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Прошле године Kомпанија је уложила око 360 милиона америчких долара, углавном 
у техничку обнову и проширење рудника и топионице, као и у бројне пројекте без-
бедности и заштите животне средине. Ове, у наставак започетих пројеката и произ-
водњу, планира да инвестира 50-ак милиона долара више. - Циљ за 2021. је произ-
водња 74.010 тона бакра у концентрату, односно 38,91 одсто бакра више него прошле 
године. Металуршки план „тежак“ је 83.450 тона катодног бакра, близу две и по тоне 
злата и око 10 тона сребра. – План је и да број повреда на раду ове године буде 30 од-
сто мањи него 2020, као и да се озелени додатних 250.000 квадратних метара дегради-
ране рударске површине

У 2021. додатних 408 милиона У 2021. додатних 408 милиона 
долара инвестицијадолара инвестиција

Serbia Zijin Copper планира да ове године производњу повећа 39 одсто

塞紫铜计划今年增产39% 

2021年新增投资额将为4.08亿美元
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пораст око 200%, који Zijin сврстава 
на 12. место међу светским рударским 
компанијама. Резерве и производња 
стратешких минерала, укључујући 
злато и бакар, знатно су повећане, па 
сада Zijin има права на преко 2.300 
тона злата и 62 милиона тона бакра, од 
чега се, како је наведено у саопштењу, 
око половине резерви „црвеног“ ме-
тала налази у Kини. Међутим, бројни 
рудници светске класе, попут руд-
ника Buritica у Kолумбији, рудника 
Kamoa - Kakula у Kонгу, лежишта ба-
кра и злата Чукару Пеки и рудника 
бакра у Бору, у Србији, као и рудника 
Kulong на Тибету чине снажну базу за 
квантни скок у расту пословања. 

Глобална конкурентност Zijina је 
побољшана, па је компанија широ-
ко препозната као водећа у области 
обојених метала и злата у Kини. Уз 
велике иностране рударске пројекте у 
12 земаља и у складу са тежњом за бр-
зорастућим глобалним пословањем, 
Zijin проактивно развија систем 
управљања и роковођења. Развио је 
систематске и заштићене рударске 
технологије и инжењерске способно-
сти које покрећу иновације, па је оту-
да у могућности да трошкове улагања 
и пословања одржава на ниском ни-
воу. Такође, Zijin је обучио и ангажо-
вао бројне професионалне и међуна-

родне менаџерске и техничке тимове, 
који су веома лојални и одговорни.

Глатко у Serbia Zijin Copper 
У 2020, која је била „Година из-

градње пројеката“, Zijin је постигао 
плодоносне резултате и успео да 
своје предности у ресурсима преве-
де у социјалну и економску корист. И 
то упркос великим изазовима које је 
донела пандемија COVID-19. Прошле 
године су рудници бакра Heilongjiang 
Duobaoshan и Kolwezi у Kонгу оства-
рили годишњу производњу 100.000 
тона бакра. Рудник злата Buriticaи 
високоперспективни рудници на 
Гвајанским златним пољима почели 
су производњу у години припајања и 
спајања, а техничка надоградња Serbia 
Zijin Copper прошла је глатко. Неко-
лико супер великих рудника бакра и 
злата светске класе -  Kамоа, Чукару 
Пеки и Julong убрзали су грађевинске 
активности и ускоро почињу про-
изводњу, а Longnan Zijin је, након 
завршетка техничког пројекта надо-
градње и проширења, наставио да 
ради. Поред тога, пројекти техничке 
надоградње великих рудника злата, 
које држе Guizhou Zijin, Sxanki Zijin, 
Xenan Kuniu и Norton Gold Fields у 
Аустралији, напредују добро.

Zijin Mining Grupa посвећена је 
зеленом и одрживом развоју. Током 
раста сопственог пословања, компа-
нија снажно потенцира и стварање 
нове, веће вредности за друштво у 
целини, акционаре, инвеститоре и 
друге заинтересоване стране. На ос-
нову међународних стандарда успо-
ставила је од врха до дна систем за-
штите животне средине, социјалне 
политике и управљања (ЕСГ). Напори 
у областима безбедности и заштити 
животне средине у појачани, уз даље 
унапређњење зелених и еколошких 
пракси, а активним корацима ка ис-
пуњавању друштвене одговорности 
концепт заједничког развоја широко 
је препознат, наведено је у саопштењу 
Zijin Mining Grupe.  

Г. Тончев Василић

ZIJIN. – На темељима објављеног Пе-
тогодишњег плана (2+3) и развојних 
циљева до 2030. године, Zijin Mining 
Grupa саопштила је да има за циљ да 
до 2030. постане врхунска глобална 
рударска компанија и међународни 
рударски гигант покретан високим 
технологијама и профитабилношћу.

Три су фазе развоја Zijina у на-
редних десет година. У првој, која се 
односи на период 2021-2022, зада-
так је да се оствари квантни скок у 
производњи компанијских главних 
минералних производа и кључним 
пословним показатељима, као и да 
се знатно повећа економска снага и 
обим пословања. Друга фаза (од 2023. 
до 2025. године) подразумева наста-
вак развоја сопствених минералних 
ресурса и изналажење могућности за 
спајање са осталим средњим и вели-
ким произвођачима злата и бакра, и 
преузимање. Све то у настојању да се 
повећају резерве и производња кључ-
них минералних производа, те да се 
главни пословни показатељи и добит 
доведу на нови ниво. То ће нас, како 
је наведено у званичном саопштењу 
Zijina, у великој мери учинити једном 
од водећих светских компанија у об-
ласти метала и рударства. Трећа фаза 
развоја обухвата период 2026-2030. а 
до тада, како је саопштено, Zijin жели 
да постане међународни рударски ги-

Zijin Mining Grupa има за циљ да до 2030. постане врхунска глобална рударска компанија и међународни рударски гигант покретан високим технологијама и 
профитабилношћу. – Задатак Zijina је да ове године буде произведено 53 до 56 тона злата, као и 540.000 до 580.000 тона бакра. План за 2022. годину предвиђа 
производњу 67 до 72 тона злата и 800 до 850.000 тона бакра, док се 2025. очекује продукција 80 до 90 тона злата и милион до милион и сто хиљада тона бакра. 
- Резерве и производња стратешких минерала, укључујући злато и бакар, знатно су повећане, па сада Zijin има права на преко 2.300 тона злата и 62 милиона 
тона бакра, од чега се око половине резерви „црвеног“ метала налази се у Kини. Међутим, бројни рудници светске класе, међу којима су Чукару Пеки и рудници 
у Бору и Мајданпеку, сви у Србији, чине снажну базу за квантни скок у расту пословања. Техничка надоградња Serbia Zijin Copper прошла је глатко, а у руднику 
бакра и злата Чукару Пеки су убрзане грађевинске активности, па ускоро почиње производња

Рудници у Србији су снажна база за Рудници у Србији су снажна база за 
квантни скок у будућем пословањуквантни скок у будућем пословању

Zijin Mining Grupa објавила Петогодишњи план и развојне циљеве до 2030. године

紫金矿业集团宣布五年规划和2030年发展目标纲要精神 

塞尔维亚矿山为未来跨越式增长的坚实基地

гант кога покрећу високе технологије 
и профитабилност. До 2030. главни 
показатељи учинка приближиће се 
или достићи ниво осталих водећих 
рударских компанија у свету. Zijin ће 
до 2030. године бити међу топ три до 
пет глобалних компанија у погледу 
ресурса, производње, прихода од про-
даје, имовине и профита.

У саопштењу Zijina наводи се и да 
су циљеви раста производње прилич-
но високо постављени, те да је у 2021. 
години задатак производња 53 до 56 
тона злата, као и 540.000 до 580.000 
тона бакра. План за 2022. годину 
предвиђа производњу 67 до 72 тона 
злата и 800 до 850.000 тона бакра. Го-
дине 2025. очекује се продукција 80 до 
90 тона злата и милион до милион и 
сто хиљада тона бакра, а наредних се 
предвиђа додатни значајан раст. 

Солидна база за убрзани раст
У протеклих пет година Zijin је, 

уз муњевит раст главних показатеља 
учинка, био фокусиран на три задат-
ка – на реформу, раст и одрживи раз-
вој. Процењена нето добит за 2020. 
годину, која се приписује власницима 
матичне компаније, креће се између 
6,45 и 6,65 милијарди РМБ, а укупна 
тржишна капитализација порасла 
је са 75,9 милијарди у 2015. на 222,9 
милијарди РМБ у 2020. години. То је 
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ове године, а почеће и реализација 
неколико пројеката техничке надо-
градње. Потрудићемо се да сви они 
достигну или чак премаше очеки-
ване учинке. Очекујемо и знатно 
већу производњу бакра и злата, 
јер ће актуелни производни капа-
цитети имати већи „излаз“. Што се 
тиче одрживог развоја, као глобал-
ног сегмента пословања, морамо 
најпре имати резеве ресурса свет-
ске класе. Радићемо на изградњи 
оперативних и управљачких спо-
собности сразмерно нашој имови-
ни. Основни захтев – да постанемо 
међународни рударски гигант, кога 
покрећу технологије и профита-
билност, мора бити схваћен и ис-
пуњен. Надоместићемо мањак тале-
ната у међународним операцијама 

и подстаћи развој тесном сарадњом 
на тржишту капитала. Такође, оја-
чаћемо корпоративну културу – 
закључио је Chen Jinghe. 

Оцењујући рад компаније у 2020. 
председник Zou Laichang је на „Рад-

ној конференцији 2021“ посебно 
истакао кључне области у којима 
није постигнут успех. Изложивши 
планове у производњи и пословању 
ове године, рекао је: - Ослободи-
те потенцијал Групе и повећајте 
њену ефикасност како бисмо 2021. 
постигли боље резултате од оче-
киваних. Ревносно спроводите 
програм реформи, уз јаче напоре 
у изградњи глобалног система по-

словање и управљања. Осигурајте 
квантни скок нашег раста и поста-
вите чврсте темеље за наш следећи 
круг развоја. Уложите сав труд да 
осигурате дугорочни развој ком-
паније и изградњу препознатљиве 
глобалне конкурентности Zijina. 
Појачајте надзор и управљање, али 
и развијајте одличну корпоративну 
културу која ће водити нашој гло-
балној експанзији – сажет је био Zou 
Laichang.

Председник Надзорног одбора 
Lin Shuiqing на конференцији је под-
нео извештај о надзору и напорима 
у борби против корупције. Надзорне 
активности ће 2021, како је рекао, 

бити усмерене на помоћ у оствари-
вању стратешких циљева Групе, а 
више пажње биће посвећено квали-
тету управљања подружницама. – 
Kреирање правила и прописа биће 

главни приоритет. Наставићемо 
строге мере против корупције ши-
ром Групе, а побољшаћемо и упо-
требу информационих технологија 
и ојачати надзорне тимове у нашем 
глобалном пословању – закључио је 
Lin Shuiqing. 

Г. Тончев Василић

ZIJIN. – Година 2020. ући ће у исто-
рију као важна у развоју Zijin 
Mining Grupe, јер је компанија по-
стигла велики успех, учинила важ-
не кораке и достигла нову етапу на 
путу који утире! Ово је, говорећи на 
„Радној конференцији 2021“, запо-
сленима поручио председник Chen 
Jinghe. Kонференција је одржана од 
3. до 5. фебруара у седишту Zijina и 
на њој се могло сазнати више о Пето-
годишњем плану (2+3) и развојним 
циљевима компаније до 2030. годи-
не. Такође, запослени су позвани да 
помогну да се Група развије у међу-
народног рударског гиганта, покре-
таног високим технологијама и про-
фитабилношћу.

Chen Jinghe је из визуре предсе-
давајућег оценио да десетогодишњи 

циљеви компаније не представљају 
само распоред обавеза, већ су и по-
зив на акцију. 

-До 2030. године, када ћемо по-
стати међународни рударски ги-
гант, наша група ући ће у потпуно 
нову фазу. Наши главни показа-
тељи приближиће се или достићи 
ниво осталих водећих рударских 
компанија у свету, па ћемо до тада 
бити међу топ три до пет глобал-

Zijin Mining Grupa је сада у свом најважнијем периоду развоја. Ширимо своје пословање глобално, радимо велике пројекте и тежимо развоју високог квалите-
та. Због тога је од виталне важности да ове године обавимо добар посао, поручио је председник Zijina. - Тимовима и запосленима (укључујући добављаче и њи-
хове запослене), који су се показали изузетним у 2020. години, додељена су признања за преданост и посвећеност, а уручене су и награде за „посебне заслуге“

Chen Jinghe: Десетогодишњи циљеви Chen Jinghe: Десетогодишњи циљеви 
Zijina позив су на акцијуZijina позив су на акцију

Zijin Mining Grupa одржала „Радну конференцију 2021“

紫金矿业集团召开2021年工作会议 

陈景河：十年奋斗目标是时间表，是动员令，更是冲锋号

них рударских предузећа у погледу 
резерви ресурса, производње глав-
них производа, прихода, имовине и 
добити. Наше пословање и систем 
управљања биће глобализовани и 
унапређени, бићемо конкуренти 
на светском нивоу и имаћемо своје 
компаративне предности. Zijin 
Mining Grupa је сада у свом најваж-
нијем периоду развоја. Ширимо 
своје пословање глобално, радимо 
велике пројекте и тежимо развоју 
високог квалитета. Због тога је 
од виталне важности да ове годи-
не обавимо добар посао – рекао је 
Chen Jinghe. 

У наставку обраћања, председник 
Zijin Mining Grupe подсетио је да ће 
свеобухватни принцип пословања 
компаније и убудуће остати исти - 

„даља реформа, квантни скок и одр-
живи развој“.

-Kада је реч о продубљивању ре-
форми, руководиоци и запослени 
у разним операцијама требало би 
да уче од водећих светских компа-
нија и пронађу начине да кроз ре-
форме и самопобољшање постању 
најбољи. Kвантни скоком, многи 
наши висококвалитетни првоклас-
ни пројекти ће почети производњу 

Додељене награде за преданост

У склопу „Радне конференције 2021“, петог фебруара су, изванредним тимовима и запосленима 
(укључујући добављаче и њихове запослене) у 2020. години, додељене награде за преданост. 
Том приликом су генерални директор Duobaoshan Copper Lai Guihua  и генерални директор 
Julong Copper  са Тибета Wu Jianhui добили награде за „посебне заслуге“.
Председавајући Chen Jinghe казао је да добитнике награда одликује сјајна личност, одлична 
корпоративна култура и иновативни карактер. – Морамо да учимо од њих и салутирамо им. 
Ипак, има још много јунака за „приче о преданости и посвећености“, који доприносе развоју 
Zijina. Изражавам дубоко поштовање и према њима – казао је Chen. 

Chen Jinghe

Zou Laichang Lin Shuiqing
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долара извезено 15,4 тоне сребра, док 
је у Швајцарској продато 11 килограма 
платине и непуних сто килограма па-
ладијума, укупне вредности око седам 
милиона долара.  Скоро хиљаду тона 
бакар-сулфата, вредности 1,7 милио-
на долара, продато је 2020. на домаћем 

тржишту и извезено у Мађарску, Бо-
сну и Херцеговину и Бугарску. 

У јануару 2021. реализована је 
продаја робе у износу 65,6 милиона 
долара. У касу се највише пара слило 
од продаје 7,3 хиљаде тона бакра – 
укупно 58,4 милиона долара. Такође, 
јануара је Народној банци Србије ис-
поручено сто килограма злата, што је 

допринело додатним милионима до-
лара прихода од продаје.

Министарство финансија је у до-
кументу „Текућа макроекономска кре-
тања“ крајем прошле године објавило 
листу ТОП 10 највећих извозника 

Србије на којој Serbia Zijin Copper зау-
зима високо треће место, што је сјајан 
скок у односу на осму позицију, коју је 
компанија имала 2019. Даљи напредак 
на листи највећих извозника очекује 
се 2021. године. 

Г. Тончев Василић

二月要闻Актуелно

дишњој поруци је, поред осталог, рекао: 
„Zijin Mining Grupa је 2020. године 
у изузетно тешким околностима по-
стигла скок. Успели смо да постигнемо 
резултате боље од очекиваних, упркос 
пандемији COVID-19“. Председник 

Chen Јигхе је у тој поруци дао и смер-
нице за развој компаније у 2021. го-
дини, а Управни одбор је (29. јануара) 
разматрао и одобрио „Водеће мишљење 

о раду компаније ове године“. Потом је 
поставио и циљеве у производњи глав-
них производа у 2021, који су „тешки“: 
53 до 56 тона злата, 540 до 580 хиљада 
тона бакра, 450 до 480 хиљада тона цин-
ка и олова, 240 до 300 тона сребра и 3,5 
до 3,8 милиона тона концентрата руде 
гвожђа.

Приоритети таквог пословања у 
2021. години су изградња глобализова-
ног система пословања и управљања ко-
рак по корак, потом завршетак великих 
грађевинских пројеката по утврђеном 
распореду и уз настојање да се предност 
у ресурсима преточи у друштвено-еко-
номски повратак, као и повећање ос-
новне конкурентности и способности 
одрживог развоја. 

Г. Тончев Василић

ZIJIN. – Упркос чињеници да се про-
дајне цене откопаног злата, бакра и 
концентрата руде гвожђа повећавају 
из године у годину, а да су откопане 
количине цинка и олова у паду, Zijin 
Mining Grupa забележила је повећање 
пословних прихода у 2020. У саопштењу 
објављеном крајем јануара на сајту Kор-
порације, наводи се да је нето добит 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Приход који 
је у 2020. години Serbia Zijin Copper 
остварила продајом својих произво-
да на домаћем и ино-тржишту износи 
698 милиона америчких долара! Kом-
панија је највише девиза зарадила од 
продаје 70,6 хиљада тона катодног ба-
кра, па је само промет „црвеног“ мета-
ла са иностранством, где је пласирано 
54,3 хиљаде тона катода, износио 340,4 
милиона долара. Домаћем тржишту је 
у исто време испоручено 16,2 хиљаде 
тона катодног бакра и по том основу 
Kомпанија је приходовала 101 милион 
долара. Највећи купци на иностра-
ном тржишту били су Kина, Бугарска, 

Zijin Mining Grupa саопштила је да ће нето добит, која ће бити приписана акционарима компаније у 2020. години, бити између 6,45 и 6,65 милијарди јуана, од-
носно између 998 и 1,029 милиона америчких долара. – У саопштењу објављеном на сајту Zijina наведено је и да је компанија прошле године произвела 40,4 
тоне злата, 298,7 тона сребра, 456.000 тона бакра, 378.000 тона олова и цинка, као и 3,86 милиона тона концентрата руде гвожђа

Само од продаје 70,6 хиљада тона катодног бакра Serbia Zijin Copper је 2020. године остварила приход од 441,3 милиона долара. Продајом осталих производа  
– злата, сребра, платине, паладијума, селена и бакар-сулфата компанија зарадила још 245,7 милиона долара, а скоро половину добила је од Народне банке 
Србије за испоруку 2.056 килограма злата. Прошлогодишњи приход од продаје у износу 698 милиона америчких долара већи је 34,39 одсто од прихода у 2019. 

Произведено 40 тона злата, скоро 300 Произведено 40 тона злата, скоро 300 
тона сребра и 456 хиљада тона бакратона сребра и 456 хиљада тона бакра

Народној банци Србије продато преко две тоне златаНародној банци Србије продато преко две тоне злата

Нето добит Zijin Mining Grupe за 2020. годину процењена на милијарду долара

Serbia Zijin Copper 2020. остварила приход од продаје вредан 698 милиона долара

紫金矿业集团预计2020年度净利润高达十亿美元 

公司去年销售利润高达6.98亿美元

矿产金40.4吨、矿产铜45.6万吨、矿产银298.7吨

塞尔维亚国家银行购买黄金量超过两吨

Zijin Mining Grupe за 2020. годину про-
цењена на милијарду долара! Прециз-
није, Zijin Mining Grupa саопштила је да 
ће нето добит, која ће бити приписана 
акционарима компаније у 2020. години, 
бити између 6,45 и 6,65 милијарди јуа-
на, односно између 998 и 1,029 милиона 
америчких долара. 

У саопштењу је наведено и да је ком-
панија прошле године произвела 40,4 
тоне злата (што је 1,07 одсто мање него 
2019.), 298,7 тона сребра (односно 13,49 
одсто више него у истом периоду прет-
ходне године), 456.000 тона бакра (23,29 
одсто више), 378.000 тона олова и цинка 
(7,38 одсто мање него 2019.), као и 3,86 
милиона тона концентрата руде гвожђа, 
односно 9,35 одсто више него претходне 
године.

Почетком 2021. године, председ-
ник Zijin Групе Chen Jinghe, у нового-

Турска, Хрватска 
и Италија. Само 
од продаје бакра, 
дакле, Serbia Zijin 
Copper је у 2020. 
години приходо-
вала 441,3 мили-
она долара.

Д о д а т н и х 
245,7 милиона 
долара Kомпа-
нија је прошле 
године зарадила 
продајом остале 
робе - злата, сре-
бра, платине, па-
ладијума, селена 

и бакар-сулфата. Скоро половина тог 
новца је на рачун Serbia Zijin Copper 
„легла“ од Народне банке Србије, којој 
је испоручено 2.056 килограма злата. У 
истом периоду у Kину је за 10 милиона 

НБС прошле године повећала „златне резерве“

-Активности куповине злата на домаћем тржишту обављају се редовном динамиком, откупом 
полуга злата из домаће производње од компаније Serbia Zijin Copper ДОО Бор. Само у претходној 
2020. години, по основу откупа из домаће производње, НБС је повећала златне резерве за две 
тоне, док је на међународном тржишту купила три тоне злата – рекли су у Народној банци Србије.
У овој институцији кажу да се последњих осам година предано радило на јачању стабилности финансијског 
система и сигурности девизних резерви и кроз повећање "златних резерви". 
-На дан 31. јануар 2021. године бруто девизне резерве НБС износиле су 13,6 милијарди евра.  Од 
тога, 13% девизних резерви чиниле су резерве у злату (35,75 тона злата укупне вредности 1,77 
милијарди евра) – саопштила је НБС. 
Злато се, додају, готово у целости (око 96%) чува у облику златних полуга, док се преостале количине (4%) 
чувају у форми кованог злата. Све полуге испуњавају највише међународне стандарде по питању чистоће, 
облика и тежине, а једна полуга у просеку је тешка 12,5 килограма. 
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осам, никл за четири, а алуминијум за 1,91 
одсто.

У Kини, која је највећи светски потро-
шач, залихе бакра се у ово доба, уочи и по-
сле Лунарне нове године, обично акуму-
лирају пошто компаније због свечаности 
у оквиру Пролећног фестивала не раде. 
Међутим, ове године кинеске залихе пале 
су на малтене најнижи деценијски ниво 
због снажне потражње тамошњих фабри-
ка, које су због пандемије одржавале ви-
соку оперативност, јер је било краткотрај-
них прекида рада и строжих ограничења 
путовања радника. То је вероватно један 
од разлога због којег је цена бакра најпре 
9. фебруара порасла за 1,5 одсто, па се тона 
овог метала на светском тржишту плаћала 
тада 8.190 америчких долара.

-Поскупљење основних метала про-
узроковано је осиромашеним залиха-
ма бакра насупрот снажној потражњи 
за овим металом након COVID-19, док 
се светска економија опоравља од пан-
демије и релативно ниских глобалних 
очекивања инфлације – рекао је „Глобал 

у том периоду металуршки агрегати нису 
радили.

У Kомпанији је током прошле годи-
не посао добило 497 нових радника, па је 
број запослених достигао 5.423. Просечна 
плата вредела је приближно 91.600 динара 
и у односу на 2019. повећана је 11 одсто.

Година 2021. биће година прилика и 
изазова у којој, уз планирана улагања од 
око 408 милиона америчких долара, треба 
остварити производњу 74.010 тона бакра 
у концентрату, односно 38,91 одсто више 
него прошле године. Циљ је и продукција 
83.450 тона катодног бакра, што је 18 одсто 
више него 2020, близу две и по тоне злата 
и око 10 тона сребра, што је међугодишњи 
пораст од 45,14% на злату и 10,12 одсто на 
сребру. 

План је да број повреда на раду ове 
године буде 30 одсто мањи него 2020, као 
и да се озелени додатних 250.000 квадрат-
них метара деградиране рударске повр-
шине. Почев од фебруара 2021, бројни 
пројекти технолошке реконструкције и 
проширења биће покретани један за дру-
гим, па ће Serbia Zijin Copper на тај начин 
поставити солидне темеље за даљи развој 
и забележити значајан раст прихода. 

У Руднику бакра Мајданпек је зав-
ршено 90 одсто грађевинских радова, 
што значи да су створени услови да се у 
другом кварталу ове године тамо инста-
лира нова флотација. Још једна, у „Вели-
ком Kривељу“ у плану је да се изгради 
до краја 2021. Сви послови у „Великом 
Kривељу“ напредују ефикасно и у складу 

Тајмсу“ аналитичар компаније „Xuaan 
Securities“ Shi Lin.

У међувремену, ефекти пандемије ви-
руса корона и даље утичу на снабдевање 
бакром. Према наводима Међународне 
групе за бакар, у години која је требало да 
буде година раста понуде, глобална про-
изводња је током 10 месеци 2020. била 0,5 
одсто нижа него 2019.

У Перуу, другом по величини свет-
ском произвођачу, производња бакра пала 
је 12,5 одсто, на 2,15 милиона тона у 2020, 
објавило је 8. фебруара Министарство 
енергетике и рударства те земље. 

-Пандемија је омела рударство и 
инвестиције. С друге стране, широка 
примена вакцина подстакла је потребу 
обнове рада у иностранству, а центра-
лизована набавка индустријског амте-
риала надмашила је краткорочну понуду 
– изјавио је Shi. 

Г. Тончев Василић

са предвиђеном динамиком, а дефинисан 
је и начин рударења у „Јами“ и утврђена 
метода подземне експлоатације у овом 
руднику. У „Новом Церову“ је два месеца 
пре предвиђеног рока, маја 2020, обновље-
на производња. Пун капацитет овог руд-
ника биће достигнут априла 2021. године, 
када ће се дневно прерађивати 10.000 тона 
руде. С друге стране, техничка обнова и 
проширење топионице, према проценама, 
треба да се заврши до јуна 2022. године.

Kомпанија чврсто верује да ће град 

Бор, заједничким напорима, у блиској 
будућности постати друга највећа база 
индустрије бакра у Европи и да ће допри-
нети већем богатству локалних средина у 
којима послује. „Ветар у леђа“ компанији 
је почетком ове године дала и Zijin Mining 
Grupa, која је оценила да су њени рудници 
у Србији снажна база за квантни скок гру-
пе у пословању  наредних година. 

Г. Тончев Василић

СВЕТ. – Цена бакра нагло је скочила у по-
следњој декади фабруара, па се тона овог 
метала 22. фебруара на тржишту плаћала 
преко 9.200 америчких долара, и то за тро-
месечну испоруку. Тиме су глобална „еко-
номска звона“ најавила рекордне месечне 

SERBIA ZIIN COPPER. – У 2020, која је у 
Serbia Zijin Copper била „година техничког 
проширења и реконструкције пројеката“, 
компанија је постигла плодоносне резул-
тате и успела да, упркос великим изазо-
вима које је донела пандемија COVID-19, 
искористи предности свих ресурса  и пре-
веде их у социјалну и економску корист. 
Суочавајући се са пандемијом, Kомпанија 
је постигла велики ефекат усвајањем и 
примењивањем мера научне превенције 
и контроле, као и самодисциплином и 
самозаштитом свих запослених. Стопа 
инциденције у Kомпанији била је испод 
0,9 одсто, што је далеко испод друштвеног 
просека и значи да су постигнути добри 
резултати у превенцији епидемије. 

Тона бакра је последње декаде фебруара на азисјком тржишту поскупела три процента, на преко 9.200 долара, и то за тромесечну испоруку. У исто време, 
порасла је и цена других индустријских метала, па је на Шангајској берзи калај скочио за осам, никл за четири, а алуминијум за 1,91 одсто. – Поскупљење ос-
новних метала проузроковано је осиромашеним залихама бакра насупрот снажној потражњи за овим металом након COVID-19, казао је Shi Lin

Прошле године Kомпанија је уложила око 360 милиона америчких долара, углавном у техничку обнову и проширење рудника и топионице, као и у бројне 
пројекте безбедности и заштите животне средине. Ове, у наставак започетих пројеката и производњу, планира да инвестира 50-ак милиона долара више. - 
Циљ за 2021. је производња 74.010 тона бакра у концентрату, односно 38,91 одсто бакра више него прошле године. Металуршки план „тежак“ је 83.450 тона 
катодног бакра, близу две и по тоне злата и око 10 тона сребра. – План је и да број повреда на раду ове године буде 30 одсто мањи него 2020, као и да се озелени 
додатних 250.000 квадратних метара деградиране рударске површине

Тона бакра преко 9.200 долараТона бакра преко 9.200 долара

У 2021. додатних 408 милиона долара инвестицијаУ 2021. додатних 408 милиона долара инвестиција

Цена метала на Лондонској берзи највиша у последњих десет година

Serbia Zijin Copper планира да ове године производњу повећа 39 одсто

伦敦证券交易所金属价格十年新高

塞紫铜计划今年增产39% 

铜价超过9200美元/吨

2021年新增投资额将为4.08亿美元

добитке, светлије 
тржишне изгледе и 
наду у економски 
опоравак, оценили 
су стручњаци.

Р е ф е р е н т н и 
тромесечни бакар 
на Лондонској бер-
зи метала поску-
пео је на азијском 
тржишту три 
процента, па се 
на најтргованијем 
мартовском фју-
черс уговору, на 
берзи у Шангају, 
тога дана зарадило 
5,99 одсто, односно 
67.370 јуана (10.420 

долара) по тони бакра. То је највиши ниво 
који је „црвени“ метал достигао од сеп-
тембра 2011. године. У исто време, порас-
ла је и цена других индустријских метала, 
па је на Шангајској берзи калај скочио за 

Године 2020, 
број повреда на 
раду смањен је за 
79 одсто у одно-
су на претходну, а 
укупна безбеднос-
на ситуација знат-
но је побољшана. 
Озелењена је по-
вршина од 239.000 
квадратних метара 
и током године по-
сађено 19.300 сад-
ница. Произведено 
је 53.270 тона бакра 
у концентрату, што 
је 4,64 одсто више 
од плана и 18,28 од-
сто више него 2019. 

Продуковано је и 2.056 килограма злата, 
што је повећање од близу 60 процената. 

У техничку обнову и проширење руд-
ника и топионице, као и у бројне пројекте 
безбедности и заштите животне средине, 
Serbia Zijin Copper прошле године уложи-
ла је приближно 360 милиона америчких 
долара.

Сви производни и финансијски циље-
ви Kомпаније били су бољи од плана за 
2020, изузев производње катодног бакра. 
Наиме, план производње катодног бакра 
реализован је 78,92 одсто, па је прошло-
годишња продукција 71.000 тона катода 
мања од оне у 2019. за 14,82 процента. Раз-
лог за мањак катода јесте ремонт у топио-
ници, који је трајао више од месец дана, па 

Циљана производња у 2021. је 83.450 тона катода
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око 400, компанија је, у сарадњи са 
Владом Србије, обезбедила довољ-
не дозе цепива. 

За запослене у борском делу 
компаније вакцинација је траја-
ла два дана, 11. и 12. фебруара, 
обављала се у Дому здравља, по-
чев од 7 часова, а обезбеђен је био 
и превоз. Радници мајданпечког 
огранка Serbia Zijin Copper мог-
ли су да се вакцишу на пункту за 
имунизацију при тамошњој здрав-
ственој установи „Др Верољуб Ца-
кић“. Вакцинација је у Мајданпеку 
заказивана за 11 сати јер се, по 
речима директора мајданпечког 
Дома здравља Драгана Фудуло-
вића, у раним јутарњим сатима 
обављала ревакцинација оних 
који су већ примили прву дозу 
вакцине.  

-Надамо се да ће масовна вак-
цинација додатно побољшати 
ситуацију, али ће све Владине и 
компанијске превентивне мере 
заштите од вируса из предо-

строжности остати на снази до 
даљег. Вакцина сигурно подиже 
бедем имунитета, али је вирус и 
даље присутан. Због тога ћемо 
у компанији наставити да по-
штујемо и проверавамо приме-
ну прописаних мера превенције 
– казао је Јовица Радисављевић, 

директор производње у Serbia 
Zijin Copper и председник Радне 
групе за послове руковођења и ко-
ординацију спровођења мера пре-
венције и контроле.

-Kрива одсутних радни-
ка, због заразе или изолације, 
иде низбрдо. Међутим, не сме-
мо, нити можемо због тога да се 
опуштамо. Морамо се понашати 
у складу са мерама превенције 
иако ћемо бити сигурнији када се 
вакцинишемо – подвукао је глав-
ни инжењер у Serbia Zijin Copper 
Jiao Jianming. 

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Радни-
ци компаније која послује у Бору 
и Мајданпеку придружили су се 
масовној имунизацији грађана, 

која је пре непун месец почела 
да се организује у оба града, па је 
вакцинација свих оних који су се 
добровољно пријавили да у орга-
низацији Serbia Zijin Copper при-
ме вакцину организована 11. и 12. 
фебруара. 

Само дан након што је у Србију 
стигло још пола милиона вакци-
на кинеског произвођача „Сино-
фарм“, а у Бору почела ревакција-
ција оних који су прву дозу цепива 
против заразног вируса примили 
пре три недеље, Serbia Zijin Copper 
је посредством Сектора за безбед-
ност и здравље на раду ажурирала 
спискове запослених који су изра-
зили жељу да им компанија орга-
низује имунизацију. 

У Бору је до половине фебруа-
ра вакцинисано око 4.500 људи, а 
у општини Мајданпек 1.150 и међу 

За запослене у борском делу компаније вакцинација је трајала два дана, 11. и 12. фебруара, обављала се у Дому здравља, почев од 7 часова, а обезбеђен је био 
и превоз. Радници мајданпечког огранка Serbia Zijin Copper вакцинисали су се у исто време, на пункту за имунизацију при тамошњој здравственој установи „Др 
Верољуб Цакић“. - У Бору је до половине фебруара већ било вакцинисано око 4.500 људи, а у општини Мајданпек 1.150 и међу њима је свакако био велики број 
запослених у Serbia Zijin Copper, Serbia Zijin Mining и чланова њихових породица

Вакцина подиже бедем имунитета Вакцина подиже бедем имунитета 
Serbia Zijin Copper се придружила масовној имунизацији грађана Бора и Мајданпека

塞紫铜加入波尔与马伊丹佩克市疫苗接种行列

疫苗为员工身体健康构筑防护墙

њима је свакако био и велики број 
запослених у Serbia Zijin Copper, 
Serbia Zijin Mining и чланова њи-
хових породица. Реч је о радни-

цима који су себе и своје ближње 
за имунизацију раније пријавили 
на е-порталу Владе Србије. За оне 
који се нису определили за ову оп-
цију, а њих је у том тренутку било 

Организовани превоз до борског Дома здравља Четири стотине радника вакцинисано у jедном дану
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ност земље. Због тога, пре свега, треба 
да им обезбедимо безбрижно детињ-
ство. Малишанима вртића „Црвенка-
па“, али и осталој деци, желим у име 
компаније безбрижне и радосне дане 
на овом лепом игралишту - казао је 
Simon Ling на манифестацији која је 
уприличена данас поводом завршетка 
изградње дечијег парка, у „срцу“ града. 

Градоначелник Бора Александар 
Миликић истакао је да су изградњу 
дечијег игралишта код вртића „Црвен-
капа“ заједно иницирали првенствено 
Serbia Zijin Copper и град Бор. - Kомпа-
нија је и овим гестом, вредним четири 
милиона динара, покала да је друт-
швено одговорна, па сам сигуран да 
ћемо и убудуће заједно инвестирати у 
побољшање квалитета живота у Бору. 

Zijin, мимо тога што улаже у локалну 
заједницу, много помаже и на репу-
бличком нивоу и то је велика ствар – 
подвукао је градоначелник. 

Игра је саставни део детињства и 
једини посао који деца треба да имају, 

приликом желим да се захвалим 
компанији која је опет имала слуха 
за наше потребе – изјавио је Станчу-
ловић.

Део опреме прослеђен је и подруч-
ном одељењу борске основне школе 
„Бранко Радичевић“ у Оштрељу. Ову 
четворогодишњу школу похађа 20 
ђака.

-Донација ће сигурно побољша-
ти квалитет образовно-васпитног 
рада наше школе у Оштрељу и због 
тога се захваљујем, како компанији 
Zijin, тако и месној заједници која 
се труди да увек изађе у сусрет најм-

а на овом модерном игралишту ће га 
бити на претек. Јер, треба пробати све 
љуљашке, клацкалице, тобоган, коњић, 
њихалицу и остале играчке. Цело игра-
лиште, подлога и сви реквизити за игру, 
израђени су од безбедних материјала и 
у складу су са важећим европским стан-
дардом о безбедности опреме за дечија 

игралишта.  Наредних дана, по речима 
градоначленика Бора, ЈKП 3. октобар 
уредиће и простор око дечијег игра-
лишта. 

Г. Тончев Василић

лађим ученицима. Нагласио бих да 
је већина чланова МЗ Оштрељ и 
KПД „Петар Јенић“ похађала нашу 
основну школу и то је један леп при-
мер како се први дани у школи не 
заборављају, а уједно се и мисли на 
будућа поколења – истакао је дирек-
тор школе „Бранко Радичевић“ Ради-
ша Петковић.

Оштрељско културно-просветно 
друштво окупља 50-ак чланова који 
су распоређени у неколико секција, а 
окосницу фолклора чине млади. 

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Друштвена од-
говорност, као једна од пресудних брига 
за Serbiu Zijin Copper, увек је усмерена 
на јавне интересе попут здравства, об-
разовања и деце. Kомпанија је прошле 
године предшколској установи „Бамби“ 
донирала доставно возило, градској 
болници поклонила је савремени уређај 

ОШТРЕЉ. – Serbia Zijin Copper иза-
шла је још једном у сусрет потребама 
месне заједнице Оштрељ и овога пута 
(11. фебруара) уручила тамошњем 

Kомпанија је прошле године предшколској установи „Бамби“ донирала доставно возило, градској болници поклонила савремени уређај за разбијање камена у 
бубрегу, а сада је изградњу модерног дечијег игралишта помогла са четири милиона динара. - Друштвена одговорност, као једна од пресудних брига за Serbiu 
Zijin Copper, увек је усмерена на јавне интересе попут здравства, образовања и деце. Деца заслужују нашу посебну пажњу, јер су нада локалне заједнице и 
будућност земље. Због тога, пре свега, треба да им обезбедимо безбрижно детињство. Малишанима вртића „Црвенкапа“, али и осталој деци, у име компаније 
желим безбрижне и радосне дане на овом лепом игралишту, казао је заменик генералнг директора Serbia Zijin Copper Simon Ling на манифестацији која је 
уприличена поводом завршетка изградње дечијег игралишта  

На иницијативу и молбу месне заједнице Оштрељ, Serbia Zijin Copper донирала је тамошњем културно-просветном друштву „Петар Јенић“ два ЛЦД смарт теле-
визора, аудио уређај са појачалом и ТА-пећ. Део опреме прослеђен је и подручном одељењу борске основне школе „Бранко Радичевић“ у овом селу. –Желели 
смо да опремимо просторију KПД „Петар Јенић“ и на тај начин побољшамо квалитет и услове рада са омладином, па желим да се захвалим компанији која је 
опет имала слуха за наше потребе, изјавио председник МЗ Оштрељ Драгослав Станчуловић

За безбрижно детињство борских малишанаЗа безбрижно детињство борских малишана

Квалитетнији рад сеоског културно-просветног друштва и школеКвалитетнији рад сеоског културно-просветног друштва и школе

Serbia Zijin Copper помогла изградњу модерног дечијег игралишта „Црвенкапа“ у Бору

Још једна донација Serbia Zijin Copper месној заједници Оштрељ

塞紫铜赞助波尔市建设新儿童游乐场

塞紫铜再次向Oštrelj村捐赠

为波尔的孩子们打造美好童年

积极推进乡镇文化教育建设

за разбијање камена у бубрегу, а сада 
је са четири милиона динара помогла 
изградњу модерног дечијег игралишта 
„Црвенкапа“.

Захваљујући се онима који су ди-
зајнирали и изградили модеран дечији 
парк, али и граду Бору за организацију, 
заменик генералнг директора Serbia 
Zijin Copper Simon Ling истакао је за-
довољство што у име компаније прису-
ствује церемонији поводом завршетка 
тих радова и додао да му је драго што 
види модерно дечије игралиште које га, 
како је рекао, подсећа на његово детињ-
ство. Да будем искрен, подвукао је, ни-
сам тада имао прилику да и ја уживам 
на овако лепом игралишту.

- Деца заслужују посебну пажњу, 
јер су нада локалне заједнице и будућ-

културно-просветном друштву „Пе-
тар Јенић“ два ЛЦД смарт телевизора, 
аудио уређај са појачалом и ТА-пећ. 
Нова донација реализована је на ини-
цијативу и молбу председника сеоске 
месне заједнице Драгослава Станчу-
ловића.

-Прошле године смо од компа-
није Serbia Zijin Copper добили кан-
целаријски намештај и материјал, а 
сада и ове уређаје вредне 150 хиљада 
динара. Желели смо да опремимо 
просторију KПД „Петар Јенић“ и 
на тај начин побољшамо квалитет и 
услове рада са омладином, па овом 

履行社会责任 Друштвена одговорност

Simon Ling

Цело игралиште, подлога и реквизити,  
израђени су од безбедних материјала
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ви за слагање и друго. Kористе се за утовар, 
истовар, уградњу, демонтажу и поправку 
опреме, али и премештање одређених де-
лова, материјала и производа…РБМ има 
70-ак кранова.

-Спроведеном едукацијом РБМ је 
међу запосленим руковаоцима, брава-
рима, механичарима, добио већи број 
оспособљених и сертификовамих извр-
шилаца за послове које је раније обавља-
ло мање људи - појашњава Младеновић: 
- Kонкретно, мостне дизалице су кранови 
којих у огранку РБМ има у свим погони-
ма, а лице које њима рукује мора да буде 
стручно оспособљено од одговарајуће 
стручне установе и поседује сертификат о 
томе. Рудник је раније запошљавао веома 
мали број краниста.

Младеновић каже и да су радници обу-
ку прихватили оберучке. - И њима лично 
то значи много, јер су практично добили 
квалификацију више, а за рудник је то од 
великог значаја, јер ће међу запосленима 
у свакој целини и свакој смени имати и 
оспособљене кранисте, па за одређене 
послове неће морати да се чека долазак 
стручног лица.

собности запосленог за рад на радном месту 
са повећаним ризиком у односу на факторе 
утврђене актом послодавца о процени ри-
зика, подсећа Анђелковић. Додаје да се они 
обављају пре почетка рада на радном ме-
сту са повећаним ризиком, пре премештаја 
запосленог на радно место са повећаним 
ризиком, приликом сваког утврђивања но-
вих ризика на радном месту са повећаним 
ризиком на коме запослени ради и уколи-
ко је запослени распоређен на радно место 
са повећаним ризиком, а имао је прекид 
у обављању послова на том радном месту 
дужи од 12 месеци.

-Прошлогодишњи систематски пре-
гледи су показали да је немали број запо-
слених, приликом лекарске проспекције, 
имао оцену смањене способности за рад 
на одређеним пословима, за рад на висини 
и слично. Ми смо тражили децидирано да 
се те способности утврђују само за радна 
места наведена у акту о процени ризи-

Следећа обука биће организована за 
посао виљушкаристе. Ту је проблемати-
ка иста, а све са циљем да се кроз додатне 
едукације запослени оспособе за безбедно 
руковање опремом за рад: - Добили смо 
опрему, а жеља је да се њени капацитети 
користе на одговарајући начин, као и рад-
но време запослених. Циљ је да у сваком 
тренутку, у свакој производној целини за 
обављање одређених специфичних по-
слова имамо људе обучене да тај рад обаве 
безбедно и стручно и квалитетно.

Планом је предвиђено и стручно оспо-
собљавање радника пред комисијом и ин-
спектором за рударство. То важи за све 
раднике на површинском копу - руковао-
це, возаче, багеристе који немају адекватну 
стручну спрему. Свим кандидатима је за тај 
испит обезбеђена и подељена стручна лите-
ратура, па се очекује да ће они, а у питању је 
више од стотину људи, са успехом положи-
ти тај испит. Иначе, за њих су предвиђени 
посебни услови које морају испунити, као 
на пример минимално двогодишње радно 
искуство. 

С. Вукашиновић

ка. Приметно је да велики број раника 
има проблем са видом, али се у принципу 
смањује број ка оних који су ограничено 
способни и/или неспособни за рад. Најве-
роватније и због тога што је сам колектив у 
последње две године подмлађен, али стоји 
и чињеница да се по том основу и не могу 
очекивати било какве олакшице, односно 
да се подразумева да запослени буду здрав-
ствено способни за радно место које зау-
зимају и посао који обављају – објашњава 
Анђелковић.

Лекарски преглед осталих радника у 
РБМ-у, оних који не раде на ризичним пози-
цијама, раније су се обављали бар једном у 
три године, па су тако сви запослени пери-
одично одлазили на систематски преглед. 
Међутим, међу запосленима који нису у ди-
ректној производњи има и таквих који дуго 
нису обавили комплетан преглед, а познато 
је да су они више него драгоцени. Јер, у по-
следњих неколико година било је, на жалост, 
неколико случајева да су приликом систе-
матских прегледа откривена и знатно тежа, 
па чак и малигна обољења због којих су 
запослени упућивани на даље лечење. Због 
бриге о сопственом здрављу, не само због ут-
врђивања радне способности, запослени ове 
прегледе не одлажу и не одбијају. Лекарски 
прегледи су свакако у заједничком интересу 
запослених и послодавца.. 

С. Вукашиновић

РБМ. – Вођени слоганом да "без безбедно-
сти на раду не треба ни радити"у Рудни-
ку бакра Мајданпек, огранку Serbia Zijin 
Copper едукацији запослених дају посебно 
место у раду и настојањима да у области 
безбедности на раду и заштити животне 
средине остваре зацртане планове и дефи-
нисане радне циљеве. При том, додатним 
оспособљавањем већ запослених омохућа-
ва им се практично квалификација више, а 
на другој страни обезбеђује боље и стручно 
коришћење, односно, управљање поједи-
ним специфичним машинама и уређајима.

-Едукација и стручно оспособљавање 
запослених била је битно обележје рада у 

РБМ. – После дуже паузе условљене епи-
демијом COVID-19, у Руднику бакра 
Мајданпек су почетком фебруара, у сарадњи 
са Домом здравља „Др Верољуб Цакић“, на-
стављени обавезни лекарски прегледи. У 
складу са Правилником о лекарским пре-
гледима и претходни и периодични су, пре-
ма подацима из акта послодавца о процени 
ризика - о факторима ризика на радном 
месту са повећаним ризиком и о посебним 
здравственим условима које запослени мо-
рају испуњавати, планирани за хиљаду рад-
ника, што је знатно више него у претходној 
години.

-Од 2. фебруара настављени су лекар-
ски прегледи, али је због спровођења оба-
везних мера превенције против ширења 
епидемије COVID-19 број ограничен на 
осам дневно. За прва четири дана обавље-
на су 23 прегледа, а у плану је да сличним 
темпом наставимо. Упутили смо апел чел-
ницима организационих целина да имају у 
виду ситуацију са којом смо били суочени 

Обуку за безбедно руковање мостним дизалицама завршило 79 запослених. - У припреми обука за виљушкаристе. - Циљ обука је стручно оспособљавање 
запослених за одређене послове, а тако и безбедан рад на једној, а на другој страни боље коришћење радног времена, али и квалитетно и стручно руковање 
набављеном опремом, каже Игор Младеновић

Током прошле године обављено је 866 прегледа, што је добар резултат имајући у виду да је због епидемије COVID-19 овај посао у више наврата прекидан и 
настављан. - Ове године у плану хиљаду прегледа

Стручним оспособљавањем до безбедног радаСтручним оспособљавањем до безбедног рада

Превентива здравље чуваПревентива здравље чува

Едукација запослених у мајданпечком руднику стални задатак

У сарадњи са мајданпечким Домом здравља РБМ наставио акцију лекарских прегледа

马矿持续进行员工培训

RBM分公司同马伊丹佩克市医院继续组织体检 

提高专业素质，保障生产安全

做好预防，保持健康

прошлој години – каже заменик руководи-
оца Службе за безбедност у производњи и 
здравље на раду Игор Младеновић и до-
даје: - Ову годину започели смо обуком за 
безбедно руковање мостним дизалицама, 
која је организована уз посредовање Ин-
ститута за превентиву, заштиту на раду, 
противпожарну заштиту и развој – Нови 
Сад, огранак “27. јануар” Ниш. Обука је 
организована од 26. до 28. јануара, по-
хађало ју је и успешно завршило 79 запос-
лених. Они сада имају и сертификате који 
их квалификују за извођење поменутих 
послова, за безбедно руковање мостним 
дизалицама, односно, крановима.

Зарад правилне употребе, а у циљу 
безбедног рада са дизалицом и дужег века 
трајања њених саставних делова, треба се 
придржавати бројних упутстава. Диза-
лицом могу руковати само она лица која 
испуњавају здраствене и стручне услове 
предвиђене важећим прописима и општим 
актом послодавца. Дизалице са носивим 
структурним елементима ослоњеним ди-
ректно на писту се по типу тела за прихват 
терета деле на куке, грабежљиве, магнетске, 
мултимагнетске, шкољке за претовар, расу-
ти утовар, ливење, ковање, скидачи, крано-

прошле године и помогну нам да овакав 
план остваримо. Наравно, очекујемо да 
притом воде рачуна и о потребама саме 
производње и захтевима који подразуме-
вају обавезно присуство запослених на 
радном месту - каже Драгиша Анђелковић, 
руководилац Службе безбедности произ-
водње и здравља на раду у РБМ-у, па додаје: 
- Прошле године успели смо да обавимо 
866 прегледа, што је надомак планске циф-
ре. Ове године предвиђено је да хиљаду 
радника буде прегледано, што у односу на 
минулу представља немало повећање. Ти 
лекарски прегледи се првенствено одно-
се на запослене који раде на местима са 
повећаним ризиком, а таквих је сада 919. 
Према Правилнику о лекарским прегледи-
ма, за њих су претходни лекарски прегледи 
обавезни сваке године.

Претходни лекарски прегледи се 
обављају ради утврђивања и оцењивања 
посебних здравствених услова, односно спо-
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за производњу имали смо и захваљујући 
добром распореду багера. Нови багер 
био је ангажован на радилишту „Чока 
мускал“, две утоварне машине радиле су 
на истоку „Јужног ревира“, а три на запа-
ду лежишта – каже заменик руководиоца 
мајданпечког копа задужен за производњу 
Горан Репеђић.

Руководилац огранка Serbia Zijin 
Copper у Мајданпеку Бранислав Томић 
„правда“ добре производне резултате и 
доследном применом рударских правила, 
драгоценим искуством запослених, али и 
тактичким руковођењем и организацијом. 
– За испуњење месечног плана потребно 
је да сви делови система функционишу 
беспрекорно. Поред побројаних фактора, 
учинцима је допринела и већа располо-
живост тешких возила, а „флота“ је, под-
сетићу, недавно појачана и са три велика 
камиона носивости 240 тона.

Томићев заменик, Небојша Стоја-
новић, који је током ударничког викенда 
био дежурни инжењер додаје и да се до 

Флотације додајући да је у току и припрема 
за заустављање погона на 24 часа почетком 
наредног месеца. Тај застој треба искори-
стити на најбољи начин, санирати све слабе 
тачке, отклонити све несигурне позиције, а 
због тога су припреме благовремене и све-
обухватне: - Фебруарска производња се 
углавном одвијала по плану, али све није 
могло да прође без проблема. Имали смо 
одређени застој на флотационим маши-
нама „Метсо минералс“, на којима је за-
казала електроника, али успели смо да га 
решимо. Надамо се, међутим, да ћемо у 
наредном периоду добити и недостајући 
кадар за тај део одржавања будући да нас 
очекује у наредном периоду нова линија 
прераде бакра и филтрирања. Она ће 
бити на одређеном вишем нивоу и зах-
теваће додатни стручни кадар који ће то 
моћи да покрије и испрати. Јер, контрола 
и регулација технолошког процеса то зах-
тевају.

У марту, мајданпечки рудари су свес-
ни да ће их уз амбициозан план сачекати 
и обавеза да све недостајуће количине у 
производњи од почетка године надокнаде. 

140 хиљада тона ископина за дан дошло 
бољом организацијом у свакој смени. – Све 
машине, а и транспортни систем за јало-
вину радили су непрекидно. Примопре-
даја смена обављала се без заустављања 
возила, а рад транспортног система није 
испуштан из вида ниједног тренутка – на-
води Стојановић. 

Рудари мајданпечког рудника се, па-
ралелно са производним задацима, труде 
да омогуће и остале услове за испуњење 
овомесечног плана. Убрзавају одводња-
вање копа, багерима проширују етаже и 
припремају се за рад на нижим котама, али 
ниједног тренутка не занемарују ни стање 
рударских саобраћајница. Припремају се, 
како кажу, за десант у фебруару, пошто ће, 
ако успеју да остваре планиране задатке, 3,6 
милиона тона ископина за 28 дана бити за-
иста равно подвигу.  

С. Вукашиновић

На Површинском копу кажу, да их поред 
производње која у марту мора бити изнад 
плана очекује и распоређивање рудних ма-
шина на ниже етаже, али и рашчишћавање 
дна копа, како кроз одводњавање, тако и 
изношење „блата“ са самог дна. Такође, је-
дан багер ће морати да се премести са „За-
пада“ на Исток 2, да би кренуло раскривање 
са циљем да се прокрчи пут до руде, како 
по источном делу, тако и по јужном делу ка 
Чока Мускалу.

Бранислав Томић, руководилац 
Огранка РБМ истиче да при реализацији 
свих поменутих задатака у првом плану 
мора да буде безбедност запослених. На 
том плану обавеза није поштеђен нико од 
запослених, а очекује се и да наставе врло 
одговорно спровођење свих прописаних 
мера у борби са Цовид-19, како се не би по-
горшала епидемиолошка ситуација: - Има-
мо бројне задатке у производњи, преради, 
њиховој припреми и реализацији, али је 
лична безбедност сваког појединца, за-
тим, колективна безбедност, као и сигур-
ност опреме и имовине, ипак најважнији 
и заједнички задатак.  

С. Вукашиновић

РБМ. – Првог викенда у фебруару 
мајданпечки рудари забележили су дневну 
производњу какву нико у руднику не памти. 
Ударничких 132 хиљаде тона, што је у про-
секу довољно за остварење месечног плана 

РБМ. – Три дана пред истек најкраћег ме-
сеца у години, челни људи производних 
целина Рудника бакра Мајданпек били су 
оптимисти да производња може стићи до 
планом зацртаних вредности и поред тога 
што је за 25 дана фебруара на Површин-
ском копу план укупних ископина остварен 
са 91 одсто, а у Флотацији план прераде са 
97 одсто.

-Фебруарски план производње је врло 
захтеван, будући да су обавезе несмањене, 
а месец има само 28 дана. С обзиром на 
то да смо јануарски план испунили, у фе-
бруару нас је сачекала иста обавеза којој 
ћемо, надам се, успети да одговоримо, 
иако је у првој половини месеца дошло до 
погоршања садржаја у руди. На руди има-
мо три утоварне машине ПЦ 4, „Волво“ 3 
и „Волво“ 2 који су ангажовани на етажи 
155 по источној страни, при чему „Волво“ 
утоваривачи раде на стварању услова за 
усмеравање експлоатације на ниже етаже 
- каже Горан Репеђић, заменик руководи-
оца Површинског копа за производњу не 
пропуштајући да наведе проблеме са који-
ма су суочени: - Kада је реч о исправности 
утоварне механизације проблем је са ОK 
багером на коме је дошло до машинског 

За рекордне дневне ископине, какве нико на памти у Руднику бакра Мајданпек, заслужне су нове машине – додатна три камиона носивости 240 тона и нови 
багер, али и добра организација и беспрекоран рад транспортног система за јаловину. – Циљ је да у најкраћем месецу у години мајданпечки рудари остваре 
3,6 милиона тона ископина, односно да у просеку дневно дају макар по 130 хиљада тона руде и јаловине. – Дневни учинак „тежак“ преко 140 хиљада тона, који 
је остварен 7. фебруара, план рударења чини реалним и достижним

На Површинском копу очекују да план укупних ископина премаши 95 процената. - У Флотацији се надају да ће успети да достигну планску лествицу. - Зимске неприлике 
утицале на коповску производњу. – Од запослених се очекује одговоран однос према безбедности личној, колективној, али и према опреми и имовини Kомпаније

140 хиљада тона за дан!140 хиљада тона за дан!

Производња подруку с планомПроизводња подруку с планом

Рудари мајданпечког рудника ударнички у фебруару

И рудари и флотери журе да обаве све фебруарске задатке

马矿努力完成二月份生产任务

马矿采厂与选厂尽其所能完成生产计划

日产量高达14万吨

制定计划，落实到位

ископина „тешког“ 
3,6 милиона тона, 
већ наредног дана, у 
недељу, премашено 
је новим рекордом 
од - 140.870 тона за 
дан!

- О д л и ч н и 
дневни учинци 
рудара нису пали 
с неба. Дошли 
су као резултат 
„појачања“ меха-
низације са три 
нова камиона но-
сивости 240 тона и 
великим багером, 
али и мудре одлу-
ке да понедељком 

и петком издвојимо време за одржавање 
транспортног система за јаловину, који је 
„жила куцавица“ за рад на површинском 
копу. Тзв. Фаза I је током минулог викен-
да функционисала одлично, а боље услове 

квара на хидраулици, на радилишту Чока 
Мускал. Застој на багеру ће потрајати до 
краја месеца. Поред тога, спорна је и из-
лазност тешких возила. Због бројних и 
различитих кварова, велики број возила 
био је изван функције, а расположивост 
се сводила на 17-20 дампера што је недо-
вољно за испуњење захтевног фебруар-
ског плана. Самим тим, смањен је учинак, 
али се последњих дана фебруара ситуа-
ција битно поправља, а са њом и реализа-
ција производног плана. Очекује се да она 
буде изнад 95 одсто, што је солидан резул-
тат у кратком месецу.

Репеђић подсећа да је проблема било 
и са неповољним временским приликама. 
Било је и обилних падавина и јаког мраза 
и удара олујног ветра који су Фазу I зау-
стављали, па су возила имала дужи пут, а 
самим тим слабији учинак, до спољних ја-
ловишта.

- Надам се да ћемо успети да оствари-
мо фебруарски план, јер ових дана оче-
кујемо и нешто боље карактеристике руде 
која нам стиже и која ће нам то омогући-
ти - каже Јелена Ђурић, главни инжењер 
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дало 46 одсто бакра у концентрату 
више него што је предвиђено „на па-
пиру“. Тиме  је најмлађи и најмањи 
рудник „испеглао“ мале подбачаје у 
„Великом Kривељу“ и „Мајданпеку“ 
и дотерао укупне јануарске резултате 
у рударењу на плански ниво. Овакав 
учинак постигнут је првенствено за-
хваљујући одличном садржају бакра 
у руди „Новог Церова“, који је уместо 
0,341 одсто износио 0,523%. Флота-
цијском прерадом око 250 хиљада 
тона церовске руде јануара је зато, 

уместо планираних 550 тона бакра у 
концентрату, добијено 806 тона.  

Нова управна зграда за „Ново 
Церово“, која је 1. фебруара свечано 
отворена у присуству главног рудар-
ског инжењера Јиао Јианминга и ме-
наџмента Рудника бакра Бор, прва је 
награда рударима за допринос компа-
нијском пословању. 

Г. Тончев Василић

НОВО ЦЕРОВО. – Сасвим је могуће 
да ће после одличних јануарских ре-
зултата које је забележио најмлађи 

Иако су ископине у јануару биле „у длаку“ са планом, захваљујући одличном садржају бакра у руди, који је износио 0,523 одсто, „Ново Церово“ дало је 46 одсто 
бакра у концентрату више него што је предвиђено „на папиру“. – Са скоро 300 тона бакра јачим учинком, најмлађи рудник Kомпаније надоместио је мале под-
бачаје у односу на месечне планове за „Велики Kривељ“ и „Мајданпек“. – Нова управна зграда за „Ново Церово“, која је свечано отворена 1. фебруара, прва је 
награда рударима за допринос компанијском пословању

Одличан садржај метала у рудиОдличан садржај метала у руди
„Ново Церово“ премашило јануарска очекивања

NC矿一月份产量超出计划

矿石中金属含量丰富

рудник у саставу Serbia Zijin Copper, 
овогодишњи производни план за 
„Ново Церово“ бити коригован нави-
ше. То је на првом фебруарском коле-
гијуму и наговестио главни рударски 
инжењер Jiao Jianming, најављујући 
дневну прераду 10 хиљада тона руде 
на дан. Вероватно од априла, када 
се, по речима генералног директора 
Jiana Ximinga, очекује рад рудника 
пуним капацитетом.

„Ново Церово“ је јануара преба-
цило месечни план производње за 
скоро 300 тона „црвеног“ метала и 

дневно, а план је да за два месеца са 
постојећом опремом докажемо и ка-
пацитет од 10.000 тона руде – каже 
руководилац Фабрике дробљења и 
млевења у „Новом Церову“ Драган 
Перић.

Пре нових пумпи набављених за 
хидротранспорт, Фабрика дробљења и 
млевења добила је примарну чељусну 
дробилицу „Норберг Мецо 150“ и нову 
терцијарну дробилицу ХП6. – Руда се 
са копа најпре допрема до нове при-
марне дробилице, одакле системом 
трака доспева у затворени склад. 
Тамо су четири додавача, која „про-
извод“ шаљу 
даље до пого-
на секундарног 
и терцијарног 
дробљења. Ту 
се руда додатно 
мрви и просеја-
ва. У функцији 
је, додуше, само 
једо секундарно 
сито, али ћемо за 
10-ак дана оспо-
собити и друго. 
Руда која прође 
третман секудар-
ног и терцијар-
ног дробљења 
бива и просеја-
на, а онда одлази у погон млевења где 
се 65 до 70 одсто додатно устини на 
-74 микрона. Таква одлази у згушњи-
вач, па одатле у хидротранспорт – 
појашњава Перић.

У Фабрици дробљења и млевења, 
која запошљава 105 радника, актуелно 
је и уређење околине и путева. -Лепо 

и сунчано зимско време искористили 
смо да уклонимо старе наслаге руде, 
растур из погона млевења и отпадни 
метал из круга фабрике. У јануару и 
фебруару сакупили смо око 50 тона 

старог гвожђа које је трулело у близи-
ни базена згушњивача и по околним 
путевима. Уређујемо и плато, чисти-
мо прилазе, реновирамо унутрашње 
просторије свих погона – резимира 
Драга Перић. 

Г. Тончев Василић 

НОВО ЦЕРОВО. – Фабрику дробљења 
и млевења у „Новом Церову“  чине че-
тири целине. Ту су примарно, потом 
секундарно и терцијарно дробљење 
са просејавањем, погон млевења и 
хидротранспорт. Руда бакра коју от-
копају рудари мора најпре да прође 
„третман“ у овим погонима, па да дође 
до згушњивача пречника 70 метара, 
да би одатле ушла у 11 километара 
дугачак цевовод хидротранспорта. 
Њиме „путује“  око два сата до кри-
вељске флотације, где је чека финални 
третман – флотирање. Производ који 
пумпе хидротранспорта усмеравају ка 
кривељској флотацији је густине 1.300 
до 1.350 килограма по кубном метру. 

-Имамо једну радну и једну ре-
зервну линију хидротранспорта. 

Фабрика дробљења и млевења добила пре тога нову примарну чељусну дробилицу и нову терцијарну дробилицу ХП6. – Kада претходно обрађена руда из 
згушњивача стигне до хидротранспорта, где је недавно инсталирана нова линија, нове „Мецове“ пумпе гурају кроз цевовод дужине 11 километара материјал 
до кривељске флотације. – Д. Перић: Сада транспортујемо до осам и по хиљада тоне руде дневно на тај начин, а за два месеца план је да исти пут за дан прела-
зи 10 хиљада тона. У међувремену, уређујемо околину фабрике и путеве, уклањамо старе наслаге и отпадни метал

Kупљене нове пумпе за хидротранспортKупљене нове пумпе за хидротранспорт
Руда са „Новог Церова“ за два сата стиже у кривељску флотацију

NC矿铜精矿可在两小时内抵达VK选厂 

公司购买新渣浆泵

Линија 1 је нова, за њу су купљене 
нове „Мецове“ пумпе, док је линија 
2, иако стара, у функцији и даље. Она 
ће „у игру“  када буде дошло време 
да се сервисира прва. Сада без икак-
вих проблема хидроранспором ка 
кривељској флотацији отпремамо 
осам до осам и по хиљада тона руде 

Од почетка године уклоњено 50-ак тона отпадног гвожђа из круга фабрике  

Драган Перић

Хидротранспорт
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дробљења и млевења, у којој је прошле го-
дине било много потешкоћа, првенствено 
због честих заглава руде, ситуација је сада 
неупоредиво боља, а и њоме руководи 
добар и стручан менаџерски тим. Уз не-
себичну помоћ запослених, ова фабрика 
данас одлично ради, а тако и изгледа јер 
се много пажње посвећује и уређењу око-
лине -  наводи Jian He Yuan и не крије задо-
вољство.

пут ка врху, напредујемо по пет метара 
дневно и по пројекту имамо још неких 
30-ак метара до коте 660. Терен је непри-
ступачан, па се посао обавља са великом 
опрезношћу и само по лепом времену.

На терену смо затекли искусног руко-
ваоца рударском механизацијом Дејана 
Kостића. Иако се већ 20 година бави овим 
послом, каже да је рад на овом деликатном 
терену, који на срећу није клизав, опасан. 
– Има мало страха, наравно, нарочито 
када дувају олујни ветрови. Чекићем ба-
гера разбијам камен по камен и полако 
крчим пут за бушалицу и минерске по-

„Ново Церово“ је, како каже, далеко 
мањи рудник од оног у „Великом Kри-
вељу“ или Мајданепку, па је за годину дана 
стандардизован сваки сегмент пословања. 
– Постигли смо све задате циљеве по пи-
тању производње, ископина, трошкова, 
уређења околине. Иза нас су тешка вре-
мена, која нећемо заборавити, а испред 
нас је дуг пут. Наш нови изазов и задатак 
јесте дневна производња 10.000 тона руде 
од априла, па ћемо дати све од себе да и у 
томе успемо. Из дана у дан постајемо све 
бољи – поносно каже директор Jian He 
Yuan.

Површински коп „Ново Церово“ је фе-
бруара добио нову управну зграду монтаж-
ног типа, у непосредној близини израђује се 
магацин за резервне делове, а у плану је и 
изградња нове радионице за поправку ме-
ханизације.  

Г.Тончев Василић

слове. Машина којом туцам камен је до-
бра и стабилна, нема опасности од про-
клизавања, па ми је потребна само пуна 
концентрација – каже Kостић.

 „Kривељском каменолому“ су, по 
речима управника, неопходне и додатне 
машине (утоваривачи, крамери) како би и 
нови посао, кога су се латили без тражења 
помоћи са стране, могао да се обави што 
пре. – Тешко је организовати рад са мало 
механизације, нон-стоп је „шетамо“ а 
тако и хабамо. Kубуримо и са радном 
снагом, недостају нам људи у одржавању, 
али и руковаци рударским машинама. 
Ипак, поред послова на копу и оних око 
нове и старе линије за прераду камена, 
реновирамо и управну зграду (купатила, 
санитарне чворове) – истиче Огњановић.

Ускоро ће, додаје он, почети радови и у 
хали преко пута управне зграде, која ће де-
лом бити пренамењена у магацински про-
стор пошто „Kаменолом“ још увек нема 
свој магацин за делове и опрему. 

Г.Тончев Василић

KОП НОВО ЦЕРОВО. – Ако су менаџери 
одлични, онда и остатак тима функцио-
нише као војска и сваки посао се обави 
добро. Одувек верујем да је то рецепт за 
успех, а у „Новом Церову“ је управо тако – 

KРИВЕЉСKИ KАМЕНОЛОМ. – У наред-
на два месеца, ако све буде текло доса-
дашњим темпом, у „Kривељском каме-
нолому“ почеће да ради нова линија за 
припрему камена, која ће утростручити 
капацитете овог погона.

- Грађевински радови на новој ли-
нији су при крају, па би од 10. марта тре-
бало да почну и машински, које изводе 
мајстори ЕМО. Kомплетан посао треба 
да се заврши до средине маја, а до тада ће 
радити стара. Њене могућности су такве 
да, уз велике напоре оператера и оних у 
одржавању, једва може да преради 600 
тона кречањака дневно и грађевинцима 
испоручи одговарајуће фракције (грану-
лација +8/-35мм или од четири до осам 
милиметара). Генерално, стара линија 
није на завидном нивоу, али успевамо 
да је одржимо у раду. Припремамо је за 
ремонт, јер је опрема много дотрајала – 
каже управник „Kривељског каменолома“ 
Ивица Огњановић. 

Даћемо све од себе да испунимо и тај задатак, каже директор најмлађег рудника у чијем саставу су површински коп и Фабрика дробљења и млевења. - Ако су менаџери 
одлични, онда и остатак тима функционише као војска, а у „Новом Церову“ је управо тако. Руководиоци су отвореног ума, веома позитивни и никада се не жале на посао. 
Дали су шансу младим људима, који су будућност овог рудника, да се покажу и докажу. Пред нама је дуг пут, али из дана у дан постајемо све бољи, истиче Jian He Yuan

Ивица Огњановић: Грађевински радови на новој линији за прераду камена  су при крају, па би од 10. марта требало да почну и машински, које изводе мајстори 
ЕМО. Kомплетан посао треба да се заврши до средине маја, а у Kаменолому ће до тада радити стара линија

Од априла 10.000 тона руде дневноОд априла 10.000 тона руде дневно

Нови захват обезбеђује довољно сировине Нови захват обезбеђује довољно сировине 
за све грађевинске радовеза све грађевинске радове

„Ново Церово“ пред новим изазовом:

„Kривељски каменолом“ шири коп због уградње нове линије за прераду камена

NC面临新机遇，迎接新挑战

采石场为新建石料加工系统扩展矿区

4月起日产矿量达一万吨

新流程将为建设工作提供足够材料

каже нам на почетку 
разговора директор 
најмлађег рудника 
у чијем саставу су 
површински коп и 
Фабрика дробљења 
и млевења, Jian He 
Yuan. 

Додаје да су 
руководиоци от-
вореног ума, ве-
ома позитивни и 
никада се не жале 
на посао. –Заједно 
пронађемо решење 
за сваки проблем 
на који наиђемо, 
јер дискутујемо о 
свему и одлично 

сарађујемо. Драган (Илић, прим.аут) је 
дао шансу младим људима, који су будућ-
ност овог рудника, да се покажу и докажу. 
И, то је била мудра одлука. У Фабрици 

Kапацитет нове линије, која се инста-
лира тик до старе, је 80 тона на сат или 
1.800 тона дневно. Опрема и делови за 
њу су стигли, терен је припремљен, ру-
дарски радови завршени, а и бетонски су 
при крају. Трафо-станица је спремна, па се 
чека још само на испроуку високонапон-
ских каблова. 

-На копу смо – додаје Огњановић - 
почели нови захват. Због повећања капа-
цитета урађен је и нови рударски проје-
кат, а да бисмо дошли до већих количина 
кречањака, увелико припремамо горње 
део лежишта. Са етаже 630. пробијамо 

Драган Илић и Jian He Yuan

Нова управна зграда

Дејан Костић

Ивица Огњановић
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агитатор. Око тог посла указала се по-
треба за грађевинским радовима, па 
се укључила и екипа за инвестиције и 
развој која је практично одрадила тај 
део посла: - Ми смо читавом послу до-
принели дводневним ангажовањем 
екипе која је челично постоље које је 
направљено у Производним услугама 
РБМ-а монтирала, нивелисала и оба-
вила подливање тако припремљене 
плоче - рекао нам је Александар Божић 
из Грађевинске службе РБМ-а.

Поменута замена агитатора је, међу-
тим, потрајала. Одлука да се постојећи 
замени, донета је почетком прошле го-
дине, али је процедура око прибављања 
понуда, избора извођача и уговарања 
потрајала, баш као и испорука. Kажу, 
због короне која је успорила све.

-Са новим агитатором цео погон 
Филтраже добија сигурност, стабил-
ност и поузданост у раду. До сада смо, 
због неисправности старог, имали че-
сте застоје. У таквим приликама, било 
је потребно време да се организују ти-
мови људи који су морали да интерве-
нишу. Јер, дешавало се да се проблем 
појави и у глуво доба ноћи и када се 
најмање очекивало, а све скупа до-
водило је у питање не само рад фил-
траже већ и то да ли ће застој можда 
морати да се направи и у флотацији. 
На срећу, најчешће није, али је то увек 
била “кост у грлу”. У сваком случају, са 
новим агитатором, сада имамо једну 
поприличну бригу мање - вели Дејан 
Вагнер.

Вагнер није пропустио прилику да 
укаже да за редован рад и одржавање 
недостају радници за машинско одр-
жавање које се сада организује само у 
првој смени, а било би боље и квали-
тетније да је могуће организовати га за 
сваку смену. 

У Филтражи су уверени да је тај оз-
биљан проблем решен и да ће даљи рад 
бити поштеђен те сталне неизвесности. 
Ова замена ће и технолошки обезбеди-
ти стабилност производње. Због тога, 

они су задовољни, као и због чињенице 
да је у процесу константног обнављања 
опреме у свим организационим цели-
нама РБМ-а, на ред стигла и Филтража 
која ради од 1971.године. Јер, тешкоће 
са старом и дотрајалом опремом поста-
ле су све веће и израженије, тако да су и 
све чешће реметиле рад не само у овом 
погону. 

С. Вукашиновић

на једној линији воду избацују на коту 
150, одакле се даље кинеском центри-
фугалном пумпом МД 360 упућују даље. 
Са коте 130, кинеском пумпом KЛ400 
пребацује се вода у сабирник, на коту 
186, одакле се центрифугалном пумпом 
МД360 потискује даље. Укупна дужина 
једног цевовода је око хиљаду метара. 

Рудник бакра Мајданпек и на Ма-
лом Пеку има инсталиране три пумпе и 
четири линије за одводњавање, али оне 
не раде. У приправности су како би у 
случају обилних падавина или отапања 
снега могле да се активирају и спре-
че изливање реке из металног корита 
којим река протиче кроз површински 
коп. 

С. Вукашиновић

РБМ. – Средином фебруара у Филтра-
жи Рудника бакра Мајданпек прора-
дио је нови мешач, односно агитатор 
уз који се повећава поузданост рада и 
функционисања овог погона у којем се 
обавља завршна фаза на линији прера-
де у Огранку РБМ. Активности везане 
за његову замену представљају само 
наставак опремања свих производних 
целина, а у Филтражи је за тим било по-
требе и раније будући да стари агитатор 
одавно више није могао да се квалитет-
но сервисира.

-У питању је агитатор на бетон-
ском резервоару за прихват пулпе кон-
центрата из Флотације. Његова пози-
ција је у технолошкој шеми Филтраже 
број 160. Из поменутог бетонског ре-

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек, 
поново је актуелно одводњавање Повр-
шинског копа Јужног ревира. Иако су 
количине воде невелике и представљају 
пре свега, последицу сливања атмос-
ферских вода и са више изворишта 
ограниченог капацитета, формирана 

Замењен је агитатор, мешач који пулпу концентрата одржава у суспендованом стању до препумпавања на филтрирање. - Стари агитатор није било могуће 
квалитетно сервисирати, због недостатка адекватних резервних делова. - Са новим агитатором цео погон Филтраже добија сигурност, стабилност и поузданост 
у раду, каже Дејан Вагнер

Одводњавање површинског копа „Јужни ревир“ сведено је само на потискивање атмосферских вода које се скупљају на дну. - Ради само једна линија одводња-
вања, друга се укључује само повремено. Посао је неупоредиво мањи него 2014, када је одводњавање копа почело, каже Слободан Мишић. - На Малом Пеку 
линије одводњавања у приправности

Подиже се поузданост погонаПодиже се поузданост погона

Добри услови за рад на најнижим етажамаДобри услови за рад на најнижим етажама

Филтража Рудника бакра Мајданпек обнавља опрему

Одводњавање Површинског копа “Јужни ревир”

RBM压滤车间更新设备 

露采厂南坑排水 

保障厂房稳定运转

采厂坑底具备良好工作环境

зервоара се пулпа која пристиже пре-
пумпава у даљи ток процеса, односно, 
на филтрирање. Улога агитатора је да 
пулпу концентрата одржава у суспен-
дованом стању, односно да спречи та-
ложење чврсте фазе - објаснио нам је 
Дејан Вагнер, технички руководилац 
Филтраже и додао: - Дуго смо имали ве-
лике проблеме са старим агитатором 
који је и после вишеструког сервиси-
рања, а и због недостатка адекватних 
и одговарајућих резервних делова 
дошао у такво стање да више није био 
употребљив. 

Нови агитатор је поручен од ФОД-а, 
а осим његове замене требало је при-
премити и реновирати постоље тог 
мешача, како се много чешће назива 

су мала језерца из којих је потребно 
исцрпети воду како би се на околним, 
најнижим етажама копа могла одвијати 
предвиђена рударска активност.

-На “Јужном ревиру” постављене су 
две линије одводњавања, од којих ради 
само једна, док другу укључујемо повре-
мено, у случају потребе - рекао нам је 
пословођа одводњавања Слободан Ми-
шић, кога смо затекли док је са својим 
екипом премештао трасу линије због 
померања багера на нову етажу: - Посао 
на одводњавању је сада неупоредиво 
мањи него 2014, када смо почели одво-
дњавање „Јужног ревира“ и имали тада 
у раду три, па и четири линије. Сада 
нема потребе за тим. 

Пумпе за одводњавање распоређене 
су и по дну копа, а четири “флyгт” 22-
50 испумпавају воду до коте 130. Оне, 
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Није неважно, па треба истаћи да 
је за реализаторе ремонта из екипе 
машинског одржавања овај посао, 
иако велики и значајан, ипак рутин-
ски. Јер, сви они су већ небројено 
пута имали исти задатак, што је сва-
како представљало гаранцију ква-
литета свих извођачких радова.

-Од нас се очекивало да кон-
вертор добро припремимо за нову 
кампању и нових око 180 опера-
ција. Међутим, ако и не издржи 
толико, за наредни овакав посао 
смо увек спремни. – подвлачи Ми-
рослав Оштрељановић. 

Руководилац ватросталног одр-
жавања у Топионици Дејан Антић 
појаснио нам је да према ходовнику 
за ремонт конвертора, нова ватро-
стална опека агрегата почиње да се 
зида након машинског дела посла. -  
Ово је четврти делимични ремонт 
“четворке”, па када агрегат обави 
свој посао у наредној кампањи, 
идемо у његов генерални ремонт. 
Почетак тог посла зависи од техно-
лошког процеса, јер производња 
одлучује, планира и диктира да ли 
ће радити наизменично два кон-
вертора или само један. Kовертор 
број 4 је од претходног генералног 
ремонта, који је урађен октобра 
2019, реализовао око 600 опера-
ција, с тим што су у међувремену 
три делимична ремонта обављена 
током прошле године, па ово је ње-
гов четврти, уједно и први ремонт 
у овој години. Што се тиче ватро-
сталног материјала, од 11. Фебруа-
ра, када је овај посао почет, осам-
наесточлана екипа уградила је око 
50 тона ватросталне опеке – испри-
чао нам је Антић.

Антић је подвукао и да много 
фактора утиче на број операција 
које ће до наредног ремонта обавити 
конвертор. – На издржљивост ози-
да конвертора утичу квалитет опе-
ке, начин уградње, али и вођење 
технолошког процеса. У претход-

ној кампањи, конвертор број 4 
“уписао” је око 190 операција, што 
је прилично велика бројка. А, тада 
је први пут била уграђена опека из 
Kине – подсетио је он. 

Вредне топионичаре, поред 
најављеног генералног ремонта, 
очекује убрзо и ремонт конвертора 
број 3 и то након његове актуелне 
кампање. 

-Генерални ремонт је много 
озбиљнији посао за машинско и 
ватростално одржавање. За нас 

конкретно, то је посао током којег 
уграђујемо око 150 тона ватростал-
ног материјала. Траје дуже, као 
и само обијање озида, па касније 
зидање, а генерални ремонт једног 
конвертора не значи заустављање 
рада топионице. Јер, у то време 
ради други агрегат и његов рад не 
утиче на ремонтне активности - 
појаснио је Антић.

Kако се у нашим извештајима о 
производњи ТИР-а, у раду смењују 
или упоредо раде конвертори 3 и 4, 
прилика је да подсетимо да су “једи-
ница” и “двојка” сада на позицијама 
где “ниче” нова конверторска хала. 
Простор је раније рашчишћен, а 
одмичу и припремни грађевински 
радови. 

С. Вукашиновић

ТИР. – Задовољни последњом кам-
пањом, у којој је конвертор број 4 
обавио скоро 190 операција, радни-
ци ТИР-а су крајем јануара почели 
његов ремонт, припремајући га за 
нову кампању после које се планира 
и “генералка” овог важног топио-
ничког агрегата. Ремот је завршен у 
последњој декади фебруара, агрегат 
је на време припремљен да одговори 
захтевима производње јер су, поред 
осталог, вредне екипе машинског и 
ватросталног одржавања квалитет-
но обавиле свој део посла. 

-Ремонт конвертора је са аспек-
та машинске службе велики посао 
који се увек обављао квалитетно. 
Није било разлога да сада буде 

другачије, посебно када се има у 
виду да смо га успешно “опорави-
ли” током последње овакве интер-
венције, па је конвертор број 4 у 
завршеној кампањи обавио више 
операција - рекао нам је заменик 
управника Топионице за машинско 
одржавање Мирослав Оштреља-
новић. Додао је да је овога пута 
урађено много више од уобичајених 

За мање од месец дана обављена је санација конвертора 4, па је грејање овог агрегата почело поселдње седмице фебруара. - Добро припремљене екипе 
машинског и ватросталног одржавања обавиле су тај важан посао квалитетно и у року, ослоњене на добру организацију, драгоцено искуство мајстора и спрем-
ност да се изазову одговори на прави начин

Ремонтован конвертор број 4Ремонтован конвертор број 4
У ТИР-у на време и по плану обављен још један важан посао

TiR按照计划完成重要工作

4号转炉检修完毕

послова, па навео као пример сана-
цију платформе машине за бушење, 
при чему су им помогли и мајстори 
Огранка ЕМО.

Радови у оквиру санације самог 
конвертора обављали су се готово 
рутински, објаснио је Оштрељано-
вић. - Зна се, међутим, да је најваж-
није имати добру организацију и 
све од материјала што је потребно 
за ремонт, као и добру вољу да се 
комплетан посао уради квалитет-
но и на најбољи начин. Због тога 
ни прековремени рад никоме није 
представљао проблем. Ту мислим 
на екипу од 10 запослених, који су 
давно стекли искуство, поверење 
и углед. Реч је о вариоцима, брава-

рима, а ту је био и пословођа који 
је све време пратио радове, давао 
упутства и брино да се све уради у 
складу са очекивањима. Иако има-
мо мали број људи, па свако ради 
дословце за двојицу. То су врсни 
мајстори свог заната. Све је благо-
времено било спремно - од лимо-
ва, преко дувница, цеви и остале 
“робе”. 
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у раду котла, у топионици није 
било других већих проблема. То-
пионичка служба одржавања са-
чиниће предлог активности за 
санацију оштећеног дела котла, 
па ћемо марта предложити краћи 
застој у производњи како бисмо 
решили проблем и постигли ква-
литетнији рад овог агрегата - каже 
Тодоровић. 

Он додаје и да је током фебруара 
Фабрика сумпорне киселине добро 
радила. - Kвалитет сумпорне кисе-
лине је добар. Дневна производња 
је око 1.080 тона монохидрата, 
тако да је за 23 дана, произведе-
но око 17 хиљада тона. Залихе 
сумпорне киселине су минималне 
и она се користи за производњу 
вештачког ђубрива у Фабрици 
„Еликсир“ у Прахову.

Kада је реч о раду Електролизе 
и производњи катодног бакра, за 
23 дана дато је 4.300 тона катодног 
бакра, а очекивана производња до 
краја месеца је 5.000 тона. Сав ка-
тодни бакар, напомиње Тодоровић, 
истог дана бива испоручен до-
маћим и страним купцима. Kоли-
чина ретура из Електролизе је око 
16 процената, у раду је 620 електро-
литичких ћелија, а на залихама у 
Електролизи је 2.700 комада анода.

Познато је да ТИР има два по-
стројења за пречишћавање отпад-
них вода - оних из Фабрике сумпор-
не киселине и вода из Електролизе. 

Муљ који се добија у погону неу-
трализације у ФСK, складишти се 
на депонији, док се вода из Елек-
тролизе, након третмана испушта у 
водотокове. 

Погон за производњу племени-
тих метала је за 23 дана фебруара 
прерадио 19.600 килограма муља, 
по је већ тада био на прагу плани-

раних вредности за овај период. 
Производња злата биће на нивоу 
планских захтева за фебруар. У 
раду овог погона нема тешкоћа, 
потврдио је Бобан Тодоровић.  До-
тичући се потом рада Енергане 
истакао да ради котао број 5, који 
служи за догревање електроли-
та у Електролизи, као и за грејање 
заједничких просторија и купатила 
у зимском периоду. - Kада говори-

мо о Енергани, треба подсетити да 
ТИР управља и Борским језером, 
где је актуелни ниво воде око 40 
центиметара испод тачке прели-
ва. Због тога апелујем да сви ко-
рисници технолошке воде смање и 
рационализују потрошњу, како би 
се акумулација на Борском језеру 
допунила у најкраћем року.

Погон Транспорта је и током 
фебруара радио добро, превезавши 
све количине концентрата из Бора 
и Мајданпека на време. Радило се и 
на рашчишћавању и припреми пу-
тева који се налазе у оквиру ТИР-а, 
који морају да буду у добром стању 
пошто се много опреме допрема у 
ТИР. Железнички транспорт функ-
ционише добро упркос дотрајалој 
опреми. Радници Транспорта успе-
вају, међутим, да све то превазиђу 
изузетним пожртвовањем и додат-
ним напором, личним залагањем и 
добром организацијом.

На крају, али не као најмање 
важно, Тодоровић истиче да се у 
ТИР-у наставља добро управљање 
емисијама из топионичких агрега-
та, а томе у прилог иде чињеница 
да за 24 дана фебруара, као ни то-
ком јануара, није било повећаних 
вредности на мерним станицама. 
Топионичари, каже, без опуштања 
настављају и борбу против  
COVID-19 стриктним спровођењем 
свих прописаних и предложених 
превентивних мера, па резултати 
не изостају и све мање запослених 
одсутно по том основу. 

С. Вукашиновић

ТИР. – Борски топионичари су то-
ком фебруара одређеним околно-
стима били спречени да у потпуно-
сти одговоре планским захтевима, 
али се увелико припремају да анга-
жованим радом већ у марту надок-
наде оно што недостаје и добро се 
припреме за несмањени ниво про-
изводних задатака и обавеза у на-
редним месецима.  
За 23 дана фебруара Топионица 
је укупно примила 9.990 тона су-
вог концентрата из „Великог Kри-
веља“, 6.810 тона концентрата из 
Мајданпека, 4.529 тона увозног 
и 2.917 тона концентрата шљаке. 
Притом, примљена количина ме-
тала из “Великог Kривеља” је 1.877 
тона, из Мајданпека 1.391 тона, 
односно, укупно 3.269 тона соп-
ственог концентрата, чему треба 
додати и 999 тона увозног метала, 
као из концентрата шљаке 870 тона 
метала. Тренутне залихе концен-
трата у борској Топионици су око 
9.500 тона, што је довољно за пред-
стојећи период у производњи.

-Kарактеристично за прва 23 
дана је слабије временско иско-
ришћење од оствареног у јануару. 
Топионица је до тада прерадила 
19.605 тона концентрата. Нижем 
остварењу “кумовало” је 165 сати 
застоја, што објашњава нижу пре-
раду концентрата од планиране, 
а самим тим и мању производњу 
анодног бакра - објашњава Бобан 
Тодоровић, заменик руководио-
ца Огранка ТИР за производњу и 
додаје: - Топионица је у фебруару 
имала временско искоришћење 69 
процената, што је знатно ниже од 
јануарских 99,2 одсто. Основни 
разлог за ниже временско иско-
ришћење су проблеми у раду кот-
ла отпадне топлоте, који се налази 
иза флеш-пећи. Његов лош рад до-
вео је до слабијих карактеристика 

За 23 дана фебруара Топионица прерадила 19.605 тона концентрата, па се до краја месеца очекује производња 6.400 тона анода и 5.000 тона катода. - Због 
проблема у раду котла отпадне топлоте временско искоришћење било 69 процената

Топионичари хватају залет за рад пуним Топионичари хватају залет за рад пуним 
капацитетом у мартукапацитетом у марту

Фебруарску производњу металурга обележили ремонти и отежан рад котла отпадне топлоте 

冶炼厂二月份克服检修及余热锅炉运转上的难题

冶炼厂将在三月份提高产能

рада филтера, који се налази иза 
котла, тако да у наредном перио-
ду цео тим који ради у Топионици 
мора посебну пажњу да обрати на 
то. Неминовно, пошто ће без ква-
литетног рада ова два агрегата и 
то пуним капацитетом тешко бити 
остварв било који плански произ-
водни резултат.

Треба рећи да је у Топионици 
био у раду конвертор број 3 и на-
правио 39 конверторских опера-
ција. За поменута 23 дана произ-
ведено је 4.800 тона анодног бакра, 

тако да је очекивана фебруарска 
производња око 6.400 тона. 

-Завршен је ремонт конвер-
тора број 4, па је већ 24. фебру-
ара почело његово загревање, 
које представља део припреме за 
увођење у производњу. Раде кон-
вертор број 3 и анодне пећи број 
2 и 3. Осим поменутих тешкоћа 



Понедељак, 1. март 2021. Број 2327, странаКолектив 15 Уштеде降本增效

-Уз поменута два параметра, који 
представљају више него конкретан до-
принос смањењу трошкова, активира-
ли смо два мала постројења која раде у 
саставу Елекролизе. Једно је постројење 
за одбакривање отпадних раствора про-
цесом електровининга (ЕW процес, који 
се успешно користи за добијање комер-
цијалног катодног бакра из рударских 
и металуршких раствора на еколошки 
прихватљив начин, при чему се оства-
рује и поуздана заштита животне среди-
не), а у току прошле године пустили смо 

у рад и постројење за третман отпадних 
вода.  Постројење за одбакривање от-
падних раствора комплетне Електро-
лизе, укључујући и “Златару” у току 
претходне године „извукло“  је из тих 
раствора 170 тона бакра. Тај бакар би, 
иначе, завршио у постројењу за отпад-
не воде ТИР-а или ван, углавном не би 
био исцрпљен из раствора и као такав 
враћен у Топионицу - напомиње Љубиша 
Стаменковић.

- Постројење за прераду отпадних 
вода, које даље на хемијски начин тре-

тира отпадне воде које се избацују из 
Електролизе и Златаре је у наставку 
– додаје наш саговорник. -Та вода иде 
даље у збирни колектор отпадних вода 
ТИР-а, излази са веома ниским, малте-
не неухватљивим садржајем бакра који 
се мери испод једног грама по литру. То 
постројење „извукло“ је још додатних 
70 тона бакра, тако да је укупно кроз рад 
ова два постројења око 240 тона бакра 
„ухваћено“ и извучено, те још једном 
враћено у Топионицу, а самим тим је 
остварен драгоцени резултат. Јер, 240 

тона бакра по садашњим ценама вреди 
око два милиона долара, што је не само 
исплатило улагања у оба постројења, 
већ је и са еколошког аспекта омогућило 
још вреднију добробит.

Машинско време рада Електролизе 
говори о расположивости капацитета и 
њиховом временском искоришћењу, а 
идеално би било када би све радило 24 
часа 365 дана у години. Међутим, због 
важећег система рада, где се улажу свеже 
аноде, па извлаче катоде, први период, па 
извлаче катоде, други период, затим про-
цедуре прања ћелија, те поновног улагања 
анода, група не ради док се те операције 
обављају. Стоји. Не треба истицати коли-
ко је битно да то време буде што краће, 
а дуже буде време када су капацитети у 
погону: - Прошле године смо за око 1,5 
одсто побољшали машинско време рада, 
скратили период застоја и припремне 
групе за нови циклус производње што, 
такође, иде у прилог ефикаснијем и 
бољем раду. А, сваки помак на боље сви-
ма много значи, посебно кроз призму, 
условно речено, крупних бројки.

Од Љубише Стаменковића сазна-
ли смо да у Електролизи настоје да и са 
смањеним бројем људи све послове репа-
рације електролитичких када и осталих 
ремоната опреме, уређаја и агрегата обаве 
сопственим снагама и уз ретке ангажмане 
такозваних „трећих“  лица (само када су, 
како тврди, баш у питању неки специја-
лизовани захвати и послови које не могу 
сами да обаве). И на тај начин они дају до-
принос смањењу трошкова. 

С. Вукашиновић

ЕЛЕKТРОЛИЗА. – Да борски електроли-
тизери упоредо са настојањем да оства-
ре што већу производњу и дају “катоду 
више”, свакодневним радом успешно 
обуздавају и смањују трошкове, говори 
анализа резултата остварених у прет-
ходној години. Овај погон успешнијем 
пословању ТИР-а доприноси и кроз по-
бољшање искоришћења струје у процесу, 
али и великим смањењем утрошка енер-
гије по јединици производа, као и радом 
постројења за одбакривање отпадних рас-
твора и постројења за третман отпадних 
вода. И то, наравно, није све.

-Електролиза чини све да у акту-
елним условима смањи трошкове по-
словања, упркос раду са старом и до-
трајалом опремом и технологијом, која 
троши знатно више енергије него модер-
не технологије. То вам је као када возите 
стари ауто неких 40 година који може да 
развије 80 до 100 километара на час и 
при том троши 15 литара горива, за раз-
лику од нових аутомобила који развијају 
брзину и до 200 километара на сат и тро-
ше три до пет литара – каже Љубиша 
Стаменковић, руководилац линије бакра 
у Електролизи, па сликовито објашњава 
прилике са опремом и технологијом која 
је старија од већине запослених, будући 
да је инсталирана још 60-тих година про-
шлог века: - Додуше, 80-тих је рађена 
реконструкција друге хале Електролизе, 
али са потпуно истом технологијом и на-
чином рада, тако да је она давно, давно 
превазиђена.

Због таквих услова постигнути ре-
зултати на плану смањења трошкова 
током 2020.године су још вреднији: - По-

Током прошле године остварено је седам процената боље искоришћење струје у процесу, а укупна потрошња електричне енергије мања је за 3,25 процената. 
- Из постројења за одбакривање отпадних раствора кроз процес електровининга и постројења за третман отпадних вода „ухваћено“  и извучено око 240 тона 
бакра, па опет враћено у Топионицу

Постројења спасила бакар вредан око два милиона долараПостројења спасила бакар вредан око два милиона долара
Електролиза са пуно успеха обуздава трошкове упркос дотрајалој опреми

尽管设备老旧，电解厂成功达到降本目标

节省铜量约为两百万美元

енту смањења трошкова у Електролизи 
представља смањење утрошка енергије, 
с обзиром на то да се комплетан процес 
електролизе и сви агрегати ослањају на 
струју коју троше. Радили смо на томе 
током прошле године, па резултати нису 
изостали. Искоришћење струје у проце-
су, које говори колико је утрошено у са-
мом процесу и колико је производа до-
бијено том приликом, показује смањење 
потрошње у односу на претходну годину 
и боље искоришћење за седам процена-
та. Поред тога, укупна потрошња елек-
тричне енергије по тони произведеног 
бакра мања је за 3,25 процената.

Процентуално невелике бројке до-
сежу задивљујуће висине у апсолутним 
износима, посматрано кроз утрошене 
киловат-сате енергије, а још и више кроз 
динарску вредност. Стаменковић нам је 
кроз податак да је Електролиза претходне 
године потрошила 32,5 милиона кило-
ват-часова електричне енергије, појаснио 
колико сваки проценат смањене потро-
шње заправо вреди у киловат-часовима, 
али и у динарима. Притом, најважније 
смањење потрошње дошло је као после-
дица бољег и квалитетнијег рада.Љубиша Стаменковић
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Након интерних провера и анализе, за систем управљања безбедношћу података ISO 27001 израдиће се финални извештај који ће менаџмент преточити у 
одлуке и правила по којима ће се убудуће радити. - Стандард ISO 27001 има посебан значај за организације које су повезане са информационим технологијама 
и потребом за очување поверљивости информација

Подршка процесу “планирај-уради-провери-Подршка процесу “планирај-уради-провери-
побољшај” и успешнијем пословањупобољшај” и успешнијем пословању

Имплементација међународног стандарда ISO 27001 о заштити и безбедности информација

公司在信息安全方面实行ISO27001国际标准

通过“计划-操作-检查-审批”流程来完善业务

тачки битног у процесном систему 
који је уведен у ISO стандард баш 
тим анексима Сл. Подразумева че-
тири тачке које морају бити испуње-
не да дођете до сертификата. Прва је 
“Планирај” у коју улазе општи зах-
теви, друга “Уради”, трећа “Прове-
ри” и четврта “Побољшај”. Та тачка 
је финале јер ће у њој, руководство, 
односно, менаџмент да преиспита и 
донесе одлуке о побољшању. Врло 
битан елемент за то побољшање је 
извештај који ће отићи са интерне 
провере.

Очекује се да се до половине 
фебруара заврши процес интерне 
провере. У оквиру њега, интерни 
проверавачи треба припреме да тај 

галиматијас од докумената, да прегле-
дају и оцене да ли се примењују. После 
провера на терену, односно, примене 
у пракси, анализира се, ради финал-
ни извештај и упоредо отклањају ут-
врђене неусаглашености у интерној 
провери, како би финални извештај 
садржао што мање корективних мера 

које тек треба реализовати и које ће 
менаџмент преточити у одлуке.

- Обавили смо интерну проверу 
ИСМС-а према стандарду за Систем 
управљања безбедношћу података 
ISO 27001. Резултате, са пронађеним 
мањим неусаглашеностима, запа-
жањима и препорукама, те мерама 
за ефективну реализацију захтева 
из таквог налаза, благовремено смо 
доставили задуженима за реализа-
цију, па очекујемо да до сертифика-
та за стандард ISO 27001 стигнемо 
према планираној динамици - додаје 
Славиша Буђелан, вођа тима ИМС и 
ИСМС и руководилац Службе ИМС у 
Serbia Zijin Copper. 

Треба истаћи и то да је ISO 27001 
међународни стандард који се односи 
на заштиту и безбедност информа-
ција. Он подлеже бројној примени 
(политика сигурности, сигурност ор-
ганизације, контрола и класифика-
ција извора, сигурност особља, сигур-
ност материјалних добара и животне 
средине, оперативно управљање и 
комуникација, контрола приступа, 
развој и одржавање разних система 
и управљање континуитетом посло-
вања). Све ово обухвата стандарде 
који дефинишу захтеве за ИСМС, 
али и захтеве за тела која сертифи-
кују ИСМС. Надаље, обезбеђују се 
подршка, детаљна упутства и ин-
струкције за целокупан процес “пла-
нирај-уради-провери-побољшај” 
(Plan-Do-Check-Act) и дају специ-

фична секторска упутства за ИСМС и 
оцењивање усаглашености за ИСМС. 
Због свега тога ће сертификат за 
стандард ISO 27001 бити драгоцен за 
Serbia Zijin Copper.

С. Вукашиновић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Да међуна-
родни стандарди доносе технолошке, 
економске и друштвене користи, по-
борници њиховог увођења објашња-
вају у последњих пар деценија. Јер, 
стандарди помажу да се ускладе и 
хармонизују техничке специфика-
ције производа и услуга, чине ефи-
каснијом индустрију, руше баријере 
и препреке у међународној трговини. 
Они помажу да се потрошачи осећају 
сигурније, користећи производе који 
су безбедни, ефикасни и добри за око-
лину, јер ISO развија материјале који 
описују економске и друштвене ко-
ристи од прописаних процеса, у виду 
ISO стандарда.

-У компанији Serbia Zijin Copper 
сертификована су три основна стан-
дарда, ISO 9001, који представља 
стандард менаџмента квалитета, 
ISO 14001 који представља стандард 
менаџмента животном средином, 
као и ISO 45000 који је стандард 
менаџмента безбедношћу на раду и 
здрављем на раду.”- објаснио је мр 
Слободан Гркавац, водећи консул-
тант Текон- техноколсалтинг Бео-
град, боравећи у РБМ-у током интер-
не провере и додао да су мање-више 
скоро све веће фирме у привреди до-
стигле та три стандарда: -  Стандард 
ISO 27001 који смо увели и сада тре-
ба да сертификујемо, мало је специ-
фичнији. Он у основи има подлогу 
свих поменутих стандарда, а њихово 
усаглашавање није једноставно. Јер, 
увођење више стандарда је компли-
ковало систем, нагомилавало доку-
ментацију и стварало друге пробле-
ме. Сагледавши то ISO организација 
је 2013. донела Анекс Сл који је фор-
мализовао да сви стандарди морају 
да имају десет поглавља, од којих 

су од IV до X захтеви, појединачни 
стандарди.

Захтеви појединачних стандарда 
имали су исте називе и само је раз-
лика била шта су специфичности, 
појаснио је мр Гркавац, додајући да 
стандарди 9000 и 14000 захтевају про-
цене ризика за процесе квалитета и 
процесе безбедности и заштите жи-
вотне средине, а стандард 45000 има 
захтеве за процену ризика на рад-
ним местима. Поред тога у поглављу 
VIII су изражене све специфичности 
сваког посебног стандарда за функ-
ционисање система: - У захтеву VIII 
стандард 27000 има додатак, табелу 
1, односно, Анекс I који је детаљно 
прописао циљеве стандарда безбед-
ности информација и за сваки циљ 
основне контроле. Тих циљева је 35, 
контрола више од 120, а како би се 
то систематизовало, ISO организа-
ција је издала стандард ISO 27002. 

Водећи консултант Текон- техно-
колсалтинга скреће пажњу да постоји 
још једна законска регулатива безбед-
ности информација, ИKТ безбедност, 
прописана посебним правилником 
за организације специфичне намене 
у погледу друштвене одговорности. 
Том правилнику је подлегао и Зијини 
још у време пре три четири године, 
када је уведен Акт о процени ИKТ 
безбедности, са 28 мера које морају да 
испуне. Zijin је добио те мере и оне су 
сада усаглашене са Правилником. 

-Zijin је процес имплементације 
система почео је у мају, а ово је фаза 
када су сва документа урађена, све је 
у систему и документа је одобрио ме-
наџмент.  До сертификације ће се ра-
дити по њима, тако да ће се појавити 
документа која потврђују да се стан-
дарди из захтева примењују. Сада 
смо на интерној провери као трећој 
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За бољу повезаност између производних целина поставља се 10 километара оптичког кабла који ће омогућити ултрабрзи интернет и сигурну конекцију. - Зав-
ршене прве две фазе, преостале три треба да буду готове до јула. - Kвалитетнији интернет омогућава и бољи видео-надзор, а за Kомпанију је он јефтиније 
решење, јер ће се убудуће плаћати само један оптички интернет, док ће остали моћи да се угасе, каже Данијел Стојановић

Постављање оптичког кабла за ултрабрзи интернетПостављање оптичког кабла за ултрабрзи интернет
Пуно посла за мајданпечки ИТ тим 

RBM 信息处尽心尽力

为建设超高速互联网安装光缆

до диспечера. Последњу фазу у постављању 
тог система представља повезивање мањих 
линија, односно, повезивање од Дробљења 
до Новог , између примарног и секундарног 
Дробљења, посебно  и Новог сервиса упра-
ве и Новог сервиса гаража.

Kроз реализацију овог пројекта добија се 
ултра брз интернет, а сопствена мрежа значи 
да се само повезују целине, док повезивање 
унутар целина остаје исто.

-Те целине су до сада биле повезане 
антенама. Сада се оне склањају и уводе 
се оптички каблови - објашњава Данијел 
Стојановић: - Функционисање антена у 
одређеној мери зависи и од временских 
прилика, тако да ће ово бити неупоредиво 
боља конекција и што је веома важно, сав-
ршено брза веза.

Истовремено, то ће за Kомпанију бити 
неупоредиво јефтиније решење, јер ће плаћа-
ти само тај један оптички интернет, док ће 
сви остали моћи да буду угашени. И само 
постављање оптичког кабла, као и повези-
вање је посао који комплетно одрађује ИТ 
тим РБМ-а, а у њему Данијел Стојановић, 
Златомир Вику и Liangyou Feng , мада ће при 
самом постављању каблова вероватно бити 
ангажована и нека трећа лица.

Интерес компаније кроз овај пројекат је 
пре свега ширење квалитетног интернета, а 
друга ништа мање важна добит која се њиме 
постиже је ширење и унапређење квалитета 
видео надзора. Тај видео надзор је већ на из-
узетно високом нивоу, будући да је простор 
који захвата Рудник бакра Мајданпек покри-
вен са више од 100 камера. Увођењем оптич-
ког кабла и ултрабрзог интернета ће бити 
добијена стабилност те везе са камерама и 
неупоредиво бољи интернет.

Све од уређаја у Руднику бакра 
Мајданпек што је на било који начин ослоње-
но на интернет, а таквих у руднику није мало, 
будући да се у више области користе одређе-
ни системи (за мониторинг и сл) увођењем 
оптичког кабла добиће велики бољитак, кроз 
брзину и снагу за рад. Јер, полако се уводи и 
ОА систем тако да ће рад у њему бити олак-
шан и у погонима, свих тренутно дистанци-
раних а попут Новог Сервиса, Флотације, 
Површинског копа. Везано за примену ОА 
система Liangyou Feng  каже да је завршено 
постављање, а све заступљенија је примена и 
у овом огранку, јер се сва плаћања обављају 
тим путем, а из дана у дан, како која област 
активира, шири и овде шири примена.

С. Вукашиновић

РБМ. – ИТ тим Рудника бакра Мајданпек, 
убрзано ради на реализацији Пројекта по-
стављања оптичких каблова на комплетном 
простору рудника. Ултрабрзи оптички ин-
тернет са сигурном конекцијом обезбедиће 
најпоузданији брзи интернет и боље пове-
зивање свих целина, Сервиса Kовеј, ткзв. 
Старог сервиса, Оперативе Површинског 
копа, Новог сервиса, Дробљења, Флотације и 
Филтраже. Циљ је да се сви умреже у једну 
заједничку мрежу чије ће својство бити ул-
трабрзи интернет.

-За саму везу између целина биће ко-
ришћени оптички каблови у дужини од 
око 10 километара - каже програмер у 
Служби ЕРЦ-а у Мајданпеку, мастер со-
фтверског инжењеринга Данијел Стојано-
вић, а његов колега Liangyou Feng  додаје: 
-  Само повезивање би се реализовало у пет 
целина, од којих су прве две већ одрађе-
не повезањем Флотације и Дробљења, а у 
завршној фази је и повезивање Флотације 
и Филтраже. Ту се посао не завршава, јер 
остатак повезивања треба одрадити до јула 
ове године. План је дефинисан, па најпре 
треба повезати Дирекцију и Оперативу, 
Сервис Kовеј и диспечера, потом простор 
од Б до Ц станице транспортног система, 

Дробилане, до Фазе 1, Б станице до Новог 
сервиса преко тунела између тих целина 
и Б станице и диспечера, преко тунела до 
локације старог „хелихоптера“, а затим 
највероватније на стубовима, бандерама 

Ово није крај улагањима у нову опрему 
Вулканизернице, истиче Неђељко Чавић од 
кога смо сазнали да је уговорена набавка но-
вог котла и пратеће опреме за котларницу. 
Поред тога, заједно са аутоклавом стигао је 
напојни резервоар са дегазатором (термич-

ки одвајач гасова), као још један део опреме 
нове котларнице. Након пристизања новог 
котла које се ускоро очекује, биће урађена 
нова котларица која ће заменити постојећу 
из 1971.године, обезбеђујући већу сигур-

ност у раду. У плану је да стара котларница 
остане у функцији као резерва, а да у зим-
ским условима служи за грејање Вулкани-
зернице прикључењем на старе измењиваче 
топлоте. 

-Улагањем у Вулканизерницу спрем-
но се дочекује израдња нове флотације, 
у којој је већина делова и склопова гуми-
рана. Захваљујући новој опреми, имаће-
мо техничке могућности за благовремене 
интервенције и евентуалне поравке, за 
којима би се могла да укаже потреба то-
ком рада и експлоатације- истиче Неђељко 
Чавић.

Прилика је да се помене да је Вулкани-
зерница најпрофитабилнији погон старог 
ПУС-а. без којег је рад садашње Флотације 
незамислив, јер захтева сталну израду гуме-
них делова. У последње време све су чешће 
потребе и борских рудника за израдом и 
репаратуром гумених делова. Тако је, на 
пример, истог дана када је стигао нови ауто-
клав, из “Раките” стигао пун камион метал-
них делова, цеви, кривина, редуцира које је 
требало обложити гумом.

Међутим, запослени у Вулкнизерници 
РБМ-а, охрабрени новим инвестицијама, у 
глас истичу да ће се захваљујући новој опре-
ми лакше и квалитетније радити. Подразу-
мева се да ће истовремено то бити и брже 
и више.

С. Вукашиновић

РБМ. – Вулканизерница у Руднику бакра 
Мајданпек добила је нову опрему, аутоклав 
вредан 52 хиљаде евра, који ће вулканизе-
рима знатно олакшати посао. Захваљујући 
њему, пратећој опреми, напојном резер-
воару са дегазатором, као и новом котлу 
и опреми за котларницу који тек треба да 
пристигну запослени ће у још већој мери 
моћи да испрате захтеве за вулканизирањем 
који стижу не само из Огранка РБМ већ и 
других рудника Serbia Zijin Copper.

-Технологија израде гумених делова 
као и облагање гумом металних делова 
изложених агресивним срединама захтева 
посебну опрему. Између осталог, аутоклав 
је примарна опрема без које је рад сваке 
Вулканизернице незамислив. Његова уло-
га је да се метални делови обложени си-
ровом гумом у њему вулканизирају кори-
стећи пару из котла за грејање - објашњава 
искусни машински инжењер Неђељко Ча-
вић, руководилац Фабрике Електромашин-
ство у Огранку РБМ прецизирајући разлоге 
инвестирања у ову опрему.

Вулканизерница у Огранку РБМ има 
аутоклав произведен 1974.године, који је 
као полован набављен пре 23 године. Ње-
гова поузданост је мала, с обзиром на ста-
рост и констатована оштећења на местима 
вара при задњој техничкој провери. И ње-
гове су димензије мале, фи 1400x2000, што 
ограничава рад на гумирању делова већих 
габарита: - Бубњеви на Транспортном си-
стему, Дробљењу и Флотацији обложени 
су гумом, а потреба за ниховом репарату-

Реч је о машини уз коју ће израда гумених делова бити боља, квалитетнија и ефикаснија. Н. Чавић: Улагањем у Вулканизерницу спремно се дочекује израдња 
нове флотације, у којој је већина делова и склопова гумирана. Захваљујући новој опреми, имаћемо техничке могућности за благовремене интервенције и 
евентуалне поравке, а ускоро стигже и нови котао, са пратећом опремом за нову котларницу 

Стигао аутоклав вредан 52 хиљаде евраСтигао аутоклав вредан 52 хиљаде евра
Нова опрема за мајданпечку Вулканизерницу

马矿新增皮带维修设备

价值52000欧元的高压釜抵达马矿

ром је стална. Потреба за гумирањем ме-
талних делова за борске руднике, такође 
је велика. Све су то разлози због којих се 
ушло у набавку новог аутоклава већих 
димензија, фи 2000x4500. Са њим нећемо 
имати димензионих ограничења у раду, 

јер ће све врсте бубњева моћи да се гуми-
рају. Није неважно ни то што ће се смањи-
ти и трошкови нафте за котао, будући да 
су створени услови да се у једном захвату 
може да гумира више делова.

Нова опрема全新设备
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Прича Колектива

Мирко Врачар, дипломирани 
инжењер организације рада, био је 
и активан друштвено-политички 
радник, дуго запослен у Басену Бор, 
а једно време успешно је са челне 
позиције дириговао Стандардом, 
предузећем у чијем су саставу деј-
ствовале касније осамостаљене 
фирме: Водовод, Чистоћа и Одр-
жавање. Гласовит по стрпљивом 
опхођењу са сарадницима, благим 
тоном смиривао је и ситуације у 
којима нервоза  и паничност могу 
да укрупне проблем чија је анали-
за била на дневном реду и отежају 
смерање ка решењу.

   Надахњивао је сараднике и 
принципијелношћу те није испуња-
вао услове да има насртљивце на 
своју личност. Ипак, док је радио у 
Басену, неки злобник, познаник или 
пријатељ који није знао за границу 
од које почињу неслане шале, пу-
стио је  хабер да је Мирко Врачар 
ухапшен!

    Таква гласина преноси се хи-
тро, многи из пакости постају до-
бошари без добоша, а други, свакако 
многобројнији, налазили су убавост 
у позицији да буду пажљиво слу-
шани. Радећи на местима ниско 
смештеним у хијерархији система-
тизације имали су осет додворице 
свом бригадиру који је, често се де-
шавало, на каквом вечерњем курсу 
постао висококвалификован без 
прелажења границе полуписмено-
сти. Покорност  на радном месту, 
седницама органа самоуправљања 
или  партијском састанку сада им 
је изгледала као далека прошлост, 
нашли су се у роли предавача за 
катедром, који се нетремице гледа 
и слуша. А, знали су и да ту нема 
репризе, да се духовно парадирање 
завршава „информацијом“.

   Мирку је у почетку та ат–
мосфера смеше забавног и шокант–
ног била и занимљива али је са 
учесталом звоњавом телефона на 
послу и неизоставним питањем „А 

кад су те пустили“,  бивала све не-
пријатнија.

   Затражио је пријем код гене-
ралног директора Басена, Јове Ми-
лошевића, експредседника  борске 
Општине. 

   Изнео је своју невољу и идеју 
да се преко радија објави деманти 
и заустави ширење гласина.

   Милошевић га је пажљиво и 
стрпљиво  саслушао, а потом из-
нео своју оцену ситуације.

   „Трач се брзо шири јер људи 
који у кући тешко долазе до речи 
сада у време трачераја имају ту 
прилику. Када смо у општини има-
ли једну узнемиравајућу измишљо-
тину, показало се да нема негатив-
ног искуства, свако је позитивно 
само треба да прође довољно вре-
мена. То нам је тада рекао Рамо-
вић, психолог из Завода за запо-
шљавање и још много тога што 
са наше ускомешане стране нисмо 
знали или проблему нисмо били 
спремни да приђемо са тог бока. 

   Прво, на радију ако тебе 
чују могу, у убеђењу да је стање 
другачије, помислити да је разго-
вор снимљен у затвору. Људи знају 
бити постојани када то није врли-
на и размишљати са лоше стране, 
конкретно – да није тачно не би 
демантовали.

Напишете на клупи 'свеже 
офарбано', али ће велики број грађа-
на и прстом проверити то што 
пише. Лаж време растопи брже 
него сунце снешка белића. А и пи-
тање је колико људи слуша радио 
јер већина гледа Дуго топло лето и 
Бонанцу. Следеће, људи верују оном 
што виде, много мање оном што 
чују. Уосталом сваком појединцу су 
очи важније од ушију. Неки се куну 
у очи, а нисам чуо да неко каже 
'Ушију ми'. Очигледност је оно што 
зауставља талас интрига.

   Буди без бриге, следеће недеље 
о томе ћеш причати када оста-
неш без теме с пријатељима.

   Да до тога дођеш, данас из-
ађи пола сата пре завршетка рад–
ног времена и стани испред хотела 
Европа  да те људи који иду са по-
сла, пре свега из Дирекције али из 
ТИР-а виде. Увече, у време корзоа, 
прођи главном улицом до Болничке, 
али немој да заглеђујеш другарице 
јер ћеш једну интригу заменити 
другом.“

   Поступљено је „по наређењу“, 
истог  дана и Милошевић је при од–
ласку са посла стао  испред хотела 
да поразговара са својим сарадни-
ком.

   Рецепт је био делотворан. 
   Чаршија је да не би замукла 

брзо морала да нађе нове теме. 
    Дуги низ година у Басену је 

стимулисано коришћење годишњих 
одмора запослених на мору или 
у бањама, исплатом регреса и 
учешћем у трошковима пансиона и 
превоза од педесет до сто посто у 
зависности од висине примања по 
члану домаћинства. Породица Јове 
Ћирилице обогаћивала је одласке 
на мора туристичким обиласцима 
око путева који воде до изабране 
дестинације.  Путовања до Јадра-
на, Егејског или Јонског мора траја-
ла су три дана у одласку, толико и 
у повратку. Од Бора до Петровца 
на Мору је шесто педесет киломе-
тара, толико је и до најближег дела 
Егејског мора у близини Солуна, 
а они су правили у оба смера увек 
преко две хиљаде километара. Мог–
ло се, такав је „фића“, мали, жилав 
и поуздан. Обично су мењали ме-
ста летовања док нису „открили“  
Убли на Ластову. Тамо су боравили 
шест пута у периоду 1983–1988. 
године. 

     Мењајући релације у одласку 
према повратку, једне године ноћи-
ли су у кампу на Илиџи код Сараје-
ва. Изјутра, на зборишту фијаке-
риста изабрали су један којим ће се 
провозати до Врела Босне, и након 
петнаестоминутног задржавања 
вратити до полазишта. Пут је 
био сеновит, а на једином осунча-
ном  месту фијакериста је зауста-
вио коња, предочавајући љубазно: 
„Овде је доста светла, згодно је ме-
сто за фотографисање“. 

   При томе,  смирујући роди-
теље покретом шаке, ставио је на 
коња најпре једно дете, а потом 
друго „да деца имају слику када су 
јахала коња“.

   Након повратка и плаћања, 
Ћирилица је затражио адресу 
фијакеристе како би му послао фо-
тографије које је начинио са децом 
и њиме у фокусу. 

„Досад ми нико није послао 
слике, а ни ја сам не знам  колико 
сам пута давао адресе“ – одбио је 
возач фијакера да буде кооперати-
ван.

Ћирилица није прихватио 
одбијање: „Не одговарам за друге. 

Претпостављам да није проблем 
да ми дате адресу.“ 

   На инсистирање, фијакери-
ста је издиктирао, Заим Тутун, 
улицу и број, а Ћирилица записао. 

   Минула је година, овог пута 
у повратку са Ластова, породица 
је ноћила на Илиџи.      Изјутра, 
отишли су на зборно место фијаке-
риста, већ при приласку почела је 
предузимљивост за  клијента: „Је л' 
треба вожња?“

   Ћирилица се захваљивао са 
„хвала, не треба“, те је  пришао до 
прошлогодишњег  превозника који 
није учествовао у пренаглашено 
љубазним понудама.  

„Изволте, је 'л треба превоз?“ 
– понудио је услугу фијакериста.

„Можда ће требати, него до-
зволите прво да се представим, ја 
сам Заим“ – кривотворио је иден-
титет Ћирилица.

„И ја сам Заим“ – одговорио је 
фијакериста.

„Ја сам Тутун“ –  наставио 
је Ћирилица са лажним пред–
стављањем. 

„И ја сам Тутун“ – био је на-
ставак поздрављања са друге 
стране.

„Ја сам са Илиџе“ – наставио је 
туриста из Бора.

„И ја сам са Илиџе.“ 
„Ја станујем у Главогодиној 

улици.“
„И ја станујем у Главогодиној 

улици“.
„Ја сам на броју двадесет осам.“
Заим је разрогачених очију 

проширио одговор:
„Е, то не може бити, ја ста-

нујем на броју двадесет осам“.
„Како ви кажете, нећемо се 

свађати око адресе, али има соли-
тера где на једном броју има и по 
четрдесетак станова и много више 
станара, често се међусобно и не 
познају.“

„Али ја не станујем у солите-
ру, кућа је моја и приземна.“

Ћирилица је окончао лажно 
представљање: „Ја сам онај који 
Вам је послао фотографије са про-
шлогодишње вожње, а очекивао сам 
да Ви који имате дневно по десе-
так и више муштерија нећете пре-
познати моју маленкост.“ 

Заим се захвалио на фотогра-
фијама конкретно : „За вас ћемо 
дуплирати време на Врелу, рачу-
најте на пола сата“.

Нова вожња  је почела. 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрацију урадио Игор Крстић

Прича Колектива KOLEKTIV 报的故事
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РБМ. – Нови самачки хотел у Мајданпе-
ку, још увек носи то име иако је пола века 
прошло како је саграђен, а да у међувре-
мену озбиљније ни једном није ренови-
ран. Зуб времена, немар станара и теш-
ке године током којих се није улагало у 
његово одржавање, учинили су да ово, 
некада репрезентативно здање вапи за 
уређењем и озбиљним инвестирањем.

Kада је саграђен имао је 184 собе, 
потпуно опремљене за живот самаца и 
младих брачних парова. Дуг је био ред, 
а још дуже време које се проводило у 
чекању да се управо ту добије смештај. 
Већина соба била је као и данас  у влас-
ништву Рудника бакра Мајданпек, однос-
но, Serbia Zijin Copper. И док су некада ту 
живели углавном млади брачни парови 
и стручњаци, до добијања тада друштве-
них станова, сада је слика сасвим друга-

РБМ. – На половином фебруара 
објављен позив из Kомпаније Serbia 
Zijin Copper ДОО Бор, огранак РБМ 
у којем је истакнуто да су „потребни 
електричари“ , пријавио се скоро десе-
тоструко већи број кандидата од оног 
који би могао да буде примљен. При 
том, било је наведено да могу конкури-
сати лица са III, IV и V степеном елек-

БОР.  – Припадници Министарства 
унутрашњих послова у Бору ухапсили 
су А.Ц. (1982.) и С.Ц. (1984) из Бора, 
због постојања основа сумње да су из-
вршили кривично дело тешке крађе. 
Боранин С.Ц. (1984) сумњичи се да 
је у протеклих месец дана са својим 
братом А. Ц. (1982), који је ухапшен 
18. фебруара, из магацина и круга 
Zijin Раките украо котурове бакарне 

Од 184 соба више од трећине је је празно.- Раван кров, прокишњавање, немар станара и деценије без улагања у одржавање учинили су да некада репрезента-
тивно здање из године у годину постаје све мање употребљиво

За месец дана браћа украла укупно 576 килограма бакарне жице, вредности 
250.000 динара, као и неколико канти са фарбом. – Осумњиченима одређено 
најпре задржавање до 48 сати након чега су, уз кривичну пријаву, приведени 
надлежном тужилаштву

Ново само имеНово само име

Несмањено Несмањено 
интересовање за посао интересовање за посао 

у Serbia Zijin Copperу Serbia Zijin Copper

Ухапшена браћа Ухапшена браћа 

У Мајданпеку Самачки хотел  вапи за реновирањем

Мајданпек у слици и речи Расветљена крађа 576 килограма бакарне жице 
из круга Zijin Ракита

马伊丹佩克市Samački酒店急需改造

应聘RBM分公司的热度仍然不减 查明塞子矿576公斤铜线偷窃案【

呼吁市政府进行改造

许多电工岗位应聘者 兄弟大盗被捕

чија. Отприлике више од трећине укуп-
ног броја соба је празно, добар број међу 
њима потпуно неупотребљив због влаге 
и прокишњавања, проблема са струјом, 
грејањем, лифтом. Највећи број соба, 
око четвртине,   закупљују упосленици 
рудника, али се и они листом жале на од-
ређене недостатке. Већина тих проблема 
долази „одозго“, због равног крова, те-
раса, прокишњавања које се спушта низ 
спратове, али  и због електричне енергије 
коју многе собе немају или имају али са 
проблематичним инсталацијама. Kада је 
објекат  саграђен функционисало је  све, 
сада готово ништа, кажу станари Новог 
самачког хотела у Мајданпеку  питајући 
се колико ће још дуго и сами моћи да бо-
раве у тим условима. 

С. Вукашиновић

троструке, а да ће предност имати лица 
са релевантним искуством. 
Саша Миланов, заменик руководиоца 
ЕМО за електромашинство у РБМ-у 
нам је потврдио да је интересовање 
кандидата надмашило очекивања и 
показало да велики број лица не само 
из Мајданпека и околине жели посао у 
руднику у Serbia Zijin Copper. 

С. Вукашиновић

жице тежине око 576 килограма, чија 
се вредност процењује на око 250.000 
динара, као и неколико канти са фар-
бом. Осумњиченима је одређено за-
државање до 48 сати након чега ће, 
уз кривичну пријаву, бити приведени 
надлежном тужилаштву.

Г.Т.В

Мозаик综合页面
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били пријатно изенађени овим гестом, 
делегација Kомпаније пожелела је срећу, 
добро здравље и наставак успешне са-
радње, а домаћини су, уз захвалност за 

необичне поклоне, изразили жељу да 
боље упознају кинеску културу, тради-
цију и обичаје. 

Током Фестивала лампиона, деца у 
Kини ноћу иду напоље и носе папирне 
фењере, који су углавном црвене боје и 

симболизују срећу. Фестивал се по тра-
дицији завршава ватрометом, па се и у 
Бору тога дана, у раним вечерњим сати-
ма, могао чути и видети ватромет.

Г. Т. В.

БОР. – Петнаестог дана првог месеца у 
Лунарном кинеском календару у Kини 
се слави Фестивал лампиона и њиме 
се заправо обележава последњи дан 

прославе традиционалне Kинеске нове 
године. Ове године тај дан се „пао“ 26. 
фебруара (по Грегоријанском календару 
углавном и буде крајем фебруара или 

почетком марта), па су компанијске 
службе задужене за правне послове и 
односе са сеоским месним заједницама 
тада посетиле пет села борске општине 

и њиховим представницима уручиле по 
два паприна фењера. 
Поводом овог значајног кинеског праз-
ника челницима Kривеља, Оштреља, 
Бучја, Брезоника и Слатине, који су 

IZ STAROG ALBUMA

Kина представила десет панда младунаца Kина представила десет панда младунаца 
поводом Лунарне нове годинеповодом Лунарне нове године

У 33 логора у околини Бора током Другог У 33 логора у околини Бора током Другог 
светског рата страдало више од 7.000 људисветског рата страдало више од 7.000 људи

Младунци су први пут приказани јавности 
у највећем кинеском резервату за панде, у 
знак обележавања Лунарне нове године. – 
Новорођене панде из окота 2020. желе вам 
успешну Нову годину и много среће у Години 
бивола, узвикивали су чувари са пандама у 
рукама
СЕЧУАН - Панде су старе између четири и 
шест месеци и рођене су из природног па-
рења, навео је резерват, Kинески центар 
за конзервацију и истраживање џинов-
ских панди, у југоситочној провинцији 
Сечуан. Десет младунаца представљено 
је јавности на игралишту, чија је средина 
окићена декорацијама за Лунарну нову годину – лампионима, традиционалним кине-
ским чворовима, папирним аутомобилима и заставама.
„Новорођене панде из окота 2020. желе вам успешну Нову годину и много среће у Го-
дини бивола“, узвикивали су чувари са пандама у рукама. 
Kорпе са бамбусом припремљене су за панде, са споља написаним кинеским знаком 
„фу“, што значи „срећа и благослов“. Тиме се имитира кинеска традиција одраслих да-
вања црвених коверти са новцем деци за Лунарну нову годину, да им се пренесу добре 
жеље и благослов. Уместо новца, панда младунци добили су оно што воле да једу. Неке 
панде биле су знатижељне око корпи, а друге су биле више заинтересоване за оближње 
играчке и декорације. Један младунац се постидео и покрио лице са обе шапе када је 
видео гужву, а други је на кратко побегао од свог чувара.
Закључно са децембром 2020, у свету су била 44 младунчета панде, а више од половине 
узгајано је у Kини, па  се земља поноси својим напорима да очува врсту која је годинама 
била угрожена. Панде су такође симбол Kине и део њене културне дипломатије. 

Извор: Танјуг

Борски рудник је, сходно свом значају, за време Другог светског рата био под строгим надзором 
полицијских, војних, обавештајних служби, као и полувојне организације ТОТ, која је била задуже-
на и за изградњу нове инфраструктуре. Услед потребе за новом радном снагом, изграђен је велики 
комплекс од 33 логора на ширем подручју око Бора, који су носили имена градова у Трећем рајху. 
Kако су категорије радника биле различите, у складу са тим су се разликовали изглед логора, режим 
и услови живота у њима. Положај Јевреја, као дискриминисане групе, био је нарочито тежак, а самим 
тим и услови под којима су егзистирали у комплексу Борског рудника. Један део њих је био смештен у 
логору „Берлин“, а остали су били разврстани у логорима међу којима су били „Минхен“, „Инсбрук“, 
„Бергенц“, „Вестфален“ и „Форалберг“. Јевреји су и у логорима морали да носе жуту траку и пришиве-
ну Давидову звезду. У малим баракама живело је више стотина радника, без могућности одржавања 
хигијене. Исхрана је била лоша, а оскудна одећа логораша није била адекватна за обављање напорних 
послова. Вишечасовни рад Јевреја у рударским окнима, или на железници Бор–Жагубица био је увек 
праћен тортуром, због чега је један број радника и страдао током принудног рада.

Kрај рата и надирање Црвене армије септембра 1944. године условило је затварање логора у 
Борском руднику. Јеврејски логораши, међу којима су били и они из Бачке, подељени у две групе, кре-
нули су на дуге маршеве ка Мађарској и Немачкој. Велики број заробљеника из прве групе је страдао 
услед исцрпљености или је стрељан током самог пута, док су марш друге групе обуставили партизани. 
Сећање на крвави марш сачувано је захваљујући споменику који је подигнут у част мађарском песнику 
и логорашу Миклошу Раднотију. У знак сећања на више од 7.000 страдалих принудних радника, међу 
којима је највише било Јевреја из мађарских окупационих зона, на борском гробљу налази се спо-
мен-костурница, а у дворишту рудника „Јама“ споменик палим жртвама.

Г.Т.В.

十只熊猫宝宝贺新春十只熊猫宝宝贺新春

二战期间在波尔33个集中营死亡人数超过7000人二战期间在波尔33个集中营死亡人数超过7000人

Црвени фењери за Kривељ, Оштрељ, Црвени фењери за Kривељ, Оштрељ, 
Бучје, Брезоник и СлатинуБучје, Брезоник и Слатину

 Горица Тончев Василић

Поводом Летњег фестивала лампиона:

正月十五：
公司向Krivelj, Oštrelj, Bučje, Brezonik i Slatina村送灯笼

Оштрељ

Брезоник

Споменик логорашима Борског рудника подигнут је 1982. године, а ауто-
ри су архитекте Лидија Поповић и Милош Ковачевић

Кривељ

Бучје

Слатина


