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Најмлађи рудник Kомпаније осветлао укупне 
јануарске производне резултате

公司最年轻矿山牵头完成一月份生产计划

NC矿铜精矿品位优良
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ни. Такође, наши главни индикатори 
пословања порасли су на ниво виши 
од очекиваног. Вредност наше Групе 
је изузетно препозната на тржишту, 
са удвострученом тржишном капи-

тализацијом. То заправо показује 
нашу снажну способност да прева-
зиђемо ризике и наш огроман потен-
цијал за даљи раст и развој.

Наше резерве злата и бакра знат-
но су се повећале - рудник злата 
“Buritica” и рудник злата “Guyana” 
које смо откупили, започели су про-
изводњу током године и већ стварају 
приход. Kуповина рудника бакра 
“Qulong”, највећег рудника те врсте 
у Kини, доводи компанију Zijin у 
ненадмашну водећу позицију у ки-
неској индустрији експлоатације 
бакра. Што се тиче резерви мине-
ралних сировина, у овом тренутку 
поседујемо преко 2.300 тона злата, 
више од 62 милиона тона бакра и око 
10 милиона тона цинка и олова. Они 
представљају солидну основу за бу-
дући још већи раст.

Наша кампања „Година пројека-
та изградње“ имала је много успеха. 
Рудник злата “Buritica” у Kолум-
бији започео је производњу након 
завршетка изградње. Рудник злата 
“Aurora” у Гвајани наставио је са про-
изводњом. Пројекат техничког про-
ширења за капацитет производње 
од 10.000 тона дневно у руднику 
злата “Longnan Zijin” је завршен и 
реализован. Започета су техничка 
проширења за руднике “Guizhou 
Zijin Mining”, “Shanxi Zijin Mining”, 
“Norton Gold Fields” у Аустралији и 
“AGM” у Гвајани, који представљају 
наш додатни извор злата. Изградња 
рудника бакра “Kakula” у Демократ-
ској Републици Kонго биће завршена 
пре рока. Развој горње зоне рудника 
бакра и злата “Тимок” у Србији је 
охрабрујући. Техничка проширења 
рудника бакра “Serbia Zijin Copper 
Doo Bor” одвијају се све бржим тем-
пом. “Tibet Julong Copper” је под на-
шим надзором доживео препород, 
узимајући у обзир све активности 
изградње.

Одржали смо и “Шести симпо-
зијум науке и технике”, уз учешће 
светски признатих делегата. Такође 
смо били домаћин и Првог форума о 
иновацијама и одрживом развоју за 
кинеску рударску индустрију. Наш 
јединствени модел рударства „Пет 
у једном“, холистички приступ гео-
лошким истраживањима, експлоа-
тацији, преради минерала, топљењу 
и заштити животне средине, имао је 
широки утицај на индустрију. Број-
ни резултати наших истраживања 
су вISOко препознати у индустрији. 
Наше компаративне предности у тех-
нологији, које покрећу иновације, ја-
чају и даље.

Kао јавно предузеће посвећени 
смо повећању квалитета нашег по-
словања и стварању вредности за ин-

ZIJIN. – Под изузетно тешким окол-
ностима, Zijin Mininig Група је 2020. 
године постигла вртоглав раст. Успе-
ли смо да постигнемо ретултате боље 
од очекиваних упркос пандемији ви-
руса COVID-19. Дочекујући 2021, у 
име Kомпаније желим да искрено по-
здравим наше запослене ширм света, 
њихове породице, наше партнере и 
чланове локалних заједница. Посеб-
но се обраћам и поздрављам „Zijin 
хероје“ - запослене који су остали на 
својим радним местима током панде-
мије и оне који су се храбро борили 
против вируса и наставили да раде. 
Желим срећну Нову годину свим вла-
дама, инвеститорима и пријатељима 
компаније из свих сфера живота - ре-
као је председник Zijin Mining Grupe, 
господин Chen Jinghe, захваљујући на 
интересовању за компанију и подрш-
ци и помоћи коју пружају.

Прошла, 2020. била је година не-
вероватних успеха. Пандемија ви-
руса COVID-19, представља највећи 
непредвидиви догађај, заиста је по-
годила цео свет и оставиће далеко-
сежни утицај. У условима пандемије 
и глобалне економске рецесије, нови 
тим вишег руководства наше Групе 
спровео је стратегију „продубљи-
вања реформе за вртоглав раст и 
одрживи развој“ и усмеравао наше 
запослене ка напретку без обзира на 
све. Захваљујући њиховим напори-

Zijin Mininig стреми да постане компанија светске класе, која се бави рудом и металима са глобалном конкурентношћу. У првој смо фази новог периода развоја, а 
пут пред нама је дуг и пун изазова. Година 2021. је прва у којој спроводимо наш план реформи како бисмо изградили глобални система пословања и управљања. 
Такође је и пресудна у нашем настојању за скоковитим растом. Добре прилике не чекају никога. Искористићемо сваку, поручио је председник Zijin Mining Grupe
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ма, наша производња злата остала је 
на високом нивоу, а такође видљив 
је и врло значајан пораст експлоата-
ције бакра. Наша Група забележила 
је стални раст конкурентности међу 

компанијама које се баве истом де-
латношћу на глобалном нивоу, а 
наше пословање и управљање по-
стају све више интернационализова-

Chen Jinghe

Председник Zijin Mining Grupe приликом посете Топионици
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веститоре. Препознатљивост и ути-
цај наше Групе на тржишту капитала 
су се знатно повећали. Наша тржиш-
на капитализација сада износи више 
од 230 милијарди РМБ, и удвоструче-
на је од почетка године. Издали смо 
шест милијарди конвертибилних 
обвезница на тржишту акција класе 
„А“. На основу међународних стан-
дарда, у потпуности градимо наш 
еколошки, социјални и управљачки 
систем (ЕСГ). Наша способност одр-
живог развоја знатно је повећана, а 
наше руднике чинимо зеленијим и 
еколошки прихватљивијим.

Ојачали смо координацију из-
међу нашег управног одбора, над-
зорног одбора и вишег руководства. 
Залагали смо се за успостављање 
глобализованог система пословања 
и управљања који је „чврсте, добро 
структуриране и ефикасне“ приро-
де. Ово је довело до значајних по-
бољшања у нашем корпоративном 
управљању, ефикасности управљања 
и укупној виталности. Активни смо у 
испуњавању друштвено одговорних 
задатака. Наш концепт заједничког 
развоја је широко признат – о томе 
сведочи и освајање награде „Sixth 
National Civilized Entity“.

Свет пролази кроз значајне про-
мене невиђене током једног века. 
Пандемија вируса COVID-19 и даље 
је у пуном јеку. Kао таква, светска 
економска ситуација је сложена и не-
предвидива. Налети деглобализације 
довели су до многих неизвесности у 
економији. Велика је вероватноћа да 
ће светска економија доживети успо-
равање или чак рецесију. Kинеска 
влада промовише нову развојну ди-
намику, у којој је домаћа економија 
главни ослонац, а домаће и међуна-
родно тржиште се међусобно ојача-
вају. Kинеска економија прелази са 
брзог раста на развој вISOког квали-
тета. Са масовним тржиштем, Kина и 
даље има чврсту економију. 

Са производњом вакцина, оче-
кује се да ће човечанство добити 
битку са пандемијом. Kина ће и даље 
бити кључни покретач глобалног 
опоравка. Изузетно нестабилна гло-
бална монетарна политика појачала 
је ризичне ситуације на тржишту. 
Минералне сировине, „храна“ за ин-
дустрије, забележили су раст цена у 
постпандемијској ери. Нове сирови-
не и нова енергетска индустрија, која 
доприноси процесу декарбониза-
ције, брзо се развијају. Kао резултат, 
цене метала које захтевају ови сек-
тори се полако опорављају. Очекује 
се да ће цене злата и бакра, такође, 
остати вISOке. Међутим, тренутно 
повећање цена повезано је са преко-
мерном понудом и депресијацијом 
новца, узрокованом растућом неиз-
весношћу у глобалној економији. Ве-
роватноћа стагфлације је велика. Ве-
лика финансијска и економска криза 
је готово извесна. Морамо озбиљно 
схватити управљање ризиком и не 
бисмо требали постати превише са-

моуверени због чињенице да су цене 
наших главних металних производа 
у порасту – истакао је Chen Jinghe.

2021. биће прва и пресудна годи-
на плана реформи за даљи муњевит 
раст

Година 2021. прва је у којој спро-
водимо наш план реформи, како 
бисмо изградили глобализовани си-
стем пословања и управљања. Такође 
је пресудна година у нашем настојању 
за скоковитим растом. Добре прили-
ке не чекају никога. Искористићемо 
сваку – нагласио је Chen Jinghe. 

Председник Zijin Mining Grupe 
образложио је потом и најважније за-
датке: 

• Спровести план реформи и по-
стићи значајне резултате у почетном 
успостављању глобализованог систе-
ма пословања и управљања.

На основу тежње за развојем ком-
паније светске класе и наше динамике 
за даљу реформу у три корака, поста-
вићемо водећи, глобализовани систем 
пословања и управљања. Ова рефор-
ма ће бити без преседана. Морамо је 

спровести с невиђеном одлучношћу и 
храброшћу. Морамо пробити тради-
ционалне „границе“ како бисмо осло-
бодили виталност наше организације, 
преузели вођство у спровођењу ре-
форме и дали добар пример.

• Постићи напредак користећи 
добру употребу ресурса.

Позитивна очекивања за опоравак 
након пандемије и изузетно неста-
билне монетарне политике пружиће 
снажну подршку расту цена злата и 
основних метала. Предузећемо ефи-
касне мере како бисмо завршили већи 
број великих грађевинских пројеката, 
како би рудници могли да почну са 
производњом у или пре рока, и до-
стигну пуни капацитет или да испуне 
тражене стандарде. С друге стране, 
радићемо на томе да максимизирамо 
производњу главних производа из по-
стојећих операција. Циљ је да допри-
несемо скоку нашег пословања ове и 
наредне године. У исто време, ресурсе 
ћемо усмеравати на глобалном нивоу 
и додавати стратешке минералне ре-
сурсе, активнијим истраживачким ак-
тивностима и напорима усмереним на 
велика открића у откривању рудника.

• Одржавати систем улагања и 
финансирања - нашу стратешку под-
ршку, здравим и ефикасним радећи 
са тржиштима капитала.

У циљу повећања квалитета нашег 
пословања, боље ћемо се повезати са 
домаћим и међународним тржишти-
ма капитала и изградити платформу 
капитала која подржава више модела. 
Наша жеља је да додатно развијемо си-
нергију наших пословних сегмената са 
тржиштима капитала. У међувремену 
ћемо проширити канале финансирања 
у Kини и у иностранству и постарати 
се да се наша корпоративна вредност 
расте. Побољшаћемо своје способно-
сти у управљању и употреби капитала 
и врло озбиљно схватити превенцију 
и контролу ризика. Даље, оптимизо-
ваћемо управљање сопственим фи-
нансијама и финансијским капиталом.

• Развити систем за истраживање 
и развој и дигитални систем који 
иновацијама задовољавају наше по-
требе.

Искористићемо нашу упоредну 
конкурентност, стечену власничким 
истраживањем и развојем мине-

ралних сировина ниског степена, да 
бисмо развили и усвојили исплативе 
технологије подземне експлоатације 
за рударске активности широких раз-
мера, које ће се углавном заснивати на 
методи откопавања са зарушивањем. 
Ово ће пружити кључне технологије и 
решити практичне проблеме који коче 
наш развој и развој наше индустрије. 
Улагаћемо у технолошка привредна 
друштва уско повезана са нашим по-
словним активностима. Такође ћемо 
више улагати у науку и технологију и 
развијати своју глобалну конкурент-
ност повећавајући наше истраживач-
ке и развојне могућности како бисмо 
задовољили наше потребе за глоба-
лизованим пословањем. Наставићемо 
да развијамо наше ИТ системе и уво-
димо иновативну рударску техноло-
гију, опрему и развојне моделе. Даље 
ћемо интегрисати информациону 
технологију и дигиталне апликације у 
наш систем производње, пословања и 
управљања. Сврха ових иницијатива 
је повећати квалитет и ефикасност на-
шег развоја.

• Проширити и развити вештине 
у нашим глобализованим операција-

ма појачавањем обуке и запошља-
вањем младих талената.

Са глобалном визијом појачаће-
мо обуку и запошљавати таленте по-
требне за глобализоване операције. 
Настојаћемо да недостатак талена-
та надокнадимо у року од три до пет 
година. На основу тржишних нор-
ми побољшаћемо систем оцењивања 
запослених како бисмо подстакли 
конкуренцију и додали елемент из-
двајања најспособнијих. Такође ћемо 
радити на повећању виталности наше 
организације и мотивисању наших 
запослених. Успоставићемо глобали-
зовани систем људских ресурса који 
ствараоце вредности ставља на прво 
место. Пажљиво ћемо се посветити 
развоју нашег тима квалификованих 
радника, помажући им да схвате соп-
ствену вредност и испуне своје тежње 
за бољим животом. Ствараоци вред-
ности имаће кориснију и испуњенију 
каријеру радећи с нама и добиће јачи 
осећај припадности.

• Изградити еколошки, социјал-
ни и управљачки систем (ЕСГ) у скла-
ду са међународним стандардима и 
промовисати добру корпоративну 
културу.

Успоставићемо ЕСГ систем који 
даје приоритет кључним показатељи-
ма, укључујући заштиту животне сре-
дине, здравље и безбедност на раду, 
заштиту људских права, надзор и бор-
бу против корупције, одговорне ланце 
снабдевања и друштвене доприносе. 
Изградићемо и управљати новом вр-
стом рудника на основу еколошког 
развоја. Заштита живота и животне 
средине је и минимални стандард који 
се мора испунити и црвена линија 
коју не смемо прећи. Наставићемо да 
побољшавамо свој ниво инхерентне 
сигурности и изграђујемо међународ-
но име подстакнуто еколошком прак-
сом. Следећи принципе „рударства са 
друштвеном визијом“ и заједничког 
развоја, неговаћемо екосистем суза-
висности и суживота, омогућавајући 
владама и локалним заједницама у 
којима се налазе наши пројекти, као и 
нашим запосленима, инвеститорима 
и другим заинтересованим странама, 
да имају корист од постојања и посло-
вања наше Групе.

Господин Chen Jinghe нового-
дишњу честитку завршио је поруком: 
- Zijin Mininig стреми да постане 
компанија светске класе, која се бави 
рудом и металима са глобалном кон-
курентношћу. У првој смо фази но-
вог периода развоја. Пут пред нама је 
дуг и пун изазова. Надовезујући се на 
свој сигуран развој, остајемо одлуч-
ни, удружујемо се, постајемо инова-
тивнији и прихватамо изазове. Уве-
рени смо да ћемо остварити одличне 
резултате који би могли да поднесу 
тест времена и историје и одговоре 
очекивањима друштва у целини. 

Даља реформа без  
преседана

„На основу опредељења да изградимо ру-
дарско-металску компанију свеске класе 
и нашег термин-плана даљих реформи у 
три корака, поставићемо глобалиозовани 
систем пословања и управљања. Ова ре-
форма ће бити без преседана, по дубини 
и ширини. Морамо кроз то проћи с не-
виђеном одлучношћу и храброшћу, попут 
хероја који себи сече зглоб да би се осло-
бодио отрова. Морамо пробити традици-
оналне „границе“ да бисмо ослободили 
виталност наше организације, преузели 
вођство у спровођењу реформе и дали 
добар пример.“

Ово је срж плана пословања Zijin Mininig Групе у 2021, који је саопштио председник Chen Jinghe, 
апострофирајући као императив извршење плана реформи и постизање значајних резултата у по-
четном успостављању глобализованог система пословања и управљања.
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Чен Бо је нагласила да је свеобухватно стра-
тешко партнерство Kине и Србије издржало 
искушења пандемије и очувало тренд развоја и 
напретка. – Kина и Србија се међусобно под-
ржавају и заједнички боре против епидемије, 
чиме смо доказали да смо челични пријатељи. 
Активно унапређујемо нашу сарадњу и она је 
у многим областима попут изградње инфра-
структуре, економије, трговине, телекомуни-
кације и високих технологија остварила зна-
чајне резултате, што је помогло у економском 
опоравку наше две земље и потврдило да су 
Србија и Kина поуздани партнери.

Бо је похвалила српске власти за велике на-
поре у борби против пандемије и додала да су 
она лично, као и њене колеге, имали интензивну 
комуникацију у борби против вируса и са пред-
седником Србије, премијером, министрима, 
медицинским стручњацима, али и са привред-
ницима.

-Српска страна је на време осигурала 
велику количину медицинског амтеријала и 
опреме, изградила нове лабораторије и бол-
нице и повећала капацитете за тестирање, 
лечење, а сада и за вакцинисање – рекла је Бо. 
Српска страна, додала је, држи се принципа 
„живот пре свега“, а стопа смртности од короне 
у Србији је и даље испод један одсто.

-Ово је за цео свет изузетан резултат, а 
док се бори против епидемије, српска страна 
такође одржава и економски и социјални раз-
вој и осигурава запосленост. Све ове резулта-
те није лако постићи – закључила је Бо.

Заштита животне средине важна област 
кинеских инвестиција

Амбасадорка Kине у Србији Чен Бо нагла-
сила је и да је Zijin у Бору од јануара до новембра 
2020, упркос пандемији коју је изазвао вирус ко-
роне, успео да буде један од највећих извозника 
Србије. – Тиме је ова Компанија дала велики 
допринос развоју кинеско-српске сарадње, 
али и развоју српске економије – нагласила је 
амбасадорка.

На питање шта ће Смедереву и Бору доне-
ти значајне инвестиције које су у току, пре свега 
у области заштите животне средине и здравља 
становника, Бо је рекла да Zijin, од доласка у 
Србију, непрекидно повећава своје инвести-
ције, а да је заштита животне средине у оквиру 
тих инвестиција једна врло важна област, јер 
се и кинеска и српска влада залажу за концепт 
„зеленог“ развоја. Додала је да Zijin има за циљ 
изградњу „зелене фабрике“ и „зеленог рудника“, 
те да је Компанија посвећена решавању вишеде-
ценијских проблема загађења.

Kада је реч о Zijinu у Бору, Бо је нагласила 
да се убрзава изградња система за пречишћа-
вање димних гасова топионице, те да је плани-
рано да то буде завршено и пуштено у употребу 
у другој половини ове године.

На питање да ли су и у новој години пла-
ниране нове инвестиције у Србију, одговорила 
је да је 2021. посебно важна за Kину јер обеле-
жавају 100 година од оснивања Kомунистичке 
партије, а успели су да псотигну циљ изградње 
имућног друштва. – Започећемо нову фазу 
развоја и проширићемо даља отварања. Са 
таквим залеђем наше две стране сигурно ће 
имати добре перспективе.

Додала је да ће фабрика гума „Линглонг“, 
фабрика за делове аутомобила „Минт“, фабрика 
за аутомобилску расвету „Сингју“ и други кине-
ски инвестициони пројекти у Србији убрзати 
радове на изградњи, а да ће нова улагања сигур-
но остварити и HBIS и Zijin.

-Друга кинеска предузећа такође су заин-
тересована за улагања у Србију, у областима 
високих технологија, комуникација и пољо-
привреде – закључила је амбасадорка Kине у 
Београду Чен Бо. 

Припремила: Г. Тончев Василић

БЕОГРАД. – Амбасадорка Kине у Србији Чен 
Бо казала је да не може да препозна малигни 
утицај њене земље на Србију, о коме говори по-
литички Запад, те истакла у изјави Танјугу да јој 
је тешко да разуме да је добар развој српско-ки-
неских односа препрека уласку Србије у ЕУ, на-
глашавајући да је снажна и стабилна Европа и у 
интересу Kине.

Бо је у интервјуу за Танјуг коснтатовала да 
постоје одређени фактори који не желе добар 
развој српско-кинеских односа, јер сматрају да 
то утиче на њихове интересе у Србији и напо-
менула да развој односа Kине и Србије никада 
није био усмерен према трећој страни и да је 
очигледно да је сарадња ове две земље доприне-
ла развоју Србије.

Амбасадорка је изјавила да Kина никада 
није тежила за утицајем на унутрашњу и спољну 
политику Србије, увек је поштовала избор Ср-
бије за њено придруживање ЕУ, а уз то поменула 
и да многе државе чланице ЕУ имају далеко већи 
обим сарадње са Kином у односу на Србију.

-Сарадња Kине и Србије је обострано 
корисна и у складу са интересима и жељама 
наша два наорда – навела је Бо, уверена да ти 

Истичући да је сарадња Kине и Србије обострано корисна и у складу са интересима и жељама две нације, амбасадорка Kине у Србији рекла је да је заштита 
животне средине важна област кинеских инвестиција. – Zijin у Бору је од јануара до новембра 2020. године успео да постане један од највећих извозника Србије 
и то упркос пандемији вируса корона. Тиме је ова кинеска компанија дала велики допринос развоју кинеско-српске сарадње, али и развоју српске економије, 
казала је Чен Бо у изјави за Танјуг

„Стратешко партнерство две земље се „Стратешко партнерство две земље се 
развија и напредује“развија и напредује“

Амбасадорка Kине у Београду Чен Бо о кинеско-српској сарадњи

陈波大使谈中塞合作

两国战略合作关系呈强劲发展势头

фактори неће имати 
велики утицај на од-
носе две земље.

На питање шта 
види као кључни из-
азов у даљем развоју 
с р п с к о - к и н е с к и х 
односа, кинекса ам-
басадорка у Београ-
ду одговорила је да 
је тренутно највећи 
изазов пандемија. – 
Она је утицала на 
брзину и динамику 
реализације прије-
ката у оквиру наше 
сарадње, као и на 
размену људи и ко-
муникацију лицем у 

лице – навела је Бо тврдећи да је то први и можда 
највећи изазов.

-Други је – додала је она – како продубити 
међусобну сарадњу, подстаћи њен квалитет и 
ефикасност, а у интересу развојних потреба 
две стране, с обзиром на то да постоје неки 
фактори који не желе добар даљи развој ки-
неско-српских односа, уверени да то утиче на 
њихове интересе у Србији. Из перспективе 
пријатељства и сарадње могу да кажем да ути-
цај Kине и Србије заиста временом све више 
расте – казала је Бо. Амбасадорка је додала да из 
дана у дан све више Срба жели што више да саз-
на о Kини, кинеској култури, историји, језику, 
па чак и о кинеској кухињи, те да све више људи 
постају корисници спрско-кинеске сарадње.

Поуздано партнерство
Сарадња Kине и Србије, додала је, све више 

доприноси и развоју Србије у различитим обла-
стима.

-Са друге стране ситуација је иста. Утицај 
Србије у Kини временом такође расте. Број 
универзитета у Kини који нуде предмете на 
српском језику се повећао са једног на седам у 
протеклих неколико година.

ник волфрама у граду Nanvenhe, који 
води Wenshan Malipo Zijin и рудник зла-
та „Shanggong“, којим руководи Luoiang 
Kunyu.

Заједно са рудницима на провин-
цијском нивоу, бројка оних који су зва-
нично добили епитет „зелени рудници“ 
досеже 88 одсто, јер је у саставу Zijin 
Mining Grupe укупно 17 главних домаћих 
лежишта. Отуда се може констатовати да 
је Kомпанија постала оператер „зелених 
рудника“.

-Штавише, градили смо и своје пре-
коморске руднике по вISOким еколош-
ким стандардима. На пример, улажу 
се напори да се рудник бакра Kolwezi 
обликује у први зелени рудник у Демо-
кратској Републици Kонго, где рударење 
траје више од једног века – наведено је 
на званичној интернет презентацији Zijin 
Mining Grupe. 

Припремила: Г. Тончев Василић

ZIJIN. – Са четири нова „зелена рудника“, 
које је кинеско Министарство природних 
ресурса недавно уврстило у Националну 
листу за 2020. годину, Zijin Mininig Група 
сада управља са укупно 13 таквих рудника. 
Ако се њима додају још два – „Neimenggu 
Golden China“ и „Xinjiang Zijin Zinc“, која 
су на провинцијском нивоу, треба рећи да 
је укупан број „зелених рудних лежишта“ 
која су на или изнад покрајинског нивоа 
-15!

Нови на овој престижној листи су: 
Рудник цинка на западу рударског под-

Рудник цинка на западу рударског подручја Dongshengmiao, рудник бакра „Heilongjiang“ Duobaoshan, рудник волфрама у граду Nanvenhe и рудник злата 
„Shanggong“ уврштени су на Националну листу за 2020. годину, коју је недавно објавило кинеско Министарство природних ресурса 

Још четири рудника на листи кинеског Још четири рудника на листи кинеског 
Министарства природних ресурсаМинистарства природних ресурса

Zijin Mininig Група има 13 „зелених рудника“ на националном нивоу

紫金矿业旗下国家级绿色矿山总数达13家

紫金旗下又有4家矿山入选全国绿色矿山名录 

ручја Dongshengmiao, којим управља 
Urad Rear Banner Zijin, потом рудник ба-
кра „Heilongjiang“ Duobaoshan, па руд-

月要闻Актуелно

Амбасадорка Чен Бо двапут је посетила Компанију
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Kолективни уговор који је 
претходни РТБ закључио са син-
дикатима важи најдуже до краја 
јуна 2021. године. У намери да 
предузеће учини енергичнијим 
и дугорочно заштити интере-
се својих радника, Kомпанија је 
израдила Предлог новог Kолек-
тивног уговора, у складу са За-
коном о раду и другим важећим 
законима Републике Србије, и 
покренула пријатељске разговоре 
са синдикатима. Kомпанија жели 
да захвали синдикатима на њихо-
вом сарадничком ставу и цење-
ним напорима.

Нови Kолективни уговор у 
потпуности ће поштовати све 
важеће законе и осигурати за-
конска права наших радника. 

Поред тога, нови Kолективни 
уговор има за циљ разбијање 
егалитаризма и успостављање 
конкурентског механизма, који 
ће знатно побољшати ентузија-
зам, иницијативу и креативност 
запослених, а самим тим учини-
ти и Kомпанију енергичнијом и 
успешнијом.

Просечни приход неће бити 
смањен побољшаним Kолектив-
ним уговором. Напротив, Kом-
панија ће, паралелно са новим 
Kолективним уговором, успоста-
вити додатни обећавајући меха-
низам како би осигурала да за-
послени који Kомпанији створе 
већу вредност буду добро препо-
знати и финансијски награђени.

Драго нам је када видимо да су 
наши запослени и суграђани уви-
дели важност обнове менаџмента 
и вредност створену новим Kо-
лективним уговором за одрживи 
развој Kомпаније. Такође, уве-
рени смо да ће, уз разумевање 
и подршку јавности, заједно са 
доприносом наших сарадника, 
Kомпанија дефинитивно по-
стићи боље перформансе, креи-
рати светлију будућност и дати 
већи допринос локалном економ-
ском и социјалном развоју. 

Драги запослени у Kомпанији 
и грађани Бора и Мајданпека,

Откако је крајем 2018. године 
Zijin преузео РТБ, а затим про-
менио његово пословно име у 
Serbia Zijin Copper ДОО („Kом-
панија“), људи су били сведоци 
изненађујућих промена и борбе 
за напредак. Приближно 650 ми-
лиона америчких долара уложе-
но је у отплату свих историјских 
дугова, побољшање безбедности 
и заштите животне средине, по-
већање прозиводње, као и у тех-
ничку обнову и проширење руд-
ника и топионице. Kомпанија ће 
у годинама које следе инвестира-
ти још више.

У међувремену, са преко 1.000 
новозапослених локалних грађа-

У намери да предузеће учини енергичнијим и дугорочно заштити интересе својих радника, Kомпанија је изради-
ла Предлог новог Kолективног уговора, у складу са Законом о раду и другим важећим законима Републике Србије, 
и покренула пријатељске разговоре са синдикатима. – Актуелни Kолективни уговор, који је РТБ са синдикатима 
закључио средином 2018, важи најдуже до краја јуна 2021. године

Плате неће бити смањене,  Плате неће бити смањене,  
документ превиђа наградедокумент превиђа награде

Kомпанија у сарадњи са синдикатима припрема нови Kолективни уговор

公司与工会共同草拟新《集体协议》

薪资不变并制定奖励机制

на, укупан број чланова наше по-
родице до данас је достигао више 
од 5.500 запослених. Оно што нас 
још више радује јесте то што су 
просечни месечни нето приходи 
запослених порасли за више од 
34 одсто – на преко 90.000 ди-
нара, у поређењу са нивоом из 
2018. године, што је за 50 одсто 
више од просечне зараде у целој 
земљи. Поносни смо када види-
мо да наши запослени могу да 
уживају готово највећи просечни 
нето приход у Србији.

Kао једно од највећих преду-
зећа у Србији, које је стуб развоја 
Бора и Мајданпека, Kомпања је 
препозната и као озбиљно прав-
но лице, са обећавајућим способ-
ностима и одговорношћу.

成就展播 Пропаганда



КолективПонедељак, 1. фебруар 2021. Број 2326, страна 6履行社会责任Друштвена одговорност

SERBIA ZIJIN COPPER. – Делегације Kа-
бинета генералног директора и служби 
за односе са локалним заједницама и 
опште правне послове даривале су (24. 
и 25. децембра), поводом новогодиш-
них празника, представнике четири 
села борске општине. 

У знак захвалности за успешну са-
радњу током 2020, органски производи 
„Хармонија“ од ароније (сок, џем, чај 
и вино) уручени су представницима 
сеоских месних заједница у Kривељу, 
Бучју, Оштрељу и Слатини.  

Празнично расположење, уз које 
свакако иде и радост даривања, пред-
ставнике Kомпаније дочекало је и у 
Друштву за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама „Мозаик“ у Бору. 
Делегација Serbia Zijin Copper је деци 
уручила новогодишње пакетиће, а за 
узврат од њих, у знак захвалности за по-
моћ и подршку у раду 2020, добила руч-
но прављене поклоне – новогодишњу 
честитку и захвалницу.  

С. Вукашиновић

Делегације Kомпаније у знак захвалности за успешну сарадњу током 2020. представницима локалне заједнице али и пријатељима из Друштва за помоћ ментално недовољно раз-
вијеним особама "Мозаик" у Бору, даривале органске производе „Хармонија“ од ароније (сок, џем, чај и вино) и новогодишње пакетиће штићеницима Друштва за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама. - Размењујући честитке, домаћини и гости истакли су уверење да ће се успостављена сарадња наредних година развијати у обостраном интересу

„Хармонија“ за наставак хармоничних „Хармонија“ за наставак хармоничних 
односа са локалном заједницомодноса са локалном заједницом

Новогодишњи поклон-пакети за борска села и "Мозаик"

向周边村庄智残儿童关爱协会赠送新年大礼包

继续增进公司与当地社区间的和谐关系

руковаоце рударском механизацијом. 
– Ова донација резултат је синди-
калне реакције на оправдане захте-

ве наших колега рудара – нагласио је 
Милановић.

Овај потез синдикалне органи-
зације Kомпаније наишао је на пуно 
разумевање менаџмента.

-Наравно да свесрдно подржа-
вамо сваки потез синдиката који 
за циљ има позитивну реакцију на 
овакве иницијативе и оправдане 
захтеве наших радника. Пуна под-
ршка даје се и акцијама синдикал-
них организација у склопу превен-
тивних мера за спречавање ширења 
епидемије COVID-19, које и Kомпа-
нија спроводи од појаве вируса ко-
рона у Србији – истиче руководилац 
Службе за пословање синдикалних 
организација при Kабинету генерал-
ног директора Serbia Zijin Copper  
Бранислав Добромировић.  

Силвија Вукашиновић

РББ. – Реагујући на потребе чланова, 
али и осталих запослених, Синдикат 
рудара Србије је уочи Српске нове 
године (13. јануара) обезбедио греј-
на тела за раднике „Новог Церова“ 
и „Великог Kривеља“. У сарадњи са 
Службом за пословање синдикалних 
организација у Kабинету генералног 
директора Serbia Zijin Copper , већи 

У сарадњи са Службом за пословање синдикалних организација у Kабинету генералног директора Рударски синдикат Serbia Zijin Copper  донирао је калорифере 
за нове просторије за запослене у „Новом Церову“, мања грејна тела за багере на кривељском копу, као и пумпе за дезинфекцију возила

Грејна тела за нове просторијеГрејна тела за нове просторије
Радницима „Новог Церова“ и „Великог Kривеља“ обезбеђени калорифери

NC矿与VK矿员工获得电暖气

为新厂房供暖

калорифери намењени су за грејање 
нових просторија за пресвлачење, 
обедовање и одмор радника „Новог 
Церова“, а мањи за багере на кри-
вељском копу. Уручено је том прили-
ком и пет великих, као и десет мањих 
пумпи за дезинфекцију возила и ру-
коваоце рударском механизацијом.

-Четири снажна калорифера обе-
збедили смо за грејање заједничких 
просторија у руднику „Ново Церо-
во“. Два су смештена у великој про-
сторији, где се радници пресвлаче и 
свако има своју „касету“, а по један 
је у соби за састанке и оној за смен-
ски одмор – каже председник Синди-
ката рудара Србије Zijinа Миломир 
Милановић. Набављена су, додаје он, 
четири мања грејна тела за багере на 
кривељском копу, пет великих пумпи 
за дезинфекцију возила и 10 мањих за 

Слатина

Кривељ "Мозаик" Новогодишња честитка од "Мозаика"

Оштрељ

Бучје
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руковођења и координацију спро-
вођења мера превенције и контроле 
Јовица Радисављевић.

Упркос тенденцији пада броја од-
сутних с посла због заразе вирусом 
или изолације, не треба попуштати 
примену превентивних мера и кон-
тролу, оценио је на колегијуму и глав-
ни рударски инжењер Kомпаније Jiao 
Jianming. 

-Ово је преломни трену-
так, вакцинација ће бити вели-
ка прекретница у борби против 

епидемије. Kомпанија је почела 
организацију имунизације за све за-
послене који желео да се вакцинишу, 
али је најважније да и даље непре-
кидно спроводимо донесене мере 

заштите. Из здравствених разлога, 
активности ће бити координиране 
са онима које спроводи Влада Ср-
бије у вези групне вакцинације, али 
је имунизација свакако својевољна. 
Такође, запослени се добровољно 
могу и појединачно пријавити за 
одређену вакцину, у складу са Уред-
бом Владе Србије о томе, а свима се 
саветује да пажљиво провере ре-
левантне медицинске смернице и 
владина обавештења о потврди при-
менљивости цепива – истакао је Jiao 
Jianming.

Здравље је била најцењенија и 
највише пута изговорена реч прошле 
године, а лекари и остали здравствени 
радници најпоштованија професија. 
Искуство са епидемијом вируса коро-
на у Србији, али и у свету, показује да 
је здравље нужно третирати као јавно 
добро, а лекаре као професију од које 
зависе сва друштвена и економска де-
шавања.  

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Иако ма-
совна имунизација сигнализира крај 
пандемије вируса корона, она ће, све 
су шансе, тешко пружити имунитет 
против дуготрајне екомоске штете 
коју је ова пошаст изазвала у свету. 
Због тога уз реч „нада“, коју собом 
носи вакцина, стоји и „стрепња“, која 
најсликовитије описује стање у коме 
се на почетку 2021. налази не само 
светска економија, већ и човечанство 
у целини. 

И поред пандемије, која је оте-
жала услове пословања, велики си-
стеми попут Сербиа Зијин Цоппер 

Уз закључак да, упркос тенденцији пада броја одсутних с посла због заразе вирусом или изолације, не треба попуштати примену превентивних мера и контро-
лу, менаџмент Kомпаније оценио је да ће вакцинација бити велика прекретница у борби против епидемије. –Kомпанија је почела организацију имунизације 
за све запослене који желе да се вакцинишу, али је најважније да и даље непрекидно спроводимо донесене мере заштите, казао је Jiao Jianming на последњем 
јануарском колегијуму 

„Бићемо сигурнији ако се вакцинишемо“„Бићемо сигурнији ако се вакцинишемо“
Jiao Jianming: Ближимо се крају епидемије, верујемо у вакцину

总工程师焦建明：我们相信中国疫苗的有效性，抗疫之战即将走向胜利

“接种疫苗，保障健康”

нису обустави-
ли инвестиције, 
смањивали плате 
нити отпуштали 
раднике. Нису ни 
попуштали – ни 
у борби са виру-
сом, ни у дослед-
ној примени свих 
здравствених и 
заштитних мера, 
а то је, чини се, 
било и најпре-
судније да се ко-

рона коначно умори.
-Број одсутних због заразе или 

изолације пада из недеље у недељу. 
Од укупно 5.500 запослених, 25. ја-
нуара из тих разлога на посао није 
дошао 51 радник. Очекујем да се од-
суства по том основу и даље смањују 
али, пошто долази нови сој вируса, 
треба наставити са доследним при-
државањем и контролом примене 
прописаних мера превенције – ре-
као је на последњем јануарском ко-
легијуму директор производње и 
председник Радне групе за послове 

стању међу запосленима било осам 
позитивних лица, док у изолацији није 
био нико: - Од поменутих осам лица, 
двојица запослених са Површинског 
копа су позитивни на контролном те-
сту после 14 дана од инфицирања.  Та-
кође, број од осам одсутних ће извес-
но бити умањен до краја овог месеца, 
пошто ће њих пет већ крајем недеље 
изаћи на контролни тест.

Од Анђелковића смо сазнали да све 
раније предузимане мере превенције у 
борби против корона вируса остају на 
снази. То практично значи, да се и даље 
на почетку сваке смене запосленима, а 
приликом улаза у службени простор 
РБМ-а посетиоцима, редовно мери 
телесна температура, да се и даље ин-
систира на обавезном ношењу маски, 
употреби хигијенских и дезинфекцио-
них заштитних средстава, поштовању 
социјалне дистанце, ограниченом броју 
присутних у затвореном простору и 
другим предвиђеним мерама. Редовно 
се прати стање инфицираних, обавезно 
тестирају пре повратка на посао и чини 

све како би се спречио развој епидемије, 
тим пре што је најављен, нови сој виру-
са који прати прича да је опаснији и за-
разнији од претходних.

Међу запосленима има оних који 
су желећи да себи обезбеде и додатни  
ниво заштите посредством Е-управе са-
моиницијативно се већ изјаснили да су 
заинтересовани за вакцинисање против 
COVID-19, а одређени број је већ при-
мио вакцину. 

Силвија Вукашиновић

РБМ. – Чињеница да је епидемиолош-
ка ситуација са COVID-ом 19 у Руд-
нику бакра Мајданпек, али и граду и 
општини знатно повољнија, не сме да 
нас ни у једном тренутку завара и опу-
сти у погледу доследног спровођења 
свих препоручених и прописаних пре-
вентивних мера. Kао сведоци опас-
них последица које ова болест има по 

Последње недеље јануара епидемиолошка слика знатно повољнија у Огранку РБМ и општини.- Смањује се одсуство запослених због COVID-19, а оболели оба-
везно тестирају пре повратка на посао.- Све прописане мере превенције се и даље ревносно спроводе

Епидемија слаби, превентивне мере остајуЕпидемија слаби, превентивне мере остају
У РБМ-у не престају активности усмерене на спречавање ширења епидемије COVID – 19

MS矿持续执行疫情防控措施

疫情形势有所好转

здравље и живот 
људи, морамо да 
покажемо пуну 
одговорност пре-
ма сопственом 
и здрављу на-
ших ближњих, а 
тако и друштву, 
уопште будући 
да је прва бри-
га сваког од нас 
здравље, али је 
веома важна и 
економија - речи 
су Бранислава 
Томића, руково-
диоца Огранка 
РБМ небројено 

пута поновљене пред сарадницима и 
запосленима од којих тражи ревност и 
пуну одговорност.

Драгиша Анђелковић, руководи-
лац Службе за безбедност производње 
и заштиту животне средине у Огранку 
РБМ нам је почетком последње недеље 
јануара рекао да је према тренутном 
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них  радних сатанака које  изричито зах-
тева послодавац, као и да време за одмор, 
односно, сменску паузу проведу у топлом. 
Направљен је од профила и панела, док 
су прозори, заправо, одбачени из управ-
не зграде, па адаптирани и искоришћени 
како би уштеда била већа. Остало је и даље 
да се радници, као пчеле, греју радом по-
ред опреме, док се у догледно време не ин-
сталира парно грејање, које једино долази 
у обзир у овим условима, а које захтева 
знатна материјална средства.

Вулканизер Мирослав Марковић ис-
тиче да су читав посао одрадили радници 
ПУС-а, уз подразумевајућу помоћ вулка-
низера: - Нама ће овај простор пуно зна-
чити, јер се током ледених дана нећемо 
смрзавати у овој огромној хали, која се 
још постепено приводи намени тако што 
се још увек уноси опрема, односно, поје-
дине машине, а тек треба да се обезбеди 
грејање и неке друге функције. Читав 
посао завршили смо у сопственој режији 
уз разумевање нашег претпостављеног, 
Неђељка Чавића и коришћење материја-
ла који је преостао након неких раније 
обављених радова и преправком и до-
радом одбачених делова и материјала из 
других производних целина.

Kако год било, направљен је контејнер 
са свим одликама и предностима потпуно 

новог, али много више прилагођеног по-
требама запослених и намени.

-Самосталним радом направљена 
је уштеда од око 2.500 еура, а радници 
у најпрофитабилнијем погону Фабри-
ке “Електромашинство”, боље услове за 
рад у зимском периоду - додаје Неђељко 
Чавић: -  Kолеге са Транспортног систе-
ма изразили су потребу да и за њих ПУС 
изради контејнер истих димензија, како 
би квалитетно, а најефтиније и најбрже 
обезбедили простор за потребе запосле-
них. Очекујемо да Kомерцијална служ-
ба што пре набави потребан материјал 
како би са израдом кренули одмах, а 
тако и колегама са Транспортног систе-
ма врло брзо омогућили простор посеб-
но драгоцен током наступјућих хладних 
зимских дана.

Врсни и иновативном раду опредеље-
ни мајстори ПУС-а припремају и реализа-
цију других послова у сопственој режији, 
те на тај начин подржавају компанијско 
опредељење за квалитетном производњом 
са рационалним трошковима и уштедама. 

Силвија Вукашиновић

РБМ. – Kреативни тим мајстора ПУС-а, 
уз подршку и разумевање руководиоца 
Електромашинског одржавања у Огранку 
РБМ, Неђељка Чавића, израдом контејне-
ра за потребе вулканизернице побринуо 
се за нову значајну уштеду компанији. 
Добро обављен посао, препоручио их је за 
нови сличан, за израду још једног контеј-
нера, али за потребе запослених на Транс-
портном систему.

Вулканизерница некадашњег погона 
Производне услуге, а сада Фабрике Елек-
тромашинство у огранку Мајданпек, пре-
сељењем на нову локацију, у адаптирани 
простор хале за флотирање некадашње 
“нове” флотацијен (оне која због санкција 
90-тих година никад није прорадила), ус-
ловљеног изградњом Нове флотације, суо-
чила се са озбиљњим проблемом грејања у 
зимском периоду. 

Нови контејнер поправља услове за рад вулканизера, а израдом у сопственој режији и од материјала и делова преосталих са других послова или 
одбачених у другим производним целинама, остварена је уштеда од око 2.500 евра. - У припреми израда сличног контејнера за потребе запослених 
на транспортном систему.

Нови контејнер за вулканизерницуНови контејнер за вулканизерницу
Мајстори ЕМО израдили пословни простор за вулканизере РБМ-а
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-Због великих габарита хале и 
специфичности рада са запаљивим 
материјалима, грејање радионице за 
гумене производе било је тешко успо-
ставити”- уводи нас у причу дипл. инж. 
маш. Неђељко Чавић, руководилац ЕМО 
у РБМ-у: - Морали смо наћи алтерна-
тивно решење да радницима омогућимо 
боље услове за рад у зимском периоду. 
Прошла зима била је блага, па је некако 
протекла без грејања, а тако што смо рад 
организовали поред опреме, пресе, ауто-
клава и друге, које, иначе, као енергију 
користе пару, те успевали да се колико, 
толико загрејемо. Узгред буди речено, 
дозвољено грејање у хали је у Еx извед-
би, односно, тако да мора задовољити и 
најстрожије захтеве противексплозионе 
заштите, због рада са запаљивим мате-
ријалима и сировинама, као што су ле-
пак, бензин, прајмери и други. Ову зиму 
нисмо смели чекати без решења које смо 
пронашли да радницима кад нису поред 
опреме омогућимо да се згреју у контеј-
неру који смо од идеје до реализације 
сопственим снагама остварили.

Речено, учињено. Направљен је кон-
тејнер већих димензија од стандардних 
који се могу купити на тржишту. Изабра-
не су димензије једне веће канцеларије, 
површине 9x3 метра довољно велики за 
све  раднике при одржавању свакоднев-

- То је посао који може да се ради и по-
сле превлачења пловеће пумпне станице 
- понтона на локацију за прикључење са 
цевоводом НО 500 који је монтиран на 
обали. 

Превлачење пловеће пумпне станице 
(ППС) обавља се на води када ниво по-
расте до мере да она може да заплови, од-
носно да је ниво воде одигне. Само прев-
лачење пловеће пумпне станице је обавеза 
флотације “Велики Kривељ”. Након прев-
лачења до места на обали где треба да се 
обави прикључење, следи спајање са цево-
водом НО500 што је такође, обавеза коју 
треба да обаве запослени Огранка ЕМО. 
Обавеза ЕМО је и облагање и покривање 
надградње ППС за које је набавка лима у 
току и за шта су задужени Сектор Грађе-
винског инжењеринга, односно Марке-
тинг Zijina. 

 -Поред овога, израда и уградња 
нове пловеће пумпне станице неопход-
не новој Флотацији такође, је поверена 
огранку ЕМО. Процес разраде техничке 
документације и израде налога за набав-
ку и кооперацију је завршен и очекује 
се испорука материјала, како би била 
покренута производња у радионици 
Огранка ЕМО. План за почетак израде је 

почетак фебруара 2021 године. Вредност 
тог пројекта, према понуди најповољ-
нијег понуђача је нешто изнад 43 милио-
на динара. У односу на такву понуду која 
је оцењена као најекономичнија, уштеда, 
односно, вредност посла који ће ЕМО да 
реализује је око 25 милиона динара (на-
кон одбијања трошкова кооперације) - 
прецизирао је Јовица Анђеловић.

Реализација оба пројекта је додатно 
отежана актуелним временским прили-
кама. 

-На њих не можемо утицати, а ни 
рокове продужавати - каже Милован 
Ступар, заменик руковиодиоца Огранка 
ЕМО. - Знајући да деликатан посао тре-
ба обавити у што краћем року, ни мраз, 
хладноћа, падавине, наше мајсторе нису 
спречили да се максимално ангажују са 
циљем да квалитетно и у што краћем 
року обаве захтеван посао. И при том, 
остваре вишемилионску уштеду Kомпа-
нији. 

Послови попут овога потврђују да ће 
Огранак ЕМО временом све више бити ге-
нератор уштеда у Kомпанији.  

Силвија Вукашиновић

ЕМО. – Пројекат измештања пловеће 
пумпне станице “Велики Kривељ” из 
“поља 1” у “нулто поље”, један је од најсло-
женијих задатака поверених запосленима 
у Огранку за електромашинско одржа-
вање. Истовремено, то је један од оних 
на којима се показује пуна оправданост 
формирања ове организационе целине 
која преузимајући послове који су раније 
поверавани “трећим лицима” Kомпанији 
доноси велике уштеде.

-Овај пројекат је првенствено због 
сложености био поверен компанији чија 
је понуда била најповољнија и износи-
ла око 33 милиона динара - објашњава 
дипл. инж. маш. Јовица Анђеловић, тех-
нички руководилац службе за техничку 
припрему у Огранку ЕМО: - Међутим, 

Пројекат измештања пловеће пумпне станице “Велики Kривељ” је према понуди најповољнијег понуђача првобитно коштао 33 милиона динара, а потом због 
временских прилика коригован на скоро 45 милиона и уз продужење рока, што је био разлог да се посао повери врсним мајсторима Огранка ЕМО. - Они ће из-
радити и нову пловећу пумпну станицу за нову флотацију

Није лако, али вреди!Није лако, али вреди!
ЕМО у сопственој режији измешта пловећу пумпну станицу “Велики Kривељ” и бележи милионске уштеде
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пошто је реализација пројекта започета 
у зимским месецима, због тешких усло-
ва понуђач је кориговао вредност своје 
понуде на око 45 милиона динара, због 
претпостављених додатних трошкова у 
механизацији, ефикасности и ефектив-
ности радне снаге и повећаним трошко-
вима АKЗ (антикорозивне заштите). 
Такође, уговорени рок од 45 дана, новом 
понудом коригован је на 65, што је за 
кривељску флотацију и компанију Zijin 
било неприхватљиво. 

Kако је процењено да је оваква вред-
ност понуде превазишла вредност посла 
за израду и уградњу новог понтона, у 
Kомпанији је процењено да због хитно-
сти посла, али и значаја за рад комплетне 
флотације “Велики Kривељ”, пројекат тре-
ба поверити Огранку ЕМО. Одлуком ме-
наџмента Kомпаније комплетан пројекат 
измештања пловеће пумпне станице “Ве-
лики Kривељ” из “поља 1” у “нулто поље”, 
поверен је мајсторима ЕМО.

-Пројекат је у завршној фази реали-
зације - вели Анђеловић, објашњавајући 
да је завршена комплетна демонтажа, 
пресељење на плато за укрупњавање и 
укрупњавање комплетног понтона, сем 
облагања и покривања трапезним лимом: 
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ћемо потоварити богату са етаже 460, 
па је “прича” са “терасе” 520 добра и 
са аспекта континуитета откопавања 
богатије руде, али и због чињенице да 
нећемо морати више да силазимо ниже 
где су услови рада, нарочито зими, ве-
ома тешки. То посебно важи за ками-
оне “tonly”, а проблем нам представља 
и мали број извршилаца у одржавању. 
Ипак, за сада успевамо некако да ме-
ханизацију одржимо у расположивом 
стању – каже управник “Новог Церова” 
Драган Илић. 

Садржај бакра у руди ће се, по њего-
вим речима, до краја јануара задржати 
на преко 0,5 одсто, што је бољи просек 
од оног који се бележи у подземној екс-
плоатацији. На опаску да ће се испоста-
вити како је “Ново Церово” најбогатије 
лежиште Kомпаније, Илић одговара:

-Нисмо претпоставили да ће са-
држај метала у руди бити баш толико 
висок. Знали смо да у њој има пуно ок-
сида, али се испоставило да их нема у 
очекиваним количинама. Добар садр-
жај је из сулфидне руде.

“Ново Церово” ускоро ће добити и 
нову управну зграду монтажног типа, 
па им предстоји селидба. - Воду и струју 
смо увели, а ових дана ИТ сектор тре-
ба да инсталира и вајрлес мрежу. Сти-
гао је и намештај, радијатори, па не-
достају само неке ситнице у кухињи. 

Испред нове управе посађено је воће, 
стављене су жардињере, а имамо и 
пластеник – каже Илић.  

Г. Тончев Василић

НОВО ЦЕРОВО. – У Kини по традицији 
верују да ће, ако је први месец у години 
успешан, бити успешна и цела. Е, пошто 
је најмлађи рудник у саставу Kомпаније 
недељу дана пре истека јануара достигао 
и добрано престигао производни план, 
требало би да тако настави и наредних 
месеци. Главни рударски инжењер Jiao 
Jianming је, оцењујући на колегијуму 
(25. јануара) учинке у претпоследњој 
недељи јануара, истакао да је “Ново Це-

Са резултатом бољим од очекиваног и уз пребачај плана за 200 тона, “Ново Церово” поправило укупан јануарски скор Kомпаније, што је, како је на колегијуму 
рекао Jiao Jianming, охрабрујућа чињеница на старту године. – Д. Илић: Остварени резултати нису случајни и плод су првенствено одличног садржаја бакра у 
руди. Индекс реализације само овог параметра производње је фантастичних 160, јер је уместо 0,341%, откопавана руда са просечних 0,547% бакра 

Богато у “Новом Церову”Богато у “Новом Церову”
Најмлађи рудник Kомпаније осветлао укупне јануарске производне резултате
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рово”, са резултатом бољим од очекива-
ног и уз пребачај плана за 200 тона, већ 
поправило укупан скор Kомпаније, што 
је, како је рекао, охрабрујућа чињеница 
на старту године.

Резултати, које је “Ново Церово” 
остварило до 23. јануара, нису случајни 
и плод су првенствено одличног садр-
жаја бакра у руди. Индекс реализације 
само овог параметра производње је 
фантастичних 160, јер је уместо 0,341%, 
откопавана руда са просечних 0,547% 
бакра.  Због тога је за 23 дана дато 40 од-
сто бакра у руди више од плана за цео 
месец и произведено скоро осам одсто 
више бакра у концентрату. Укупне иско-
пине у том периоду износиле су 801.360 
тона, од чега је 615.240 тона било јало-
вине, а 186.120 тона руде. Због високог 
садржаја метала, бакар у руди “тежио” 
је 1.030 тона, а бакар у концентрату 594 
тоне.

-Руду смо јануара откопавали са 
две етаже. Kомбиновали смо ону са 
530, где је садржај метала слабији, 
са рудом на коти 460, која је богатија 
бакром. Јаловну смо скидали исто са 
коте 530, а недавно смо почели радове 
и на 520, где очекујемо већу количи-
ну, али и добар садржај, такође. Убрзо 

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Сва четири нова 
тешка камиона од 240 тона имају исти 
задатак, на истој 440. рудничкој коти 
– да прошире север „Великог Kри-
веља“ и припреме захват за експло-
атацију руде, коју у овом тренутку 
„притиска“ 20 милиона тона јаловине.

-Нови камиони раде за будућ-
ност кривељског копа и само са те 
етаже одвозе по 40 хиљада тона јало-
вине дневно. План је да на северу до 
прве руде стигнемо наредне године, 
па је помоћ белих „новајлија“ у том 
смислу драгоцена. Kамионе, и нове 
и старе, материјалом синхронизова-
но „пуне“ два багера и већ наредног 
месеца спустићемо се на етажу 425. 
Посла има много, јер је и јаловина 
у том делу „тешка“ око 20 милиона 

тона, али ћемо, сигуран сам, бакар 
одатле почети да копамо 2022. годи-
не – каже управник кривељског копа 
Дејан Митић.

План је, додаје, да дневне ископи-
не на северу, које камиони сада одвозе 
на планир „Тодоров поток“, врло брзо 
достигну 50.000 тона.

Г. Тончев Василић

План је да у северном делу копа до прве руде стигнемо 2022. године, помоћ белих „новајлија“ ће у томе бити драгоцена, јер до тада одатле треба уклонити око 
20 милиона тона раскривке. Због тога су сва четири нова дампера на истом задатку, на коти 440, а њих и старе камионе материјалом синронизовано „пуне“ два 

багера, каже Дејан Митић

Шире коп ка северу, дневно скину 40 Шире коп ка северу, дневно скину 40 
хиљада тона јаловинехиљада тона јаловине

Нова четири камиона од 240 тона раде за будућност „Великог Kривеља“

四台240吨卡车为VK矿的未来作准备

日剥离量达4万吨，将矿区向北延伸
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-Истини за вољу, ради се стално и 
углавном, врло предано. На овај на-
чин су у минулом периоду санирани 
и решени неки велики и мањи про-
блеми, уклоњени бројни безбедносни 
ризици. Наш циљ је при том јасан, 
морамо учинити све за подизање ни-
воа безбедности, као и за бољу, ква-
литетнију заштиту животне средине. 
Желимо да отклонимо баш све ризи-
ке, а да би то постигли мораћемо да 
још много и квалитетно радимо, ко-
рак по корак, не посустајући - истиче 
мастер инжењер Иван Јевђић из Сек-
тора за безбедност Zijina. 

У Флотацији Бор гро  
проблема решили у првој 

половини јануара
Иван Јевђић нам је указао на низ 

проблема које су у радним јединицама 
већ отклонили, иако је рок 25. фебруар: 
- Ако кренемо од тога да је у “Јами”, 
односно у Флотацији Бор, последња 

прошлогодишња квартална контрола 
показала чак 40 скривених безбед-
носних ризика, са задовољством мо-
жемо да констатујемо да је већ у првој 
половини јануара половина укупног 
броја отклоњена захваљујући одго-
ворном приступу непосредно задуже-
них лица који су одговорни за своју 
област. Захваљујући њима врло брзо 
је на прописано место ускладиштен 
електромотор, затворени ормари, 
затегнута сајла, уклоњен непотребан 
материјал, ослобођен пролаз ради 
несметаног кретања запослених и 
простор приведен намени. Поставље-
ни су отвори, поклопци, подлоге, 
газишта, табле са упозорењима на 
пролазима, на местима где је потреб-
но појавиле заштитне ограде. Речју, 
урађено је толико тога, али има још 

посла. И зато, заједнички ћемо на-
стојати да се сви недостаци до по-
следњег отклоне.”

У РБМ-у филтража предњачи 
Да се у Руднику бакра Мајданпек 

пођеднако одговорно односе према са-
гледаним ризицима, најбоље потврђује 
пример погона Филтраже на који нам 
је указао Игор Младеновић, заменик 
руководиоца СБЗНР: - На улазу у обје-
кат филтраже било је видног цурења 
воде, због чега је наложена санација 
и усмеравање воде кроз цевовод, што 
је врло брзо учињено и спроведено 
у канал за филтрате. Поред тога, на 
примедбу везано за непрописно одло-
жен, отпадни материјал је уклоњен, а 
резервни делови пресложени, поред 
неких ситнијих послова, попут до-
раде заштитне ограде и заустављања 
цурења воде, носећи регали и кабло-
ви су очишћени од материјала, низак 
пролаз је означен адекватним упозо-

рењем, разврстани су резервни дело-
ви уз уклањање отпада, тако да сло-
бодно може да се каже, да су за само 
пар недеља отклоњене сви уочени 
проблем, а сам погон постао видљиво 
уређенији.

-Сами запослени у погону фил-
траже налазе интерес у функцио-
нално уређенијем и лепшем радном 
простору, тако да није било тешко да 
и сами, чим су се за то стекли усло-
ви, урадимо све оно што је потребно 
за безбеднији рад, а понешто за соп-
ствено окружење - потврдио нам је 
Дејан Вагнер, технички руководилац 
филтраже који је за већину поменутих 
послова био и одговорно лице. Он је 
додао да још има задатака за чију ре-
ализацију се још увек стварају услови, 
али да се показује и самоиницијатива, 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Упркос кон-
тинуираном и врло ангажованом раду 
на отклањању скривених недостатака 
и проблема везаних за заштиту живот-
не средине и екологију, за запослене у 
радним јединицама Serbia Zijin Copper 

још је пуно посла на путу за стварање 
потпуно безбедне радне и животне 
средине. Намерни да на том плану учи-
не нове кораке, и у најскорије време 
мораће да се ангажују на отклањању 
уочених проблема на које је сасвим 
конкретно указала редовна квартална 
инспекција Сектора за безбедност и 
Сектора заштите животне средине и 
екологије, спроведена крајем прошле 
године.

-Kако би се ојачала безбедност 
производње и заштита животне сре-
дине, у складу са захтевима наведе-
ним у Одлуци о спровођењу контроле 
на пољу безбедности и заштити жи-
вотне средине у четвртом кварталу 
прошле године, бројне службе у свим 
огранцима и радним целинама Serbia 
Zijin Copper добили су сасвим кон-
кретне задатке са циљем отклањања 
и пружања сугестија у вези са скри-
веним опасностима. Општа инспек-

ција о стању безбедности и заштити 
животне средине за четврти квартал 
2020. године, коју је обавила Kомпа-

Kвартална инспекција указала на 131 скривени недостатак у вези са безбедношћу и 51 проблем у вези са заштитом животне средине. - У највећем 
броју случајева, одговорни су без одлагања почели санацију и њихово уклањање. - У Сектору безбедне производње желе и раде на томе да се 
отклоне баш сви проблеми, како би безбедност била што већа, а животна средина заштићенија

Безбедно је     и лепшеБезбедно је     и лепше
Сектори БЗНР и заштите животне средине

安全生产部与环保部在各分公司执行季度安全环保大检查

安全第一、环境优美

нија током децембра, показала је 182 
безбедносна ризика у свим једини-
цама, а међу њима 131 скривени не-
достатак у вези са безбедношћу и 51 
проблем у вези са заштитом животне 
средине - кажу у Сектору за безбед-

ност и заштиту животне средине.
Општом провером безбедности 

запослени у ТИР-у добили су укупно 
28 задатака које треба да реше до 25. 
фебруара, запослени у “Заграђу” шест, 
на “Великом Kривељу” укупно 32, у 
“Јами” и борској Флотацији укупно 38, 
на површинском копу РБМ-а укупно 
14, а у флотацијском делу још 31, док 
је за “Kаменолом” прецизирано укупно 
осам, а за “Церово” 25 задатака. 

У Сектору безбедне производње 
наводе, да је од свих радних јединица 
затражено да наставе са акцијом от-
клањања скривених опасности, пола-
зећи од небезбедног понашања људи, 
небезбедног стања опреме, недостата-
ка у управљању и слично, као и да на 
време пронађу и према захтевима от-
клоне скривене опасности.

И док поједини, у складу са по-
знатом изреком, имају изговор и 
објашњење за уочене проблеме, већина 

других већ налази решење за санацију 
и отклањање конкретно наведених ри-
зика и проблема.

БЗНР/Екологија 安全生产与环保

Изнад улаза у погон Рафинације уклоњен лим који је висио и угрожавао безбедност

У борској Флотацији постављена је заштитна ограда око затезног бубња нове траке 

Израђен "кавез" за складиштење празних и пуних боца
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Безбедно је     и лепшеБезбедно је     и лепше
спровели кварталну инспекцију у свим ограницма

провизованим решењем прилазило 
возилима што је било несигурно по 
питању безбедности самих радника: 
- Сада је прилаз неупоредиво си-
гурнији, а рад запослених на пумпи 
безбеднији, што је посебно важно 
током неповољних временских при-
лика.“

Очекује се да још једна рампа буде 
направљена за потребе рада запос-
лених на Бензинској пумпи РБМ-а, 
како би истовремено могло да се точи 
гориво у два возила будући да пумпа 
има на располагању две точилице. 

-За њу ће бити неопходно да, 
најпре, стигне већ поручени мате-
ријал и неопходни алуминијумски 
профили, јер “рампу” чини клизна 
платформа која се извлачи са фикс-

ног дела и опремљена је оградом од 
посебног значаја за безбедност за-
послених - додаје Неђељко Чавић, 
наводећи да ће израду нове рампе за-
почети у најскорије време, односно, 
чим за то буду створени услови.

Да ће нове рампе бити од посеб-
ног значаја за подизање степена без-
бедности рада запослених, потврђује 
и Драгиша Анђелковић, руководи-
лац СБЗНР у Огранку РБМ, наводећи 
да ново решење одговара потребама 
запослених и са аспекта различитих 
висина на којима се налази резервоар 
на одређеним возилима.  

С. В.

РБМ. – Пошто је рампа на бензинској 
пумпи у Руднику бакра Мајданпек, уз 
коју је рад точилаца био сигуран, без-
бедан и лакши, непажњом закачена, 
дуго се чекало да се инсталира нова. 
Захваљујући чињеници да су вредни 
и врсни мајстори некадашњих Про-
изводних услуга, а сада фабрике ЕМО 
у огранку РБМ, конструисали, напра-
вили и монтирали нову, точење гори-
ва се опет обавља безбедно.

-Рампа за прилаз возилима због 
точења горива недостајала је овој 
пумпи. Захваљујући новој недавно 
постављеној, рад точилаца је неупо-
редиво лакши и безбеднији - каже 
Зоран Јанковић, пословођа пумпе за 
гориво у РБМ-у и додаје да се, док се 
на нову рампу чекало, изнуђеним им-

Уз већ монтирану, очекује се да ускоро запослени у сектору ЕМО огранка РБМ направе још једну рампу, уз коју ће гориво истовремено моћи да 
се точи у два возила 

Брига о безбедностиБрига о безбедности
Израђена рампа на бензинској пумпи РБМ-а

为RBM加油站建设斜坡道

保障安全

БЗНР/Екологија安全生产与环保

па се уређују радне просторије, чисте 
и припрема кречење. У филтражи се 
надају да ће се као и у другим радним 
јединицама послодавац побринути за 
обнову канцеларијског намештаја, што 
ће радни простор учинити угоднијим 
за рад, а радну атмосферу повољнијом. 

Повољнија ситуација и на 
копу “Велики Kривељ”

У Сектору за безбедност добили 
смо повољне податке који се односе 
и на површински коп “Велики Kри-
вељ”. Тамо су, поред осталог, уочене 
непрописно одложене боце и стара бу-
рад. Одговорнима није требало пуно 
времена да у направљен “кавез” за 

складиштење празних и пуних боца у 
складу са прописима, одложе боце, да 
боље спакују бурад и припреме их за 
уклањање са платоа. Још је мање вре-
мена било потребно да се небезбедан 

пролаз поред тракастог додавача, очи-
сти, учини безбедним, а уочени недо-
статак отклони.

ТИР континуирано ради 
на отклањању уочених 

недостатака
Топионица и рафинација су четвр-

том кварталном инспекцијом добили 
дужи списак задатака чијој су реа-
лизацији одмах приступили, па су се 
побринули да лим који је висио изнад 
улаза у рафинацију више не угрожава 
безбедност запослених, поједине старе 
табле упозорења заменили су новим, 
поставили су табле и траке упозорења 
на више места на којима их није било.

-У Фабрици сумпорне киселине, 
побринули су се да више недостата-
ка отклоне у најкраћем року - додаје 
Иван Јевђић и конкретизује: - Оштеће-
не табле упозорења замењене су но-

вим, формиран је хидрантски орман 
са свим потребним елементима, сани-
ран отвор на газишту, оспособљен си-
стем туша ради испирања у случајном 
додиру са киселином, а радило се и на 
решавању других уочених проблема.

Овде су, у складу са прописима, 
поставили табле са упозорењима од 
висећих леденица, хидрантско црево 
поставили у хидрантски орман, како 
би се користичо у складу са наменом, 
испумпали су воду и формирали дре-
нажни систем испод конструкције код 
ФСK, поставили недостајући део за-
штитне ограде. Уствари, урадили су 
доста тога што радни простор, али и 
пролазе чини безбеднијим.

Прилика је да поновимо, да се од 
свих радних јединица тражи да уче на 
својим и туђим грешкама, да анализи-

рају и донесу одлуке како да санирају 

скривене ризике и проблеме откривене 

током ове контроле. Потребно је да од-

говорни предузму ефикасне мере како 

би се подигла стопа санација пробле-

ма и ниво управљања безбедношћу на 

раду и заштите животне средине.

У предвиђеном року до 25. фебру-

ара, све радне јединице имају могућ-

ност да и преостале скривене ризике 

по безбедност и стање животне среди-

не уклоне и Сектору за безбедности и 

Сектору за заштиту животне средине 

и екологије доставе информацију о 

начину санације уочених проблема и 

скривених ризика. Поменути примери 

јасно говоре да сами запослени пуно 

тога могу учинити сами поштујући 

прописане мере и правила.  

Силвија Вукашиновић

У мајданпечкој Филтражи  очишћен материјал и уређени каблови и платформе

Иван Јевђић

Игор Младеновић
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да је одмах након рашчишћавања било 
уочљиво да је неопходна санација ревер-
зибилног транспортера Ц1, који одувек 
има популарни назив "хеликоптер". Ту је 
неопходно ојачање бетонског носећег сту-
ба и нове носеће конструкције која носи 
реверзибилни транспортер Ц1. Тај транс-
портер захтева замену новим, са јачом 
конструкцијом, јер је на отвореном про-
стору, па су га “зуб времена” и корозија 
оштетили у мери да је јефтиније, лакше и 
брже да се уради нови.

Иначе, санацију транспортера Ц1 ће 
урадити Огранак ЕМО.

- То, међутим, није једини посао 
који треба обавити да би поново покре-
нули ТС 2- каже Жељко Михајловић, 
задужен за послове изградње у Огранку 
РБМ: - Тренутно,  20-так радника је ан-
гажовано на рашчишћавању терена око 
ТС2, како би било уклоњено све оно што 
треба, а терен припремио за убацивање 
нове опреме. Чисте се Ц и Ф тракасти 
транспортери дужине хиљаду, односно 
1.500 метара, простор испред тунела и 
“хеликоптера”.

Списак оног шта треба обавити је дуг. 
Чланскасти додавач Х који храни трака-
сти транспортер Х јаловином треба да се 
замени новим виртационим додавачем 
који је већ набављен. Чланкасти додавач 
Ф који храни тракасти транспортер Ф 
рудом, такође, ће бити замењен новим ви-
брационим додавачем који је такође, до-

премљен. За њихову замену неопходно је 
рашчистити прилаз испред Ф тунела, ис-
пред транспортера Ц1 и створити услове 
да екипа ЕМО може да приступи демон-
тажи старих чланкастих додавача Х и Ф 

и монтажи нових вибрационих додавача. 
Kако је рашчишћавање материјала у току, 
очекује се брз завршетак тих радова.

Транспортни систем ТС2 неопходан 
је за рад како би се остварила  планира-
на производња од 11 милиона тона руде 
годишње и допремила додатна количи-
на руде од 2,5 милиона тона са Северног 
Ревира, будући да је Јужни ревир је већ  
пројектован за производњу од 8,5 милио-
на тона годишње.  

С. Вукашиновић

РБМ. – Рашчишћавањем терена око 
Транспортног система 2 у Руднику бакра 
Мајданпек почеле су припреме за оспо-
собљавање, односно, поновно покретање 
система тракастих транспортера који није 
у функцији од новембра 2013.године, када 
је са Северног ревира измештена при-
марна дробилица. Транспортни систем 2 
имао је посебан значај за производњу на 
Северном ревиру будући да је био у функ-
цији транспорта руде и дела јаловине са 
површинског копа “Северни ревир”. Ра-
дио је, међутим, уз прекиде, јер помену-
та седам година дуга пауза није једина за 
ТС2. Он, наиме, по речима упућених није 
радио ни у периоду од 2002. до 2009.годи-
не када је ревитализован и оспособљен за 
петогодишњи рад.

Транспортни систем 2 није у функцији од новембра 2013. године, а има посебан значај за производњу на Северном ревиру, јер се њим транспортује руда и део 
јаловине. - Након рашчишћавања терена и уклањања дотрајале, уследиће уградња и монтажа нове опреме, а списак предстојећих задатака није мали

Рашчишћавање, санација и замена опреме Рашчишћавање, санација и замена опреме 
Припрема за оспособљавање Транспортног система 2 у Мајданпеку

筹划MS矿2号运输系统的再次启用工作

对老旧设备进行清理、维修和更换

За поновно 
покретање произ-
водње на Северном 
ревиру набавље-
на је нова чељус-
на дробилица 
Ц150 произвођача 
“Metso minerals” 
која је у делови-
ма већ стигла у 
Мајданпек. Међу-
тим, за транспорт 
руде и дела јало-
вине са Површин-
ског копа Северни 
Ревир, поред њене 
уградње неопходно 

је и ревитализовати и тракасте транспор-
тере у саставу ТС2.

Од Светомира Мустецића који је до 
недавно водио те послове, сазнали смо да 
је планирана набавка нових погонских 
група за сваки понаособ транспортни 
систем као и нових бубњева и пресипних 
места(сипки), те нове транспортне траке 
и нове повратне и носеће ролне.

- Сама челична конструкција транс-
портера биће прегледана и испитана да 
би након тога било одлучено да ли ће и 
у ком обиму бити замењена новом а у 
ком обиму задрзати стара са задатком 
да транспортери на ТС2 буду сигурни 
за беспрекоран рад у наредних 20 годи-
на -  објаснио нам је Мустецић додајући 

додаје да замена тракастог транспортера 
није могла да буде обављена приликом 
новембарског померања одлагача, јер су 
том приликом бравари имали пуне руке 
посла са надгледањем шина на које је ос-
лоњена трака 2506 и по којима иду прето-
варна колица, а требало је и да припреме 

окретну станицу, Ц станицу за померање, 
тако да је то остављено за другу прилику, 
а она је пронађена половином јануара. 
Извесно је да ће за рад ТС1 пуним капа-
цитетом морати да се одради још понеш-
то у најскорије време. У плану је, наиме, 

да се крајем месеца јануара започне и оба-
ви ремонт дробилице, да се замене облога 
статора и облага ротора, а све са циљем 
да гранулат буде што ситнији и као такав 
“чува” траке од оштећења. Наравно, са 
јасним циљем да траке дуже буду у функ-
цији и - трају.

Дробилице су стратешки важна тачка 
на Фази 1 транспортног система. Пред-
стављају битну карику у систему за оства-
рење амбициозних планова производње 
на Површинском копу, јер је услов за 
остварење планова на ископинама функ-
ционисања ТС 1 за јаловину пуним капа-
цитетом. Ремонт неће условити застој у 
функционисању транспортног система, 
јер ће док се на једној ради, функциони-
сати друга дробилица. Њихов ремонт по-
стаје периодична међу радним обавезама 
задужених за одржавање ТС-а. Додуше, 
када за то има могућности, у испомоћ при-
скоче и колеге из других производних це-
лина, а све са циљем да се посао обави ква-
литетно, али и у најкраћем могућем року.  

С. Вукашиновић

РБМ. – Половином јануара, прецизније 
током све три смене 14. јануара и током 
прве смене наредног дана, запослени на 
одржавању Транспортног система за јало-
вину на Површинском копу Рудника ба-
кра Мајданпек заменили су транспортне 
траке на позицији Т2507. Тиме је оснаже-
на “жила куцавица” укупног рада на По-
вршинском копу без које мајданпечки ру-
дари не могу да остваре зацртане планове 
на раскривању рудних лежишта.

- Трака је морала бити замењена због 
дотрајалости. Осим тога, претила је и 
опасност од настанка хаварије уколико 
се не уради замена. Посао је одрађен по 
изузетно тешким временским условима, 
када је температура била у минусу и са 

Транспортни систем за јаловину у Руднику бакра Мајданпек представља “жилу куцавицу” за рад комплетног рудника будући да омогућава убрзано раскри-
вање рудних лежишта.- Без рада ТС 1 пуним капацитетом не може се рачунати на остварење плана на укупним ископинама

Следи ремонт дробилицеСледи ремонт дробилице
У РБМ-у замењене транспортне траке система за јаловину

完成RBM尾矿运输系统皮带更换工作 

下一步将检修碎矿系统
обилним снежним падавинама које су 
нам задавале велике муке - каже Милош 
Поповић, технички руководилац ТС1: - 
Посао је, ипак, обављен у договореном 
временском року без кашњења. Осим 
замене траке током застоја извршени 
су и други послови на одржавању пого-
на како би након старта рад погона био 
што стабилнији.

Kао и обично, током застоја због 
једног великог посла, запослени на одр-
жавању ТС 1 настоје да обаве и низ дру-
гих, само по обиму мањих послова. Реч 
је о онима који на одређени начин пред-
стављају превентивно одржавање и бла-
говремене интервенције на систему, а за-
послени их називају “затезањем” линије 
транспорта.

- Тако је било и овом приликом. 
Поред поменутог посла, замењене су 
дотрајале ролне на одлагачу, санира-
на су оштећена места на траци 2504, 
обављено чишћење погона од расутог 
материјала и одрађена замена запти-
вача на редукторима за погон траке 
2506 - објашњава Небојша Стојановић, 
заменик руководиоца Огранка РБМ и 
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брим припремама и пуној одговорно-
сти протекао без проблема и застоја. 
Истакла је, говорећи о прве три недеље 
јануара да се Флотација држала плана 
прераде, да је производња показала ста-
билност упркос изузетно влажној руди 
у једном делу месеца, па и слабом садр-
жају, те да у преради до пет одсто може 
да се надокнади нижи улаз на бакру, док 
коначан резултат ипак много више зави-
си од карактеристика руде која се испо-
ручује са површинског копа: - Спремни 
смо да на промене на улазу реагујемо, 
о чему сведочи и искоришћење које 
је ишло и преко 90 одсто, као и одли-
чан квалитет концентрата. Међутим, 
хаварија која се догодила 23. јануара, 
мањи пожар због застарелости дела 
електро постројења на терцијарном 
дробљењу, условила је застој од 30-так 
сати у погону Дробљења и одразила на 
рад флотације. Омела нас је и привре-
мено зауставила у снажном замаху да 
свим снагама достинемо практично 
неостварив план. Врло брзо смо се кон-

солидовали, па покушавамо да у свет-
лу проширења капацитета, пуштања 
у рад нове флотације, санирамо и ту 

линију на преради руде, како би се по-
бринули да се такве ствари више не би 
дешавале. 

Јелена Ђурић још додаје да упоредо 
са производњом, јача и брига о безбедно-

сти, а због ње и око обавеза које условља-
вају зимске временске не-прилике. При 
том, упркос никад већим производним 
обавезама које мајданпечке флотере 
очекују и наредних месеци, прате се и са 
доста успеха спроводе мере превенције 
против епидемије COVID-19.

-Јануар је у РБМ-у већ годинама 
тежак месец, због услова у којима се 
производња одвија, као и бројних само 
наизглед успутних, а заправо врло важ-
них послова којима се подиже безбед-
ност људи и опреме, те штити имовина 
Kомпаније - оцењује Бранислав Томић, 
руководилац Огранка РБМ: - То је дуг 
месец у којем су и изненађења могућа. 
Једно крајње непријатно било је 23. ја-
нуара у другој смени када су у погону 
рудног дробљења изгореле инстала-
ције. Тај застој на дробљењу је већ по-
сле 20-так сати зауставио Флотацију 
која је остала без руде, што само говори 
да је за сигурност производње неоп-
ходно да бункери флотације буду пуни, 
а опуштања једноставно не сме бити 
ни на једној позицији. Са подизањем 
производње, морамо подизати и сте-
пен одговорности на сваком месту. А 
баш велику одговорност вредну похва-
ле, показали су електричари из погона 
Дробљења, али и Флотације који су се у 
најкраћем року одазвали и све учини-
ли да што пре отклоне поменути квар.  

Оно што је такође, важно, а помиње 
се спорадично је видљив рад на уређењу 
простора и побољшању радних услова, 
превентивни рад на одбрани од попла-
ва, реализована обука за дизаличаре, 
обављене припреме за предстојећу про-
веру нових камиона, багера и дизалице, 
а веома одговорно су се примењивале и 
прописане и предложене мере превен-

ције у борби против ширења епидемије 
COVID-19. Због тога, ни на том плану, 
резултати нису изостали..  

Силвија Вукашиновић

РБМ. – Јануарску производњу у Руднику 
бакра Мајданпек обележио је велики на-
пор да се добар рад у пуном капацитету 
на комплетној линији производње кру-
нише испуњењем плана, те надокнади 
подбачај условљен изостанком очеки-
ваног садржаја у ископаној руди током 
прве две декаде јануара, а онда. Због тога, 
у други план је пало велико ангажовање 
и исказана пуна одговорност запослених 
захваљујући којима је ублажен и мини-
мализиран негативан утицај променљи-
вих временских услова на рад и на По-
вршинском копу и у Флотацији РБМ-а.

Према подацима службе припреме 
Површинског копа РБМ-а за 28 дана ја-
нуара са 3,187 милиона тона укупних ис-
копина, план је остварен са 98,89 одсто. 
При том, са раскривањем није било про-
блема, јаловина је ископавана по плану. 
На руди, план је у посматраном периоду 
реализован са око 93 одсто. До Флота-
ције је стигло са 525.429 хиљада тона, 
97 одсто планиране количине руде, али 
је, на жалост, просечан садржај бакра 
у руди за око 14,5 одсто био испод пла-
нираног, а резултат са 1.593 тоне бакра у 
концентрату тек 88,21 одсто планираног 
за јануар, уз одличан са 20,14 прекоплан-
ски квалитет концентрата и још боље 
искоришћење од 89,25 одсто, односно, 
за скоро 1,4 одсто изнад плана. При том, 
резултати су на злату пратили остварење 
на бакру, док су на сребру значајно пре-
машили плански задатак. 

-Са тренутних око 98-99 одсто 
остварења плана на укупним ископи-
нама, до краја месеца требало би да 
план у потпуности остваримо. Про-
блем ће можда само бити око садржаја 
руде, јер се испоставило да је у ископа-
ној садржај био битно сиромашнији 
од очекиваног - рекао нам је Горан Ре-
пеђић, заменик руководиоца Површин-
ског копа за производњу: - Ту смо у по-
следњој декади јануара предузели низ 
покушаја у намери да садржај побољ-
шамо на просечних око 0,4 одсто. Са-
свим конкретно, такав садржај би тре-
бало да добијемо уласком багера ПЦ 4 
са етаже 170 на 155-ту етажу. Са истим 

За 28 дана јануара са 3,187 милиона тона укупних ископина, план је остварен са 98,89 одсто. - У Флотацији, уз велике проблеме са слабијим садржајем бакра у 
испорученој руди, за 28 дана јануара произведено 1.593 тоне бакра у концентрату, одличног квалитета и са још бољим искоришћењем, иако су у једном делу 
месеца имали проблем влажне руде. - Реализација јануарског плана била би боља да проблем са дотрајалим инсталацијама на дробљењу није зауставио 
прераду на неких 30-так сати

Шифра за остварење плана - садржајШифра за остварење плана - садржај
Добри јануарски резултати у Руднику под Старицом

Starica山下矿区一月份产量良好

高品位铜矿助力生产

циљем, да у мери у којој је то могуће 
поправимо јануарски резултат, већ смо 
започели утовар руде са Чока Мускала, 
што би такође, требало да има позити-
ван утицај на средњи садржај руде.

Kада је реч о механизацији, располо-
живост је повољна. Kод утоварне, крајем 
месеца ван строја био је само ОK багер 
(због бустера за отварање кашике), док 
су свих пет ПЦ и “Liebherr” багер као и 
четири “Волвоа” у функцији. И транс-
портна механизација је доста добра, 
каже Репеђић, наводећи да се на дневном 
нивоу излазност ослања на просечних 
26 до29 возила, при чему 24-25 “белаза” 
и три нова “терекс”, односно НТЕ 240 
камиона: - “Tonly” камиони се користе 
само за рад око “Волвоа” на Чока Му-
скалу. У раду је до 10 камиона, с тим 
што код кинеских колега ради пет, а 
код нас до пет. Међутим, када је лоше 
време, а пут клизав и блатњав, “tonly” 
камионе заустављамо због безбедно-
сти.

На другој страни, Флотација је до-
била битку са ниским температурама 
и мразом који су увек претња бројним 
осетљивим тачкама за опрему и инста-
лације на јако дугој линији прераде.  

Јелена Ђурић, руководилац Фло-
тације РБМ-а је с тим у вези, посебно 
нагласила да је период веома ниских 
температуре које су се на језеру и јало-
вишту спуштале и до минус 15 и минус 
18 степени Целзијуса, захваљујући до-
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ства: - Kада имате све на једном месту, веома 
лако се можете снаћи и завршити одређене 
радне обавезе брже и лакше. Јер, нема непо-
требних папира пошто је документ везан са 
корисником, а онај ко припрема документ је 
дужан само да зна коме га даље прослеђује.

Систем аутоматизације канцеларијског 
пословања садржи одређене додатне могућ-
ности  које запосленима битно олакшавају 
и рад чине квалитетнијим, а које ће већина 
откривати и додатно упознавати током ко-
ришћења: - Да, то су опције, као што су под-
сетници и задаци које морамо да обавимо, 
на које нас систем подсећа и на одређени 
начин алармира. Kада се додају и извештаји 
добијамо комплетну базу података која нам 
је потребна за рад.

Иван Недељковић још каже да је елики 
проблем за имплементацију оваквих система 
приступ рачунару, будући да су у Транспорту 
сектори одвојени, па је потребно имати рачу-
нар за сваког руководиоца, посебно. Такође, 
није неважно што је просек старости у пого-
ну 55 година и старосна структура на горњој 
граници, а посебно што људи који су на тим 
позицијама не познају рад на рачунару: - Ми 
смо задали себи циљ, да би се ослободили 
папира и сувишне докуметације која пред-
ставља трошак и заузима простор, да овај 
систем потпуно применимо у свом раду у 
најкраћем могућем року. Наравно, за то ће 
бити потребно организовати одређене ви-
дове додатне обуке наших запослених, па 
ћемо после тога видети колико све може 
боље да функционише.

У Транспорту ТИР-а се надају да ће овај 
систем сви упосленици у Serbia Zijin Copper  
у потпуности примењивати, да застоја неће 
бити ни у једном сектору, па да ни налози ни 
захтеви неће чекати на реализацију.  

С. Вукашиновић

Увођења ОА система ће у великој мери да олакша комуникацију и скрати вре-
ме које се губило приликом доставе документације, каже Иван Недељковић. - 
Себи су задали себи циљ да овај систем потпуно примене у најкраћем могућем 
року. - За одређени број радника биће неопходно да се организују додатне 
обуке

Ефикаснији рад уз бржу Ефикаснији рад уз бржу 
и бољу комуникацијуи бољу комуникацију

Имплементација ОА система у Транспорту ТИР-а

ТРАНСПОРТ. – Са циљем да се побољша 
ефикасност рада, смање  административни 
трошкови и изгради компанија са информа-
ционо-економичном структуром, сви секто-
ри и огранци Serbia Zijin Copper  од почетка 
ове године имају обавезу да имплементирају 
Одлуку о пуној примени система аутоматиза-
ције канцеларијског пословања. Очекује се да 
у потпуности успоставе систем аутоматиза-
ције канцеларијског пословања, јер престаје 
одобравање процеса у штампаном облику. 
Прелазак на ОА систем пословања, до чијег 
је увођења дошло у току прошле године, у 
Транспорту, радној јединици ТИР-а, дочекан 
је са одобравањем. 

-Увођење ОА система ће у великој мери 
да олакша комуникацију и скрати време 
које се губило приликом доставе докумен-
тације - каже Иван Недељковић, управник 
Транспорта ТИР-а:- Убрзаће процес рада 
и имаћемо бољу и бржу комуникацију са 
пословодством,  комерцијалом и марке-
тингом. Овај систем ће у великој мери да 
доведе до прегледнијег и лакшег присту-
па документацији која је потребна. Веома 
добра ствар је што је повезан са модулом 
електронске поште у систему, па у сваком 
тренутку може да се прати више ствари у 
исто време.

ОА систем има имплементирано све што 
је потребно једном раднику. Ту су сва оба-
вештења, сва правила и процедуре, сва упут-

Стандарди 制度完善

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек почетак 
године протиче у знаку имплементације ком-
панијске Одлуке о примени система аутомати-
зације канцеларијског пословања. ОА систем 
омогућава канцеларијско пословање без папи-
ра, па је Kомпанија одлучила да ову платформу 
имплементира у циљу ефикасније дигитали-
зације, информатизације и обавештавања, али 
и смањења административних трошкова и из-
градње информационо-економичне структуре.

Представници ИТ сектора у РБМ-у увели-
ко креирају корисничке налоге за све запослене 
који би, у складу са природом њиховог посла, 
требало да их имају, а утврђује се и „пут“ који 

SERBIA ZIJIN COPPPER/IMS. – Ради импле-
ментације Система менаџмента безбедношћу 
информација (ISMS), који све више органи-
зација примењује  као део своје стратегије 
управљања ризиком, а према захтевима стан-
дарда ISO/IEC 27001:2013, као интегралног 
дела већ постојећег лнтегрисаног система 
менаџмента (ИМС) у Serbia Zijin Copper , 
на основу покренуте Иницијативе среди-
ном прошле године за усвајање пројекта 
за "имплементацију захтева стандарда ISO 
27001:2013 у документацију и потребних 
обука за примену у пракси" именован је рад-
ни тим. На његовом челу је руководилац ИТ 
сектора Xiaodong Xu, одговоран за  пројекте 
у ИТ сектору, Горан Видовић, заменик ме-
наџера за системско одржавање, а за пружање 
консултантских услуга- ангажован је ТЕKОН 
техноконсалтинг Београд .

Славиша Буђелан, руководилац службе 
за ИМС подсећа да Интегрисани систем ме-
наџмента чине системи QMS, EMS и OHSMS,( 
системи који управљају производним проце-
сима, заштитом животне средине и безбедно-
шћу и здрављем на раду ) имплементирани 
према захтевима стандарда ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 иISO 45001:2018 као и Акт о 
безбедности ИKТ система од посебног зна-
чаја, који је у примени од краја 2019.године. 

Према усвојеном гантограму (графич-
ком приказу) активности за реализацију овог 
пројекта, након завршеног усаглашавања зав-

Kориснички налози биће креирани за све оне чији је посао везан за рачунар, а први су их добили запослени који су уско повезани са набавком, каже Данијел 
Стојановић. – Поред упутства за коришћење ОА платформе, за запослене ће бити организована и обука зарад лакше употребе овог система

Kроз 11 нових процедура. пет заједничких упутстава као и више пратећих 
записа, дефинисана су права и обавезе сваког запосленог у компанији у вези 
управљања безбедношћу информација. – Након интерне провере функци-
онисања система ISO 27001:2013 крајем јануара, у марту следи спровођење 
планиране сертификационе провере од стране сертификационог тела, ради 
утврђивања обима функционисања система

Почела примена ОА платформеПочела примена ОА платформе

Спроведена обука за Спроведена обука за 
интерне проверавачеинтерне провераваче

Имплементација система за аутоматизацију канцеларијског пословања у Мајданпеку

Служба ИМС уводи Систем менаџмента безбедношћу информација

MS矿应用自动化办公系统

综合管理系统处导入信息安全管理系统 冶炼厂运输车间启用OA系统

启用OA平台办公

 培训内部审核人员 高效沟通提高工作效率

би свако требало да прође у вези одобравања 
документа или налога за набавку.

-Почели смо од места где су кориснички 
налози за употребу ОА платформе најпотреб-
нији, па су их међу првима добили запослени 
који су уско повезани са набавком – каже про-
грамер у мајданпечкој Служби ЕРЦ-а, мастер 
софтверског инжењеринга Данијел Стојано-
вић. Он додаје и да ће врло брзо налози бити 
креирани за све оне чији је посао везан за ра-
чунар.

У РБМ-у углавном располажу довољним 
бројем компјутера, па Стојановић каже да за 
сада, упркос чињеници да у последњих неколи-
ко месеци није било посебне набавке, око тога 

ршена је неопходна документација саставље-
на од 11 нових процедура и пет заједничких 
упутстава као и више пратећих записа. Њима 
се дефинишу права и обавезе сваког запосле-
ног у компанији у вези управљања безбедно-
шћу информација. 

Приводећи крају активности на реа-
лизацији овог пројекта, у пар последњих 
дана прошле године, спроведена је обука 
кадрова Serbia Zijin Copper  доо за Интерне 
провераваче система менаџмента безбедно-
шћу информација (ISMS) према захтевима 
стандарда ISO/IEC 27001:2013 и СРПС ISO 
19011:2018-стандарда по коме се врше про-
вере. Актуелни услови са епидемијом COVID 
19 вируса у компанији условили су да се наве-
дена обука реализује у виду он лине обуке уз 
поштовање свих мера предострожности. Она 
је реализована са предавачем др Миодрагом 
Вуковићем, из Буреау Веритас доо Београд, 
групације која слови за глобалног лидера у 
испитивању, инспекцији и сертификацији. 
Успешно је похађало 11 полазника из свих 
делова компаније уз поделу пратеће литера-
туре.

„Ради привођења крају имплементације 
стандарда ISO 27001:2013 у нашој компанији 
наредне активности на пројекту су подела 
усаглашене и верификоване документације 
корисницима ради примене преко ОА си-
стема, затим, спровођење планиране Ин-
терне провере функционисања система ISO 
27001:2013 у нашој компанији за крај јануара 
2021.године и спровођење планиране серти-
фикационе провере од стране сертифика-
ционог тела, ради утврђивања обима функ-
ционисања система ISO 27001:2013 у нашој 
компанији, за крај марта 2021. Године”, - на-
води Славиша Буђелан додајући да се  након 
тога очекује добијање важећег сертификата, 
четвртог у систему ИМС-а у компанији.  

С. Вукашиновић

нема проблема. Поједини рачунари су серви-
сирани, а неколицина старих је оспособљена за 
рад у производњи. – Проблем је што они који 
треба да их користе, у томе нису баш вични, 
што због година, што због раније створених 
навика. Због тога ћемо, иако је већ израђено 
упутство за коришћење ОА платформе, за 
такве запослене организовати додатне обуке 
које ће им олакшати употребу овог система.

По завршетку израде корисничких налога 
за све секторске и фабричке целине огранка, 
које су повезане са набавком, Данијел Стојано-
вић и његов колега Liangyou Feng планирају да 
„повежу“ и финансијске службе, а потом и све 
остале.

Запослени у производним деловима 
мајданпечког рудника досад нису баш много 
користили компјутере, а да ли ће се ту нешто 
променити зависи много од управника погона 
који треба да кажу ко све треба да има приступ 
рачунару и овој платформи. 

-Веома је важно то што запослени ову про-
мену прихватају добро. Треба уредити „пут“ 
одобравања и потписивања докумената, али 
у суштини систем није много захтеван и треба 
му само прилагодити организациону структу-
ру. Нема разлога да се то не обави брзо и на нај-
бољи могући начин – наводи Стојановић.  

С. Вукашиновић

Иван Недељковић
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наводи у 2020. години постигнут је добар ква-
литет будући да је у проценту од чак 85,76 од-
сто био за пољопривредне сврхе: - У протеклој 
години, без обзира на свакодневно суочавање 
са проблемима који су поред осталог везани 
за старост фабрике, у којој је производња 
почела пре безмало четири деценије, улагали 
смо максималне напоре да их превазиђемо и 
остваримо добре производне резултате. Оспо-
собљавање расхладног система је знатно ути-
цало на повећање технолошког искоришћења.

Снежана Станчић подсећа да је у јулу 
прошле године, у склопу погона Електролиза, 
почело са радом  ново постројење за прераду 
отпадних вода укључујући и воде из погона за 
производњу бакарсулфата, тако да су смањени 
губици на бакру на нивоу комплетне Електро-
лизе.

Није неважно ни то што се у јеку пандемије 
COVID-19, производња у овој радној јединици 

одвијала несметано. Све препоручене и пропи-
сане превентивне мере заштите у борби против 
корона вируса, поштују се доследно, па до ових 
дана није било регистрованих случаја заразе: - 
Постоји апсолутна свест запослених о томе да 
ревносном применом мера заштите штитимо 
своје и здравље ближњих, али и бринемо о 
континуитету производње - каже Снежа-
на Станчић и везано за годину којој још увек 
бројимо прве дане истиче: - Надамо се да ће 
2021. година бити још боља, да ће бити довољ-
но сировине, да ће продуктивност бити већа, 
да ћемо одржати квалитет нашег производа и 
успети да пласирамо целокупну произведену 
количину.

Током прошле године, продато је 996,525 
тона бакар-сулфата. Око пласмана се и ове го-
дине не назиру проблеми, јер постоји интересо-
вање тржишта. 

Силвија Вукашиновић

ТИР. – Погон за производњу бакар-сулфата, 
који послује у оквиру ТИР-а, бави се третманом 
отпадних раствора и има посебан значај и са 
економског и са еколошког аспекта, а у прошлој 
години је производњом од 1.071,5 тона остварио 
солидан резултат. Само недостатак основне си-
ровине, спречио је њених 20-так вредних упос-
леника да годишњи план у потпуности остваре. 
Kако немају велике трошкове пословања, јер по-
лазну сировину не купују, не додају хемикалије, 
користе отпадне воде и кроз затворен систем 
усмеравају их на пречишћавање, а у принципу 
имају и пласман производа, док на другој стра-
ни, коришћењем отпадних раствора спречавају 
њихово бацање, њихови резултати имају посеб-
ну важност.

-Недостатак полазне сировине је условио 
застој у процесу производње у трајању од око 
80 дана, али не у континуитету - објаснила нам 
је Снежана Станчић, руководилац радне једи-

У прошлој години производњом од 1.071,5 тона бакар-сулфата остварили су солидан резултат, имајући у виду да је за планирани учинак недостајала је полазна сировина. - Пласман обезбеђен 

Погон за производњу плавог камена ради као Погон за производњу плавог камена ради као 
еколошка фабрикаеколошка фабрика

Радна јединица за производњу бакар-сулфата у ТИР-у:

冶炼厂硫酸铜生产车间：

“蓝石厂”环保运行
нице у којој се третирају отпадни раствори из 
Електролизиних погона за производњу катод-
ног бакра и за производњу племенитих метала, 
прецизирајући да се после више краћих, баш 
одужио целомесечни новембарски застој, али да 
и за то време радници нису седели „скрштених 
руку“ већ били на испомоћи, у другим погонима 
ТИР-а: - Само полазна сировина је недостаја-
ла за  остварење годишњег плана од 1.200 тона 
плавог камена. Наша је тежња да достигнемо 
резултате постигнуте у 2018. години када је 
остварена рекордна производња од 1.300,5 
тона и пласман од завидних 1.332,650 тона ба-
кар-сулфата.

Те године, у јануару остварена је и рекордна 
месечна производња од преко 146 тона најпопу-
ларније бакарне соли. 

Међутим, и прошлогодишњим резулта-
тима се не може пуно приговарати, посебно са 
аспекта  квалитета. Јер, како Снежана Станчић 

од 9.000 тона, а разлог је просечни садржај бакра 
у шаржи коју је Топионица прерађивала од 19,1 
проценат. Тај мањак од једног процента у укуп-
ној шаржи, на тако велику количину бакра није 
могао да надомести ни добар рад топионице.”

Такође, додаје Тодоровић, Топионица није 
имала на располагању довољне количине хладног 
материјала из увоза који се претапа током рада 
конвертора, што је још један разлог због којег неће 
испунити план на анодном бакру: - Треба рећи да 
је трећа седмица јануара, од 17.до 23., била један 
веома сложен период у раду топионичких агре-
гата због тога што је шаржа која је прерађивана 
била веома влажна, опасна, због атмосферских 
утицаја и проблема у раду флотације у Великом 
Kривељу. Садржај влаге у шаржи која се пре-
рађује био је повећан толико да је Топионица 
оборила просечни капацитет часовне прераде 
на 40 тона по сату, а самим тим није било довољ-
не количине бакра ни за одвијање процеса, нити 
довољне количине бакаренца за претапање 
хладног материјала током рада конвертора.”

Но, и поред ових проблема, са влажном 
шаржом, топионичари успешно излазе на крај 
са тешкоћама које им онемогућавају остварење 
планираних резултата, тако да је очекивана јану-
арска производња нешто изнад 9.000 тона анодног 
бакра. 

Фабрика сумпорне киселине радила је добро, 
а како је технолошки ослоњена на рад Топиони-
це,  добар рад топионице условљава и добар рад 
ове фабрике. Просечна дневна производња је око 
1.100 тона, а очекивана месечна око 35 хиљада 
тона монохидрата доброг квалитета. Тренутне 
залихе сумпорне киселине на складиштима су 
око 11.000 тона. Отпрема сумпорне киселине за 
складиште иде добро, а главни купци су “Елик-
сир” из Прахова и страни купци. Производња је 
стабилна, нормативи у граници контролисаних 
и прихватљивих вредности, а киселина се због 
доброг квалитета вишенаменски користи за даљу 
производњу.

У погону Електролизе за 25 дана јануара про-
изведено је 5.768 тона катодног бакра. Просечни 

дневни улаз анодног бакра је 250 тона, тренутни 
проценат ретура око 19, у раду је 700 електроли-
тичких ћелија, а залиха ретура у Електролизи 
била јеи 140 тона. Производња катодног бакра је 
стабилна, квалитет добар, мада због одређених 
услова има повремено проблема са утоваром и 
транспортом катодног бакра из круга ТИР-а, који 
се већим ангажовањем радника Електролизе и 
Транспорта, решавају. Треба свакако поменути да 
је произведено и 106 тона бакар сулфата, односно, 
плавог камена, који се користи у пољопривредној 
производњи.

Златара,односно, погон за производњу пле-
менитих метала, ради добро о чему сведочи чиње-
ница да, иако је тек стартовала након генералног 
ремонта, успева да оствари планирану произ-
водњу на месечном нивоу. Производи су и даље 
тражени, а осим тога, није било примедби на ква-
литет злата, сребра и осталих племенитих метала, 
платине и паладијума који се производе у Бору.

Погон Транспорт ослоњен је на друмски и же-
лезнички саобраћај. Друмски се базира на превозу 
концентрата, као и превозу кварца и кречњака за 
погоне Zijinа. Друмски транспорт функционише 
без проблема, а проблем постоји са железничким 
транспортом и огледа у дотрајалој опреми. Према 
очекивањима, проблем дотрајалих железничких 
локомотива у погонима ТИР-а би требало да буде 
решен у овој и наредној години,

Извештај о производном учинку ТИР-а је 
некомплетан без информација из старе енергане. 
Тамо оба котла, иако су стари више од 50 година, 
захваљујући добром одржавању раде и обезбеђују 
довољне количине паре за рад Електролизе  и за 
грејање погона ТИР-а. Kако је њима поверено и 
управљање водотоком и акумулацијом Борско 
језеро, а ниво акумулације у језеру је 2,5 метара 
испод тачке прелива (због чега су већ биле акти-
виране пумпне станице на Бељевинској реци и 
упумпавале воду), корисници индустријске воде 
позвани су да је рационално користе и контроли-
шу потрошњу.

Силвија Вукашиновић

ТИР. – Почетак године у ТИР-у, протекао је у 
знаку добре организације, бриге о безбедности, 
ангажованог рада и доброг управљања ресурсима 
који на жалост, нису били довољни да се у свим 
елементима достигну плански захтеви. Радило се, 
међутим, веома добро уз пуно пажње контроли 
аерозагађења како на мерним станицама не би 
било повећаних ни дневних ни часовних еми-
сија сумпордиоксида. И не само то, пуно пажње 
посвећено је поштовању свих мера превенције и 
заштите запослених у борби са корона вирусом. А 
због честих снежних падавина, некако подразуме-
вајућих за јануар, сви радници погона били су ан-
гажовани, поред редовних обавеза у производњи, 
на чишћењу и изради безбедних стаза и путева за 
кретање запослених, елиминушући тако услове 
у којима долази до великог броја повреда услед 
проклизања и падова, али и због некоришћења 
адекватних личних заштитних средстава, пре све-
га, обуће.

За 25 дана јануара примљено је укупно 755 
тона концентрата бакра из “Јаме”, 8.609 тона из 
Рудника “Велики Kривељ”, 4350 тона концентрата 
из “Церова” и 7280 тона концентрата из Рудника 
бакра Мајданпек, тако да је укупно стигло 20.994 
тоне домаћих концентрата, а поред тога, још 5.807 
тона увозног. Стигло је и 1.564 тоне концентрата 
шљаке и 3.303 тоне хладног материјала. У примље-
ној количини концентрата из домаћих рудника 
било је 3.580 тона “црвеног метала” у концентрату, 
а  из увоза још 1.081 тона бакра у концентрату.

ВISOко временско искоришћење топионичких агрегата од 97 одсто говори да су сви параметри рада топионице били добро прилагођени и да се топионицом добро управљало. 
- Упркос добром раду, због ниског садржаја бакра у концентрату и мање увозног хладног материјала, очекивана производња у јануару око 9.000 тона анодног бакра. - У Елек-
тролизи за 25 дана јануара произведено 5.768 тона катодног бакра. - Добра производња у Фабрици сумпорне киселине, добра и у погону за производњу племенитих метала

Топиничари спремни за нове планске задаткеТопиничари спремни за нове планске задатке
Јануарска производња металурга у знаку доброг ритма топионице

熔炼厂一月份生产势头良好

生产工作旗开得胜

“У истом временском периоду, у ТИР-у 
прерађено је укупно 33.135 тона шарже. При 
том, треба рећи да је Топионица забележила 
временско искоришћење од 97 процената, јер је 
за 25 дана имала укупно 16 сати застоја од којих 
је најдужи био непланирани застој због сана-
ције траке која се налази у филтеру иза котла 
флеш пећи,”-  коментарише јануарске резултате 
топионичара Бобан Тодоровић, заменик руко-
водиоца Огранка ТИР за производњу додајући 
да је у поменутој количини шарже од 33.135 тона 
садржана и прерада преко флеш пећи од 31 до 37 
тона кварца, 2.807 тона хладног материјала, 2.500 
тона је концентрат добијен из шљаке, 4.731 тона је 
концентрат из увоза, а преостали концентрати су 
из Мајданпека, Јаме и Флотације “Велики Kривељ” 
: - ВISOко временско искоришћење говори да су 
сви параметри рада топионице били добро при-
лагођени и да се топионицом добро управљало у 
претходном периоду. Просечни садржај бакра у 
бакренцу са којим је топионица радила био је 57 
процената, а квалитет шљаке из флеш пећи 1,20 
, док је просечни садржај конверторске шљаке 
3,5 процената. У раду је од 26. јануара конвертор 
број 3 који је претходно био у ремонту, а при-
према се ремонт конвертора број 4 који је био у 
раду свих претходно поменутих дана и остварио 
57 конверторских операција. При том је пре-
топљена количина хладног материјала преко 
конвертора 2.327 тона, а створеног 2.214 тона. 
Та разлика од 100 тона између претопљеног и 
створеног хладног материјала, представља још 
један  јасан показатељ да је топионица заиста 
добро радила.”

Са пуштањем конвертора број 3 у даљу екс-
плоатацију очекују се још бољи резултати,  јер овај 
конвертор има далеко већу, бољу топлотну моћ 
од старог конвертора: - У конвертору 4 смо про-
сечно претапали око 41тону хладног материјала 
по операцији, односно, 25 тона хладног бакра. 
Међутим, и поред добрих резултата о којима го-
ворим, Топионица неће испунити план анодног 
бакра који за месец јануар износи од око 10.100 
тона, јер је очекивана производња нешто више 
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предузимају потребне припреме у на-
мери да спрече нежељене последице и 
неконтролисане ситуације. Ангажо-
вани су сви запослени, па и недавно 
примљени за привремене и повреме-
не послове. Јер, узгред буди речено, 
у приликама које се могу сматрати 
ванредним ситуацијама, обавеза је 
и других радника да на позив дођу и 
учествују у неопходним пословима 
одбране од поплаве, односно заштите 
имовине компаније, а тако и саме про-
изводње и запослених.

У РБМ-у сви понављају да је најбоље 
да се ништа нежељено не деси, али се 
“злу не требало” ипак сви припремају 
да правовремено и на прави начин реа-
гују за случај да набујала река озбиољно 
запрети.

Горан Репеђић, заменик руководи-
оца Површинског копа РМ-а за произ-
водњу објашњава: - Дуж корита реке 
стављају се џакови са песком да не би 
дошло до померања металног корита, 
ако дође до већег прилива и прелива 
воде. У најризичнијем делу метално 
корито је додатно узвишено за неких 
70 до 100 центиметара, конструкцијом 
лима, тако да ако буде толики при-
лив вода може несметано и да тече и 
у том најризичнијем, најосетљивијем 
80 метара дугом делу металног кори-
та. У петак, 22. јануара, завршена је 
и комплетна расвета металног кори-

та, а све да би се за случај нежељених 
дешавања и током ноћи могло да се 
безбедно и ефикасно делује. Расвета 
је, наиме, неопходна да се ситуација 
на металном кориту прати и за случај 
пробоја или прелива, предузму све по-
требне мере. Наравно, ако прилике то 
буду налагале.

Поступа се практично, по плану 
припрема за одбрану од поплава, а по-
ред тога, помоћне машине, утоварива-
чи, ровокопачи и грејдери, се, када су 
слободне, усмеравају на чишћење кана-
ла поред свих путева, како по источном 
делу копа, тако и на западном. Јер, тре-
ба се побринути да се и те воде не слију 
на дно копа, већ да се усмере ка кориту 
реке Мали Пек.  

С. Вукашиновић

РБМ. – У време отапања обилних снеж-
них падавина и јаких киша, изливање 
реке Пек из корита у делу којим про-
тиче кроз површински коп Рудника 
бакра Мајданпек, представља озбиљну 
претњу. У настојању да се спречи да 
изливањем, река угрози рударску маги-
стралу, а тако и транспорт руде и јало-
вине, односно и производњу у Руднику 
бакра Мајданпек је половином јануара 
месеца благовремено предузет низ мера 
како би евентуалне бујичне воде биле 
стављене под пуну контролу и отицале 
коритом реке.

-У складу са Планом за ванредне 
ситуације, који је благовремено при-
премљен и примењује се предвиђене 

су мере за поступање у оваквим при-
ликама, јасно одређена одговорна 
лица и прописан јасан план одбране 
од поплаве, како дејствовати, како по-
ступати у ситуацијама када се повећа 
прилив и ниво воде у кориту Малог 
Пека, услед отапања снега или обил-
них падавина – објаснио нам је Драги-
ша Анђелковић, руководилац Службе 
за безбедност и заштиту животне сре-
дине у РБМ-у: - Због најаве да пред-
стоји период топлијег времена у којем 
се може очекивати отапање снега, а 
који ће  заменити вишедневне обилне 

У складу са Планом за ванредне ситуације превентивно реализован низ мера са циљем да се спречи могућност поплаве и додатно ојача корито реке кроз повр-
шински коп. - Само корито додатно издигнуто на најризичнијој деоници од 80-так метара, а дуж банкине поређани џакови са песком. - Урађена и расвета дуж 
корита да би се у случају потребе могло безбедно деловати и у току ноћи

Мали Пек у фокусуМали Пек у фокусу
Рудник бакра Мајданпек има план одбране од поплава

MS矿制定防洪方案

围绕小Pek河开展工作

падавине кише, предузели смо одређе-
не мере. Побринули смо се за надви-
шење банкине џаковима са песком, са 
циљем да се не угрози главна рударска 
магистрала, а да се практично увећа 
дубина, а тако и капацитет металног 
корита. У једном делу Електромашин-
ско одржавање се побринуло за над-
вишење металног корита, металним 
лимовима на најосетљивијој деоници 
према путу, у дужини од 80-так мета-
ра.

Важно је истаћи да се на томе ра-
дило пре него што је до отопљавања и 
падавина дошло: - Раније су напуњени 
и постављени и џакови са песком, а 
припремљене су за спуштање и пумпе 
за препумпавање, за случај да дође до 
таквог повећања прилива да би и пре-
пумпавање било потребно укључити, 
како би омогућио проток набујале 
реке у најкритучнијем делу – додао је 
Анђелковић.

Тај део је, иначе, критичан због тога 
што се ту сливају и воде са околних 
брда.

-Све задатке и припремне послове 
углавном изводе запослени на повр-
шинском копу, будући да корито Ма-
лог Пека пролази кроз зону њихове 
активности. За санирање и поступање 
у таквим ситуацијама одговорни су 
управо њихови руководиоци који и 

ВИТОМИР МИЛАДИНОВИЋВИТОМИР МИЛАДИНОВИЋ
(26.11.1948 -23.01.2021.)(26.11.1948 -23.01.2021.)

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

После дуге и тешке болести, у 73. го-
дини преминуо је дугогодишњи директор 
Рудника бакра Мајданпек, Витомир Ми-
ладиновић. Оставио је неизбрисив траг 
у свом колективу и комбинату бакра, јер 
је као дипломирани инжењер рударства 
каријеру у водећем колективу Мајданпека 
започео давне 1977. године као приправ-
ник и сменски инжењер. Једно време био 
је руководилац површинске експлоатације, 

悼念曾任RBM分公司经理的Vitomir Miladinović 先生
а на функцију првог човека мајданпечког 
рудника постављен је у најтеже и најнеза-
хвалније време, октобра 2000. На челу руд-
ника био је до 2010. године. 

Током тешких година након октобар-
ских промена, обележених великим хава-
ријама које умало нису довеле до затва-
рања рудника, подметањима и крађама, 
политичким и другим превирањима, со-
цијалним програмима и неуспешним при-
ватизацијама, успео је у најважнијем послу 
- да руднику олакша да преброди најтеже 
године. Kада су многи губили наду говорио 
је „нису све лађе потонуле“, „рудник има 
резерве, има људе и – будућност“. 

Свестран и темељно школован, са ши-
роком општом културом, спајао је огромно 
теоријско знање са оперативном ефикас-
ношћу. Посебан, не само због снаге инте-
лекта, већ и своје доброте и племенитости, 
током радне каријере суочавао се са број-
ним изазовима и успевао да Рудник бакра 
Мајданпек води путем опоравка. У пензију 
је отишао новембра 2013. године.

Сахрањен је у кругу породице и прија-
теља 26. јануара, крај супруге Драгојане, на 
гробљу у родним Барама код Пожаревца. 
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KOLEKTIV 报的故事: 墓志铭

Прича Колектива

Лужница има свог Достојевског, али 
је успешна у превенирању да се тај фа-
кат уочи. Свестан сам (или се  бар тако 
надам), да је прва реченица састављена 
од крупних речи, неком ће се учинити и – 
незграпних, али са ситнијим би казивање 
било неискрено и неусаглашено с виђењем. 
Хроничар Лужнице, како се својевремено 
писало у чланку о Драгославу Манићу 
Форском (Радошевац, 1936) издао је књигу 
која би се и брошуром могла звати. Епи-
тафи имају педесет страница. Прочи-
тао сам је три пута. 

Мало је то. 
И себично ако је не учиним доступ–

нијом и другима. Макар делимично. Да се 
завири...

У Техничкој школи, на часу историје, 
науковали смо о преписивању у манасти-
ру Ресави (Манасији) – Ресавској препи-
сивачкој школи. Није то знање само за 
оцену на путу до дипломе, треба се њиме 
користити. Таквом опредељењу погодује 
чињеница да ми преписивање иде од руке. 
За аматера је куцање ћирилицом двеста 
двадесет откуцаја у минути, у седамде-

сет четвртој, норматив коме није разум-
но подизати лествицу.  

*
Браћа
Kада су Брка и партизани 1943. го-

дине ноћу боравили у Столу, сутрадан је 
дошла бугарска казнена експедиција.

Стрељали су недужан народ.
Два Бугарина, који су се зближили са 

људима у Столу, одбили су да учествују у 
ликвидирању мештана. Бугари су и њих 
убили. 

То се годинама прикривало. Али 
недавно су мештани откопали та два 
Бугарина. Поред њих су били меци. Неис-
паљени. 

Место где су они сахрањени је без 
икаквог обележја.

   Зашто?
*
Жртва рата
Саша је био војник, који се заклео да 

ће бранити Отаџбину. Али, Отаџбина се 
распала.   А он је био тамо где су „браћа“ 

Хрвати кренули у освајање домовине. И 
убили су га!

   Сашу је оплакала цела Бабушница. 
Једна улица у њој носи његово име. Читам 
га кад год погледам кроз прозор свога ста-
на.

*
Четник
   Свестан да се заклео на верност 

Kраљу и Отаџбини, прикључио се четни-
цима Драже Михаиловића. Али Енглези...

   Годинама је живео „обележен“. 
Ишао је само једним правцем: од куће до 
библиотеке, и назад. 

Једном ми се обратио речима: „Да ли 
бисте хтели да дођете код мене?“

Наравно, одговорио сам „Да“.
*
Најпре ми је рекао да се распитивао 

ко сам, какав сам и чији сам, па је онда 
одлучио да ме позове... После је причао о 
ратним и поратним данима. Искрено, 
исповеднички.

*
Доживео је деведесете године дваде-

сетог века. У очима му се видела веселост. 
Али, да је доживео десете године двадесет 
првог века, опет би се разочарао.

*
Последња жеља
За време Другог светског рата Пера 

је био заробљеник у Немачкој. Био је млад 
и допао се једној Немици...

А онда је дошао крај рата. Пера је 
чуо зов завичаја и – породице: жене, сина 
и кћерке.     Вратио се у Србију.

*
Пред крај свога живота Пера позове 

сина и ћерку и каже им: – Децо моја... Ја 
морам да вам откријем једну своју тајну... 
Ја имам сина у Немачкој... Да га обавести-
те да желим да га видим... пре него што 
умрем...

И дошао је Немац са српским генима 
у себи. Испуњена је последња жаља Пери-
на: видео је сина Немца. И умро.

На спомен-плочи међу ожалошће-
нима нема имена Немца. Али, тог Нем-
ца, вероватно, још има. А можда има и 
Периних унучића. Да ли они знају да кроз 
њихове жиле тече и српска крв? Вероват–
но – не. ( „Kао све из твог пера, брате: 
дирљиво, веома дирљиво. Благо си га перу у 
твојој руци!“ – била је примедба рецензен-
та Љубише Рајковића Kожељца)

*
Самохрана мајка
Била је лепа девојка. Није могла да 

промакне људском оку. Свачијем па и по-
сланиковом... И – догодило се нешто што 
је у то време (пре стотинак година) било 
незамисливо. Неопростиво. Родила је 
дете!

Посланик је био учитељ. Идући до 
школе и натраг, морао је да прође поред 
куће у којој се родила његова кћерка. Ра-
није није могао да прође а да не погледа у 
прозор те куће. А сада није могао да по-

гледа. А самохрана мајка је често стајала 
поред прозора, да би он могао да види плод 
њихове забрањене љубави. 

Зорица је сама очувала и удала ћер-
ку. Доживела је и унуке. Умрла је сама.

Њеног дома више нема. Она је у веч-
ном дому, на гробљу. 

   И сећање на њену судбину већ је 
бледо. 

*
Стамена
   Звали су је Стаменче, јер је била 

мала растом. Иза ње није остао нико. 
   Kао да није ни била.
*
Удбаш
   Био је страх и трепет. Тукао је и 

на Голи оток отерао невине људе. Јео г...
на! А пред крај живота буквално је то и 
радио. 

   Данима је лежао мртав. А кад су 
људи отворили врата његовог стана, мо-
рали су да устукну.

   Још смрди!
*
Тоза
   Голооточанин. Батинаш. Говорио 

ми је:
– Рекли су нам: „Kо хоће да докаже 

да је ревидирао свој став, нека бије бан-
ду! Ударао сам и твога брата Србу, али 
не баш јако...“

*
Жена изузетна
   Пива, погинула спасавајући мужа.
*
Друг из комитета
Пао је са трактора усред Бабушни-

це. Наочиглед сватова са терасе хотела 
„Црни врх“, где је требало да буде кум. 

   Kоментар је био: „Има нешто...“
*
Русинка
Рођена је у селу Богдановцу. Била је 

најбољи ђак у школи и најлепша девојка у 
селу. 

Удала се у Радошевац и добила сина 
(Тугу). Муж отишао у рат и погинуо. 

   Руса се преудала и добила још два 
сина. 

Умрли су јој старији син и муж 
Ослепела је. 
Препознавала ме је по гласу. Радова-

ла се нашим сусретима. И увек говорила: 
„Што ме Бог не прибере?“

Трагична судбина.
***
(Kњигу је издао Завод за проучавање 

села. Аутор није добио националну пен-
зију. Тако је одлучено јер је својим делима 
(а има само тридесетак књига) китио 
прошлост завичаја, а ниједну није напи-
сао у славу Брисела. Грешан човек у атеи-
стичкој Европи.)

Јован Г. Стојадиновић

Илустрацију Драгослава Манића Форског урадио Игор Крстић

Прича КолективаKOLEKTIV 报的故事
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БОР. – Град се буди рано, као и сваког дана, јер мала места морају себи дати је-
дан корак предности да би се изборила за своје место у свету. Низови путничких 
аутомобила на паркингу испред управе већ су прекривени снегом, људи стоје са 
полуотвореним очима и полузатвореном свешћу у тихим редовима, пуштајући да 
електронске пропуснице потврде њихово постојање уређају који региструје дола-

зак на посао. Отресају бљузгавицу са чизама, у ишчекивању да дрога по њиховом 
избору, кофеин или никотин или шећер, почне да делује и учини им тела барем 
прихватљиво функционалним до првог „клика“ тастатуре.
Рудник у њему, међутим, не спава никад. Од сумрака до свитања пођеднако је као 
и у по’ бела дана. Радно. Машине брекћу под теретом мешавине снега и блата, која 
им отежава „ход“ рудничким булеварима, али и наквашеног „црвеног“ блага. 

Монотонију беле и безличне зиме у руднику и граду, тек понекад разбију веселије 
нијансе розе и наранџасте боје. У цик зоре или пре него што их ноћ додатно „при-
тисне“ тамом.
На фотографијама су баш такви призори, сумрак у „Kривељском каменолому“ и 
буђење „Новог Церова“ и администрације у управи.

Г. Тончев Василић 

IZ STAROG ALBUMA

Kина представила прототип супербрзог возаKина представила прототип супербрзог воза

 Титова виспрена питања Титова виспрена питања

Kина је 13. јануара представила прототип су-
пербрзог воза, за који његови творци кажу 
да може да достигне брзину од 620 киломе-
тара на час, јавио је Танјуг
ПЕKИНГ - Прототип супербрзог воза, 
названог „супер метак воз маглев“, 
који развија максималну брзину од 620 
километара на сат, сишао је са произ-
водне траке у Ченгдуу, главном граду 
провинције Сечуан на југозападу Kине, 
известила је кинеска агенција Синхуа, 
а пренели Танјуг, Глобал тајмс и Дејли 
мејл.
То је први воз ове врсте који користи вISOкотемпературну суперпроводљивост 
маглев технологије (магнетна левитација – између воза и шина не постоји контакт, 
па тиме ни сила трења), а у целости је пројектован и произведен у Kини, наводи 
Синхуа.
ВISOкотемпературни суперпроводљиви маглев воз се разликује од постојећих 
маглева који користе технологију суперпроводљивости ниских температура или 
нормалну проводљиву магнетну левитацију, а ова промена ће омогућити стабил-
нију вожњу воза.
Направљен је од лаганих карбонских влакана, с „носом“ у облику метка и техноло-
гијом вISOкотемпературне суперпроводљивости, прототип овог воза је креиран 
да развија максималну брзину од 620 км/х, и вероватно је најбрже копнено возило 
на свету, истиче кинеска новинска агенција.
Професор Хе Чхуан је рекао новинарима на презентацији да би воз могао да по-
стане оперативан у наредних три до десет година, преноси Танјуг.
Овај воз је дупло бржи од Еуростар воза и при тој брзини би се од Лондона до 
Париза стизало за 47 минута, ако би се ишло максималном брзином, пренео је 
Дејли мејл.

Извор: Танјуг

У Рударско-топионичарском басену Бор су се за сваку Титову посету темељно и вео-
ма одговорно припремали, јер је председник умео да изненади виспреним питањем. Тако је 
1969. године, за време маршалове посете Бору и Басену, 21. и 22. септембра, био планиран 
разговор у сали Управног одбора Kомбината бакра. Генерални директор и његови сарадни-
ци су се договорили да прећуте неостварену производњу германијума, коју су били обећали 
приликом Титове претходне посете.

Генерални директор Божин Јовановић је сажето, али веома садржајно реферисао о 
остварењу Програма Друге фазе изградње Басена.

Прво председниково питање по завршеном излагању било је: „А шта би са оним гер-
манијумом?“

Генерални и његови сарадници су се мало загледали, а затим насмејали и, разумљиво, 
објаснили истину.

Насмејао се и Тито.

Г.Т.В.
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На путу ка Генералној дирекцији

Кривељски каменолом

Ново Церово


