 
ситуацију каква се не памти. Свет у борби за 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Упркос благом 
паду броја заражених у односу на поче-
так децембра, беспредметно је и говорити 
о некаквом попуштању мера превенције. 
Нисмо ми дозволили да се вирус шири, 
али он је решио да остане ту. На нама је 
да се потрудимо да га озбиљно сузбијемо, 
а то можемо само ако се доследно придр-
жавамо свих прописаних мера заштите 
и стално проверавамо њихову приме-
ну. Почетком децембра с посла је због 
COVID-а одсуствовало 450 до 480 радни-
ка, а сада, недељу дана пре истека године, 
не ради 235 радника. Јасно је да и у Kом-
панији, као и у целој Србији, бројка пола-
ко пада и надам се да неће бити никаквих 
наглих скокова и да се ствари неће кру-
цијално променити нагоре – каже пред-
седник Радне групе за послове руковођења 
и координацију спровођења мера превен-
ције и контроле Јовица Радисављевић.

Радисављевић подсећа да је Serbia Zijin 
Copper предузела бројне мере заштите и да 
се додатно придржава већ прописаних пра-
вила које је усвојила Влада Србије. Заштита 
од COVID-а заснива се на четири принци-
па: раном откривању, благовременој изо-

РБМ. – Трећи талас епидемије COVID-19, 
који је у другој половини новембра направио 
„буру“ и на подручју општине Мајданпек, 
зауставио је у РБМ-у систематске прегледе 
и то надомак реализације планског задатка 
у овој области. Периодични здравствени 
скрининзи за запослене на радним мести-
ма са повећаним ризиком се, сходно закон-
ској обавези, реализују сваке године, па је 
планом мајданпечке Службе безбедности 
и здравља на раду било предвиђено 1.100 
таквих прегледа. Реализована су 853 и то 
упркос чињеници да се добар део године, 
због короне, радници нису упућивали у 
мајданпечке здравствене установе. 

Вирус представља опасност за све, а само доследна примена и поштовање 
свих прописаних и препоручених мера превенције представљају начин да 
себе, продицу и друге заштитмо и сачувамо од пошасти, каже Бранислав То-
мић. Здравствене и друге последице вируса тек ћемо сагледавати, али је из-
весно да ће цех који ћемо морати да платимо бити висок.– Kомпанија за запо-
слене организовала обавезно ретестирање пре повратка на посао

Ј. Радисављевић: Број заражених у односу на ситуацију с почетка децембра 
полако пада, па се надам да никаквих наглих скокова неће бити и да се ства-
ри неће круцијално променити нагоре. - Jiao Jianming: Kомпанија је уложила 
доста труда и набавила сва потребна средства личне заштите, па је важно да 
руководиоци радних јединица обрате пажњу да се она на адекватан и пропи-
сани начин користе. Посебно се то односи на правилно ношење маски и благо-
времено пријављивање симптома 

Преиодични систематски прегледи за запослене на радним местима са повећаним ризиком заустављени на корак до планског остварења – реализована 853 од 
предвиђених 1.100. –Април, јул, август, добар део новембра и децембар протекли без иједног здравственог прегледа, јер је динамику ове обавезе „кројила“  
корона, каже Драгиша Анђелковић

Траје борба против невидљивог и Траје борба против невидљивог и 
опасног непријатеља опасног непријатеља 

Вирус још увек озбиљна претња  Вирус још увек озбиљна претња  

Наставак кад корона утихнеНаставак кад корона утихне

Свим снагама против ширења пандемије COVID-19 и у МајданпекуБорба против COVID-а не јењава, ситуација и даље забрињавајућа

Епидемија зауставила систематске прегледе у Мајданпеку

马矿全力抗“疫”

抗疫形势依旧严峻

在没有硝烟的战斗中持续抗战

在没有硝烟的战斗中持续抗战
病毒仍然构成威胁

疫情稳定后将继续

спречавање ширења короне предузима низ 
мера, попут затварања граница, обавезног ка-
рантина, ограничења кретања, забране масов-
ног окупљања. Све то неминовно доводи до 
промене уобичајеног живота и пословања, а у 
РБМ-у реагују у складу са развојем ситуације 
и покушавају да на адекватан начин управљају 
радним окружењем док епидемија траје.

-Од самог почетка пандемије запослене 
детаљно информишемо о свему. Организо-
вали смо додатне едукације, указивали на 
потребу да се мере заштите примењују и у 
кругу породице. Тражимо доследно спро-
вођење мера и стално подсећамо да се бригом 
о сопственом, штити здравље и других људи. 
Од појаве COVID-а у Србији појачали смо 
мере заштите, обезбедили лична заштитна 
средства за сваког радника, промовисали 
хигијену на раду и принцип физичког дис-
танцирања – истиче руководилац Службе за 
безбедност и заштиту на раду у РБМ-у Драги-
ша Анђелковић. 

У прилог томе, како каже, појачани су 
превоз радника и дистрибуција личних сред-
става заштите, радни простор се редовно де-
зинфикује и контролише температура свима 
који кроче у круг рудника. Стање оболелих 
и радника у изолацији прати се даноноћно, 
а пре повратка на посао инфицирани се оба-
везно ретестирају. Поновно тестирање Kом-
панија је увела од децембра, с обзиром на то 
да су надлежни у Србији мало пре тога донели 
одлуку којом оно више није обавезно за оне 
са лакшим симптомима. Показало се да је овај 
компанијски потез оправдан, јер је међу 20-ак 
ретестираних радника њих неколико који су и 
даље били позитивни на вирус. 

С. Вукашиновић  

лацији, раној дијагностици и правовреме-
ном лечењу. Сви запослени носе заштитне 
маске, воде рачуна о физичкој дистанци и 
хигијени, а често се опомињу и да избега-
вају јавне скупове. 

Главни рударски инжењер Jiao 
Jianming оценио је почетком децембра 
да су бројке одсутних и заражених рад-
ника у последњем овогодишњем месецу 
биле високе, те да је извесно да ће корона 
и производњу „скројити“ по њеном, а не 
компанијском плану. – Битно је да до запо-
слених допре обавештење о томе колико 
је важно придржавати се превентивних 
мера и да је неопходно да сви добро спро-
воде личну заштиту. Kомпанија је уложи-
ла доста труда и набавила сва потребна 
средства личне заштите, па је важно да 
руководиоци радних јединица обрате 
пажњу да се она на адекватан и прописа-
ни начин користе. Посебно се то односи 
на правилно ношење маски и благовре-
мено пријављивање симптома – истакао 
је на децембарском колегијуму менаџмента 
Jianming. 

Најновији подаци Завода за јавно 
здравље „Тимок“ у Зајечару показују да 
је у Бору, до 24. децембра, укупан број 
активних случајева вирусне инфекције 
на територији града био 594. На COVID 
одељењима Опште болнице у Бору хоспи-
тализовано је 85 болесника, од којих су 74 
позитивна на вирус.

У Бору је, подсетимо, од 22. октобра на 
снази ванредна ситуација, а најкритичније 
стање забалежено је 10. децембра, када је 
короном било заражено највише суграђа-
на – 868. 

Г. Тончев Василић   

-Периодични прегледи се организују 
сваке године и они не представљају само 
добру праксу, него и обавезу Kомпаније. 
Доприносе безбедности и здрављу на 

раду, па смо од почетка године настојали 
да их реализујемо у потпуности и по пла-
ну. Међутим, околности нам нису ишле 
на руку. План је био да се 1.100 радника, 
од којих 932 на радном месту са повећа-
ним ризиком, подвргне периодичном, а 
да систематским прегледом буду обухваће-
ни и други запослени, без обзира на то 
што закон дозвољава да се такав преглед 
обавља једном у три године. Успели смо 
да реализујемо 822 прегледа за раднике 
који раде на високоризичним местима, а 
само 31 радник је ове године прошао кроз 
систематски преглед – каже руководилац 
Службе безбеднпости и здравља на раду у 
РБМ-у Драгиша Анђелковић.

Периодични лекарски прегледи 
обављају се ради утврђивања и оцењивања 
посебних здравствених услова, као и спо-
собности запосленог за рад на месту са по-
већаним ризиком. У РБМ-у, практично, две 
трећине запослених ради баш на таквим 
местима, па се за њих прегледи редовно ор-
ганизују.

- Април, јул, август, добар део но-
вембра и децембар протекли без иједног 
здравственог прегледа, јер је динамику ове 
обавезе „кројила“  корона. Иначе, одзив за 
ове прегледе је веома добар, па на основу 
тога можемо закључити да расте свест о 
превентиви и очувању здравља – закљу-
чује Анђелковић. 

С. Вукашиновић  

У Бору од 22. октобра траје ванредна ситуација Ретестирање

Драгиша Анђелковић
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РББ. – Служба безбедности, здравља на 
раду и заштите од пожара Рудника ба-
кра Бор организовала је крајем новембра 
показну вежбу гашења пожара на точку 
тешког камиона. Практична вежба изве-
дена је на платоу примарног дробљења 
руде у „Великом Kривељу“ и обављена 
је по ходовнику који налажу стандард и 
процедуре за приправност и реаговање у 
ванредним ситуацијама.

РБМ. – Вођени опредељењем Kомпаније да 
безбедност и здравље на раду буду у првом 
плану и да се овај сегмент пословања тре-
тира као најважнији, надлежни у огранку 
РБМ пуно пажње поклањају свим облици-
ма едукације запослених. Свесни чињени-
це да су знање и добра обученост радника 
најбољи пут за спречавање нежељених си-
туација при обављању посла, мајданпечка 
Служба  безбедности и здравља на раду 
организовала је током ове године и додат-
не обуке у складу са програмом стручног 
оспособљавања руковалаца специфичном 
опремом за рад. Оне су реализоване пара-
лелно са периодичним, које се организују 
за све запослене.

-Марта смо за 11 полазника органи-
зовали обуку за руковање алкометром, 
јула за 73 радника уприличили обуку за 
руковање хидрауличном полужном ди-

НОВО ЦЕРОВО. – Несвакидашњи при-
зор, али само зато што је у руднику, а не 
у неком националном парку, затекао је 
раднике „Новог Церова“ полуспремне 
да га овековече мобилним телефоном. 
Наиме, кажу да су 7. децембра ујутру, 
на 50-ак метара од њих, чак три срндаћа 
безбрижно брстила гранчице дрвећа, 
али је један „побегао“ из кадра. У сваком 
случају, зимска идила је тога јутра у „Но-
вом Церову“, када је у Бору пао први снег, 
била празник за очи и душу. Срндаћи су 
се у потрази за храном спустили чак до 
примарног дробљења и малетене ушли у 
рудник.

Сменски пословођа Драган Новако-
вић испричао нам је да дивљач, која им 
често свраћа у госте, у шали зову новим 
„радницима“ и да није реткост да срне 
приђу рударима сасвим близу.

- Не боје се рудара, али се склањају 
од механизације и буке. Можда би ова 
„тројка“ пришла ближе или макар 
дуже остала на истом месту, да није си-
шла до нас баш у тренутку када је ка-
мион кипао руду. Углавном, оваквим 
„гостима“ се увек обрадујемо, колико 
год се задржали. Друштво нам често 
праве и дивље свиње, зечеви и лисице, 

Релативно често се деси да се запали гума и зато смо одлучили да покажемо како и ко све мора брзо да реагује у таквим ситуацијама. Сачинили смо најлошији 
сценарио, према којем се гума на камиону запалила у тренутку када је возило било на неприступачном терену, каже Мирослав Грујић. - Акција гашења почет-
ног пожара на точку тешког камиона трајала је 25 минута и с пажњом ју је испратио комплетан кинески и српски менаџмент кривељског копа 

Програмом стручног оспособљавања руковалаца специфичном опремом за 
рад, обукама за руковање алкометром, хидруаличном полужном дизалицом 
са платформом и едукацијом радника за послове помоћника руковаоца диза-
лицом и уклопничара ове године обухваћено 250 радника РБМ-а. - У припреми 
и обука за руковање краном, за коју влада велико интересовање јер се прија-
вило 108 кандидата

Три срндаћа безбрижно су брстила гранчице дрвећа на само 50-ак метара од 
погона и можда би пришла ближе, да баш у том тренутку камион није кипао 
руду – каже сменски пословођа рудника. – Рударима „Новог Церова“ друштво 
често праве и дивље свиње, зечеви и лисице, али им срндаћи, како кажу, увек 
измаме највећи осмех  

Kо шта ради када се запали точак дампераKо шта ради када се запали точак дампера

Стална едукација запослених Стална едукација запослених Не боје се рудара, али се Не боје се рудара, али се 
склањају од механизацијесклањају од механизације

Служба БЗНР и ЗОП Рудника бакра Бор организовала у „Великом Kривељу“ показну вежбу

Kвалитетне обуке подижу ниво безбедности, кажу у 
мајданпечкој Служби БЗНР

Срндаћи у патроли код примарног дробљења „Новог 
Церова“

RBB安环处在VK组织安全演习

马矿安全科：专业培训提升安全水平

NC矿初碎区域发现鹿群

演练轮胎着火时的应急操作

不断进行员工培训 
不惧怕矿工但远离机械设备

-Имамо обавезу да најмање једном 
годишње реализујемо овакве вежбе, 
а ми смо овога пута показали шта све 
треба и којим редоследом да се уради у 
случају када се запали точак дампера. 
Најпре смо симулирали почетни пожар 
на десном пнеуматику, потом је осло-
бођен простор поред возила како би 
се саобраћај несметано наставио, обе-
лежили смо место сигурног проласка, 
односно опасну зону где је кретање 
забрањено и, на крају, сачекали дола-
зак механичара да обави дефектажу 
хаварије на камиону. Акцију је водио 
технички руководилац производње у 
„Великом Kривељу“, а надзорник је на 
лицу места усмеравао кретање возила 
и утоваривача – објаснио је руководилац 
Службе БЗНР и ЗОП у РББ-у Мирослав 
Грујић.

Грујић додаје и да је на опредељење 
службе да изведу овај тип вежбе утицала 

залицом, а септембра смо 165 кандидата 
научили послу помоћника руковаоца 
дизалице-везивача терета-сигналисте. 
Новембра су кроз обуку за безбедно ру-
ковање високонапонским постројењем 
(уклопничара) прошла два радника. У 
припреми је и обука за безбедно руко-
вање мосним дизалицама, за коју влада 
велико интересовање пошто се пријави-
ло укупно 108 кандидата из свих погона 
РБМ-а. Њоме ћемо, по свему судећи, по-
чети Нову годину – кажу у мајданпечкој 
Служби безбедности и здравља на раду.

Kвалитету реализованих обука допри-
нело је, додају, ангажовање овлашћених 
предавача, што је у складу са стандардима 
стручног оспособљавања и усавршавања. 
Добра пракса у Serbia Zijin Copper јесте и 
та што произвођачи вредних рударских 
машина, преко својих сервисера, још у 
току пробног рада опреме коју испоруче, 
организују стручну обуку руковалаца. 
У току ове године реализовано је и више 
таквих „лекција и часова“. Запослени се, 
подвлаче у Служби БЗНР, радо одазивају 
позиву за допунско усавршавање и за све 
облике едукације влада огромно интере-
совање.

С. Вукашиновић

али нам срндаћи увек измаме највећи 
осмех  – рекао је Новаковић.

Пословођа у „Новом Церову“ каже 
и да су се рудари већ распитивали код 
својих пријатеља ловаца како да помогну 
овим нежним животињама да презиме 
у њиховој близини. Добили су савет да 
им, за почетак, на неколико места оставе 
крупице камене соли.

Г. Тончев Василић

чињеница да се на терену неретко де-
шавају баш овакви инциденти. – Рела-
тивно често се деси да се запали гума 
и зато смо одлучили да покажемо како 
и ко све мора брзо да реагује у таквим 
ситуацијама. Сачинили смо најлошији 
сценарио, према којем се гума на ками-
ону запалила у тренутку када је возило 
било на неприступачном терену. Таква 
ситуација уме да се деси у стварности, 
дакле догађај није измишљен. Она под-

разумева и ангажовање утоварне меха-
низације којом одмах треба да се осло-
боди простор како би, поред камиона 
који стоји на сред пута, могло да прође 
друго возило. Често се дешава и да се 
камион само поквари, без почетног по-
жара, баш у уском делу пута. Он мора 
да остане на том месту док мајстори не 
санирају проблем, а поред њега нема 
довољно места за наставак транспорта 
– наводи Грујић.

Показну вежбу извела је Служба 
БЗНР и ЗОП, која је обележила терен, а 
у њој су директно учествовали возач ка-
миона, руковалац утоваривачем, радник 
одржавања, надзорник и технички руко-
водилац рудника „Велики Kривељ“. Ак-
ција гашења почетног пожара на точку 
тешког камиона трајала је 25 минута и с 
пажњом ју је испратио комплетан кине-
ски и српски менаџмент кривељског копа. 

Г. Тончев Василић 

Мирослав Грујић

Трећи срндаћ је за длаку утекао из кадра
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Судећи по по-
дацима надлежног сектора, тешка 2020. 
година није много утицала на аспекте 
који дефинишу и детерминишу систем 
безбедности и здравља на раду, јер је у 
њој, како Саша Перишић каже, оства-
рен напредак и у квантитету и у квали-
тету примене прописаних мера и про-
цедура.

-Најбољи доказ тој тврдњи јесте 
број повреда на раду, односно чиње-
ница да смо током протекле две годи-
не са 186, колико их је било 2018, ове 
године пали на 49 повреда на раду. 
Бројка јесте респектабилна и скоро 
четири пута мања, али ни њоме нисмо 
задовољни пошто тежимо најмањој 
једноцифреној – истиче на почетку 
разговора руководилац Сектора БЗНР 
и ЗОП.

Обуке запослених за здрав и безбе-
дан рад реализоване су током целе го-
дине и укупно их је, по његовим речима, 
било 12.726.  – Организоване су и до-
датне вежбе, а радило се и на стручном 
оспособљавању радника за специјал-
не послове, какви су управљање кра-

SERBIA ZIJIN COPPER. – „Трећа лица“, 
углавном припадници ромске попула-
ције, покушала су током протеклих 11 
месеци да 652 пута неовлашћено уђу 
у круг Zijinа, са намером да отуђе до-
бра у власништву Kомпаније. Упади у 

Ако смо 2018. године имали 186 повреда на раду, а ове 49, јасно је да је остварен квантитативни и квалитативни напредак у примени прописаних мера и про-
цедура у области безбедне производње, каже Саша Перишић. – Реализовано 12.726 обука за здрав и безбедан рад и организовано стручно оспособљавање 
радника за специјалне послове, какви су управљање краном и варење

Током протеклих 11 месеци „трећа лица“, углавном припадници ромске популације, покушала су 652 пута да украду секундарни бакар и остали отпадни метал 
из круга Zijinа. Пошто су неовлашћени упади у туђ посед углавном били организовани у групама, службе обезбеђења београдског „Инекс плуса“ евидентирале 
су у таквим „радњама“ чак 2.750 лица, од којих је тек деветина задржана и предата полицији. - У поређењу са прошлом годином, када је регистровано 3.210 
покушаја крађе, број интервенција на терену сада је пет пута мањи

Перишић: Тврдим да можемо више и бољеПеришић: Тврдим да можемо више и боље

Зид, ограде, рефлектори и видео-надзор дају резултатеЗид, ограде, рефлектори и видео-надзор дају резултате

Четири пута мање повреда на раду ове године, кажу у Сектору БЗНР и ЗОП

Пет пута мање покушаја крађе, преполовљен и број напада на стражаре „Инекс плуса“

安全生产部称今年工伤案例减少至去年四分之一

盗窃减少为五分之一，对安保公司的冲击减半

Perišić：再接再厉

围墙、围栏、聚光灯及监控系统效果显著

ном и варење. По налогу генералног 
директора спроведено је и додатно 
упознавање запослених са њиховим 
обавезама и одговорностима у обла-
сти безбедности и здравља на раду, 
при чему су радници имали обавезу да 
писаном изјавом потврде да су им так-
ве обавезе познате и јасне. Ову изјаву 
досад је дало преко три и по хиљаде 
запослених, а очекујемо да је до краја 
године потпишу и радници који то 
због коришења годишњих одмора, бо-
ловања или неке друге врсте одсуства 
с посла још увек нису урадили – наво-
ди Перишић.

Провере примене и поштовања мера 
из области БЗНР организоване су ове 
године четири пута у оквиру великих 

кварталних инспекција, иако их сектор 
ненајављено ради и свакодневно. – Те 
дневне провере спроводимо у циљу 
утврђивања и отклањања техничких 
недостатака и ризика у производном 
процесу, а оне подразумевају писање 
налога, утврђивање одговорног лица 

туђ посед су, малтене приликом сваког 
покушаја, били организовани у група-
ма, па су у таквим ситуацијама службе 
обезбеђења београдског „Инекс плуса“ 
евидентирале чак 2.750 лица, од којих 
је тек деветина задржана и предата по-
лицији, а остали су били само удаље-
ни. Треба рећи и то да је 11 пута, дакле 
у просеку једном месечно, долазило 
и до физичког напада на запослене у 
служби обезбеђења, а све у намери да 
се „типована роба“ пошто-пото укра-
де.

У свим покушајима крађе „плен“ 
су биле секундарне сировине а, према 
извештајима „Инекс плуса“, спрече-
но је отуђење тачно 11.202 килограма 
разне робе. У тој цифри секундарни 

за тај посао и остављање рока у којем 
неки недостатак или неправилност 
треба да се коригује. Ове године је 
сектор издао 350 таквих налога и на 
опште задовољство могу да кажем да 
су реализовани у великом проценту – 
каже Саша Перишић.

Сектор БЗНР и ЗОП задужен је и 
за контролу боловања због повреде 
на раду, па су таква одсуства запосле-
них проверавана одласком комисије 
на кућну адресу. У сарадњи са РФЗО 
и борском Болницом прекинута су и 
закључена дугогодишња боловања, која 
нису имала упориште у медицинској до-
кументацији. – Иако нам је ширење ви-
руса корона отежавало и успоравало 
динамику послова, редовно смо про-
веравали и присуство алкохола у даху. 
Запослени су контролисани скоро 56 
хиљада пута, а апарат је само седам 
пута показао присуство алкохола. За 
те раднике покренути су дисциплин-
ски поступци – наглашава Перишић.

Kомпанија је, додаје, остварила ове 
године и више него што је планирано у 
области безбедности и здравља на раду, 
а афирмативне бројке то недвосмислено 
потврђују. Ипак, резултати нису пандан 
знању, искуству и капацитету запосле-
них, нарочито способностима надзор-
но-техничког особља. Јер, сматра се да 
управо ова „фела“ запослених носи све 
активности у Kомпанији, па и оне које 
дефинишу безбедну производњу. – Твр-
дим да имамо квалитетно, стручно 
и оспособљено надзорно-техничко 
особље, а то онда значи да оно може 

бакар (ретур, одливци, шљака и ба-
карни лимови) који ипак није изнет из 
круга предузећа био је тежак 4,6 тона, 
а отпадно гвожђе, манганске шипке и 
кугле 6,6 тона. Било је, додају у „Инек-
су“, покушаја крађе и делова машина и 
возила, ручних колица и нафте. 

У поређењу са прошлом годином, 
број интервенција на терену сада је 
пет пута мањи, па нема сумње да је 
постављање ограда и рефлектора на 
местима где их раније није било, као 
и зида и видео-надзора дало одређене 
резултате. „Инекс плус“ је 2019. годи-
не 3.210 пута спречио „трећа лица“ у 
покушају крађе око шест тона секун-
дарног бакра и нешто више од 14 тона 
осталих отпадних сировина. У односу 

да уради много више у овом сегменту 
пословања. Због тога ће један од кру-
цијалних циљева сектора за наредну 
годину бити подстицај њиховог акти-
визма. Kомпанија је, с њене стране, у 
циљу подизања перформанси система 
безбедности мотивисала запослене 
посебним акцијама за безбеднији и си-
гурнији рад. Именована су лица у сва-
кој смени која истовремено обављају 
и послове у области БЗНР, уведен је 
„месец безбедности“, а озваничен је 
и акт о стимулативном награђивању 
запослених који утврде и пријаве сва-
ку опасну појаву или активност којом 
безбедност и здравље радника могу 
бити угрожени – закључује Перишић 

Г. Тончев Василић 

на прошлу, ове године преполовљен је 
и број физичких напада на припадни-
ке обезбеђења, али то је још увек ре-
зултат који је далеко од жељеног у об-
ласти физичко-техничког обезбеђења 
имовине и људи. 

Г. Тончев Василић 

Саша Перишић

Регионални руководилац "Инекс 
плуса" Жељко Цолић

Детаљ са показне вежбе у Великом Кривељу

Акција гашења почетног пожара 
траје око пола сата

Најслађи "плен" - секундарни бакар 
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ФАБРИKА СУМПОРНЕ KИСЕЛИНЕ. – У 
Фабрици сумпорне киселине, према ре-
чима управника Зорана Алексова, на-
стоје да рационализацији потрошње и 
свођењу трошкова на оптимум поклоне 
и више од дужне пажње. Овај изузетно 
важан задатак у пословању, међутим, 
„сумпораши“ не обављају на уштрб 
здравља радника и квалитетног одржа-
вања, већ њему приступају из угла боље 
организације, бољег временског иско-
ришћења и уз већу инвентивност у про-
изводњи. До уштеда се, наглашава Алек-
сов, не долази преко мањка позорности у 
области безбедности и здравља на раду.

-Уважавајући такво становиште, 
сагледали смо и јасно дефинисали све 
могућности за смањење трошкова. Зна-
чај праћења рада агрегата и опреме, 
уз благовремене интервенције и пре-
вентивно одржавање, као и залагање 
за набавку резервних делова од најпо-
вољнијег понуђача јесу претходница 
и добро постављен „темељ“ за уштеде. 
Тако, битку са трошковима електричне 
енергије добијамо захваљујући ручном 
режиму рада дуваљке за гас, агрегата 

ТРАНСПОРТ. – Погон Транспорта, иако 
организационо припада ТИР-у, обавља 
своју основну делатност за добробит 
свих огранака Kомпаније. Поред превоза 
концентрата, Транспорт ТИР-а ангажо-
ван је и на више радилишта, јер обавља 
услугу истовара робе на свим локација-
ма где се граде нова постројења. 

- До првог децембра смо друмом 
превезли преко 1,4 милиона тона тере-
та, а железницом више од 370.000 тона 
терета. Превоз робе, материјала и си-
ровине, као и утовар/истовар органи-
зовани су сопственом механизацијом, 
па су услуге „трећих лица“ драстично 
смањене. Поред тога, услугу истова-
ра робе пружали смо и грађевинским 
фирмама које обављају радове у ТИР-у. 
Могло је и више, да нисмо имали про-
блема због дотрајале помоћне механи-
зације и недовољног броја запослених, 
односно возача, руковаоца и радника 
обучених за везивање терета – каже 
заменик управника Транспорта ТИР-а 
Дејан Милетић. 

Милетић истиче да је ТИР-ов погон, 
поред превезеног и истовареног терета, 

Непрекидан рад, превентивно одржавање опреме, као и максимално ангажо-
вање запослених најбољи су пут до рационализације трошкова. - Од великог 
је значаја, посебно у зимском периоду, да фабрика континуирано ради, јер се 
на тај начин може избећи смрзавање опреме, инсталација, пумпи, али и про-
дужити време њиховог коришћења, каже Зоран Алексов 

Иако кубури са дотрајалом механизацијом и недовољним бројем радника, 
Транспорт ТИР успео је да до првог децембра друмом превезе преко 1,4 милиона 
тона терета, а железницом више од 370.000 тона терета. – Превоз робе, мате-
ријала и сировине, као и утовар/истовар организовани су сопственом механиза-
цијом, па су услуге „трећих лица“ драстично смањене, каже Дејан Милетић 

Стабилан рад Стабилан рад 
рационализује трошковерационализује трошкове

Отпремање робе, материјала Отпремање робе, материјала 
и сировина у сопственој режији и сировина у сопственој режији 

У Фабрици сумпорне киселине дефинисали пут за 
остваривање уштеда

Транспорт ТИР-а за 11 месеци превезао више од 1,7 
милиона тона терета

硫酸厂制定降本方案 TIR运输车间前11个月运输量高达170万吨

通过稳定运行降低成本 自行组织物资运输  

који спада у највеће потрошаче струје. 
Уместо аутоматског начина, вучу гасо-
ва регулишемо мануално, а при сваком 
застоју, у складу са технолошким захте-
вима процеса, искључујемо и одређене 
агрегате у погону и тако штедимо овај 
норматив – каже управник.

Алексов подвлачи да у Фабрици сум-
порне киселине с пођеднаком пажњом 
брину и о потрошњи еуро дизела и инду-
стријске воде. – За потрошњу енергена-
та је од пресудне важности да фабрика 
непрекидно ради. Јер, сваки дужи за-
стој у било ком делу погона има за по-
следицу укљчивање грејача за одржа-
вање температуре у фабрици, а самим 
тим и већу потрошњу еуро дизела. Ово 
је посебно важно у зимском периоду, 
пошто се тиме може избећи смрзавање 
опреме, инсталација и пумпи, али и 
продужити време њиховог коришћења
– истиче Алексов. Додаје да је контину-
иран рад најбитнији и када је реч о по-
стројењу за третман отпадних вода.

-Све је крајње једноставно. Фабри-
ка сумпорне киселине ће имати нај-
мање трошкове уз безбедан, стабилан 
и непрекидни рад, превентивно одр-
жавање опреме и максимално ангажо-
вање запослених, уз поштовање свих 
мера, протокола и прописа везаних за 
безбедност и здравље на раду – закљу-
чује управник Фабрике сумпорне кисе-
лине.

С. Вукашиновић

успео ове године да оствари преко 45 
хиљада радних сати и да добром органи-
зацијом смањи трошкове, јер је преузео 
и послове које су раније обављала „трећа 
лица“. Истичу и да уз скромна улагања и 
са повећањем броја радника могу само-
стално да обављају ову услугу и за друге, 
а тако и приходују. 

-Позитивне ефекте у пословању 
доноси и боље коришћење расположи-
вих капацитета, где нам добра органи-
зација и комбиновани превоз доносе 
знатне уштеде. Тако, на пример, када 
за „Заграђе“ стигну вагони са угљем у 
ТИР, материјал се претовари у камио-
не, а у повратку се у те камионе натова-
ри креч за кривељску флотацију. Одат-
ле се камиони у Топионицу враћају са 
тамошњим концентратом. Праћење 
норматива и пуна контрола трошкова 
јесу наш стални задатак – подвлачи Ми-
летић.

У Транспорту ТИР-а настоје и да у 
најкраћем року санирају кварове ме-
ханизације, а воде рачуна и о времену 
проведеном у чекању да се измери тежи-
на терета који се превози. На тај начин, 
кажу, утичу и на смањење трошкова го-
рива, што је „ставка“ која се будно прати. 
Због одласка радника у пензију суочени 
су и са недовољним бројем возача, па су 
због тога „туре“ превоза концентрата из 
Мајданпека мало ређе.

С. Вукашиновић

РББ. – Половином децембра у дирекцију 
Рудника бакра Мајданпек стигло је више тзв. 
УПС уређаја (Uninterruptable Power Supply) 
за непрекидно напајање потрошача струјом. 
Нови уређаји, по речима надлежних, обе-
збеђују стабилност у напајању персоналних 
рачунара, управљачких и система телекому-
никације електричном енергијом. Омогућа-
вају, кажу, заштиту потрошача и од неадек-
ватног напајања, али спречавају и оштећења 
која могу да настану због осцилације напона 
и фреквенције.

-Реч је о систему за помоћно напајање у 
ситуацијама када нестане струја. Због тога 

Нови уређаји обезбеђују стабилност у напајању електричном енергијом, али обезбеђују и заштиту потрошача од неадекватног напајања и спречавају 
оштећења која могу да настану због осцилације напона и фреквенције

Чувари рачунара, сервера и друге специфичне опремеЧувари рачунара, сервера и друге специфичне опреме
У мајданпечкој дирекцији монтирани уређаји за непрекидно напајање потрошача струјом

马矿办公楼安装不间断供电设备

电脑、服务器及其它设备的守护者
су ови уређаји првенствено намењени ИТ 
одељењу, али ће њихово коришћење намен-
ски бити проширено и на целу дирекцију. 
У питању су јаки и велики УПС-уређаји, 
о чему говори и њихова тежина, која са 
акумулаторима и другим компонентама 
премашује две тоне. Они ће обезбедити 
стабилност у напајању уређаја и целокуп-
не заштитне мреже, па ниједан сервер, ни 
у једном тренутку, неће моћи да остане без 
струје. Просто, стабилност мреже ће бити 
осигурана – каже програмер у Служби ЕРЦ-а 
Данијел Стојановић. 

Уређаји не захтевају посебно одржавање, 
али постоје посебни услови за њихов несме-
тан рад. Kонкретно, потребан им је напон од 

380 волти и јачина струје од 40 ампера, а за 
то се побринула екипа на челу са замеником 
руководиоца електромашинског одржавања 
у РБМ-у Саша Миланов.

УПС-уређаји су својеврсни чувари ра-
чунара, сервера и друге специфичне опреме, 
јер је штите и од скривених опасности које са 
собом носи поремећај напона и фреквенције. 
Да би се избегла оштећења и непријатности 
због нестанка или неодговарајућег напајања, 
њихов избор није био једноставан јер је тре-
бало водити рачуна о карактеристикама елек-
тромреже, снаге и низу других околности.

С. Вукашиновић

Драгоцени товар вуку локомотиве из 
прошлог века
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SERBIA ZIJIN COPPER. – С обзиром на то да 
су организација рада и реализација послова 
у домену Сектора заштите животне среди-
не у доброј мери биле ометане епидемијом 
вируса корона, па се првенствено требало 
побринути за безбедан рад, руководилац 
Мирјана Марић каже да је више него задо-
вољна степеном активности спроведених у 
2020. Резимирајући годину на измаку, ис-
тиче, озелењена су 23 хектара деградиране 
површине. 

-Годину 2020. обележило је озелења-
вање бране „Ванчев поток“ на флота-
цијском јаловишту „Ваља фундата“ у 
Мајданпеку и послови унапређења стања 
животне средине око тамошњих рудар-
ских објеката. Радови су изведени у року, 
а повољни временски услови погодовали 
су брзом и ефектном заснивању травнате 
површине на 1,69 хектара. Дуж рудничких 
путева и на коповском одлагалишту озе-
лењено је додатних пола хектара земље, а у 
организацији мајданпечке Службе еколо-
гије успешно је, уз помоћ запослених, за-
снован травнати „покривач“ и обављена 
садња багрема – каже Марићева.

У огранку РББ је 2020. настављено озе-
лењавање флотацијског јаловишта РТХ и 
укупно је тамо, по њеним речима, трава за-
сејана на нешто више од 8,5 хектара.

-Најпре је озелењена спољна косина 
заштитног бедема на овом флотацијском 
јаловишту, где је на 4,88 хектара, након 
припреме терена, посејана трава. Током 
године је, у складу са планом, озелењена 
и брана 1 овог јаловишта, односно додат-
них 3,66 хектара, а израђени су и приступ-
ни путеви и водосабирни канали. Један 
од већих и значајнијих пројеката у овом 
огранку било и је озелењавање Оштрељске 
бране флотацијског јаловишта „Велики 
Kривељ“, где је након припреме терена и 
насипавања здраве земље обављена сетва 
адекватног композита семена траве. На тај 
начин створили смо услове за формирање 

Мирјана Марић: Годину на измаку обележило је озелењавање и пошумљавање деградираних површина, али и правилно управљање опасним и неопасним 
отпадом. У Бору и Мајданпеку је на 23 хектара посејана трава и посађено укупно 19.000 садница белог багрема. – Уклоњено 308 тона опасног и око осам и по 
хиљада тона неопасног отпада. – Следеће године биће израђена пројектна документација на основу које ће се изградити објекти са опремом за унапређење 
стања животне средине, односно побошљање квалитета површинских вода и ваздуха у Бору и околини

До „зелених рудника“ у 2021.До „зелених рудника“ у 2021.
Сектор заштите животне средине задовољан учинцима у области екологије

安环部今年工作总体良好

迈向2021年绿色矿山之路

травнатог „тепиха“ на 6,48 хектара – ис-
тиче руководилац компанијског Сектора 
заштите животне средине.

Марићева додаје и да је озелењавање 
подручја девастираних рударским радо-
вима у РББ-у ове године реализовано и на 
површинском копу „Ново Церово“, где је 
поравнато и оплемењено око 1,7 хектара 
коповске јаловине, а створени су и услови 
за формирање воћњака и баште у близини 
управне зграде овог рудника. – Оплемењен 
је и простор око Филтраже кривељске 
флотације, прилазни пут до овог погона, 
као и терени испред филтраже и флота-
ције „Бор“ и Радионице старог борског 
копа. У настојању да сваки користан ква-

дратни метар оплеменимо и побољшамо 
животну средину, формирали смо паркове 
и испред компанијских резиденцијалних 
објеката.

Kада је о пошумљавању реч, наводи 
наша саговорница, с пролећа је посађено 
13.000 садница белог багрема, а у јесењем 
периоду планирана је садња додатних 
25.000 стабала. – Бели багрем сађен је на 
локалитетима за које је предвиђен други 
степен озелењавања, односно рекултива-
ције и већ је посађено шест хиљада сад-
ница. Преостале ћемо посадити када нам 
то дозволе временски услови. Јер, лоше 
време је, на пример, зауставило садњу у 
„Kривељском каменолому“, где у близи-

ни агрегата за уситњавање камена треба 
формирати ветрозаштитни појас. У циљу 
задржавања и стабилизације прашине и 
буке, тамо је планирана садња 185 садница 
беле брезе, црног бора и белог багрема – 
истиче Мирјана Марић.

Збринуто 308 тона опасног 
отпада 

Kомпанија је у циљу очувања животне 
средине ове године овлашћеним оператери-
ма предала и око 308 тона опасног отпада, 
односно амбалажу која је контаминирана 
опасним супстанцама, отпадно уље и мази-
ва, истрошене батерије, старе трансформа-

торе, ванадијум-пентоксид и остале отпадне 
хемикалије које подлежу посебном третма-
ну и захтевају правилно одлагање. На даље 
збрињавање испоручено је и око осам и по 
хиљада тона неопасног отпада, највише ста-
рог гвожђа. По око три тоне ове отпадне си-
ровине оператерима је испоручено из РББ-а 
и ТИР-а, а хиљаду и по тона отпадног гво-
жђа отпремљено је из Мајданпека. Осталог 
неопасног отпада (прохром, алуминијум, 
гуме, филтери, папир, пластика) било је око 
тоне. 

-Превентивне мере у циљу заштите и 
очувања животне средине изискују класи-
рање и адекватно чување отпада, нарочи-

то оног опасног. Због тога су ове године на-
бављена четири стационарна контејнера 
од по 15 кубика за разрставање, привре-
мено одлагање и транспорт неопасног ка-
бастог и опасног отпада. Њихова вредност 
је два и по милиона динара и налазе се 
на кривељском копу. Kупљено је и седам 
мањих еко контејнера за одлагање отпада 
у Мајданпеку, а они и танквана плаћени су 
око 300 хиљада динара – наводи Мариће-
ва и додаје да ће се наредне године посебна 
пажња посветити збрињавању отпада, али 
на начин који Kомпанији може да доносе 
добит. – У циљу ефикаснијег разврста-
вања отпада предвиђено је уређење про-
стора за његово привремено складиштење 
у свим организационим целинама, па ће у 
том смислу бити набављени додатни ста-
ционарни еко контејнери и танкване.

Kонтинуитет озелењавања и 
пошумљавања  

Иако план активности Сектора зашти-
те животне средине у наредној години још 
увек није дефинисан до детаља, зна се да 
ће рекултивација деградираних површи-
на бити актуелна и тада. – Наставиће се 
озелењавање и припрема терена за фор-
мирање вегетационог слоја на заштитној 
брани флотацијског јаловишта „Ваља 
фундата“ у Мајданпеку и на коповском 
одлагалишту „Новог Церова“. Биће озе-
лењена и косина иза нове флотације у „Ве-
ликом Kривељу“, као и одлагалиште „Ви-
соки планири“ код старог борског копа. 
Израдиће се и пројектна документација на 
основу које ће бити реализована изградња 
планираних објеката са опремом за уна-
пређење стања животне средине, односно 
побошљање квалитета површинских вода 
и ваздуха у Бору и околини – закључује 
Мирјана Марић.  

Г. Тончев Василић 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Отпад који је де-
ценијама био занемариван и заборављан у 
бројним мајданпечким погонима, у 2021. 
години неће више ружити околину, нити 
ће бити потенцијална еколошка претња. 
Служба за заштиту животне средине 
РБМ-а побринула се да све хемикалије, 
отпадно уље и контаминирану амбалажу 
уклони, чак и из некадашњег приручног 
магацина за припрему реагенаса, где су 
хемикалије чекале преко 30 година нека 
„боља времена“ за збрињавање.

-Решавање овог „историјског на-
слеђа“ био је комплексан посао. Најпре 
смо морали да дефинишемо састав хе-
микалија у бурадима, пазећи притом да 
не дође до инцидента, односно до про-

У Руднику бакра Мајданпек више нема хемикалија, реагенаса, отпадног уља и контаминиране амбалаже. Еколошко „историјско наслеђе“ старо више од 30 
година уклоњено је по протоколу збрињавања опасних материја из свих погона, па у Служби екологије кажу да ће им наредне године посао у овом делу бити 
много лакши, јер им у задатак остаје само редовно отпремање отпада који у међувремену буде генерисан

Уклоњена бурад са реактивним материјамаУклоњена бурад са реактивним материјама
Збринут сав опасан отпад из мајданпчеког рудника

马矿已处理所有危废

移除盛装化学物质的塑料桶

ливања. Након карактеризације, која је 
услов да га овлашћени оператери преуз-
му, сав опасан отпад смо по протоколу 
за збрињавање опасних материја отпре-

мили из погона – каже инжењер зашти-
те животне средине у Служби екологије 
РБМ-а Јагодинка Богдановић. Додаје и 
да није било једноставно пронаћи опера-
тера спремног да такав отпад преузме и 
одвезе, пошто су бурад са опасним реаген-
сима била веома крхка и добрано „поједе-
на“ корозијом. 

Завршетком овог посла отворена 
је нова етапа управљања отпадом, па у 
Служби екологије кажу да ће им наредне 
године посао у овом делу бити много лак-
ши, јер им у задатак остаје само редовно 
отпремање отпада који у међувремену 
буде генерисан.

-Настављамо свакодневни рад на 
смањењу отпада са циљем да га убудуће 

уопште не буде. Неоптерећени главо-
бољом коју нам је задавало „еколошко 
историјско наслеђе“ сада овлашћеним 
оператерима можемо редовно да испо-
ручујемо само онај отпад који настане. 
Разрађена је и добро прихваћена пракса 
његовог одвајања и складиштења, а са 
сарадња са погонима по овом питању 
из дана у дан је боља. Сви дају пуну 
подршку еколошким циљевима, па није 
реткост да и управници појединих рад-
них јединица захтевају од радника да 
не занемарују свој део посла у области 
заштите животне средине – каже Богда-
новићева. 

С. Вукашиновић 

"Ванчев поток" у Мајданпеку пре и после озелењавања
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Прикључно 
возило које видите на фотографији је 
по много чему јединствено на овим 
просторима. На осам осовина распо-
ређена су чак 32 точка, а занимљиво 
је да су само они на трећој и четвртој 
осовини фиксни. Остали су самоу-
прављиви или управљиви, а точкови 
на задње три осовине се чак могу по-
мерати путем даљинског управљача. 

Међутим, најзанимљиви податак је 
да је реч о домаћем производу наста-
лом у погонима шабачког предузећа 
„Унипласт“ и да је ово, како кажу у 
компанији, једино такво возило у ре-
гиону. Наравно, ова полуприколица 

РБМ. – Улаз у круг Рудника бакра 
Мајданпек, код сервиса „Kовеј“, по-
следњих дана добија сасвим другачији 
изглед. Плато се адаптира да, уз по-
стојећу Службу за одржавање „tonly“ 
возила, прими у своје „скуте“ и службе 
за одржавање булдозера и одводња-
вање. Ту је и вага, а на новој локацији 
је и рампа бр.1, стражарска кућица и 
прилазни пут.

Вага је, кажу надлежни, морала да 
се пресели због новог тракастог транс-
портера, па је зато сада инсталирана 
на платоу код серивса „Kовеј“. Нова 
позиција је приступачнија, јер је сада 
позиционирана на једном од улаза у 
рудник, а не у његовом средишту.

Површинском копу „Велики Kривељ“ испоручене су дробилице, млинови и камион тегљач са приколицом, у Рудник бакра Мајданпек стигли су млинови, дро-
билица, згушњивач, дизалица и МАН-ови камиони са сандуком, „Јама“ је добила телехендлер, дробилицу и машину за торкетирање, а Транспорт ТИР-а четири 
виљушкара и камион са зимском опремом

Полуприколици дугачкој преко 16 метара ни највеће и најтеже рударске и 
грађевинске машине неће представљати проблем, јер при брзини од 80 км 
на сат може имати максималну дозвољену масу од чак 128 тона. – Овакво 
возило ће нам много значити при селидби булдозера, багера, гума, а помоћи 
ће и приликом изградње нове флотације и уградње габаритних делова, 
каже Дејан Митић

Поред недавно подигнуте зграде за Службу одржавања „tonly“ возила, своје 
место добијају и службе за одржавање булдозера и одводњавање, а ту је сада 
и вага. – Улаз, рампа и стражарска кућица су пресељени, прилазни пут дели-
мично урађен, а комплетан пројекат адаптације и реконструкције платоа биће 
завршен на пролеће

Децембарски рачун за машине „тежак“  Децембарски рачун за машине „тежак“  
19,6 милиона долара19,6 милиона долара

За специјални За специјални 
вангабаритни превозвангабаритни превоз

Нов изглед и нова намена Нов изглед и нова намена 
платоаплатоа

У набавку нове рударске и металуршке опреме ове године уложено 151,1 милион долара

У „Велики Kривељ“ стигао најновији модел вучног 
камиона са приколицом

Мајданпечки рудник уређује простор код хале  
сервиса „Kовеј“

今年已为采矿及冶炼设备投入 1.511亿美元

VK矿新平板拖车到厂 马矿整治老维修车间周边环境

12月份采购总额为1960万美

确保大型设备及配件的运输 新面貌、新平台

дугачка преко 16 метара наћи ће при-
мену у специјалном вангабартином 
превозу, а да јој ни највеће и најтеже 
рударске и грађевинске машине неће 
представљати проблем говори пода-
так да при брзини од 80 км на сат може 
имати максималну дозвољену масу од 
чак 128 тона. Та маса се повећава са 
смањењем брзине, па полуприколица у 
комбинацији са вучним возилом, које 
је у овом случају троосовински „Volvo 
FH“, са мотором од 540 коњских снага, 
може бити тешка и преко 166 тона. 

- Ово моћно возило ће нам много 
значити при селидби булдозера, ба-
гера, гума, а помоћи ће и приликом 
изградње нове флотације и уградње 
габаритних делова – каже управник 
кривељског копа Дејан Митић.  

Kамион тегљач са приколицом ко-
шта непуних 306.000 евра.

Г. Тончев Василић 

-Пресељење ваге је завршено и 
она је, након неопходних грађевин-
ских радова, пуштенау рад. Саграђе-
на је потпуно нова основа и лежиште 
и са старе локације пресељени мерни 
елементи. У њеној непосредној бли-
зини измешта се и прилазни пут, док 
су рампа и портирница већ пресеље-
не – каже Александар Божић из Служ-
бе за послове изградње у РБМ-у.

План је, додаје, да се цео плато 
код сервиса „Kовеј“ уреди. – Уз нови 
пут који плато „сече“ на пола, тре-
ба израдити пропусте за воду. Један 
смо већ урадили, али је за нормално 
одводњавање неопходан још један. 
Предстоји нам и уређење настав-
ка тог пута, након што се са платоа 
уклоне ускладиштени делови за нову 
флотацију – прича Божић.

Радови се изводе по пројекту, па је 
овим документом предвиђено да пла-
то на пролеће потпуно буде уређен и 
делимично ограђен.

С. Вукашиновић

SERBIA ZIJIN COPPER. – У набавку 
нове рударске и металуршке опреме 
Kомпанија је ове године уложила 151,1 
милион долара, а само децембра је, за 
машине у Бору и Мајданпеку потро-
шено тачно 19.580.102 долара.
Половина децембарског буџета била је 
намењена куповини опреме и делова 
за Рудник бакра Мајданпек, односно за 
набавку млинова, дробилица, згушњи-
вача, дизалице и МАН-ових камиона 
са сандуком. Површинском копу „Ве-
лики Kривељ“ испоручене су дробили-
це, млинови и камион тегљач са при-
колицом, „Јама“ је добила телехендлер, 
дробилицу и машину за торкетирање, 
а Транспорт ТИР-а четири виљушкара 

и камион са зимском опремом. За нову 
флотацију шљаке стигла је компресор-
ска станица, Бакрана жица добила је 
камионе са нисконосећом приколи-
цом и оне са крановима, огранку ЕМО 
су због разуђеног теренског рада испо-
ручена нова возила, а РББ-ов погон за 
припрему минералних сировина до-
био је излазно чело млина.
Разна опрема, делови и монтажни ра-
дови плаћају се у динарима, америч-
ким доларима или еврима (у завис-
ности од испоручиоца), па прецизан 
децембарски рачун за све ово износи 
121,4 милиона динара, плус 15,88 ми-
лиона долара и 2,3 милиона евра. 

Г. Тончев Василић 
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РБМ. – Флоти која крстари мајданпеч-
ким површинским копом „Јужни 
ревир придружила су се децембра 
четири „дива“ – три камиона „Terex“ 
носивости 240 тона и багер „Liebherr“. 
Сви су у белој боји, па привлаче пажњу 
знатижељника али, што је много важ-
није, представљају адуте и ослонац 
мајданпечким рударима за убрзано 
раскривање нових рудних лежишта. 
Нова механизација ради на истоку 
копа, на етажи 200, одакле ће убудуће 
сва три нова дампера превозити више 
јаловине до транспортног система.

-Иако су још увек су у неком проб-
ном режиму рада, три нова камиона 
и багер већ доприносе већим учин-
цима на ископинама, али и бољем 
раду Фазе I. Нова механизација је 
више него добродошла, јер ћемо 
њоме првенствено интензивирати 
рад на инвестиционој раскривци, 
са којом смо у заостатку. Очекујем, 
зато, још већу дневну производњу и 
боље резултате на радилишту „Чока 
мускал“ када се машине потпуно ухо-
дају  – каже руководилац огранка РБМ 
Бранислав Томић. 

Призор на радилишту „Чока му-
скал“, због нове и упадљиве механи-
зације, одузима дах. Поред утоварне 
машине, која „у цугу“ захвата 22 тоне 
јаловине, дампери се смењују као на 
траци. Међу њима су и новајлије, 
које по тури до транспортног система 
одвозе по 240 тона. Човек наспрам њих 
изгледа минијатурно, па зато и осећа 
страхопоштовање према моћној ма-
шинерији која буквално „скида“ брда 
и мења крајолик.

-Нови камиони су баш добри. У 
односу на „Белазе“ разлике су не-

На „Јужном ревиру“ и тамошњем радилишту „Чока мускал“ од децембра ради нова утоварна и транспортна механизација. Багер „Liebherr“ и три нова „Terex“ 
камиона носивости 240 тона, сви у белој боји, привлаче пажњу зантижељника али, што је много важније, представљају адуте и ослонац мајданпечким руда-
рима за убрзано раскривање нових рудних лежишта. – Новим машинама управљају возачи и багеристи са искуством и најбољим резултатима у досадашњем 
раду, а први коментари су: „моћне машине“, „разлике постоје, али се на њих човек лако навикне“, „уживање је радити са новом машином“

На добро се човек лако навикнеНа добро се човек лако навикне
Нове машине за нове задатке на радилишту „Чока мускал“ у Мајданпеку

全新设备运抵马矿Čoka muskal 矿区

逐渐步入正轨

знатне, али их има. Рецимо, нови 
камиони немају бочна светла. Дру-
гачије димензије не представљају 
проблем. Због већих габарита и пре-
гледност се разликује, али се на то 
човек брзо навикне. Носивост, која 
је за 20 тона већа од „Белаза“, осећа 
се у раду, али вожња због тога није 
напорнија – каже нам возач са једана-
естогодишњим искуством Градимир 
Барбуловић. – Kабина ми се свиђа, 
испуњава све услове са аспекта функ-
ционалности и удобности. То су први 

утисци, видећемо како се „понаша“ 
по снегу и у тежим условима за рад и 
вожњу – додаје он.

Барбуловић каже и да су им серви-
сери током обуке посебно нагласили 
да је важно да се добро упознају са сиг-
нализацијом, пошто је има више него 

на „Белаз“ камионима, а возачи ће сва-
како познавање свих карактеристика 
ових новајлија имати прилику да по-
кажу на тестирању које их очекује.

-Одлична је ово машина. Из угла 
возача са искуством, могу да кажем и 
да није посебно захтевна. Разликује 
се по опцијама које „Белаз“ нема, а 
наликује старим „Холпацима“. Пе-
дале су другачије, као и габарити. 
Међутим, ништа није проблем, све је 
ствар рутине и привикавања. А, на 
добро се човек лако навикне – вели 

Војкан Пунђејевић. Он већ девет го-
дина „тера“ тешке камионе и каже да 
је упознавање свих карактеристика 
нових возила веома важно.

У трећем белом „џину“ затичемо 
возача са најдужим стажом. Драги 
Владић управља тешким камионима 

од 1996. године и добро, каже, памти 
бели и жути „Холпак“, „Унитриг“, 
„Еуклид“, мале и велике „Белазе“. 
– У суштини, нов камиона је сличан 
„Унитригу“ од пре 20 година. Дужи 
је, шири и виши, па захтева више 
пажње у почетку, посебно при во-
жњи под нагибом. Удобност је висо-
ког нивоа, а разлика од 20 тона осећа 
се само на учинцима, приликом во-
жње не. Све у свему, на ове разлике 
искусни возачи моћи ће брзо да се 
навикну, не захтевају дуго прила-
гођавање – истиче Владић.

Представника треће генерације 
„на рударском хлебу“ у својој поро-
дици, багеристу са десетогодишњим 
искуством Младена Милосављевића, 
затичемо видно расположеног. – Ужи-
вање је управљати овим багером, 
осећај је диван. Сличан је другим 
багерима, али ново је ново ипак. 
Kашика „Liebherrа“ је већа, багер је 
стабилнији, шири, а то много значи. 
Мислим да је куповина добар потез и 
да ће се врло брзо исплатити – каже 
Милосављевић. Он додаје и да је током 
обуке добио упутства везана за пра-
вилно одржавање и посебне инструк-
ције око функционисања кашике.

Пословођа смене „Ц“ Мирко Ре-
пеђић рече нам да избор руковалаца 
новом механизацијом није био насу-
мичан, већ су се гледале године стажа 
и квалитет досадашњег рада. – Све 
раднике познајемо добро, прати-
мо њихов рад и на основу резулта-
та заједно одлучујемо ко ће шта да 
ради. Први утисак је да су нова вози-
ла пун погодак. Већ смо приметили 
да се брже крећу узбрдо и да немају 
проблем са вучом. Потврђује ово и 
заменик руководиоца површинског 
копа за производњу Горан Репеђић. 
– Иако су нова возила још увек у пе-
риоду уходавања, њихов учинак се и 
у таквом режиму рада већ одражава 
на укупне резултате. Нова опрема је 
поузданија, а то значи да је и рад без-
беднији. Сада треба повећати произ-
водњу, јер се то од нас, после купови-
не, с правом очекује. Нове обавезе су 
пред нама, па им треба одговорити 
на прави начин. 

Силвија Вукашиновић 

Моћна машинерија буквално "скида" брда и мења крајолик

Возачи нових камиона кажу да им вожња није напорнија због веће тонаже
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РББ. – Није било тешко да Рудници 
бакра Бор, на чврстом темељу по-
стављеном 2019, наставе да „граде“ 
успехе и одличне резултате у 2020. 
години. Новим радницима, новој 
опреми и новој пословној политици 
у областима безбедности, здравља на 
раду и заштите животне средине при-
дружиле су се и значајне инфраструк-
турне инвестиције, па је успоставље-
ни ритам рударске производње ове 
године убрзан и проширен. Све то је, 
по речима руководиоца огранка Не-
бојше Виденовића, допринело да РББ 
2020. оствари запажене резултате.

-Ако кренем неким логичним 
редоследом, најпре треба рећи да 
је „Велики Kривељ“ за 11 месеци 
остварио скоро милион и по тона 
раскривке и 4.148 тона бакра у руди 
више од плана. Kривељска флота-
ција је у истом периоду такође пре-
стигла план и то за 1.363 тоне бакра 
у концентрату, остваривши про-
изводњу од непуне 22 хиљаде тона 
„црвеног“ метала у концентрату. 
„Ново Церово“, иако потпуно нов 
рудник и једна од највећих инве-
стиција, дало је резултате боље од 
очекиваних. Откопано је два мили-
она тона раскривке више од плана и 
уместо 1.312 тона бакра у концетра-
ту, произведено 950 тона преко. До-
бре резултате остварила је и „Јама“, 
одакле је откопано 148 хиљада тона 
влажне руде више и произведено 
680 тона бакра у концентрату више. 
У „Заграђу“ је ове године проши-
рен коп и почела је изградња нове 
фабрике креча, са потпуно новом 
технологијом. Све то треба да до-
принесе већој производњи и бољој 
активности креча. „Kривељски ка-

„Велики Kривељ“ за 11 месеци остварио скоро милион и по тона раскривке и 4.148 тона бакра у руди више од плана. Kривељска флотација у истом периоду 
престигла план и то за 1.363 тоне бакра у концентрату, остваривши производњу од непуне 22 хиљаде тона „црвеног“ метала у концентрату. У „Новом Церову“ 
откопано два милиона тона раскривке више од плана и уместо 1.312 тона бакра у концетрату, произведено 950 тона преко. Добре резултате остварила и „Јама“, 
одакле је откопано 148 хиљада тона влажне руде више и произведено 680 тона бакра у концентрату више, каже руководилац РББ-а. – Број повреда на раду са 
прошлогодишњих 35 сведен на 23, озелењено око 17 хектара деградираних површина и посађено 15 хиљада садница

Година значајних инфраструктурних радова Година значајних инфраструктурних радова 
и одличне производњеи одличне производње

Небојша Виденовић о учинцима Рудника бакра Бор у 2020. години

Nebojša Videnović 总结2020年RBB分公司工作

完成重大基础建设、高效完成生产任务

менолом“ је успоставио добар про-
изводни тренд и сада апсолутно 
задовољава потребе Kомпаније за 
каменим агрегатом – каже на почет-
ку разговора Небојша Виденовић и 
подвлачи још једном да су побројани 
резултати остварени за непуних годи-
ну дана. 

Реконструкција, адаптација и 
изградња

Година на измаку ће у Рудницима 
бакра Бор остати упамћена по број-
ним инфраструктурним и грађевин-
ским пословима, као и по техничким 
реконструкцијама и адаптацијама 
постојећих објеката. – У „Великом 
Kривељу“ је у јеку изградња нове 
флотације, са пратећим објектима и 
опремом, док је у постојећем погону 

за припрему минералних сирови-
на изградња магацина, код погона 
дробљења, завршена. У „Новом Це-
рову“ је адаптирана и реконстру-
исана управна и зграда дробљења 
и млевења, изграђен је магацин за 
уља и гради се још један магацин. 
Обављена је и реконструкција и 
изградња темеља примарне дро-
билице. На „Јами“ су  адаптирани 
и реконструисани канцеларијски 
простори и купатила, а и у „Kри-

вељском каменолому“ је модерни-
зована управна зграда. У изградњи 
је и нова линија за прераду камена, 
са пратећим обејктима и опремом. 
У „Заграђу“ је, као што сам напоме-
нуо, у току изградња нове фабрике 
креча. Од послова који су актуел-
ни издвајам и монтажу крана од 
10 тона у кривељској флотацији, 
адаптацију магацина експлозива на 
кривељском копу, реконструкцију 
магацина за геологију на „Јами“ и 
изградњу крова тамошње зграде 
купатила. Све ове инвестиције, по-
ред естетског, имају оправдање и у 
производном смислу, јер доприносе 
повећању расположивих капаците-
та – истиче руководилац огранка РББ.

Нове рударске машине и 
опрема

Набавка нове механизације на-
ставила се и током 2020. године, па је 
у „Ново Церово“ стигло 15 камиона 
носивости 65 тона, четири багера, три 
бушалице, булдозер, грејдер и достав-
на возила. За третман церовске руде у 
погону дробљења и млевења купљене 
су примарна и терцијарна дробилица 
и пумпе за хидротранспорт. Kривељ-
ски коп добио је четири велика ками-
она носивости 240 тона, булдозер и 
грејдер, док је за тамошњу флотацију 
набављено сито, секундарна дроби-
лица, систем за отпрашивање, по три 
цилиндра и електромотора за млин-
ске секције, утоваривач, комбинована 
машина и багер. У „Kривељски каме-
нолом“ стигла је нова линија за пре-
раду камена капациета 80 тона за сат, 
систем за отпрашивање и бушалица, 
док је за „Заграђе“ купљен булдозер. 
Списак нове опреме и нових машина 
додатно је продужило требовање за 
„Јаму“, па је овом руднику купљено 
пет утоваривача, четири бушалице и 
машина за израду окана. За нов ни-
скоп купљено је седам утоваривача, 
три камиона и две бушалице приде. 

„Зелени“ и безбедни рудници 
РББ-а

-Један од циљева које је требало 
испунити и ове године био је везан 
за безбедну производњу и зашти-
ту животне средине. Посебно ме 
радују учинци у овим сегментима 
пословања и чињеница да смо опет 
успели да смањимо број повреда на 
раду. Прошлогодишњи биланс од 
35, ове године сведен је на 23 повре-
де, односно 14 лаких и девет тешких. 

Заштита животне средине се некако 
природно наслања на област без-
бедности и здравља на раду, па бих 
ову прилику искористио да напо-
менем да смо и у том делу постигли 
резултате вредне пажње. Морам да 
кажем да, када је реч о екологији, 
годинама нисмо довољно радили на 
побољшању квалитета животне сре-
дине и рекултивацији девастираних 
подручја, а разлози за то су углав-
ном били финансијске природе. Ове 
године уложено је доста новца и у 
бројкама то изгледа овако: озелење-
но је осам и по хектара површине 
на флотацијском јаловишту РТХ, а 
трава је засејана и на шест и по хек-
тара површине Оштрељске бране, 
код кривељског флотацијског јало-
вишта. Озелењена су и девастирана 
подручја на „Новом Церову“, где је 
оплемењено око 1,7 хекатра копо-
вске јаловине. Посађено је око 15 
хиљада садница брезе, смреке, цр-
ног бора, багрема, а травом је, дакле, 
засејано око 17 хектара површине. 
Све ово урађено је у циљу побољ-
шања еколошког аспекта, лепшег 
производног окружења запослених 
и изградње „зелених рудника“, а и 
урађено је сопственим снагама. Зато 
хоћу да се захвалим запосленима  
који су учествовали у акцијама по-
шумљавања и озелењавања – каже 
Небојша Виденовић. 

Истичући да резултати у било ком 
пољу не би били могући без ангажо-
вања радника, Виденовић на крају 
разговора, уз честитке свим запосле-
нима и жељу да им нова 2021. година 
донесе добро здравље, срећу и успех, 
поручује: - Желим свима радостан 
Божић и срећну Нову годину. И у 
њој ће нам задаци бити повећање 
продуктивности и производње, 
смањење повреда на раду и даље 
унапређење заштите животне сре-
дине, а да бисмо у томе били успеш-
ни као досад, потребно је најпре да 
будемо здрави. Остало ће већ, уз 
мало среће и више труда, доћи.

Горица Тончев Василић 

Небојша Виденовић

Гради се нова фабрика креча
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ЗЛАТАРА. – Подаци о производњи 
злата и осталих племенитих метала 
деценијама су у Бору чувани као тај-
на, а тако је и дан-данас. Иако му није 
била позната анегдота из седамдесетих 

година прошлог века, када је тадашњи 
руководилац „Златаре“ инжењерка 
Kристина Раковић, на питање једног 
угледног западног дипломате „колико 
сте злата произвели у првом полугођу 
ове године“, одговорила „тачно три 
одсто више од плана“, садашњи управ-
ник Погона за производњу племени-
тих метала и селена Далибор Антић
дао нам је сличан одговор: - Прерада 
анодног муља била је током прет-
ходних 11 месеци шест одсто већа од 
плана, што за последицу има произ-
водњу злата каква у овом веку није 
забележена!

Фабрика за добијање злата и оста-
лих плементих метала изграђена је 
давне 1969. године и од тада се мало 
тога у њеном раду променило. Тех-
нолошки поступак за добијање злата, 
сребра, паладијума, платине и селена 
остао је исти, зграда, машине и агре-
гати такође. Прошле године погон је 
одвојен од Електролизе, а Далибор 
Антић каже да је то била мудра одлука 
новог послодавца. – Успели смо да као 
тим, након одвајања од Електролизе 
2019, докажемо колико је тај потез 
кинеског менаџмента био добар. За 

Далибор Антић: Прерада анодног муља је шест одсто већа од плана, што за последицу има производњу злата каква у овом веку није забележена. За 11 месеци 
произведено је 34 одсто више овог племенитог метала него у истом периоду прошле године. – У току генерални ремонт доре-пећи, гасовода и коморе за суво 
отпрашивање гасова, односно припрема агрегата за још бољу продукцију у 2021, а набављене су нова машина за ливење сребра и филтер-преса за филтри-
рање одбакреног анодног муља

Злата за трећину више него ланеЗлата за трећину више него лане
Погон за производњу племенитих метала и селена премашио годишњи план производње

稀贵厂超额完成年度生产任务

金产量同比增产三分之一

11 месеци ове године остварили шест 
одсто већу прераду анодног муља од 
плана и чак 34 процента бољу произ-
водњу злата него прошле године. Ра-
дило се добро, упркос више од пола 

века старој и дотрајалој опреми, па 
велике заслуге за овај успех припи-
сујем својим колегама, непосредним 
извршиоцима. Јер, квалитет наших 

производа, поред сировине и спрем-
ности агрегата, зависи много и од 
људи који ту раде. Почев од пржења 
анодног муља, производње селена, 
ливења доре-анода и њихове прера-
де кроз електролитичку рафинацију, 
преко одвајања нечистог злата и 
електролизе злата, до ливења полу-
га. Цео процес је заснован на спрет-
ности извршилаца да од сировине у 
којој је 0,9 до један одсто племенитих 
метала извуку злато чистоће 99,99% - 
наводи Антић.

Циљеви Погона за производњу 
племенитих метала и селена су, додаје, 

ове године били високо поставље-
ни, али се на изазове одговорило на 
најбољи могући начин – већом про-
изводњом, штедњом и смањењем 
трошкова нормативног материјала. 
Kинески руководилац Zhang Hunaran
им је, каже, дао добре савете како да 

убрзају прераду анодног муља, а као 
круна остварене производње у погон 
је коначно стигла и нова опрема.

-Менаџери Kомпаније обезбеди-
ли су нам машину за ливење сребра, 
као и филтер-пресу за филтрирање 
одбакреног анодног муља, па је у 
плану да до краја ове године мајсто-
ри огранка ЕМО уграде нову опрему, 
теситирају њену исправност и пусте 

агрегате у рад. У току је и генерални 
ремонт доре-пећи, гасовода и ко-
море за суво отпрашивање гасова, 
изводе га радници скопске „Ватро-
сталне“, који код нас раде први пут, 

али су референце доказали ранијим 
радовима у Топионици и Фабрици 
сумпорне киселине. Пећ за злато је 
најпре демонтирана и у њу се сада 
уграђује 30 тона ватроотпорног ма-
теријала, односно опеке од шамота, 
магнезита и хромитног песка. Kом-

плетно је порушена и комора за суво 
отпрашивање гасова, а за њено по-
новно зидање потребно је око шест 
тона ватросталне опеке и ватростал-
ног бетона – каже управник Погона 
за производњу племенитих метала и 
селена. Додаје да је доре-пећ последњи 
пут ремонтована јануара 2018. годи-
не, те да су ови послови „база“ за још 
бољу производњу наредне године.

Kвалитет драгоцених производа 
овог погона никада није био дискута-
билан, нити је ико од купаца било када 
имао неку рекламацију. Злато, сребро 
и остали племенити метали остали су 
висококвалитетна и веома тражена 
„роба“ и једина новина у овом сегмен-
ту јесте чињеница да се сребро више 
не лије у гранулама. – Некада смо 
производили сребро у гранулама и у 
праху, а откако је дошао стратешки 
партнер лије се искључиво у полуга-
ма. Једна је тешка око 30 килограма и 
чистоће је минимум 99,95 процената
– наводи Антић.

Ове године у пензију је отишло 
много искусних мајстора, па у „Злата-
ри“ сада ради тек 51 радник. – Било би 
добро да и у кадровском делу добије-
мо „појачање“, јер је рад у четворо-
бригадном систему, са малим бројем 
извршилаца, веома тешко организо-
вати – закључује Далибор Антић. 

Горица Тончев Василић 

Златне рибице као талисман и 
чуваркуће

„Златну фабрику“, поред ригорозне контроле 
службе обезбеђења, проласка кроз врата са 
сензорима  који детектују метал и детаљне 
евиденције о сваком посетиоцу, приде „чувају“ 
златне и сребрне рибице. Акваријум је, нарав-
но, ту због лепшег амбијента, али је зналачки 
укомпонован са делатношћу погона.

Мајстори скопске "Ватросталне" зидају доре-пећ

Нова машина за ливење сребра

Доре-пећ је последњи пут ремонто-
вана пре две године

Далибор Антић
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ТИР. – Застој у раду Топионице то-
ком којег је, уз ремонт топионичких 
агрегата, изнађен и део техничког 
решења за заштиту здравља грађана 
Бора и свих запослених у Kомпанији 
Zijin, најјаче је обележје календарске 
2020. године - каже заменик директо-
ра ТИР-а за производњу Бобан Тодо-
ровић.

 -Током застоја, који је трајао 45 
дана, покушали смо да решимо сва та 
места на којима долази до цурења га-
сова и обавимо фиксацију, односно 
„хватање“ свих гасова који настају 
током технолошког процеса произ-
водње. У Топионици сада постоје 
четири врсте гасова који нису „збри-
нути“ еколошким пројектом нове 
топионице из 2015. године. У првој 
групи су гасови који настају након 
испуштања шљаке и бакаренца из 
флеш-пећи, у другој су они који на-
стају током шаржирања и рада кон-
вертора, док трећа група подразуме-
ва оне који настају током рада анодне 
пећи. У четвртој групи су гасови који 
настају током непланираног застоја 
флеш-пећи, када је сумпор-диоксид 
помешан са угљен-диоксидом и пред-
ставља сложену мешавину која утиче 
на здравље грађана. Због тога је то-
ком поменутог застоја, поред сана-
ције металуршких агрегата, збринут 
део гасова са конвертора, као и оних 
који настају током испуштања шљаке 

Металуршки агрегати ове године прерадили 243 хиљаде тона концентрата из домаћих сировина и 117.328 тона концентрата из увоза. За 11 месеци про-
изведено 83.112 тона анодног и 67.178 тона катодног бакра. - Број повреда на раду са 40 у 2019, ове године смањен на 17. - Само уз високо временско 
искоришћење од преко 95 процената топионица ће наредне године моћи да оствари зацртане производне планове, а најважнији задатак биће прона-
лажење адекватних мера и параметара како би се број пробоја котла флеш-пећи свео на минимум, каже Бобан Тодоровић. – После ремонта, емисија 
димних гасова смањена  у знатној мери 

И екологијаИ екологија
Бобан Тодоровић о испитима и

Boban Todorović 今年在冶炼厂历经多次考验

生产与环保双重挑战

и бакаренца. Са ове дистанце, могу да 
кажем да је то решење добро и да смо 
у великој мери смањили емисију га-
сова изнад Бора - наводи Тодоровић. 
Он додаје и да се сада јављају повреме-
не емисије сумпор-диоксида, али не у 
мери у којој су биле прошле и претход-
них година, а да се комплетно решење 
може очекивати када се створе услови 

да се након  контролисаног одвођења, 
које се сада обавља, сакупљени гасови 
третирају одговарајућим средством за 
неутрализацију.

Kомпанија Zijin у први план исти-
че човека, па је безбедност и здравље 
на раду стратешки опредељено као 
најважније.

-Kада је реч о безбедности, иста-
као бих више него преполовљен број 
повреда на раду у односу на 2019. 
годину. Регистровано је 14 лакших 
и три тешке повреде, док је прошле 
године било шест тешких и 34 лакше. 
То је резултат примене низа мера које 

спроводимо са циљем да се оствари 
потпуна безбедност на раду, од оба-
везног коришћења личних заштит-
них средстава, преко елиминисања 
свих потенцијалних и скривених 
ризика, до сталних едукација и дале-
ко одговорнијег односа запослених 
према овој области. Добар део ове го-
дине имали смо и обавезу више, која 
је подразумевала доследну примену 
прописаних и препоручених мера 
у борби против вируса корона, а са 
циљем да у сваком тренутку одржи-
мо производњу. У томе смо успели и, 
упркос понекад великом одсуству за-
послених по основу инфицираности 
и изолације, она није била угрожена. 
То је у највећој мери резултат повећа-
ног залагања и ангажовања запосле-
них – коментарише Тодоровић.  

Производни резултати ТИР-а го-
воре о учинку топионичара, али дају 
и слику резултата других огранака у 
саставу Serbia Zijin Copper.

-Од почетка године до половине 
децембра, односно на дан када во-
димо овај разговор (15. децембар), 
из „Јаме“ је на прераду стигло 14.137 

тона концентрата, а из „Великог 
Kривеља“ 107.958 тона. Примљено 
је и 15.165 тона концентрата из „Це-
рова“, а из Мајданпека је допутовало 
105.775 тона концентрата. Укупно је, 
дакле, из домаћих рудника стигло 243 
хиљаде тона бакарног  концентрата. 
Томе треба додати 117.328 тона кон-
центрата из увоза и из шљаке још 
31.868 тона. То је, међутим, само по-
лазна сировина, а важнија је свакако 
количина метала који се у њему на-
лази. Подаци говоре да је од почет-
ка године из „Јаме“ примљено 3.761 
тона метала, из „Великог Kривеља“ 

21.514 тона, „Церова“ 2.136 тона, а из 
Мајданпека 21.581 тона. Из домаћих 
рудника је тако укупно примљено 
48.800 тона метала.  У истом периоду 
примили смо и 25.651 тону метала из 
увоза и 7.745 тона бакра у концен-
трату из концентрата шљаке. Због 

ремонта и застоја у раду Топионице 
дошло је до извоза око 50 хиљада 
тона бакарног концентрата.  

Анализа резултата указује да се у 
Топионици радило у сложеним окол-
ностима. 

-Топионица је имала временско 
искоришћење од 80 процената, про-
сечан садржај бакра у бакаренцу био 
је 56 одсто, а садржај бакра у шљаци 
1,43. Топионица је углавном радила 
са два конвертора, са „тројком“ и 
„четворком“. Притом, главна актив-
ност била је усмерена ка бољем вре-
менском искоришћењу топионичких 
агрегата и бољем искоришћењу мета-
ла из концентрата. Да би се то оства-
рило, највећа брига топионичара 
била је стварање што мање хладног 
материјала. На месечном нивоу раз-
лика између претопљеног и хладног 
материјала је око 500 тона, а на го-
дишњем око 6.000 тона – каже заме-
ник директора ТИР-а за производњу.   

-Топионичари су – додаје - прета-
пали у просеку око 33 тоне хладног 
материјала током рада конвертора на 
шљаку и око 30 тона ретура и хладног 
материјала током рада конвертора на 
бакар. У раду су биле све три анодне 
пећи, с тим што је једна углавном 
била у ремонту, док су радиле друге 
две. Топионица је од почетка годи-
не произвела 83.112 тона анодног 
бакра. Поред ремонта, који је трајао 
45 дана, главни проблем у раду топи-
оничких агрегата био је и пробој на 
котлу који се налази иза флеш-пећи. 
Због тога у Топионици нису савлада-
ни сви радни и производни задаци, 
па је најважнији за 2021. годину си-
гурно проналажење адекватних мера 
и параметара са циљем да се број 
пробоја котла на флеш-пећи сведе на 
минимум. Само уз постизање висо-

До 15. децембра произведено 83.112 тона анода

Јуна и јула топионичари излили по 10,5 хиљада тона анода
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и производњаи производња
изазовима огранка ТИР током 2020. године

ког временског искоришћења, изнад 
95 процената, Топионица ће моћи да 
оствари зацртане производне резул-
тате у наредном периоду. 

Година 2020. је за ТИР била сло-
жена и тешка, у њој је било периода 
доброг рада и добрих резултата, али и 
проблема.

-Издвојио бих јун и јул, када је 
Топионица у просеку производила и 
по 10,5 хиљада тона анода. Тај бакар 
не би био произведен без добре орга-
низације и максималног ангажовања 
свих запослених. Због њиховог већег 
залагања се и одсуство немалог броја 
извршилаца у јеку пандемије није од-
разило на реализацију производних 
програма и задатака у Топионици. У 
ТИР-у нема вишка радника. Напро-
тив, број је оптималан, али је до 1. но-
вембра отишло 124, а до краја године 
наговештен је одлазак још 20-так, па 
ће ТИР имати 150 радника мање само 
по основу одласка у превремену, од-
носно, старосну пензију.

Kао добро издвајам и рад на по-
бољшању радне и технолошке дис-
циплине, а посебно то што је изве-
дена нова инсталација за одвођење 
и збрињавање гасова - наводи Тодо-
ровић.

Сумпорна ослонац 
производње у ТИР-у

Фабрика сумпорне киселине ради-
ла је добро и била ослонац производње 
у ТИР-у. Kиселина која се производи је 
врхунског квалитета и користи се за 
производњу вештачког ђубрива. При-
месе штетних материја, олова и цинка, 

минималне су, тако да наш производ 
задовољава све критеријуме. Просечна 
производња сумпорне киселине била 
је око 1.050 тона дневно. Залихе су 

минималне и износе око седам хиља-
да тона. Редовно се отпрема највећем 
купцу, шабачкој „Еликсир групи“, која 
купује 90 одсто производње, док пре-
остала количина иде мањим купцима 

у земљи и делом у извоз. У Сумпорној 
се очекују бољи резултати након ок-
тобарског ремонта, када је замењена 
велика количина катализатора, што је 
омогућило да се емисија сумпор-ди-
оксида сведе на минимум, а притом 
да производни резултати и цена ко-
штања производа остану економски 
прихватљиви.  

Електролиза побољшава 
квалитет катодног бакра
Електролиза је до половине де-

цембра произвела 2.741 тону катодног 
бакра, а до краја месеца се очекује око 
6.600 тона. У овом погону је од почетка 
године произведено 67.178 тона. Про-
ценат ретура је на годишњем нивоу 17 
одсто, што је у складу са  технолош-
ким пројектом за Електролизу из 1980. 

године. Средином децембра било је у 
раду 709 ћелија,  залиха ретура била је 
100, а залиха анода око хиљаду тона. 
Од почетка месеца произведено је и 
36 тона бакар-сулфата, а од јануара 
до средине децембра 998 тона. Иако је 
опрема стара, радници улажу напор да 
квалитет катодног бакра буде врхун-
ски, воде рачуна да цена производа 
буде што нижа, али и да главни пара-
метри производње, конкретно, потро-
шња електричне енергије по тони тони 
произведеног катодног бакра и потро-
шња паре буду у складу са нормативи-
ма. Зарад бољих резултата, појачана 
је и контрола свих параметара који 
утичу на квалитет катодног бакра, 
првенствено, улазних анода, па Служ-
ба контроле квалитета свакодневно 
обавља селекцију произведених ано-
да у Топионици и само се најквали-
тетније транспортују у Електролизу. 

Електролизу је у последњих годину 
дана напустио велики број радника, па 
погон који је прошле године запошља-
вао 330, сада има 260 радника. 

Златара одговорно и по плану 
-Златара је ове године била нају-

спешнија ТИР-ова фабрика. Очеки-
вана производња до краја године је 
око тона и по злата, уз побољшано 
искоришћење на злату и селену. То 
је веома стар погон, опрема је из 60-
их година прошлог века, па запосле-
ни улажу напоре да превазиђу стара 
технолошка решења. Одговорни су 
према отпадним водама које се  због 
пречишћавања одводе у Електро-
лизу, а све које настају у погонима 
ТИР-а збрињавају сходно законима 
Републике Србије. Пре испуштања 
у водотокове, оне се су по питању 
садржаја штетних примеса и метала 
у складу са прописима, док се чврст 
остатак збрињава у четири непро-
пусне затворене депоније које се на-
лазе поред Фабрике сумпорне кисе-
лине – каже Бобан Тодоровић. 

Транспорт успешно и са 
додатним обавезама 

-Транспорт ТИР-а – додаје - ради 
у сложеним околностима, јер се у 
ово време реализују многи инвести-
циони пројекти: нова електролиза, 
нова фабрика сумпорне киселине, 
проширење Топионице. Погон је за-
дужен за превоз свих врста терета, 
концентрата, сумпорне киселине, 
репроматеријала и других неопход-
них материјала. Возни парк чини 10 
камиона, пет утоваривача и аутоди-
залица. Проблем им је превоз желез-
ницом, јер имају четири локомотиве, 
две велике и две мале, које су из 80-
их година прошлог века. Старе су и 
често се кваре, што представља про-
блем током превоза анодног бакра из 
Електролизе до Топионице и назад. 
Сигуран железнички транспорт биће 
један од главних изазова у 2021. го-
дини.

Апел за штедњу воде
Најважнији задаци нове Енергане 

јесу производња електричне енергије 
и грејање погона у зимском периоду. 
Стара снабдева топлотном енергијом 
погон Електролизе, а током зимских 
месеци и све остале погоне ТИР-а. 
Поред тога, Енергани је поверено и 
управљање технолошком водом, а по-
што је ниво воде у Борском језеру око 
четири и по метра испод тачке пре-
лива, пословодство ТИР-а упутило је 
апел свим својим и погонима РББ-а, 
а замолило и кориснике технолошке 
воде у граду да рационализују и смање 
потрошњу.

-Уз честитке и најбоље жеље за 
празнике, захвалио бих се свим са-
радницима, запосленима који се 
својски залажу да резултати ТИР-а 
буду бољи у свим областима, али и 
грађанима Бора на разумевању за 
проблеме кроз које смо заједно про-

лазили. Техничке службе ТИР-а при-
премају план за наредну годину, ут-
врђују његове детаље и појединости, 
али оно што већ сада са сигурношћу 
може да се каже је да ће он бити амби-
циозан, али остварив. Наравно, све 
то уз очекивано залагање, пуну од-
говорност и пословичну марљивост 
борских топионичара. И, са јасном 
поруком да производња неће бити 
на уштрб здравља радника и грађана 
Бора – поручује Бобан Тодоровић.

Силвија Вукашиновић

Дневно се производи по 1.050 тона сумпорне киселине

Бобан Тодоровић

Анодна рафинација

Стовариште бакра

Сумпорна киселина
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РБМ. – Драматично смо повећали 
ископине ове године и бројке то јас-
но аргументују, побољшали смо без-
бедност, поправили стање у области 
екологије, подмладили колектив, 
пуно труда уложили у стручну и еду-
кацију запослених у области зашти-
те здравља и борбе са епидемијом 
COVID-19. То су велики помаци. Ово 
је резиме пословне 2020. у Руднику 
бакра Мајданпек, коју за „Kолектив“ 
оцењује руководилац огранка Бра-
нислав Томић. У наредном периоду 
мајданпечке рударе, како каже, очекује 
интензивнији темпо експлоатације, 
стабилнија производња, виши степен 
безбедности на раду и заштите жи-
вотне средине, као и решавање питања 
која тиште и њих и грађане Мајданпе-
ка и околине. - Чека нас још пуно 
посла, покретање нових објеката, 
активирање „Северног ревира“, али 
и много обавеза у оквиру припрема 
„подлоге“ за тако нешто, пошто пут 
од пројекта до реализације захтева 
улагање, рад, време и стрпљење – ис-
тиче Томић.

У 2020, годину која је прокламова-
на као година изградње, мајданпечки 
рудари ушли су са великим плановима 
и задатком да остваре знатно боље ре-
зултате у ископинама, бакру у концен-
трату и на племенитим металима.

-Производња, на жалост, није до-
сегла планиране количине и далеко је 
од зацртане у делу који се односи на 
ископине, посебно на инвестициону 
раскривку. Међутим, то је последица 

Пословање РБМ-а у 2020. обележили нова опрема, нови људи и нов приступ безбедности. – Чека нас пуно посла, покретање нових објеката, активирање 
„Северног ревира“, али и много обавеза у оквиру припрема „подлоге“ за тако нешто, пошто пут од пројекта до реализације захтева улагање, рад, време и стр-
пљење, каже руководилац огранка РБМ. – У 2020. остварено је пет и по милиона тона ископина више него прошле године

Следи озбиљно рударење,Следи озбиљно рударење,
Бранислав  Томић  о другој години стратешког                        партнерства и заједничког рада у Мајданпеку

RBM分公司总经理Branislav Tomić浅谈与紫金的第二年战略合作

严峻的挑战才刚刚开始

стања пренетог из 2019, када смо се 
суочили са озбиљним проблемима 
на површинском копу и нисмо мог-
ли да обезбедимо довољне количине 

руде коју дробљење може несметано 
да „обради“ и проследи флотацији. 
Тек недавно, у новембру, успели смо 
да стабилизујемо тај сегмент рада и 
да ка погону за припрему минерал-
них сировина почне да „путује“ сува 
руда. Сада, са новом рударском опре-
мом, утоварном и транспортном ме-
ханизацијом, резултати могу да буду 
много бољи, али ће се први и прави 
ефекти рада нових багера и камиона 
видети тек у 2021. – каже Бранислав 
Томић.

Сто нових машина и 72 нова 
радника

Стратешко партнерство са Zijinом 
донело је мајднапечком руднику око 
100 нових машина, односно утовар-
не, транспортне и помоћне механи-
зације. То је више него довољно да се 

у рударању подно Старице покрене 
нови инвестициони циклус, нарочи-
то што контигнети нове опреме сти-
жу и даље. – Да, стигао нам је најпре 

велики булдозер САТ, а онда у јуну 
и три дизалице носивости 30, 70 и 

150 тона. Јесенас смо добили багер 
„Komatsu PC 4000“, а недавно багер 
„Liebherr“ и три нова дампера носи-
вости 240 тона. Све ово значи да ће 
планови у 2021. бити амбициознији, 
а очекује се и да на јаловини надок-
надимо подбачај и „ухватимо корак“ 
са предвиђеном динамиком раскри-
вања лежишта. На добром смо путу 
да се решимо „терета“ те јаловине, 
па се надам да ћемо следеће године 
коначно доћи у ситуацију да и у том 
сегменту радимо како треба – прича 
руководилац огранка РБМ.

Производне планове прати и запо-
шљавање нових радника, па РБМ по-
времено огласи потребу за мајсторима 
и стручњацима одређених квалифика-
ција. Интересовање је велико, па би у 
РБМ данас радо дошли и млади људи 
из других градова у Србији, не само из 
Мајданпека. 

-Запошљавање се наставило и 
током 2020, али не темпом какав смо 
имали годину дана раније. До поло-
вине децембра посао су добила још 
72 нова радника, а прилика је да се 
помене да је ове године 48 људи рад-
ни статус заменило пензионерским, 
те да ће им се последњих дана кален-
дарске 2020. придружити још неко-
лицина. Због тога би било добро да 
се број запослених мало повећа, али 
не на уштрб квалитета и опредељења 
Kомпаније о подмлатку радне снаге – 
наводи Томић.

Безбедна производња и 
здравље на раду прва и 

најважнија обавеза
-Kада је о безбедности реч – до-

даје наш саговорник – истина је да 
послујући као део велике Zijin по-
родице имамо мање повреда на раду 
него раније, али бих рекао да и даље 
има пуно места за додатне активно-
сти у смеру побољшања пословања у 

На корак до испуњења годишњег плана ископина

Рудник бакра Мајданпек ће до краја 2020. остварити 33,5 милиона тона ископина и самим тим бити на 
корак до испуњења годишњег плана. На површинском копу је за 11 месеци план раскривке реализован 
96, а руде 84 одсто, али је то у укупним ископинама већ за пет и по милиона тона јачи резултат него про-
шле године. У поређењу са учинцима из 2018, овогодишњи су двоструко већи. – Радило се у сложеним 
условима, на најнижим етажама копа. Често су нас пратиле временске неприлике, али и упо-
редни послови око пратећих инфраструктурних и припремних радова. Ипак, остварили смо 
добар резултат јер смо успели да отворимо и рудно лежиште на истоку копа, одакле ћемо убу-
дуће преради испоручивати руду одговарајућег квалитета. Убрзавамо раскривање, али неће-
мо запоставити припрему за несметан рад у наредном периоду, као нипажљиво праћење 
норамтива, утрошака, искоришћења и појединачних резултата – истиче заменик руководиоца 
површинског копа за производњу Горан Репеђић.

Рудник и град

Детаљ са истока "Јужног ревира"
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ово је тек почетак“ово је тек почетак“
Бранислав  Томић  о другој години стратешког                        партнерства и заједничког рада у Мајданпеку

овом сегменту. Иако смо ове године 
имали тек девет повреда на раду, што 
је двоструко мање него 2019, утисак 
је да запослени још увек нису пот-
пуно свесни значаја правовременог 
откривања сваког ризика у послу. 
Због тога већу пажњу треба посвети-
ти едукацији и чешће организовати 
стручне обуке за поједине послове. 
Безбедност је један од наших најваж-
нијих циљева, па ћемо убудуће по-

тенцирати масовност и разноликост 
обука.

Идеја о „зеленом руднику“ није 
изгубила на актуелности, па је област 
екологије и даље у центру пажње. 
-  Трудимо се да и у овој области по-
стигнемо резултате вредне помена. 
Боље смо организовали управљање 
отпадом, па смо ове године успели 
да решимо „историјско“ еко-наслеђе 
у виду опасног отпада. Збринут је 

и уклоњен управо онако како то 
налажу законски прописи. Радили 
смо на ојачању брана флотацијског 
јаловишта и организовали акције 
озелењавања и пошумљавања како 
бисмо смањили емисију прашине 
коју ветар одатле носи ка граду и Де-
белом Лугу. У току је и израда пројек-
та за пречишћавање свих вода, што 
значи да је „фронт“ послова широк, 
иако је све то само претходница важ-

ним грађевинским радовима. Надам 
се да ће наредне године, паралелно 
са завршетком нове флотације, сви 
пројекти бити готови – каже Бранис-
лав Томић.

Два милиона динара помоћи 
мајданпечкој Болници

Друштвено одговорно понашање, 
као практичан  пример стратешког 
планирања одрживог развоја, компа-

нија Zijin показала је у више наврата 
помажући и држави, али и локалним 
заједницама у којима послује.

-Поред значајног доприноса бор-
би Србије са епидемијом COVID, 
Zijin остварује завидну сарадњу и 
са локалном самоуправом о чему 
сведочи податак да смо ове године 
добили највише признање општине 
Мајданпек „за допринос запошља-
вању и стварању перспективе за 
младе људе“. Вођени геслом „добро је 
чинити добро“ покушавамо да одго-
воримо захтевима локалне заједнице 
у погледу ангажовања механизације 
у одређеним приликама. Прошле 
зиме помагали смо Јавном предузећу 
за грађевинско земљиште и путеве 
у одржавању путних праваца, тако 
што смо ми бринули о саобраћај-
ницама у граду, а они о путу према 

Горњој Реци. Нашом механизацијом 
очишћено је корито Малог Пека од 
наноса фекалне канализације и от-
клоњене последице јунских поплава. 
Два милиона динара Kомпанија је 
већ уплатила мајданпечкој Болници 
за опремање хируршке сале, па је за 
реализацију те донације потребно 
још и да општина уплати додатних 
пет милиона динара – наглашава То-
мић.

Руководилац огранка РБМ за крај 
разговора оставља речи хвале за ан-
гажовање и подршку запослених. – За 
нама је динамична година изградње, 
рада и развоја током које смо део 
постављених циљева успели да реа-
лизујемо. Због тога свим радницима, 
посебно тиму мојих сарадника, же-
лим да захвалим за подршку и анга-
жман. Постигли смо више него прет-
ходних година, показали да можемо 
много, али мораћемо и више од тога. 
Од нас се, пре свега, очекује више 
одговорнсоти, посвећености и бриге 
када је реч о безбедности и здрављу 
на раду, као и заштити животне и 
радне средине. Задатак свакога од 
нас јесте пун лични допринос већој 

производњи, мањим трошковима, 
поштовању норамтива, чувању имо-
вине, опреме и средстава за рад. Пред 
нама су велики изазови и обавезе и 
још амбициознији планови. Јер, биће 
овде озбиљног рударења у наредном 
периоду, ово је тек почетак – закљу-
чује Бранислав Томић.

Силвија Вукашиновић

Kвалитет концентрата одличан, искоришћење изнад планског

Добар садржај бакра и племенитих метала у руди омогућио је Флотацији производњу 22,5 хиљада тона 
бакра у концентрату, уз одговарајуће количине злата и сребра. Притом, концентрат је, како каже управ-
ница Јелена Ђурић, био одличног квалитета, а остварена су и искоришћења изнад планираних. – Тек 
новембра је прекинут вишемесечни негативни тренд у производњи, али са незнатним зао-
статком од тек неколико процената у односу на годишњи план производње сувог концентрата 
и бакра у концентрату. Продукција племенитих метала је изнад планираних вредности - зла-
та за 47,29, а сребра за 63,41 одсто, као и искоришћења. Ипак, сви позитивни резултати због 
бољег садржаја бакра, злата и сребра у руди и већег искоришћења свели су укупне учинке 
Флотације на планске, због проблема са влажном рудом. Због тих проблема Дробљење није 
могло да оствари планирану прераду, самим тим и Флотација, јер је за 11 месеци испоручено 
76 одсто планиране количине руде – наводи Ђурићева.

Бранислав Томић

Панорама мајданпечког рудника
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Прича Колектива

Пошандрцала Нова годинаПошандрцала Нова година
KOLEKTIV 报的故事: 滑稽的新年

Прича Колектива

Добар глас се далеко чује, а лош још 
даље – подучава нас народна пословица. 
Важи та продуховљеност и за дезинфор-
мације које су и занимљивије за повећање 
распрострањености јер су оригиналније, а 
и ладолежачки комодитет је често узрок да 
се „не исплати“ оспоравати их. Од поједин-
ца који кињи какво решење очекује се да са-
општи алтернативу да не би добио епитет 
гунђала, док се од шпедитера туђих мисли и 
тумачења не захтевају појашњења. Таквог 
почетништва није било и у деветој деценији 
двадесетог века када је почело продрмавање 
Југославије јер су латинске републике проце-
ниле да вишевековни снови о самосталним 
државама могу почети са грађевинарством 
заистински. Извориште је било економско 
затварaње република  што је скуп пут, 
али и сврсисходан те се од њега не одустаје 
јер, како рече један филозоф – не твори се 
лако држава. Пад коришћења капацитета 
у привреди и смањење реалних зарада није 
увек пратила сношљивост запослених. 

   У тим годинама постојао је законски 
пропис да „ако се државни празник поклапа 
са нерадним даном, сматра се празником и 
први наредни дан“.

   Овакву формулацију неко од правни-
ка топионичког дела Басена прочитао је без 
нарочитог занимања.  Опскрбио је праксу 
новим тумачењем  да се  „празник помера 
ако пада у нерадни дан!“  Самоувереност 
правника у тумачењу нереално је напум-
пала очекивања економиста на пословима 
обрачуна зарада да ће та аритметика  пре-
живети искушења праксе. 

   Таква експликација ушла је у прак-
тичну примену без јогунства док се није де-
сило да нова година макне са одбројавањем 
својих дана баш у недељу.

   Канцеларије су остале неотворене и 
у понедељак и уторак, при чему је једна од 
четири сменске бригаде завршила шесто-
дневно прегалаштво у недељу након чега је 
следио дводневни распуст. Минуло је четр-
десет дана, дошло је време за исплату јану-
арских зарада. Смени која је у недељу првог 
јануара радила шести дан није обрачуната 
празнична шихта (са увећањем) већ „обич-
на“ јер је „празник померен!?“

    Када су топионичари десетог фебру-
ара у вечерњим сатима, на почетку треће 
смене, видели аритметику на подељеним 
платним листама револт је захватио све 

на анодној рафинацији. ВКВ металург за-
дужен за ливење одбио је да окрене анодну 
пећ, уз препоруку:  „Нека лије онај ко помера 
празнике, може ваљда и пећ на дугме.“ 

   Брзо се прочула непослушност („Ра-
финација објавила обуставу рада!“) –  поло-
вина од укупног броја упослених отишла је у 
салу органа управљања да сачекају управни-
ка да им „објасни обрачун зарада“!

  Збор је почео у један по поноћи, при-
сутни су били и директор ТИР-а, секретар 
Општинског комитета Савеза комуниста 
и други одговорни другови. 

   Одмах се јавио за реч Раде Карташ 
(волео је да баци карту, када је покер у пи-
тању): 

   „Ако се  већ празници померају, мада 
ми то није најјасније јер добио сам календар 
уз Колектив и тамо није било ни точкова 
ни ноге. Међутим, верујем правницима, уче-
не су то главе, па бих им предложио, када је 
нова година пошандрцала па се помера, да 
се дочекује после Првог маја тако да споји-
мо два празника када је топло, да могу без 
зимског капута да си одем до Пирот и Ви-
сочку Ржану да си видим татка и мајћу... 
Да нас руководство не убеђује да треба да 
радимо, јер ми то знамо, потребно је само 
управник да каже: 'Идите на посао а вечерас 
када дођете чекаће вас нове платне листе 
у којима празници нису пошандрцали да се 
селе'. Тол'ко од мене.“

   Поседали руководиоци, примакну-
тих глава консултовали су се тихо, а онда 
је управник поновио: 

   „Да не угрожавамо производњу, кре-
ните на посао, ми из руководства бисмо 
мало да доспавамо, а вечерас када дођете 
на посао чекаће вас платне листе у којима је 
шихта за Нову годину обрачуната са уоби-
чајеним увећањем за рад празником.“

    Постављен је рекорд, збор је трајао 
једноцифрен број минута.

    У лето исте године запослени у 
борској Фабрици лак-жице наставили су 
традиционална дружења у Индустрији 
мотора „Север“ у Суботици. Сусретања су 
обиловала спортским такмичењима у фуд–
балу, кошарци, шаху, пикаду... У то време 
шахисти „Севера“ имали су на првој табли 
мајсторског кандидата (Лајош Бене)  и еки-
пу која се успешно такмичила (средина та-
беле) у Шаховској лиги Војводине. Играло се 
на шест табли, при чему су пета и шеста 
биле дамске. У констелацији таквог односа 
Борани су за сваки пораз који није са нулом 
имали мишљење да је успех.  За какво-такво 
постигнуће екипе састављене од ванкате-
горника,  капитен Јово Ћирилица одлучио је 
да „помеша карте“. „Боро“, обратио се Бори 
Живковићу који је био предвиђен за четврту 
таблу, „на првој плочи могу себи да забеле-
жим одмах кромпир, зато је најбоље да ти 
играш на првој табли.“

   Након што је екипа „Севера“ заузела 
места на својој страни, Ћирилица је почео 
прозивку, представљајући играче: „На првој 
плочи стандардно, мајстор Бора Живковић, 
изволите, мајсторе. На другој моја мален-
кост...“ Убрзо је граја утонула у тишину. 
Чуло се каткад само шапутање и укључење 
у рад шаховских часовника. 

   Након  само пола сата, на првој пло-
чи приметно је било честитање а играч из 
Бора је саопштио: „Ја добио!“.

   Унезверени играчи домаћина наста-
вили су тако и да играју, Борани су добили 
још две партије на женским таблама, Ћи-
рилица је ремизирао на другој и било је укуп–
но 3,5 према 2,5 за Боране! Тим састављена 
од ванкатегорника савладао је екипу из сре-
дине табеле Војвођанске лиге!

    На заједничком ручку шахисти су 
били груписани са својим преподневним ри-
валима. 

„А друг који је са мном играо је 
мајстор?!“ – обратио се Бене капитану бор-
ске екипе.

„Јесте“, одговорио је Ћирилица, 
мајстор је за  израду матрица и то прво-
класан. У Фабрици од осамсто педесет рад–
ника немамо бољег.“

„А у шаху је мајстор?“- наставио је 
мајсторски кандидат са радозналошћу.

„ А, што се шаха тиче, он  је ванкате-
горник“ – одговорио је Ћирилица.

„Па видео сам ја по потезима да не 
оставља утисак да је мајстор, али у самом 
отварању ставио сам даму на тучено поље, 
и после није било спаса... На сваки мој потез 
подметао је фигуре за мењање“ – закључио је 
Бене после „битке“ на 64 поља.

   Потом је Ћирилица сео за сто са ко-
мерцијалним директором „Севера“ који му је 
разданио шаховску сензацију на првој таб-
ли: „Лајош Бене је целим својим бићем по-
свећен шаху. Његова породица су шаховске  
фигуре и књиге којим је напунио једнособан 
стан у коме самује. Када сте Ви рекли 'из-
вол'те' наглашавајући оно  'мајсторе, на пр-
вој табли' пореметили сте му спокој јер тај 
сусрет и резултат за њега имају посебан 
значај. Не мислим да сте учинили нешто 
нечасно јер је шах на крају крајева само игра. 
А и појаснили сте  да је Ваш играч мајстор 
за матрице“. 

  На повратку за Бор Ћирилица је  убе-
дио Живковића, који је одустао од летовања 
ради консолидације породичних финансија, 
да оде на камповање на Борско језеро.  

Позајмио је шатор другару, објаснио 
да међу камперима влада солидарност, да 
се уљези разликују јер зверају унаоколо, као 
и да се вредне ствари чувају у закључаном 
аутомобилу. И да му за двадесет година 
камповања није ништа фалило.

   Херој из Суботице прихватио је да 
оде на одмор.

   По повратку са Језера био је пун ути-
сака, задовољан и преплануо од сунца али и 
прекоран: „Ипак, Јово, оно што рече да су 
кампери поштени, не бих се сложио. Купио 
сам лубеницу, ставио сам је у цегер и зака-
чио на чесму, када људи пуштају воду да се 
хлади. Када сам сутрадан(!) у време ручка 
дошао да узмем лубеницу, није било ни ње ни 
цегера!“ 

   Ћирилица је наставио с обуком: 
„Слушај, Боро, мислим да си с очекивањима 
мало претерао. Кампери јесу и солидарни и 
поштени, али не баш толико!“!

Јован Г. Сојаиновић

Илустрација: Игор Крстић

KOLEKTIV 报的故事
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БОР. – Потпредседница Владе Србије и мини-
старска рударства и енергетике проф. др Зора-
на Михајловић састала се (4. децембра) са гра-
доначелником Бора Александром Миликићем 
и представницима локалних организација које 
се баве екологијом. Истичући да је реч о тек 
првом у низу састанака у овом сазиву, а прису-
ствовали су му и представници Министарства 
екологије и Агенције за заштиту животне сре-

МАЈДАНПЕК. – У склопу припрема за пред-
стојећу зиму, радници Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве у Мајданпе-
ку, у сарадњи са компанијом Serbia Zijin 
Copper, првих децембарских дана очистили 
су од муља корито реке Мали Пек и то у ње-
говом најугроженијем делу, код аутобуске 
станице. Муљ, који су донеле поплаве али 
и наноси других притока ове реке, у коју се 
приде улива и градска канализација, очишћен 
је захваљујући механизацији Zijinа, односно 
доброј вољи компаније да за послове у граду 
позајми Volvoову машину „дуга рука“. 

- У сарадњи са Zijinом, акцију чишћења 
корита реке од наталоженог муља спрове-
ли смо у делу који припада најкритичнијој 
зони – од најниже тачке речног корита до 
првог моста. Ту се, наиме, већ годинама го-
мила велика количина муља и свега осталог 
што река донесе из горњег тока. За три дана 
очистили смо и одатле уклонили око 600 ку-
бика наноса, а ако нам временске прилике 
то дозволе, акцију ћемо наставити до школе 
„12. септембар“. Zijin је, уступањем меха-
низације, потврдио спремност да учествује 

РБМ. – Побринувши се за привремено 
измештање 120 метара цевовода градског 
водовода на алтернативну локацију, а са 
циљем да се не угрози нормално водоснаб-
девање града, мајданпечки огранак Zijinа 
показао је пуну друштвену одговорност 
и бригу о интересима локалне заједнице. 
Наиме, пошто је у делу где овај цевовод 
„понире“ у рудничку зону, изнад кречане 
и трафо-станице, планирана изградња тра-
се за транспортни систем од Дробљења ка 
Флотацији, РБМ је о свом трошку из зоне 
грађевинских радова изместио део цевово-
да. Реч је, како каже заменик руководиоца 
Службе за послове изградње у РБМ-у Дар-
ко Извонар, о привременом премештању, 
јер је планирано да се све врати у првобит-
но стање по окончању посла.

-Уз сагласност надлежних у ЈKП „Во-
довод“, компанија Zijin припремила је 
све што је потребно за привремено из-
мештање дела цевовода. Набавили смо 
цеви, припремили канал на новој траси, 

Зорана Михајловић: Максимално ћу се потрудити да решимо проблем мештана Kривеља и да се донесу планови у рударству за наредних 10, 15 година. Ништа 
не може да се реши преко ноћи, али ако смо тим и знамо интерес, можемо брзо да учинимо неке кораке - поручила је потпредседница Владе Србије и министар-
ска рударства и енергетике након састанка са градоначелником Бора и представницима локалних организација које се баве екологијом

„Држава ће дати подршку бржој реализацији „Држава ће дати подршку бржој реализацији 
планова Zijinа у области екологије“планова Zijinа у области екологије“

Очишћењен муљ из Очишћењен муљ из 
корита реке Мали Пек корита реке Мали Пек 

За несметано За несметано 
водоснабдевање Мајданпекаводоснабдевање Мајданпека

Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике у посети Бору

Заједничка акција Zijinа и ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве у Мајданпеку

Из рудничке зоне привремено измештен део цевовода 
градског водовода

塞尔维亚副总理兼矿业能源部部长访问波尔

紫金与马伊丹佩克市公共区域与道路公司通力合作 在矿区重新铺设部分城市供水管道

“国家将全力支持紫金推进环保工作”

清除Pek河河床污泥 保障马伊丹佩克市供水通畅

дине, министарка Михајловић најавила је бољу 
комуникацију између министарстава, локалне 
самоуправе, инвеститора и грађана.

-Није било много комуникације у прет-
ходном периоду између грађана Бора, Мини-
старства рударства и енергетике, Министар-
ства заштите животне средине и стратешког 
партнера. Са стратешким партнером сам 
имала састанак, он је важан и за Бор и за 
Србију, то није спорно и свима је јасно. А, 
ово је први састанак са градоначелником и 
удружењима грађана, јер је здравље интерес 
број један. Нема одрживог рударства без еко-
логије и ако се сви не укључимо да животна 
средина буде здравија – изјавила је Зорана 
Михајловић.

Позивајући представнике Владе Србије 
у органима управљања Kомпанијом да раде 
више у спрском интересу, министарка рудар-
ства и енергетике је нагласила: - Држава ће 

дати подршку да све што Zijin планира да 
уради у области заштите животне средине 
напредује брже, јер смо добили информацију 
да је до сада у екологију уложено 70 милиона 
евра. Зато смо тражили да видимо у које је 
пројекте инвестирано како би се загађење 
ваздуха смањило и пре 2022. године, за када 
је инвеститор најавио изградњу нове то-
пионице бакра. Такође, помоћи ћемо и ако 
постоји неразумевање у припреми докумен-
тације за добијање дозвола. Министарка ру-
дарства сам већ 37 дана и обећавам да ћу се 
максимално потрудити да решимо проблем 
мештана Kривеља и да стратешки партнер 
донесе стратегију развоја у рударству за на-
редних 10, 15 година. Ништа не може да се 
реши преко ноћи, али ако смо тим и знамо 
интерес, можемо брзо да учинимо неке кора-
ке. Важно је да вратимо поверење грађана и 
смањимо страх који је разумљив – казала је 

Михајловићева и додала да министарство ради 
отворено и да не постоји документ који неће 
доставити на увид.

Представник Агенције за заштиту живот-
не средине поделио је са новинарима, након 
састанка, план да се у Бору инсталира вели-
ки LED екран, на којем ће у сваком тренутку 
моћи да се прочита стање ваздуха, те да ће бити 
купљена нова опрема за детаљан приказ свих 
анализа загађујућих материја.

– Добили смо оно што нам је недостајало, 
а то је подршка за сва отворена питања, пре-
васходно са компанијом Zijin. Сигуран сам 
да је ово наставак доброг развоја рударства 
на територији града – рекао је градоначелник 
Бора Александар Миликић.

Далибор Станковић се у име Савета МЗ 
Kривељ захвалио министарки Зорани Ми-
хајловић за позив на састанак и жељу да чује 
проблеме мештана. 

Г. Тончев Василић 

у активностима које су важне локалној 
заједници и становништву, а пруженом по-
моћи кинеска компанија доказала је и да је 
друштвено одговорна – рекао је Иван Нико-
лић из ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
у Мајданпеку. 

У Руднику бакра Мајданпек подсећају 
да ово није прва ситуација у којој Serbia Zijin 
Copper показује друштвену одговорност и 
спремност да помогне акције које се у интере-
су грађана реализују у Општини.

-Чишћење корита реке само је једно од 
захтевних инфраструктурних и комунал-
них питања у Мајданпеку, али је оно услов за 
брз и несметан ток реке кроз град, посебно 
у случају облиних падавина какве очекујемо 
током зиме. Са жељом да помогнемо акцију 
којом се повећава и безбедност, пошто се у 
екстремним случајевима управо ова део-
ница показала као слаба тачка, Kомпанија 
је позитивно одговорила на молбу јавног 
предузећа и обезбедила за овај посао ма-
шину „Volvo“, такозвану дугу руку – истакао 
је заменик руководиоца површинског копа у 
РМБ-у Бојан Јанковић.

Kорито реке Мали Пек последњи пут је 
од муља чишћено октобра прошле године. 
Имајући у виду чињеницу да је изливање 
градске канализације у реку највећи разлог за 
таложење велике количине муља, овај кому-
нални проблем ће у граду под Старицом бити 
решен тек након измештања канализационог 
одвода

С. Вукашиновић

организовали спајање цевовода и побри-
нули се да све обавимо благовремено, 
пошто је реч о специфичним пословима 
који захтевају да спољна температура 
не буде нижа од пет степени Целзијуса. 
Припрема алтернативне трасе није била 
једноставна, јер се приликом копања наи-
шло на стену која због специфичности 
терена није смела да буде минирана. Мо-
рали смо да је разбијамо, а то је одужило 
радове. Ипак, све смо завршили на време, 

јер Kомпанија брине да реализацијом 
сопствених планова ни на који начин и 
ни у једном тренутку не угрози интересе 
мајданпечке општине и грађана. Нова 
траса цевовода биће у функцији док се не 
заврши изградња транспортног система, 
а након тога ће све бити враћено у прво-
битни положај  – каже Извонар.

С. Вукашиновић
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ЈЕЗЕРО. – Kомпанија је још првог новембра, због превенције и заштите како запос-
лених, тако и гостију, донела одлуку да до даљег затвори њене угоститељске објекте 
- хотел „Језеро“ и Kлуб Zijin. „Таласи“ короне су од тада и подизали буру и смиривали 
„море“, па је недељу дана пред Нову годину, када се вирус мало примирио, питање „где 
провести  новогодишњу ноћ“ поново постало актуелно. Телефони на рецепцији хотела 
дословце су се усијали.

-Последњих недељу дана телефони звоне нон-стоп. Људи се распитују да ли ће 
„Језеро“ радити у новогодишњој ноћи, па одмах да кажем да, чак и ако Република 
пропише блаже мере, дефинитивно нећемо радити за Нову годину – каже руководи-
лац Службе за управљање хотелом Виолета Вучковић. 

Вучковићева додаје да ће време, док хотел и клуб не раде, бити искоришћено за 
уређење и реновирање објеката, обуке запослених и стратешко планирање маркетинга.

-У Kлубу ћемо увести грејање, јер се сада објекат не греје, а у хотелу ћемо рено-
вирати баскет салу, али и спољне терене за фудбал, кошарку и тенис. Стигла нам је 
нова постељина за све собе, а поједине апартмане уредићемо додатно. Паралелно 
с тим, организоваћемо обуке радника у сомелијерству и кулинарству, увести нов 
програм и мени. Трудимо се да испратимо све трендове у угоститљству, па ћемо 
припремити нове промо материјале и интензивирати маркетинг активности  како 
бисмо спремно дочекали наредну сезону – истиче руководилац Службе за управљање 
хотелом.

Наставак рада угоститељских објеката, додаје, зависиће од степена сузбијања и 
контроле епидемије.

Г. Тончев Василић 

IZ STAROG ALBUMA

Kина истакла своју заставу на МесецуKина истакла своју заставу на Месецу

Неиспричана прича о Пауну МеждиновићуНеиспричана прича о Пауну Междиновићу

ПЕKИНГ - Педесет година након Сједињених Аме-
ричких Држава, и Kина је истакла своју заставу на 
Месецу. Kинеска национална свемирска агенција 
објавила је фотографије на којима се види црвена 
застава с пет звездица која је постављена на повр-
шини Месеца.
Заставу је снимила камера на свемирској сонди 
Чанг е-5 пре него што је напустила Месец и кренула 
према Земљи са узорцима стена, пише Би-Би-Си. 
Kинески лист „Глобал тајмс“ објавио је да је кинеска 
застава подсетник на „узбуђење и надахнуће“ који 
су пратили америчке мисије „Аполо“.
Застава од платна тешка је око килограм, дуга је два метра и широка 90 центиметара. Сви њени делови 
заштићени су од хладноће, рекао је „Глобал тајмсу“ вођа пројекта Li Junfeng и додао да уобичајена 
национална застава са Земље не би преживела лунарно окружење.
Прва земља која је 1969. године ставила своју заставу на Месец биле су САД. Kасније су Сједињене Др-
жаве поставиле још пет својих застава током следећих мисија све до 1972. године. Национална вазду-
хопловна и свемирска администрација (НАСА) је 2012. саопштила да су сателитски снимци показали 
да пет америчких застава још стоји на Месецу, с тим да су стручњаци навели да су оне због утицаја 
Сунца вероватно сасвим избледеле. 
Kина је саопштила да је њена најновија месечева сонда завршила са узимањем узорака месечеве по-
вршине и затворила их у свемирску летелицу за повратак на Земљу, што је први пут да је нека земља 
покушала такву мисију у последњих 40 година. 
Чанг е-5, трећа кинеска сонда која је слетела на Месец, последња је у низу све амбициознијих мисија за 
свемирски програм Пекинга, који такође има сонду на путу ка Марсу. Сонда је „завршила узорковање 
на Месецу и узорци су запечаћени у свемирској летелици“, наводи се у саопштењу кинеске Националне 
свемирске управе. 
У повратку, Чанг е-5 требало би да средином децембра слети на травњаке Унутрашње Монголије, где 
су претходно слетали кинески бродови „Шенџу“ с посадом, откако је Kина први пут послала човека у 
свемир 2003. године. Ако се сонда врати на Земљу без тешкоћа, Kина ће бити трећа земља која је прику-
пила узорке, након Сједињених Америчких Држава и бившег СССР-а, преноси Тањуг.

Извор: Танјуг

Ревносни читалац „Kолектива“, 
дипломирани инжењер машинства у 
пензији Момчило Јовановић, послао 
је почетком децембра мејл Редакцији 
листа. Не да јој са закашњењем чести-
та рођендан, то је 90-огодишњи чика 
Мома учинио на време, већ да јој „ради 
сазнања“ пружи корисне информације 
и исприча „легенду о проналаску руде 
бакра у Бору“. Електронско писмо 
преносимо у целости и то баш у овој 
рубрици, а у наставку ће вам бити са-
свим јасно и због чега.

„Листајући старе бројеве „Kо-
лектива“, наишао сам на прилог „Из 
старог албума“ о Пауну Междино-
вићу. Прича да је он открио руду са 
високим садржајем бакра појавила се 
после Другог светског рата. Минерал 
са високим процентом црвеног мета-
ла пронађен је у поткопу дужине пре-
ко 250 метара, на брду „Чока Дулкан“ 
1902. године. Паун Междиновић имао 
је онда 15 година. Рударски радови 
обављали су се мануално, јер тада није било постојеће опреме. Руководство 
рудника је више пута разматралао ову причу и није прихватило признање 
Междиновићу. Из политичких разлога није донет никакав закључак – прича је 
остала. У документацији о рударству нема података да су у то време као ру-
дари радили младићи старости око 15 година. 

Минерал са високим садржајем бакра, за који је онда постојала техно-
логија, пронађен је 1902. године. По откривању, предузети су радови на про-
цени масе рудног тела, а потом поднет захтев Министарству рударства за 
добијање концесије за експлоатацију. Рударска комисија посетила је Бор и по 
увиду дала дозволу, односно право на експлоатацију рудног тела, у мају 1903. 
године.

Овај мој прилог намењен је Уредништву ради сазнања. Моје поштовање.“
На снимку из старог албума – проналазач борске руде бакра Паун (Павле) 

Междиновић.
Г.Т.В.
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Стратешко планирање Стратешко планирање 
маркетинга за наредну сезонумаркетинга за наредну сезону

马矿全力抗“疫”
Време, док хотел и клуб не раде, биће искоришћено за уређење и реновирање 
објеката, обуке запослених и израду маркетиншког плана за следећу годину. 
- Наставак рада угоститељских објеката зависиће од степена сузбијања и кон-
троле епидемије, тако да хотел сигурно неће радити за Нову годину, чак и ако 
Република пропише блаже мере, каже Виолета Вучковић

 Горица Тончев Василић

Хотел „Језеро“ и Kлуб Zijin затворени до даљег

规划下一季度战略营业方案


