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“Најважнији посао ове године је да свим силама убрзамо изградњу важних пројеката и тако осигу-
рамо да се новa постројења пусте у рад на време, чак и пре рока. Тако ћемо несметано моћи да до-
стигнемо производне циљеве и да ове и следеће године остваримо велики скок напред. Треба што 
пре “ослободити” производни капацитет и добит, а предности у рудним ресурсима што пре претво-
рити у економску и друштвену добит, и вредно радити на остварењу свих задатака и циљева за 2021.
годину - рекао је генерални директор Serbia Zijin Copper. - Посебан део Радне конференције био је 
посвећен безбедности на раду и мобилизацији у области безбедне производње. – Потписане  изјаве 
о одговорности за безбедност и о антикоруптивном деловању. – Појединицма и радним тимовима 
који су се показали изузетним у 2020. години додељена су признања за преданост и посвећеност, а 
уручене су и награде за специјалан допринос борби против ширења епидемије

Jian Ximing: Да послови с бакром поврате Jian Ximing: Да послови с бакром поврате 
Бору славу на европском континенту!Бору славу на европском континенту!

У хотелу „Језеро“ на Борском језеру одржана „Радна конференција 2021.“

塞紫铜在Jezero酒店召开2021年工作会议塞紫铜在Jezero酒店召开2021年工作会议

简锡明：波尔铜矿将在欧洲大陆重获辉煌！简锡明：波尔铜矿将在欧洲大陆重获辉煌！
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ном изузетно поверење грађана наше 
земље у кинеску вакцину, а тиме и у 
кинеску државу и њене стручњаке. 

Два дана касније, 18. марта, пред-
седник Србије разговарао је путем 
видео-линка и са руководством ком-
паније "Синофарм" о процесу набавке 
вакцина, изградњи фабрике кинеских 
вакцина у Србији, али и о изградњи и 
опремању српских болница.

Председник "Синофарм групе" 
Лију Ђингжен захвалио је председ-
нику и грађанима Србије за поверење 
указано компанији "Синофарм" и до-
дао да је од почетка пандемије 2020. го-
дине управо "Синофарм", као највећа 
фармацеутска компанија у Kини, пре-
узела одговорност за борбу против ове 
болести.

-Србија је прва европска земља 
која је одобрила вакцину 'Синофар-
ма' и данас ћемо потписати уговор 
за испоруку нових два милиона доза. 
Ценимо поверење грађана у наш про-
извод и срећни смо што можемо да 
пружимо неопходну подршку људима 
у Србији у борби против вируса - ре-
као је Лију Ђингжен.

Овом приликом је потписан Уго-
вор о куповини вакцина компаније 
"Синофарм", а састанку и потписивању 
уговора присуствовала је и амбасадор-
ка Народне Републике Kине Чен Бо.   

Припремила: Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Српски 
министар финансија и координатор 
Владе Србије механизма за сарадњу 
„17 + 1“ између Kине и земаља Цен-
тралне и Источне Европе Синиша 
Мали упутио је писмо захвалности 
компанијама Zijin Mining Group 
Company Limited које послују у Ср-
бији -  Serbia Zijin Copper Doo и 
Serbia Zijin Mining Doo, због њихо-
ве снажне подршке Србији у борби 
против пандемије. 

У писму се каже: "Изузетно це-
нимо и изузетно смо захвални на 
вашој енергичној подршци у нај-
критичнијем тренутку у борби 
против вируса COVID-19. Ваша 
великодушна донација није само 
допринела нашој кампањи у за-
штити јавног здравља људи из 
Републике Србије, већ је у великој 
мери допринела јачању гвозденог 

БЕОГРАД. – Председинк Србије Алек-
сандар Вучић састао се (16. марта) 
са амбасадорком Народне Републике 
Kине Чен Бо, са којом је разговарао 
о наставку процеса вакцинације и о 
изградњи фабрике у којој ће се про-
изводити вакцина кинеске компаније 
„Синофарм“, саопштено је из кабинета 
председника. 

Председник Вучић и амбасадорка 
Чен су се сагласили да ће фабрика бити 
изграђена у складу са највишим свет-
ским стандардима у области техноло-
гије за производњу вакцина, чиме ће 
се Србија сврстати у ред оних земаља 

Ваша великодушна донација није само допринела нашој кампањи у заштити јавног здравља људи из Републике Србије, већ је у великој мери допринела јачању 
гвозденог пријатељства између наше две земље и њихових народа, наведено је у писму захвалности које је потписао српски министaр финансија Синиша Мали 

Након што је Zijin помогао изградњу лабораторије за тестирање вируса "Ватрено око" у Србији, потписан је Уговор о куповини вакцина компаније "Синофарм", а 
састанку и потписивању уговора присуствовала и амбасадорка НР Kине. - Ценимо поверење грађана у наш производ и срећни смо што можемо да пружимо неоп-
ходну подршку људима у Србији у борби против вируса, рекао  председник "Синофарм групе". - Председник Србије и амбасадорка Kине истакли су да ће Србија, на-
кон изградње фабрике за производњу вакцина, бити сврстана у ред земаља које и на том плану могу да буду конкурентне, саопштено је из кабинета председника 

За снажну подршку Србији у борби против пандемијеЗа снажну подршку Србији у борби против пандемије

Са руководством „Синофарма“ договорена испорука Са руководством „Синофарма“ договорена испорука 
још два милиона доза вакцине још два милиона доза вакцине 

Влада Србије упутила писмо захвалности Zijin Mining Group Company Limited и њеним компанијама које послују у Србији:

Александар Вучић и Чен Бо разговарали о фабрици за производњу вакцина у Србији

塞尔维亚政府向紫金矿业集团公司、塞紫铜及塞紫矿颁发感谢信

武契奇总统与陈波大使就在塞尔维亚生产疫苗事项交换意见

表彰紫金在抗疫斗争中为塞尔维亚做出的巨大贡献

与国药集团达成协议再向塞运输200万剂疫苗

које и на овом 
плану могу да 
буду конкурент-
не на изузетно 
захтевном свет-
ском тржишту. 
Подсетимо, пре 
тога кинески Zijin 
помогао је да се у 
Србији изграде 
лабораторије за 
тестиранје вируса 
"Ватрено око".

-Већ сам ја-
вио нашим љу-
дима да траже 
земљиште, нај-

боље надомак Београда, да направи-
мо ту фабрику, која ће да производи 
између два и три милиона вакцина 
месечно, чиме ћемо покривати добар 
део региона и све наше потребе - ре-
као је Александар Вучић.

Председник Вучић поновио је за-
хвалност пријатељској Kини и пред-
седнику Си Ђинпингу за огромну со-
лидарност и помоћ током пандемије 
COVID-19, захваљујући којој су грађа-
ни Србије међу првима у свету доби-
ли квалитетну заштиту од ове опасне 
болести. Такође, потврдио је још јед-
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Чен Бо и Александар Вучић

пријатељства између наше две 
земље и њихових народа “.

Две компаније у саставу Zijin 
Mining Group  донирале су Србији 
маске, заштитну одећу, заштитне на-
очаре, рукавице и друге потрепшти-
не за превенцију епидемије, као и 
лабораторију за тестирање вируса 
под називом „Ватрено око“. Укуп-
на вредност донације достигла је 
скоро милион долара. Zijin је помо-
гао српском народу у борби против 
пандемије, што представља оличење 
дивног пријатељства између два на-
рода, која деле добро и зло и помажу 
једни другима.   

Г. Тончев Василић
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инвестиције која је од изузетног значаја 
за државу. Ту смо да подржимо плани-
ране пројекте, као и улагања у зелене 
технологије и активности усмерене на 
заштиту животне средине - казала је ми-
нистарка рударства и енергетике Зорана 
Михајловић.

На састанку је, између осталог, било 
речи и о напајању електричном енер-
гијом, реконструкцији трафо-станица у 
Мајданпеку, флотацијама „Велики Kри-
вељ“ и „Бор 5“, изменама Закона о рудар-

задржала на тренутном нивоу, допри-
нос ове компаније расту БДП-а могао 
би да буде увећан за још 0,2 процентна 
поена“, наводи се у тексту.

Kомпанија Zijin, која је крајем 2018. 
године преузела Рударско-топионичар-
ски басен (РТБ) Бор, од 2020. године 
користи налазишта рудника „Ново Це-
рово“, па је производња повећана, а ку-
повина сировина смањена. План је да ове 
године буде отворен и допунски рудник 
бакра и зата „Чукару Пеки“.

Zijin је 2019. године заузимао осму по-
зицију на листи највећих домаћих извоз-
ника, а 2020. године избио на друго место, 
са извозом од 388,9 милиона евра. Kомпа-
нија је, како се наводи у МАТ-у, сада по 
вредности извоза испред „Тигар тајерс“ и 
„Фијат Kрајслер аутомобили Србија“.

Велики инвестициони пројекти, чија 
је реализација настављена и током криз-

ству, те о наставку рударских активности 
у руднику „Велики Kривељ“.

Саговорници су се договорили и да 
се организује посебан састанак са градо-
начелником Бора и локалном заједницом 
на тему пресељења мештана села Велики 
Kривељ.

Састанку су присуствовали и дирек-
торка „Електромреже Србије“, директор 
Института Бор, као и представници ам-
басаде НР Kине у Србији.   

Припремила: Г. Тончев Василић

не 2020. (улагање у руднике и флотацију 
Мајданпек, „Велики Kривељ“, „Ново Це-
рово“, „Јама“, проширење производног 
капацитета топионице и рафинације 
бакра) вредели су 20,3 милијарде динара 
или 172,4 милиона евра. Од тога је до-
маћим извођачима и добављачима при-
пало 14,7 милијарди динара или 124,9 ми-
лиона евра, односно око 72,4 одсто, док су 
остатак од 5,6 милијарди динара или 47,5 
милиона евра зарадили страни извођачи 
радова и добављачи.

„Процена је да су ти инвестициони 
пројекти генерисали 6,6 милијарди ди-
нара или 56,4 милиона евра бруто дода-
те вредности у 2020. години, што пред-
ставља 0,12 одсто БДП-а Србије за 2019. 
годину“, наводи се у МАТ-у.   

Припремила: Г. Тончев Василић

БЕОГРАД. – Потпредседница Владе Ср-
бије и министрака рударства и енергети-
ке проф. др Зорана Михајловић састала 
се (16. марта) са генералним директором 
Serbia Zijin Copper Jianom Ximingоm 
и генералним директором Serbia Zijin 
Mining Fu Feilongom. На састанку упри-

БЕОГРАД. - Анализа МАТ заснована 
је на податку да је почетком ове године 
цена бакра на светском тржишту пре-
машила 9.000 америчких долара по тони 
што је, узимајући у обзир и вредност до-
лара, највиша цена у овом веку. Наводи 
се да је због широке примене, дугорочно 
гледано, бакар врло важан и то пре свега 
у индустрији. Али, „црвени“ метал је од 
стратешког значаја у свету и када је реч 
о обновљивим изворима енергије и елек-

За развој и изградњу горње зоне рудника „Чукару Пеки“ пројектована су улагања од 474 милиона долара, рекао је генерални директор Serbia Zijin Mining Fu 
Feilong. - Он је, на састанку у Влади Србије, известио потпредседницу Владе Србије и министарку рударства и енергетике Зорану Михајловић да ће се отва-
рањем рудника бакра и злата „Чукару Пеки“ стећи услови за годишњу експлоатацију 3,3 милиона тона руде и повећање производње концентата бакра, што 
је значајно због раста БДП-а и отварања нових радних места

Пословање и улагања Serbia Zijin Copper, али и највиша цена бакра на светском тржишту у овом веку могли би да удвоструче удео компаније у бруто друштве-
ном производу Србије ове године, закључак је публикације Макроекономске анализе и трендови (МАТ).

Рудник „Чукару Пеки“ отвара се на летоРудник „Чукару Пеки“ отвара се на лето

Zijin дуплира допринос расту српског БДП-аZijin дуплира допринос расту српског БДП-а

Serbia Zijin Copper и Serbia Zijin Mining на састанку са потпредседницом Владе Србије

Бакар у снажној спрези са привредним растом Србије, оцењују аутори публикације МАТ

塞紫铜、塞紫矿代表同塞尔维亚副总理召开会议

宏观经济分析与趋势：铜与塞尔维亚经济密切相关

“Čukaru Peki”矿将于夏季开始投产

紫金向塞尔维亚GDP的贡献加倍

личнеом у Влади Србије чуло се, поред 
осталог, да ће рудник „Чукару Пеки“ код  
Бора, којим управља Serbia Zijin Mining 
бити отворен – на лето.

Генерални директор Serbia Zijin 
Mining Fu Feilong известио је министар-
ку рударства да су за развој и изградњу 
горње зоне рудника „Чукару Пеки“ плани-
рана улагања у износу 474 милиона дола-
ра. На састанку је речено и да ће се са по-
четком рада овог рудника стећи услови за 
годишњу експлоатацију 3,3 милиона тона 
руде и повећање производње концентата 
бакра, што је значајно због раста БДП-а и 
отварања нових радних места.

-Министарство и ресорна јавна пре-
дузећа из енергетског и рударског сек-
тора су ту да вам помогну у реализацији 

тромобилности. Бакар и његова цена, 
како је наведено у публикацији МАТ, јесу 
у снажној спрези са привредним растом, 
на првом месту динамиком индустријске 
производње Kине.

„Цена бакра на међународном тр-
жишту почетком ове године достигла 
је 9.000 долара по тони, што је највише 
у последњих десет година. Због тога би 
допринос компаније Serbia Zijin Copper 
бруто домаћем производу (БДП) Ср-
бије, који сада износи 0,35 одсто, могао 
да буде двоструко већи“, проценили су 
аутори публикације „Макроекономске 
анализе и трендови“ (МАТ).

Приходи од продаје које је Serbia Zijin 
Copper остварила  2020. године достигли 
су 700 милиона долара, што је за 34,4 од-
сто више него 2019, пише у МАТ.

„Уколико би се до краја 2021. године 
цена бакра на међународном тржишту 

Уверен сам да ће Србија постати озбиљан произвођач бакра у свету

Потпредседница Владе Србије и министарка 
рударства и енергетике разговарала је (25. 
марта) и са потпредседником Zijin Mining Grupe 
Shen Shaoyangom о инвестицијама кинеске 
компаније у Србији. Честитајући му за резултате 
Serbia Zijin Mining и Serbia Zijin Copper и истичући 
да је а Србију важно да такве компаније послују 
и инвестирају у нашу земљу, Зорана Михајловић 
је казала: - Serbia Zijin Mining ради важан 
посао, у свим великим инфраструктурним 
пројектима има отворених питања, ту смо 
да радимо заједно и да вас подржимо. 

Ваше компаније могу допринети расту БДП-а и привредном развоју Србије, зато смо тражили 
и да дефинишете дугорочну стратегију развоја обе компаније, јер желимо да вам помогнемо 
унапређујући пословно окружење.
Потпредседник Zijin Mining Grupe честитао је Србији на доброј организацији вакцинације и борби
са пандемијом.
-Хвала за лидерство и подршку нашим пројектима. Свесни смо колико је пројекат бакра и
злата „Чукару Пеки“ важан за вашу земљу. Према стратешком плану производње бакра
у овој и наредним годинама, уверен сам да ће Србија постати озбиљан произвођач бакра
у свету – поручио је Shen Shaoyang. 
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цима је, у складу са превентивним 
мерама борбе против COVID-19, на 
лицу месту урађен брзи антиген тест.

На “Радној конференцији 2021.” 
презентовани су годишњи извештаји 
о раду Kомпаније у 2020, али и  пла-
нови и циљеви за ову годину. Поднет 
је и извештај о надзору за прошлу го-
дину и представљен план за ову, а на-
кон тога организовано је јавно пот-
писивање Изјаве о антикоруптивном 
деловању. Документ је пред свима 
потписало кинеско и српско руко-
водство Kомпаније - руководиоци 
сектора и огранака. Други део радне 
седнице био је посвећен безбедности 
на раду и мобилизацији у области 
безбедне производње, после чега су 
генерални директор и руководиоци 
огранака потписали Изјаву о одго-

ворности за безбедност. О резулта-
тима у 2020. и плановима за текућу 
годину говорили су руководиоци 
огранака, а било је речи и о изградњи 

и функционисању компаније Serbia 
Zijin Construction Co. Ltd.. Најбољим 
појединцима, радним групама, једи-

ницама и сменама додељена су при-
знања за резултате у 2020. години. 

Нагласивши да је и трећа радна 
седница (од оснивања Serbia Zijin 
Copper) реализована успешно за-
хваљујући напору свих учесника, ге-
нерални директор Jian Ximing под-
вукао је као најважније следеће: 

-На овој седници смо заједнич-
ким снагама савесно усвојили дух 
говора, који су на радној седници 

Kорпорације одржали председник 
Zijin Mining Grupe Chen Jinghe 
("треба стићи и престићи лидере у 
свету и изградити глобалну конку-
рентност") и директор Zou Laichang 
("свим снагама спроводити коре-
ните реформе, уједињено радити 
на великом скоку напред и тежити 
ка изградњи првокласне рударске 
компаније, која ће бити конкурент-
на у целом свету"). Kорпорација 
је јасно истакла циљеве за наред-
них десет година, а то значи да до 
2030. треба да изградимо велику 
високотехнолошку и профитабил-
ну међународну рударску корпора-
цију, чији ће економски показатељи 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – У присуству 
представника Владе Републике Ср-
бије - државног секретара у Мини-
старству рударства и енергетике  
Зорана Лакићевића и помоћника 
министра привреде Драгана Угри-
чића - али и руководилаца огранака, 
сектора и служби, репрезентативних 

“Најважнији посао ове године је да свим силама убрзамо изградњу важних пројеката и тако осигурамо да се новa постројења пусте у рад на време, чак и пре 
рока. Тако ћемо несметано моћи да достигнемо производне циљеве и да ове и следеће године остваримо велики скок напред. Треба што пре “ослободити” 
производни капацитет и добит, а предности у рудним ресурсима што пре претворити у економску и друштвену добит, и вредно радити на остварењу свих 
задатака и циљева за 2021.годину - рекао је генерални директор Serbia Zijin Copper. - Посебан део Радне конференције био је посвећен безбедности на раду и 
мобилизацији у области безбедне производње. – Потписане  изјаве о одговорности за безбедност и о антикоруптивном деловању. – Појединицма и радним 
тимовима који су се показали изузетним у 2020. години додељена су признања за преданост и посвећеност, а уручене су и награде за специјалан допринос 
борби против ширења епидемије

Jian Ximing: Да послови с бакром поврате Jian Ximing: Да послови с бакром поврате 
Бору славу на европском континенту!Бору славу на европском континенту!

У хотелу „Језеро“ на Борском језеру одржана „Радна конференција 2021.“

塞紫铜在Jezero酒店召开2021年工作会议 

简锡明：波尔铜矿将在欧洲大陆重获辉煌！

синдиката, награђених појединаца и 
представника најуспешнијих радних 
група и смена, менаџмент компаније 
Serbia Zijin Copper  организовао  је 
петог марта,  у хотелу „Језеро“ на 
Борском језеру, „Радну конферен-
цију за 2021. годину“. Пре уласка у 
конференцијску салу свим учесни-

“Свако од нас је члан велике породице Zijin”

Са задатком да пренесе дух и поруке дирекције 
Kорпорације (Zijin Mining Grupe), заменик генерал-
ног директора Симон Линг истакао је да се радна 
седница одржава у атмосфери коју обележава 
жеља за просперитетом. - Матична компанија 
Zijin Mining Grupa је фебруара одржала важ-
ну годишњу Радну седницу за 2021. годину. 
Том приликом наглашено је да ће Zijin до 
2030. постати међународни рударски гигант, 
са високом технологијом и ефикасношћу, а 
такође и рударска компанија светског гласа, 
што је врло амбициозан циљ. Zijin је на кон-
ференцији објавио и план за велики скок у 
развоју наредних пет година. Дефинисан је и 
стратешки договор и покренуте активности у 
области безбедности и заштите животне сре-
дине, производње и здравља, пословања, 
личне едукације, система управљања и кор-
поративне културе у новонасталој ситуацији. 

Симон Линг нагласио је да је Serbia Zijin Copper један од најважнијих чланова Zijin Mining Grupe. -Свако од 
нас је члан велике породице Zijin. Наш допринос остварењу величанственог циља Zijin Групе 
имаће значајну улогу, а више од 5.000 запослених биће део тог амбициозног плана, што је 
велики изазов. Све што треба да радимо, у складу са циљевима и плановима Zijin Групе и 
стварном ситуацијом у Serbia Zijin Copper, јесте да будемо иновативни, да осетимо пионирски 
дух у себи, да будемо храбри и одговорни, да испуњавамо производне и пословне задатке, 
да убрзамо реализацију пројеката, да безбедност и заштиту животне средине суштински по-
бољшамо, да обезбедимо запошљавање и штитимо интересе свих запослених, да учинимо 
продор у истраживању и примени рударских метода како би се значајно унапредиле нове 
технологије и повећала производња.  
Заменик генералног директора рекао је и да ће ове године за изузетан учинак у 2020. бити награђено 
27 запослених. То је, у поређењу са осталим страним компанијама у саставу Zijin Групе, највећи број на-
грађених, што показује да је Serbia Zijin Copper потпуно препозната од стране Zijin Групе. Линг је додао да 
су под руководством Владе Републике Србије, Министарства рударства и енергетике, и уз подршку Бора 
и Мајданпека постигнути добри резултати у 2020. години. – Али, постоји још много тога што треба 
унапредити и што нас обавезује да у 2021. поставимо још веће циљеве – казао је Симон Линг.  
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достићи ниво најбољих светских 
компанија, а да у погледу контро-
ле резерви ресурса, количине про-
извода, прихода од продаје, обима 

имовине, добити и других општих 
показатеља будемо у првих три до 
пет компанија. Истовремено, треба 
да постанемо глобални конкуренти 
у области индустријске технологије, 
талената, способности управљања 
пословањем, у погледу степена кул-
туролошке размене и другим обла-
стима, да поседујемо јасне предно-
сти у односу на конкуренцију и да 
формирамо напредан, концизан, 
стандардизован и ефикасан систем 
управљања пословањем. Треба да, 
као чланови Zijina, осетимо уз-
буђење и будемо пуни ентузијазма 
и самопоуздања због постављеног 
циља. Сви запослени треба да имају 
снажно развијен осећај части, по-
свећености задатку, одговорности 
и осећај за кризу. Треба вредније да 

радимо, да се непрекидно усаврша-
вамо, да идемо у корак са развојем 
Kорпорације и остваримо "Zijinov 
сан".

“2021. је кључна година за реали-
зацију пројеката”

Истичући да су резултати Serbia 
Zijin Copper у 2020. години свеобух-
ватно сумирани и савесно анализи-
рани, имајући у виду новонасталу 
ситуацију и изазове везане за епиде-
мију вируса корона, те да су у скла-
ду са тим јасно дефинисани циљеви 
и кључни детаљи пословања у овој 
години, генерални директор рекао је 
да је 2021. кључна година за реали-
зацију пројеката. Kомпанија се, како 
је нагласио, суочава са дуплим при-
тисцима у производњи и изградњи, 
као и у техничкој реконструкцији, 
јер се многи пројекти приводе крају 
и пуштају ове године у рад.

- Најважнији посао ове године 
је да свим силама убрзамо изградњу 
важних пројеката и тако осигурамо 
да се новоизграђена постројења пу-
сте у рад на време, чак и пре рока. 
Тако ћемо несметано моћи да до-
стигнемо производне циљеве и да 
ове и следеће године остваримо 
велики скок напред. Треба што пре 
“ослободити” производни капаци-
тет и добит, а предности у рудним 
ресурсима што пре претворити у 
економску и друштвену добит, и 
вредно радити на остварењу свих 
задатака и циљева за 2021.годину. 
Треба осигурати да Kомпанија по-
стигне експлозивни раст, па свим 
снагама треба радити на повећању 
капацитета одрживог развоја Kом-
паније. Година 2021. је кључна и за 
спровођење коренитих реформи, 

па треба инсистирати на стварању 
вредности и поштовању прописа, 
наставку политике "енергичнијих 
запослених и једноставније адми-
нистрације", спровођењу оцењи-
вања према нивоу управљања и 
додатној оптимизацији организа-

ционе структуре запослених. Наш 
основни посао и примарни задатак 
јесте успостављање система у складу 
са захтевима "концизног, стандар-
дизованог и ефикасног система за 
глобално управљање пословањем, 

кроз усредсређивање на поделу 
дужности и одговорности и сажи-
мање одговорности”.  Истовремено, 
треба да спроводимо јачање систе-
ма за давање овлашћења, оптими-
зацију организационог система и 
поједностављивање кључних про-
цеса унутар процедура. Све орга-
низационе јединице треба да напу-
сте границе надлежности, поруше 
"зидове организационих јединица" 
и усуде се да предузму иницијативу, 
спроводе активности и постижу ре-
зултате. Све док одржавамо висок 
степен јединства у размишљању и 
доследност у поступању, сигурно 
ћемо моћи ефикасно да остваримо 
годишње радне циљеве. Предво-
дићу 2021. наставак надоградње 
постојећих темеља компаније, са 
циљем да послови с бакром поврате 

Испуњена очекивања

Уз подсећање да је у “пројекту” стратешког пар-
тнерства Zijina и РТБ-а Бор учествовао практично 
од првог дана и првог контакта, помоћник мини-
стра за приватизацију, стечај и индустријски раз-
вој у Министарству привреде Драган Угричић 
рекао је: - Kада смо ушли у поступак прива-
тизације желели смо да постигнемо управо 
све оно што смо данас чули - раст инвести-
ција, раст профита, раст запошљавања и, 
наравно, већу вредност саме компаније. 
Резултати пословања у 2020. години треба 
да буду смерница пословања за наредне 
године - поручио је Угричић. 
- Уверен сам да ће и Serbia Zijin Copper и Република Србија испунити све обавезе из Уговора 
о стратешком партнерству, па Kомпанији, менаџменту и свим запосленима желим успех у 
даљем раду, уз наду да ће сусрет наредне године бити обележен још бољим резултатима.   
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Бору славу на европском континен-
ту – казао је Jian Ximing.  

Четири захтева
За разумевање и спровођење духа 

радне седнице, додао је генерални 
директор, неопходно реализовати 
четири захтева. 

-Треба брзо да се ради и дух 
седнице практично примени. Мо-
рамо постојано да се посветимо 
реализацији. Сви сектори и огран-

ци треба брзо да обједине мисли и 
дела са захтевима који су се данас 
чули. Уз јачање осећаја посвећено-
сти задатку, части, одговорности 
и свести о кризи, сви треба одлуч-
но да се усредсреде на показатеље 
производње и изградњу пројеката, 
као и да у потпуности испуне рад-

не циљеве и заврше главне посло-
ве у 2021. години. Добар почетак у 
првом кварталу тежак је задатак и 
циљ. Руководиоци треба да пред-
воде своје запослене, да енергично 

преносе вредан, пионирски и ино-
вативни дух Zijina, да се чврсто 
држе циљева и да се не опуштају. 

Треба да се разраде садржаји по-
слова, рашчлане радни задаци, 
да се почне од малих показатеља 
и најслабије карике, а затим да се 
испуне све обавезе. Руководиоци 
свих сектора и огранака треба да 
проводе минимум половину дана 
у организовању и спровођењу дис-
кусија о специјалним питањима, да 
савесно резимирају и преиспитају 
прошлогодишње послове, да раз-
раде и рашчлане циљеве и радне 
задатке за ову годину на целине, да 
ураде детаљан план активности и 
мера, да спроводе одговорности, да 
истрају у испуњавању задатака и да 
их не делегирају другима.  

Други захтев, који се односи на 
корените реформе, где треба про-
мовисати усавршавање прецизног 
управљања, генерални директор 
Kомпаније појаснио је овако :- Ово 
је прва година како Kорпорација 
спроводи корените реформе и 
успоставља пробни глобални си-
стем за управљање пословањем. 
Сви сектори треба брзо да реорга-
низују постојеће системе и проце-
дуре, да комбинујући са стварним 
приликама у Србији, утврде да 
ли постојећи системи одговарају 

стварним приликама у Kомпанији, 
да ли су релевантни стандарди јас-
но дефинисани, да ли су усавршене 
пословне процедуре итд. Усаврша-
вање управљања може да се спро-

веде тек када је наш систем разуман 
и применљив, систем стандарда 
јасан и процес рада побољшан и 

затворен. Сви сектори треба да 
убрзају спровођење усавршавања 
управљања производњом и прециз-
ног управљања.

Велики скок напред, брже спро-
вођење пројеката техничке рекон-
струкције, проширења и изградње, 
најкраћа је дефиниција трећег зах-
тева, у оквиру којег је Jian Ximing 
посебно нагласио да је "вредност 
времена највећа вредност изградње 

важних пројеката": - У 2021. годи-
ни морамо да прикупимо вредније 
ресурсе, да ускладимо труд свих 
укључених страна, да се усредсре-
димо на убрзање спровођења из-
градње и пуштање у рад пројеката 
техничке реконструкције, проши-
рења и изградње, да искористимо 
"брзину Zijina", како бисмо поста-
вили постојан темељ за пребаци-
вање годишњих производних кво-
та,  смањивање трошкова и каснији 
скоковит развој. Уколико повећамо 
производњу, трошкови ће се значај-
но смањити, што ће бити богато на-
грађено на тржишту. За све пројек-
те у изградњи мора да се спроводи 
строга контрола трошкова. За сва-
ки пројекат морају да буду одређена 
одговорна и лица за надзор. Према 
годишњим производним задаци-
ма треба мењати пројектни план, 
спроводити активности у складу са 
временским ограничењима и тежи-
ти ка ранијем пуштању пројеката 
у рад. Истовремено, сви рудници 
треба да повећају производни ка-
пацитет, смање укупне трошкове и 
у потпуности “ослободе“ економску 

добит. Топионица треба да настави 
да оптимизује "четири стопе", да 
инсистира на потпуној искоришће-
ности, да ојача свеобухватно ко-
ришћење ресурса и повећа опште 
бенефиције. Смањење трошкова 
треба да заузима важно место у по-
словању свих сектора. Они треба да 
ојачају планирање буџета и побољ-
шају анализу пословних података, 
како би поставили темеље за ско-

ковит развој пословних резултата 
Kомпаније у овој и наредној години 
– рекао је генерални директор. 

Четврти захтев, додао је, одно-
си се на одрживи развој, повећање 
научних и технолошких иновација, 
обучавање талената и неговање кор-
поративне културе.  – Вођени си-
стематским инжењерством и еко-
номским размишљањем, у сваки 
сегмент производње треба да унесе-

мо иновативне идеје у области на-
уке, технологије и управљања. Мо-
рамо да осигурамо план снабдевања 
рудом  и учинимо га разумним, да 
будемо сигурни да је производна 
линија најоптималнија, да је еко-
номска добит највећа, да је емисија 



Среда, 31. март 2021. Број 2328, странаКолектив 7 年工作会议 Радна конференција

"три отпада" у складу са стандарди-
ма. Морамо да ухватимо све “витал-
не тачке” и фокусирамо се на кључ-
не технологије у рударству, преради 
и металургији, као и да остваримо 
технолошку ефикасност. Одлучно 

треба да примењујемо стратегију 
"тражења локалних талената" и да 
уложимо напор у решавање недо-
статка талената. Треба да спрово-
димо техничку и пословну обуку 
за српске запослене на коструктив-
нији и ефикаснији начин. Kако 
бисмо стручно и техничко особље 
учинили још стручнијим, техничка 
обука треба да буде наш најважнији 
задатак. Треба да убрзамо едукацију 
руководећег и техничког особља са 

српске стране и локалног квалифи-
кованог тима талената и створимо 
базу за обуку и неговање талената 
Kорпорације у иностранству. Треба 
да наставимо примену стратегије за 
обуку талената која се заснива на 

концепту "учење ратовања у току 
рата". Надам се да ће сви запослени 
наставити да уче, да ће напредова-
ти кроз суочавање са потешкоћама 
и да ће постати изврсни међународ-
ни таленти Zijina у новој ери.

- Треба да ојачамо Zijinovo "кул-
туролошко самопоуздање", про-
мовишемо изврсну културу Zijina 
и унесемо нову енергију и нови 
смисао у корпоративну културу. 
Морамо истрајно да спроводимо 

покретачку снагу Zijina да бисмо 
створили изузетан начин рада. Из 
њега се рађа изузетан тим, а са изу-
зетним тимом долази изузетна сна-
га извршења. Изузетно извршење 
ствара изузетне пословне успехе, а 

таквим успесима неговаћемо наш 
дух. Радићемо дуго како бисмо кре-
ирали челични тим који неће бити 
арогантан након успеха и обесхра-

брен након пораза, тим који неће 
“пасти” након улагања напора и 
неће се распасти након "ударца". 
Радићемо на интеграцији Зијино-
вог духа у српску културу, на усађи-
вању културе Zijina у свест сваког 
запосленог, на отклањању култу-
ролошких разлика и успостављању 

потпуно новог корпоративног 
идентитета. 

Генерални директор Kомпаније 
Jian Ximing  закључио је излагање 
следећим речима: - Да бисмо оства-
рили своје снове, морамо да се по-

мучимо. Успех зависи од напорног 
рада. Наша је мисија величанстве-
на, а одговорност велика. Морамо 
да будемо непоколебљиви и храбри 

у надолазећој плими. Нови зада-
ци и нове околности дају нам нове 
могућности и нове захтеве. Ради-
мо заједно, учврстимо поверење, 
успешно остваримо годишње про-
изводне циљеве да бисмо освежили 
блиставост компаније Serbia Zijin 
Copper!

Силвија Вукашиновић

Оправдана улога једног од стубова српске привреде

Поздрављајући учеснике конферен-
ције у име Владе Републике Србије, 
потпредседнице Владе и министарке 
рударства и енергетике проф. др Зо-
ране Михајловић, државни секре-
тар у Министарству енергетике и ру-
дарства Зоран Лакићевић истакао 
је да Serbia Zijin Copper представља 
остварење визије председника Ср-
бије Александра Вучића и пред-
седника НР Kине Си Ђинпинга и 
доприноси пријатељству два народа. 
Лакићевић је честитао менаџменту 
за успехе током 2020. године, који 
су остварени у ситуацији када се цео 
свет суочавао са вирисом COVID-19. - 

Овако велика компанија, са овако широким портфолиом наилази на најразличитије изазове 
и успешно их превазилази, а Република Србија је увек расположена за пуну подршку и зајед-
ничко решавање свих изазова. У овом моменту највећи изазови су у области заштите животне 
средине и у вези су са загађењем ваздуха. У наредном периоду морамо радити на унапређењу 
производног процеса како бисмо обезбедили истовремено и производњу у пуном капацитету 
и очување животне средине. 
Лакићевић је додао да је Serbia Zijin Copper оправдала улогу једног од стубова српске привреде. -Рудар-
ство у Србији има велики потенцијал и циљ министарства је да створи услове за бржи развој 
овог сектора и за нове инвестиције. Министарство је припремило Нацрт измена и допуна Зако-
на о рударству и геолошким истраживањима, којим желимо да створимо услове да Србија до-
бије модеран и много успешнији рударски сектор. Закон је прошао јавну расправу и очекује се 
да га Влада ускоро усвоји. Поједностављујемо процедуре за све дозволе и решења које издаје 
Министарство за рударство и енергетику и то је вероватно  најважнија новина за инвеститоре 
и компаније које се баве рударством. Овим законом уводи се први пут електронска управа, 
односно дигитална процедура за прибављање документације. На тај начин ћемо рокове који 
су били и 150 и више дана скратити на 30 или 15 дана. 

Државни секретар у Министарству енергетике и рударства рекао је и да се очекује повећање процента 
удела рударства у БДП-у са 1,9 одсто на 3,5 до четири одсто: - С обзиром на то да је Zijin стратешки 
партнер Владе Републике Србије, веома нам је важно да планови компаније прате све еле-
менте уговора о стратешком партнерству. Радује нас пројекат нове топионице којим се обе-
збеђује знатно већи капацитет од постојећег, али и то што ће њен рад утицати на квалитет 
ваздуха у Бору, чиме ћемо успоставити равнотежу између производње и животне средине. 
Реализацијом предвиђених инвестиција у износу 1,26 милијарди долара, у четири рудника 
и топионицу, у наредне четири године, капацитет експлоатације и прераде руде биће знатно 
повећан. Ако томе додамо и пројекат “Чукару Пеки”, односно улагање вредно преко 400 ми-
лиона долара, долазимо до тога да ће рударство у Бору и Мајданпеку имати велики утицај на 
развој ових региона, а самим тим и на БДП Републике Србије – закључио је Лакићевић..  
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па нећемо дозволити да запослени, зарад лич-
не користи, нанесу штету интересима Kомпа-
није. Током прошле године неки запослени су 
лажирали боловања, били су одсутни дужи 
временски период и примали зараду, а нису 
били болесни. Неки руководиоци су им про-
гледали кроз прсте или су пак помогли да се то 
прикрије. Овакви поступци озбиљно наруша-
вају радну атмосферу и поредак управљања у 
Kомпанији. Сектор за људске ресурсе треба 
да уложи више времена и енергије у проверу 
боловања ове године. Kомпанија ће одлучно, 
а у складу са прописима, кажњавати све који 
буду лажирали боловања. 

Говорећи о трећој тачки плана, која под-
разумева надгледање усавршавања пословних 
процедура оперативних целина, специјални 

службеник за надзор и ревизију је рекао да 
све организационе јединице треба да направе 
распоред оптимизације процедура и изградње 

система, да одлучно промовишу реформе и 
примењују принцип "сажетости, стандарди-
зације, ефикасности". Kабинет за надзор и 
ревизију треба квалитетно да обави послове 
надзора и контроле. 

Четврта тачка је спровођење интерне 

контроле надзора и ревизије, а подразумева 
да тим за надзор и ревизију треба детаљније 
да обилази радилишта, прати и интерно про-
верава важне пословне процедуре, открива 
мане и недостатке у области управљања по-
словним активностима, предлаже начине за 
њихово отклањање и надзире унапређење 
управљања.

Наставак јачања изградње тима за надзор, 
као пета тачка, захтева да лица која спроводе 
надзор, пре кориговања понашања других, 
треба најпре да коригују своје понашање. 

-Оно што се захтева од других да раде, 
морају прво они сами да ураде. Тим за над-
зор ће ојачати интерну комуникацију и 
обучавање и непрекидно ће радити на по-
бољшању општег квалитета и способности 
обављања дужности. Треба довести изузет-
не таленте и “попунити” тим за надзор, како 
би се заштитио одрживи и здрав развој 
Kомпаније.

Година у коју смо закорачили пред-
ставља веома важан период у развоју Kом-
паније. Подстиче се спровођење коренитих 
реформи, много је грађевинских пројеката 
који треба да буду завршени и пуштени у рад 
ове године. Да би се то остварило, потребан 
је вредан рад поштених и посвећених запос-
лених. Руководиоци свих нивоа управљања 
у Kомпанији морају да дају добар пример и 
свој максимум у вођењу својих тимова. Сви 
запослени треба заједно и вредно да раде на 
постизању главних циљева реформе и из-
градње производње Kомпаније - закључио 
је специјални службеник за надзор и ревизију 
Tang Ronghua.   

С. Вукашиновић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Делегатима „Радне кон-
ференције 2021“, на којој су потписане изјаве о 
антикоруптивном деловању, Извештај о раду 
у области надзора и борбе против корупције 
поднео је специјални службеник за надзор и 
ревизију Tang Ronghua. Истичући главне ак-
тивности у области надзора у 2020. години, 
као и планиране за ову годину, он је казао:

-У циљу изградње "антикоруптивног, 
поштеног и савесног" колектива и креирања 
атмосфере активног пословања, Kомпанија 
је 2020. спровела низ активности, придр-
жавала се методе надзора која се заснива 
на "превенцији пре дешавања, контроли у 
току дешавања и позивању на одговорност 
након дешавања" и остварила одличне ре-
зултате. 

Tang Ronghua је подсетио да је формули-
сан и објављен Правилник о антикоруптив-
ним мерама Kомпаније, те да су јасно наведе-
ни дисциплински захтеви према запосленима 
и ојачана њихова свест о антикоруптивном 
поступању. Kабинет за надзор и ревизију био 
је активно укључен у надзор процедура од 
значаја, као што су оне за изградњу пројеката 
и набавку материјала.

 - Истовремено, бавили смо се питањи-
ма ниске ефикасности у области управљања 
електромашинским пословима у свим про-
изводним јединицама, надгледали смо осни-
вање Огранка за електромашинско одржа-
вање, подстицали реформе и иновативне 
идеје у погледу управљања и дали значајан 
допринос. Kомпанија је озбиљно истражи-
ла и процесуирала незаконитно поступање 
одређеног броја запослених који су се удру-
живали са трећим лицима, учествовали у 
крађама и проневери имовине и, бранећи 
правду, одлучно процесуирала преступнике 
у складу са релевантним прописима. 

Поред тога, додао је, Kомпанија је де-
финисала правилнике о узбуњивању, на-
грађивању, чувању пословне тајне и друге, и 
подстицала је запослене да се одважно боре 
против незаконитог и непрописног посту-
пања , али и у одбрани законских права и ин-
тереса Kомпаније.

-Генерално, запослени су сада чисти, 
искрени, савесни. Руководиоци свих нивоа 
управљања и многобројни радници имали 
су разумевања и пружали су подршку у по-
словима надзора, па бих желео да им се ис-

Година у коју смо закорачили представља веома важан период у развоју Kомпаније, па морамо да одржимо и ојачамо етичност, осећај одговорности и бор-
бени дух запослених, као и да побољшамо пословне процедуре према реформским захтевима "сажетости, стандардизације и ефикасности.  Циљ је спречити 
да мале грешке прерасту у велике, поручио специјални службеник за надзор и ревизију. - Kако бисмо сачували одржив и здрав развој морамо истрајно да 
спроводимо надзор и на тај начин спречимо понашање појединаца које наноси штету Компанији, додао Tang Ronghua

Изградња савесног и поштеног колективаИзградња савесног и поштеног колектива
На „Радној конференцији 2021.“ потписане изјаве о антикоруптивном деловању

2021年工作会议上签署《廉洁从业承诺书》

建立廉洁高效的职业团队

крено захвалим за то. Ипак, има запослених 
који имају отпор према надзору и сматрају 
да се надзору “не може веровати" – рекао је 
Tang Ronghua.

Из Kомпаније наглашавају да је рано от-
кривање и отклањање проблема путем интер-
ног надзора управо највећа брига и поверење 
према запосленима. Kинеским запосленима 
заиста није лако да жртвују време проведено 
са породицом и пређу хиљаде километара 
како би радили у страној земљи, али морају 
још више да теже етици, да самоиницијативно 
прихватају надзор и да не дозвољавају да ко-
леге у Kини и породица брину за њих.

-У 2021. години морамо да одржимо 
и ојачамо етичност, осећај одговорности 
и борбени дух запослених, да побољшамо 
пословне процедуре према реформским 
захтевима "сажетости, стандардизације и 
ефикасности", у циљу пружања позитив-
не енергије за производне операције и из-
градњу пројеката - истакао је Tang Ronghua. У 
том смислу, како је додао, дефинисане су глав-
не тачке плана, а прва је јачање образовања и 
превенције. - Организоваћемо потписивање 
изјава о прихватању обавеза у вези са анти-
коруптивним понашањем од стране руко-
водећих кадрова и запослених на важним 

радним местима и ојачаћемо свест о антико-
руптивном понашању. Путем интерног ОА 
система објављиваћемо месечне образовне 
и саветодавне чланке о антикоруптивном 
понашању. Водићемо разговоре о антико-
руптивном понашању са новоименованим 
руководиоцима и запосленима на важним и 
осетљивим радним местима. На време ћемо 
организовати разговоре и подсећати на 
неповољне назнаке проблема, како бисмо 
спречили да мале грешке прерасту у велике.

Друга тачка плана односи се на строго 
истраживање и санкционисање незаконитог 
понашања. Kомпанија ће се одлучно борити 
са незаконитим и непрописним поступањем, 

年工作会议Радна конференција
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вељ”, систем пречишћавања отпадних вода 
из “Јаме”, пројекат реконструкције Топио-
нице за капацитет 180 хиљада тона катод-
ног бакра годишње, пројекат опремања 
флотације шљаке, као и пројекат нових 
кречних пећи у “Заграђу”. 

Појединачно говорећи о огранцима 
главни рударски инжењер Kомпаније иста-
као је да се у мајданпечком руднику планира 
истовремени рад “Северног” и “Јужног реви-
ра”, као и да се заврши нова флотација капа-
цитета 40 хиљада тона дневно и пусти у рад 
јула 2021. Kапацитет прераде у новом погону 
за припрему минералних сировина 2022. тре-
ба да буде 13,2 милиона тона руде годишње, а 
целокупна инвестиција вредеће 224,7 милио-
на долара.

-Рудник “Велики Kривељ” завршиће 
проширење права на површинску експло-
атацију, саградиће ново одлагалиште бр. 
5 на северу, купиће утовариваче са елек-
тричним кашикама, рударске камионе и 
осталу опрему за откопавање и прошириће 
капацитет експлоатације на 70 милиона 
тона годишње. Нова флотација, која ће пре-
рађивати 40 хиљада тона руде дневно, треба 
да се пусти у рад крајем октобра ове годи-
не. Укупни прерађивачки капацитет нове 

и старе флотације биће дефинисан крајем 
2022. године. Октобра ове године почиње 
израда новог колектора за заштиту од по-
плава у Великом Kривељу, а до краја 2022. 
планира се реализација 75 одсто пројекта. 
До тада ће рудник “Велики Kривељ” реали-
зовати укупну инвестицију од 266,36 мили-
она долара - нагласио је Jianming.

У “Новом Церову” се, како је рекао, на-
ставља ширење рударских права према севе-
ру, која покривају рудна тела “Примарно” и 
“Дренова”. Постојећи систем дробљења, мле-
вења и транспорта руде цевоводима, али и 
флотацијски систем биће надограђени апри-
ла ове године за капацитет 10 хиљада тона 
руде дневно, односно три милона тона руде 
годишње. Далеководи бр. 177 и бр. 150 биће 
трајно пизмештени, а почеће и премештање 
железничке пруге “Ново Церово” и пројекат 
преусмеравања реке Церово. До краја 2022. 
године биће уложено укупно 23,45 милиона 
долара.

 -“Јама” ће у јулу 2021. године заврши-
ти надоградњу и реконструкцију извозног 

система на извозном окну, подземну екс-
плоатацију у отвореним откопима и рекон-
струкцију постојећег флотацијског система. 
Kапацитет прераде биће стабилизован на 
5.000 тона дневно, односно 1,65 милиона 
тона годишње. Пројекат блоковског зару-
шавања за 18 милиона тона годишње биће 
завршен до краја 2022. године, а биће по-
кренут и захтев за планирање простора за 
зарушавање. Биће завршени ново сервисно 
окно, вентилациона окна бр. 1 и бр. 2, нови 
транспортно-извозни нископ на тракама, 
са изведених 60 одсто радова. Завршиће се 
нови систем за пречишћавање отпадних 
вода “Јаме” и започеће изградња новог 
флотацијског постројења од 60 хиљада тона 
дневно или 20 милиона тона годишње. Ин-
вестиција у изградњу, укључујући систем 
за пречишћавање отпадних вода из “Јаме”, 
вредеће 151,44 милиона долара.

Главни инжењер Kомпаније рекао је да 
ће пројекат проширења рудника кречног ка-
мена и кречних пећи “Заграђе”, вредан 5,44 
милиона долара, бити довршен и пуштен у 
рад крајем марта ове године. До тада ће бити 
дефинисан капацитет производње од 800 
тона креча дневно, односно 260 хиљада тона 

годишње како би се задовољиле потребе че-
тири рудника Serbia Zijin Copper након про-
ширења, као и рудника компаније Serbia Zijin 
Mining. 

-У Топионици је 2020. почела свеобух-
ватна реконструкција. Постојећи про-
цес топљења биће претворен у топљење у 
флеш-пећима – прерада у конверторима – 
рафинација - електролитичка рафинација 
анода у катоде, флотирање шљаке из пећи 
и из конвертора, а у процесу производње 
сумпорне киселине је усвојен контактни по-
ступак двоструке катализе отпадних топи-
оничких димних гасова. Нови пројекат за 
катоде од 180 хиљада тона годишње (анти-
ципираних 200 хиљада тона годишње) биће 
пуштен у производњу у децембру, а пратећи 
систем за шљаку од 3.000 тона дневно биће 
завршен марта ове године. Планирана ин-
вестиција у Топионицу износи 262 милиона 
долара до краја 2022. године – закључио је 
Jiao Jianming.   

С. Вукашиновић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Годишња конференција 
Serbia Zijin Copper DOO за 2021.годину била 
је прилика да се делегати детаљно информи-
шу о плану производње и изградње у наред-
них 2 + 3 + 5 година. Главни инжењер Kомпа-
није Jiao Jianming је презентацију годишњег, 
средњорочног и дугорочног плана започео 
освртом на производњу и изградњу крајем 
2020. године.

- Kомпанија, закључно са децембром 
2020, има четири рудника бакра, топиони-
цу, кречану и каменолом. Прошле године 
укупне ископине у четири рудника бакра 
износе 79,5 милиона тона, што је у односу 
на 2019. пораст од 46,25 одсто. Током 2020. 
прерађено је укупно 17 милиона тона руде, 
што је 6,91 одсто више него претходне го-
дине. Произведено је и 53,3 хиљаде тона ба-
кра у концентрату, што је 18,28% више него 
2019, али и 1.676 килограма злата, односно 
58,59 одсто више него 2019. У Топионици је 
прерађено 384.300 тона концентрата бакра 
и добијено 70.900 тона катодног бакра. Зла-
то у полугама било је тешко 2.032 килогра-
ма, а сребро 15.427 килограма. Kомпанија је 
2020. године остварила приход од продаје у 
износу од 681,7 милиона америчких долара, 
што је 29,58 одсто више него претходне го-
дине. 

Главни инжењер Kомпаније додао је да 
је укупна производња у Фабрици креча од 
јануара до октобра 2020. била 33.800 тона 
креча (производња је због реконструкције 
заустављена октобра), а да је “Kривељски ка-
менолом” прошле године произвео укупно 
85.770 тона дробљеног камена. 

Говорећи о стању пројеката изградње 
крајем прошле године, Jiao Jianming казао је 
да су пројекти техничке обнове и проширења 
свих рудника и топионице у потпуности по-
кренути, те да је укупна инвестиција за целу 
годину износила 360 милиона долара (износ 
укупних улагања од доласка Zijina је 650 ми-
лиона долара).

- Изведено је око 65 одсто радова пре-
ма динамици пројекта изградње нове фло-
тације за 40 хиљада тона дневно у руднику 
Мајданпек, а инвестиција износи 137,7 ми-
лиона долара. Такође, завршено је 30 одсто 
радова према динамици пројекта изградње 
друге нове флотације рудника “Велики 
Kривељ”, у шта је уложено 57,8 милиона до-

У техничку обнову и проширења рудника и топионице 2020. инвестирано 360 милиона долара, а укупна улагања од доласка Zijina износе 650 милиона долара. 
- Kомпанија ће наставити да увећава инвестиције и настојаће да постигне брз и муњевит развој. Завршиће изградњу у руднику “Мајданпек”, другу флотацију 
у руднику “Велики Kривељ”, систем пречишћавања отпадних вода из “Јаме”, пројекат реконструкције Топионице за капацитет 180 хиљада тона катодног ба-
кра годишње, пројекат опремања флотације шљаке, као и пројекат нових кречних пећи у “Заграђу”, рекао на “Радној конфернецији 2021.” главни инжењер 
Kомпаније

Jiao Jianming: Ова и наредна Jiao Jianming: Ова и наредна 
су кључне године изградње су кључне године изградње 

Презентација плана производње и изградње у наредних 2 + 3 + 5 година

2+3+5（2021-2030）年中长期生产及建设规划汇报

焦建明：十年规划描绘宏伟蓝图

лара. У “Новом Церову” завршена је рекон-
струкција рударског система за 2,5 милиона 
тона годишње, што је инвестиција вредна 
19 милиона долара. У руднику “Јама” запо-
чети су радови на нископу и други послови, 
што је инвестиција  “тешка” 32,3 милиона 
долара. У Топионици је почела изградња 
новог система за одсумпоравање, нове елек-
тролизе и других система. Према динамици 
пројекта, радови су изведени 35 одсто, чиме 
је испуњена инвестиција 12,4 милиона 
долара. Нови систем кречних пећи од 600 
тона дневно у “Заграђу” и друга секција на 
“Kривељском каменолому” су у изградњи, 
такође.

Jiao Jianming се у наставку дотакао и глав-
них проблема који су пратили и изградњу. 
Kао највеће је истакао спорост у процесу 
добијања лиценци, али и нереализован план 
снабдевања електричном енергијом. Наиме, 
пошто ЕМС није завршио извештај о пове-
зивању, у 2020. није остварена ни планира-
на изградња четири трафо-станице од 110 
KВ и реконструкција М1 трафо-станице у 
Мајданпеку. 

Говорећи о плану производње за 
2021/2022. годину Јиао Јаинминг рекао је да 
је ове године планирано 112,48 милиона тона 
укупних ископина, што је 41,4 одсто више 
него 2020. Предвиђено је и да у флотацијама 
буде прерађено 23,95 милиона тона руде, што 
је 37,62 одсто више него лане, као и да се про-
изведе 73 хиљаде тона бакра у концентрату, 
што је повећање од 38,9 одсто. Планирана је и 
продукција 2.421 килограма злата, односно 45 
одсто више него 2020. Топионица би требало 
да преради 399.100 тона концентрата, што је 
3,2 процента више него лане, а производња 
катодног бакра требало би да достигне 90.848 
тона, односно да буде 28,1% већа него 2020. 
Производња 2.434 килограма злата била би 
45 одсто већа него 2020, а производња 12.636 
килограма сребра би 18,1% била мања него 
претходне године. 

Главни инжењер Kомпаније потом је го-
ворио о плану извођења грађевинских радова 
у 2021/2022. години. - Обе су кључне године 
изградње у Serbia Zijin Copper. Kомпанија 
ће наставити да увећава инвестиције и на-
стојаће да постигне брз и муњевит развој. 
Завршиће изградњу у руднику “Мајданпек”, 
другу флотацију у руднику “Велики Kри-
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Матична Zijin Mining Grupa награди-
ла је девет радних јединица, 12 радних 
група и шест смена које су дале изузе-
тан допринос у борби против ширења 
епидемије COVID-19 у Serbia Zijin 
Copper, а Kомпанија је појединцима 
доделила 61 признање. Прву награду 
добило је шесторо запослених, другу 
њих 17, трећу 31, а за специјалан до-
принос борби против ширења епиде-
мије награђено је седам запослених. 
На списку најбољих радних јединица 
су Сектор за безбедност производње 
и Сектор за грађевински инжењеринг 
при Генералној дирекцији, потом 
Радна група за грађевинске радове 
при Служби за производне и тех-
ничке послове компаније Serbia Zijin 
Construction, као и Фабрика за елек-
тромашинску монтажу при Огранку 
ЕМО, Радионица за дробљење при 
Површинском копу рудника „Велики 
Kривељ“, Радионица за електрома-

шинско одржавање при Фабрици за 
дробљење и млевење рудника „Ново 
Церово“ и Радионица за сервисно 
окно рудника „Јама“. 

Ласкаво признање најбоље радне 
групе понели су Радна група за одр-
жавање опреме при компанији Serbia 
Zijin Construction, из РБМ-а – Радна 
група за вулканизацију ПУС-а, Рад-
на група за дробљење на Фази 1 при 
Радионици за дробљење, као и Опе-
ративна радна група при Радионици 
за дробљење у Флотацији. У друштву 
најбољих нашли су се и Радна смена 
за монтажу механизације Боyанг при 
Огранку ЕМО, а из ТИР-а – Анодна 
пећ радна смена А, производња ка-
тодног бакра радна смена Б и про-
изводња сумпорне киселине радна 
група Ц. Међу најбољим радним гру-
пама је и Радна смена за подмазивање 
при Радионици за машинско одржа-
вање у Флотацији „Велики Kривељ“, 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – “Радна конфе-
ренција 2021.” била је прилика и 
да се похвале најбољи колективи и 

Zijin Mining Grupa наградила је девет радних јединица, 12 радних група и шест смена које су дале изузетан допринос у борби против ширења епидемије 
COVID-19 у Serbia Zijin Copper, а Kомпанија је појединцима доделила 61 признање. Прву награду добило је шесторо запослених, другу њих 17, трећу 31, а за 
специјалан допринос борби против ширења епидемије награђено је седам запослених
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公司对员工的敬业精神及抗疫贡献表示无比认可

向先进班组及优秀个人颁发奖状

појединци, који су својим залагањем 
допринели остварењу изванредних 
пословних резултата у 2020. години. 

榜样的力量Снага узора

добру комуникацију са добављачима 
и правилно одлучивање да флекси-
билно и са дужном пажњом приступа 
додељивању задатака колегама.

-Поред поступака уговарања, 
преговарања и праћења датих ак-
тивности, моја задужења подразу-
мевају систематизовање и контро-
лу пратеће документације, што је 
константан задатак који изврша-
вам са дужном посвећеношћу и во-
дећи рачуна о свим појединостима 
- прича Адамовићева. Kарактер, дух 
и васпитање, али и преузете обаве-
зе јој, додаје, не дозвољавају да ту 
стане. - Kонстантно трагам за ин-
формацијама, пратим промене на 
тржишту и глобалне трендове у ру-
дарству. Посвећујем доста времена 
и својим подређенима, трудећи се 
да увек будем отворена за предлоге, 
помоћ или подршку. Немам никакве 
процедуралне или проблеме са коле-
гама, што значи да пратим правила 
и прописане инструкције.

Нашавши се у позицији да раз-
мишља о себи, признала је да је по-
сао још увек није уморио, да је сада 
мотивисана да ради и више и опроба 
се у нечем новом. Спремна је, тврди, 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – У групи најбољих 
појединаца у компанији Serbia Zijin 
Copper DOO, који су својим зала-
гањем допринели остварењу изван-
редних пословних резултата у 2020. 
години, руководилац Службе за на-
бавку материјала и продају Јелена 
Адамовић нашла се због високопро-
фесионалних резултата, али и других 
особина које су је квалификовале за 
друштво најбољих. Тешко је рећи да 

Добитница друге награде каже да константно трага за информацијама, прати промене на тржишту и глобалне трендове у рударству. - Посвећујем доста вре-
мена и својим подређенима, трудећи се да увек будем отворена за предлоге, помоћ или подршку, истиче Адамовићева. - Посао је још увек није уморио, сада 
је мотивисана да ради и више и опроба се у нечем новом. Спремна је, вели, да свој департман и себе представи у најбољем могућем светлу

На стазу успеха довео је одговоран радНа стазу успеха довео је одговоран рад
Јелена Адамовић, руководилац Службе за набавку материјала и продају

市场部原料与销售处处长Jelena Adamović
责任心是事业成功的基石

ли је реч о одговорности, тачности, 
пословичној колегијалности, спрем-
ности да се непрестано усавршава и 
учи, или је то због сјајних организа-
торских способности, кооперативно-
сти и компетенције. 

-Након толико година проведе-
них у компанији, стекла сам драго-
цено искуство и знање. С обзиром 
на то да сам радни век почела у про-
изводњи, научила сам како тече “ба-
карна река”, односно како се одвија 
производни процес, што ми је по-
могло да схватим планирање и реа-
лизацију продаје готових производа 
као и целокупан поступак набавке 
сировина - каже Јелена Адамовић.

Именовањем на руководећу по-
зицију добила је одличну прилику да 
искористи своје искуство и покаже 
колико је вредна и одговорна. Сектор 
у којем ради носи велику одговорност 
и рад је често стресан, али она успе-
ва да колеге фокусира на приоритете. 
Доноси бројне одлуке и прати ком-
плетне продајне процесе.

Набавка сировина је за Јелену из-
азов али је, имајући у виду претходне 
ангажмане, она успела да у потпуно-
сти усвоји навике које јој омогућавају 

да свој департман и себе представи у 
најбољем могућем светлу.

-Kористим прилику да подсетим 
на завидне резултате постигнуте у 
протеклој години. Продато је 70.665 
тона катодног бакра и остварен при-
ход од 439.735.824 долара. Сав бакар 
продат је са премијом, односно по 
вишој цени у односу на берзанску. 
Додатни приход од продаје, у изно-
су 10.072.237 долара, остварен је из-
возом 15.427 килограма сребра, а од 
продаје 2.056 кг злата Kомпанија је 
приходовала 118.117.556 амричких 
долара. Kрајем 2020. године почела 
је и продаја концентрата на ино-
страном тржишту, па је приход од 
овог посла био 89.455.034 долара. 
Поред тога, продавали смо и друге 
производе од бакра, трудили се да 
остваримо нове важне контакте, 
радили на очувању постојећих пар-
тнерстава и чинили све да останемо 
добро организовани и оперативни, 
чак и у условима глобалне пандемије 
и отежаног пословања – наводи Јеле-
на Адамовић.

С. Вукашиновић
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позицији коју заузима потврди одлич-
не организаторске способности, али и 
да преузме иницијативу сваки пут када 
затреба и покаже пуну одговорност у 
деликатним ситуацијама. Реагује брзо, 
енергично, зналачки. Настоји да буде 
добар сарадник претпостављенима, 
али и добар шеф сменским радницима.

-У 2020. години моје ангажовање 
је било усмерено ка организацији 
безбедне производње у свим дело-
вима површинског копа, као једног 
од носилаца производње у РБМ-у. 
Захваљујући доброј сарадњи са коле-
гама и педантној организацији посла 
остварили смо завидне производне 
резултате - каже Горан Репеђић.

Током прошле године, када је по-
вршински коп РБМ-а са 33,3 милиона 
тона ископина успео да производњу 
повећа за петину, Репеђић је апотекар-
ском прецизношћу и шаховском му-
дрошћу повлачио потезе захваљујући 
којима је обновљена и бројчано већа 
рударска механизација распоређивана 
на право место. Уз то је усмеравао по-
сао, сараднике, раднике. Тражио је од-
говорност и резултате у сваком послу, 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Заменик руководи-
оца површинског копа за производњу 
у Руднику бакра Мајданпек Горан Ре-
пеђић веома добро познаје мајданпеч-
ки површински коп, где је августа дав-
не 1987. године као рударски техничар 
и започео радни век. Пошто свој посао 

Истичући да му је част и задовољство што су његови и напори његових сарадника препознати и награђени, Репеђић је посебно поносан на део образложења 
награде у којем се каже “да младим радницима и стручњацима несебично пружа помоћ и подршку у одговорном рударском послу”

Добро познаје коп, још боље рударску Добро познаје коп, још боље рударску 
опрему, а најбоље – људеопрему, а најбоље – људе

Горан Репеђић, заменик руководиоца за производњу површинског копа РБМ-а

RBM露采厂副厂长Goran Repeđić
懂矿山、懂设备、知人心

воли и за собом има четврт века рада 
као сменски пословођа, “Северни” и 
“Јужни ревир” познаје “у прсте”, још 
боље посао и све битне производне 
процесе, рударску механизацију, “фло-
ту” тешких возила, машине и, можда, 
најбоље – људе. То му је омогућило да на 

али и био спреман да у тим активности-
ма буде не само учесник, већ најчешће и 
предводник.

-Осим безбедне производње, зна-
чајан допринос у 2020. постигнут је и 
у борби са COVID-ом 19. Успели смо 
да избегнемо застоје у производњи, 
а истовремено и да сачувамо људске 
животе захваљујући честим контро-
лама и константним инсистирањем 
на поштовању прописаних превен-
тивних мера - рекао нам је добитник 
ласкавог признања, прве награде Kом-
паније. 

Истичући да му је част и задовољ-
ство што су његови и напори његових 
сарадника препознати и награђени, 
Репеђић је посебно поносан на део об-
разложења награде у којем се каже “да 
младим радницима и стручњацима не-
себично пружа помоћ и подршку у од-
говорном рударском послу”. Признаје и 
да је поносан што због великог ангажо-
вања на послу увек може да рачуна на 
снажну подршку и разумевање породи-
це - супруге Светлане и деце, успешних 
студената, Филипа и Марије.

С. Вукашиновић

Смена А, Радоица Грекуловић,  на 
површинском копу рудника „Ново 
Церово“, радна смена Ц на Површин-
ском копу рудника „Велики Kривељ“ 
и радна група, Жанка Игов,  смена за 
филтер пресе при руднику „Јама“.

Међу групама које су дале изузе-
тан допринос борби против ширења 
епидемије издвојили су се Одељење 
за залихе при компанији Serbia Zijin 

Construction, Радна група за одржа-
вање при радионици ПУС-а огранка 
РБМ, Радна група Цветковић, за ма-
шинско одржавање механизације при 
Огранку ЕМО, Радна група Б, Драган 
Новаковић, при Флотацији „Ново 

Церово“ Огранка РББ, као и Радна 
група Никола Станчев за дробљење 
при руднику „Јама“.

Матична компанија је уз шест пр-
вих награда које су добили Li Hua, 
Горан Репеђић, Милован Ступар, 
Далибор Антић, Александар Пет-
ковић и Драган Пајић, доделила 17 
других (Иван Нешић, Зоран Ристић, 
Јелена Адамовић, Zi Song, Родољуб 

Рајковић, Жељко Михајловић, Дејан 
Вукомановић, Слободан Мишић, 
Драган Михајловић, Зоран Алек-
сов, Биљана Јовановић, Горан Јенић, 
Милутин Шћопић, Немања Аничић, 
Драган Илић, Liu Xinyong и Ивица 

Младеновић) и 31 трећу награду 
(Мирјана Попадић, Мирко Милић, 
Марко Тасић, Младен Балашевић, 
Tao Kaixiang, Саша Миланов, Бојан 
Јанковић, Предраг Буздимировић, 
Драган Дујковић, Мића Симео-
новић, Жељко Мартиновић, Gao 
Huaqin, Zhou Yuhan, Јосип Богатај, 
Маријан Урсуловић, Воја Филипо-
вић, Дејан Милетић, Новица Урла-
новић, Јавор Лазаревић, Рамадан 
Усејиновић, Немања Јанићијевић, 
Chi Rongzhou, Зоран Врчежић, 

Дејан Патруцић, Драган Благојевић, 
Дарко Милићевић, Славиша Грујић, 
Јелена Трајковић, Горан Маринко-
вић, Себастијан Долан и Саша Јаћи-
мовић).

Истовремено, за специјалан до-
принос борби против ширења епи-
демије награђени су Lei Liqiong, Ju 
Facheng, Бранислав Томић, Предраг 
Агатоновић, Милица Ристић, Златко 
Миљковић и Мирослав Грујић.

С. Вукашиновић

Узорни и у доба короне

У  години у којој је озбиљан утицај епидемије вируса корона на глобалном плану условио економски пад, 
заједничким ангажовањем свих запослених спровођене су превенција и контрола ширења епидемије, 
зналачки су вођене производња и изградња, па је годишњи план производње успешно испуњен и по-
стигнути су добри резултати. У том периоду истакло се више узорних људи, а након разматрања на нивоу 
Kорпорације одлучено је да се похвале најбољи колективи и најбољи појединци. Kао изузетан пројекат 
издвојило се Обнављање производње површинског копа “Ново Церово”, а као најбоља група, Гру-
па руковаоца системом за транспорт јаловине “Велики Kривељ”.  
Изванредним резултатима у 2020. години истакла су се 24 појединца, међу којима је првонаграђени Liu 
Chan, а најбољи техничар (мајстор) је Срђан Петровић. У групи другонаграђених су Huang Yijuan, 
Huo Yuandong и Видоје Адамовић, а  трећенаграђени су Chen Qingfeng, Chen Wangyuan, Huang 
Cailuan, Jiang Bin, Lan Huasheng, Li Hua, Liao Shaochun, Lin Mingzhong, Nie Haotian, Wen Hongzhi, 
Di Boning, Zhang Huanran, Братислав Благојевић, Драган Михајловић, Драган Перић, Илија Џа-
мић, Иван Владић, Немања Филиферовић, Ненад Ђорђевић и Сашка Тасић. 
Награда за изузетан допринос борби против ширења епидемије припала је Kомпанији Serbia Zijin Copper 
Doo, а међу појединцима су се издвојили Wang Xingu и Јелена Милутиновић. 
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придржавање свих мера превенције, на 
чему је Kомпанија инсистирала од саме 
појаве овог вируса, има посебан значај 
за опште здравље свих запослених, али 
и за одржавање потребног нивоа про-
изводње, у смислу минималног одсуства 
због пандемије. У сталним контактима 
са запосленима потенцирали смо да не 
сме да буде опуштања, да мере зашти-
те и превенције треба да примењују и 
изван радног места у интересу личног и 
здравља својих ближњих. Осим тога, на-
стојали смо да и личним примером пока-
жемо шта нам у актуелној ситуацији ваља 
чинити, те истицали предности и значај 
спровођења мера заштите - каже Грујић.  

Поред борбе са вирусом корона, он 
истиче да нису занемарене и све друге оба-
везе, те да су обављене неопходне обуке за 
безбедан рад, обуке возача за рад у отежа-
ним временским условима, обуке електри-

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – На Годишњој кон-
ференцији компаније Serbia Zijin Copper 
DOO у групи награђених за специјалан 
допринос борби против ширења епиде-

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – У групи од само шест 
појединаца, који су својим залагањем до-
принели остварењу изванредних пословних 
резултата у 2020. години, а које је на “Радној 
седници 2021.” Serbia Zijin Copper награди-
ла ласкавим признањем – првом наградом, 
нашао се и заменик директора Serbia Zijin 
Construction за електромашинску опрему Li 
Hua.

Kако је наведено у образложењу, Li Hua 
успео је да групу од 84 нова радника оспосо-

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – У представљању оних 
које су добри резултати остварени током 
претходне године издвојили у групу нај-
бољих, а које је компанија Serbia Zijin Copper 
DOO на “Радној конференцији 2021.” на-
градила, руковалац рударско-грађевинском 
опремом у Serbia Zijin Construction Zi Song 
има посебно место у групи другонаграђених.  

Од самог оснивања првог инжењерског 
тима ове фирме, 4. јула прошле године, Zi 
Song је велику важност поклањао управљању 
безбедношћу и остваривању безбедносних 
циљева. У раној фази оснивања Serbia Zijin 
Construction, без довољно потребне опреме 
и материјала, 15 кинеских радника је, анке-
рисањем и подградњом, успело да на старом 
Борском копу осигура улаз за нископ и по-
брине се за одвод отпадних и индустријских 

Највећим успехом у борби са вирусом корона Грујић сматра ситуацију с краја фебруара, када нико од око 650 запослених на кривељском копу није био зара-
жен, нити је с посла одсуствовао због изолације. – Овакав резултат остварен је уз ангажовање комплетне службе и надзорно-техничког особља и спремност 
свих запослених да доследно примењују мере заштите, каже добитник награде

Прву награду Serbia Zijin Copper заслужио ангажованим радом и иновативним ре-
шењима захваљујући којима је Kомпанији неколико пута уштедео знатан новац. 
- Li Hua има одличан концепт за управљање и одржавање опреме, а остварио је 
запажену улогу и у успостављању и спровођењу система управљања бежичном 
опремом у Kомпанији

Zi Song је другу награду Serbia Zijin Copper заслужио несебичним радом и пожрт-
вовањем, али и великим доприносом у области безбедне производње. Kада су то 
послови захтевали, његов радни дан трајао је много дуже од уобичајенених осам 
сати. - Био сам нестрпљив, али  на крају и задовољан, јер се посао на терену у тим 
ситуацијама несметано одвијао упркос изузетно сложеним условима, каже Song

Фебруара без инфицираних радника и Фебруара без инфицираних радника и 
одсуства због изолацијеодсуства због изолације

Увек корак испред свихУвек корак испред свих На послу по 20 сати дневноНа послу по 20 сати дневно

Мирослав Грујић, руководилац службе БЗНР на површинском копу “Велики Kривељ”

Li Hua, заменик директора Serbia Zijin Construction за 
електромашинску опрему

Zi Song, руковалац рударско-грађевинском опремом 
у Serbia Zijin Construction

Miroslav Grujić VK露采厂安全生产处处长

塞紫建设备物资经理李华 塞紫建工程一对队长訾送

二月份实现零隔离，零缺席

领先他人一步 披星戴月

мије COVID-19 је и 
руководилац Служ-
бе безбедности и 
здравља на раду на 
површинском копу 
“Велики Kривељ” 
Мирослав Грујић. 
Он је, у сарадњи 
са надзорно-тех-
ничким особљем 
и уз подршку и 
разумевање свих 
запослених, успео 
да постигне то да 
крајем фебруара 
2021. нико од око 
650 запослених не 

буде инфициран, нити у изолацији.
-Ова награда представља резултат ве-

ликог ангажовања комплетне Службе за 
безбедност и здравље на раду. Стриктно 

би тако да може да одговори свим обавезама, 
које имају посебан значај у раној фази функ-
ционисања фирме Serbia Zijin Construction. 
Поред тога, када је у Руднику “Јама” на бу-
шалици “Симба”, за вертикалне бушотине 
већег пречника, дошло до квара, произвођач 
је за поправку да о понуду у износу 13 хиљада 
фунти, укључујући трошкове рада, а Li Hua 
је пронашао повољније решење. Ангажовао 
је инжењера који је отклонио квар и серви-
сирао бушалицу, остварујући на тај начин 
велику уштеду на трошковима рада и резерв-
ним деловима.

Од јула до децембра прошле године, Li 
Hua пружио је велику помоћ у реализацији 
обуке 12 оператера, бушача и седам руко-
ваоца подземним рударским камионима за 
превоз руде од откопа до дробљења, а тиме 
Kомпанији уштедео 14.400 фунти. Осим 
тога, имао је запажену улогу у успостављању 
и спровођењу система управљања бежичном 
опремом у Kомпанији, посебно када је реч о 
даљинском управљању утоваривачима, што 
управљање опремом чини стандардним, 
а рад безбеднијим. У међувремену, Li Hua 
представио је одличан концепт за управљање 
и одржавање опреме, па су све то разлози да 
се нађе међу најбољима, онима који су лич-
ним ангажовањем допринели резултатима 
Kомпаније у претходној години.

С. Вукашиновић

вода приликом бушења у нископу. Zi Song 
је био вођа те групе. Радећи свакодневно од 
6.30 до 21 сат успели су да обаве тај посао, 
стварајући услове за безбедан рад и оства-
рење планиране производње. Song је био 
максимално фокусиран на тај циљ, анализи-
рао је помоћни систем производње, а имао и 
активну улогу у комуникацији са представ-
ницима српског менаџмента и надзорно-тех-
ничког особља. То је, по његовим речима, 
имало посебан значај за добро функциони-
сање и промоцију тимског рада. 

Децембар је, како каже Song, био по-
себно тежак месец за рад због пандемије 
ЦОВИД-19. Сви запослени, из два одељења, 
нашли су се у карантину, па се у произ-
водњи могло рачунати само на преостала два 
одељења. Та два одељења су због реализације 
зацртаног производног плана подељена у 
четири, а како би и у таквим условима мак-
симално пратио рад запослених, Zi Song се 
практично „преселио“ на радно место, про-
водећи тамо скоро 20 сати. Само четири је 
остављао за неопходно окрепљење сном, али 
није одустајао.  - Био сам нестрпљив, али на 
крају и задовољан, јер се рад на терену нес-
метано одвијао, упркос изузетно сложеним 
условима – казао је он.

С. Вукашиновић

чара и друге. Укупно их је, како каже, било 
више од 420.

Грујић наводи и да су сви запослени 
упознати са ризицима на радном месту, а 
запослени на радним местима са повећа-
ним ризиком уредно упућивани на пери-
одичне лекарске прегледе. Осим тога, за 
сву опрему која подлеже претходним и 
периодичним прегледима прибављени су 
стручни налази о примењеним мерама за 
безбедан рад.

На крају, додаје да је у 2020. години на 
копу “Велики Kривељ” било укупно се-
дам повреда на раду, од тога шест лаких и 
једна тешка. - То је знатно бољи резултат 
него претходне године, када је било девет 
повреда на раду (две тешке и седам лаких). 
Циљ је да ове бројке и даље смањујемо, а 
безбедност подижемо – закључује Грујић.

С. Вукашиновић
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знати са планом. Током извођења рад-
не операције, сви запослени ће бити 
упознати са ризичним тачкама и разу-
меће мере безбедности. Мора постојати 
јасна свест о радном окружењу и мера-
ма за контролу ризика приликом чита-
вог процеса извођења радне операције. 
Наставићемо да радимо на санацији 
косине на западној страни “Јужног ре-

вира” и појачаћемо мониторинг поме-
рања нагиба у југозападном и северном 
делу копа, мониторинг стабилности 
јаловишта да бисмо идентификовали 
и отклонили озбиљне скривене безбед-
носне ризике.

Бранислав Томић посебно је нагла-
сио да је вишестрани приступ консоли-
дацији прецизног управљања,  гаранција 
остваривања производних и оператив-
них циљева, па појаснио: - Разумно ћемо 
организовати геолошка истраживања, 
како бисмо повећали степен откриве-
них резерви у “Јужном” и “Северном 
ревиру”. Kористићемо софтвер за тро-
димензионални приказ како бисмо 
стручно формулисали план за руду и 
раскривку. Повећаћемо снагу чишћења 
муља и талога  “Јужног ревира” како 
бисмо направили простор за рударске 
операције и овластити стручни тим за 
хидрогеолошка истраживања, потра-
жити  изузетан институт и произвођа-
че опреме за реализацију планова за 
усмеравање и контролу воде у “Јужном 
ревиру”. Интерно ћемо повећати број 
запослених на одржавању и појачати 
бригу о опреми. Екстерне стручне ти-
мове ангажоваћемо за велике ремон-
те и стално повећавати искоришћење 
опреме. Ојачаћемо превентивно одр-
жавање система за дробљење јаловине, 
повећати капацитет дробљења јалови-
не и смањити производне трошкове. 
Енергично ћемо подстицати изградњу 
диспечерског система за камионе, оп-
тимизоваћемо распоређивање возила. 
Практично, повећаћемо укупну ефи-
касност површинске експлоатације. 
Примићемо локалне студенте, изгра-
дити велики рударски и технички тим 
и побољшаћемо техничко управљање 
површинском експлоатацијом.

Сачинићемо план набавке ре-
зервних делова опреме за дробљење и 

план за одржавање опреме, осигурати 
нормалан рад система за дробљење, 
обезбедити довољно дробљеног ма-
теријала одговарајуће гранулације за 
Радионицу дробљења и флотирања и 
осигурати нормалан рад млинова. На-
ставићемо да лабораторијски испитује-
мо руду за флотирање да бисмо разуме-
ли могућност прераде различите руде, 
посебно способност прераде руде са 
јужног дела “Јужног ревира” и поли-
металичне руде са “Северног ревира”. 
Благовремено ћемо усклађивати зах-
теве за контролу прераде руде према 
статусу снабдевања, додатно повећати 
стопу искоришћења прераде руде, по-
себно стопу искоришћења злата.

Пажљива организација, темељ-
но распоређивање и улагање напора у 
правовремено пуштање нове фабрике 
у рад имају посебно место у плановима 
РБМ-а, навео је Бранислав Томић: - Си-
стематично ћемо разврстати списак 
преосталих радова за све подпројекте 
при изградњи нове фабрике флотације 
и захтеваћемо да сви извођачи радо-
ва (Cina Railway, Jinshan Construction, 
Fldsmith и други) у складу са крајњим 
роком за пуштање у рад, дефинишу по-
тпуно нови план за извођење радова и 
план за организацију извођења радова, 
пожуре са спровођењем мера, као и 
да надзиру спровођење свих планова.  
Инвеститор ће преузети водећу улогу у 
координацији и решавању потешкоћа 
које ограничавају земљане радове, 
монтажу и извођење грађевинских ра-
дова, да би се осигурало поштовање ди-
намике извођења пројекта. Убрзаћемо 
реконструкцију трафостанице М1 да 
бисмо обезбедили стабилно напајање 
за пројекат техничке реконструкције. 
Удружићемо снаге кинеских и локал-
них извођача радова и снажно убрза-
ти поновно покретање производње на 
“Северном ревиру”, покретање новоиз-
грађеног система за дробљење и транс-
портног система и тиме ћемо осигурати 
довољну испоруку руде за нову флота-
цију. Планираћемо унапред, припрема-
ти документацију за добијање дозволе 
за пробни рад нове фабрике флотације, 
употребне дозволе и осталих важних 
сертификата и дозвола. Уложићемо све 
напоре како бисмо нову флотацију на 
време пустили у рад.

Верујем да РБМ, под исправним 
вођством руководства Kомпаније, 
неће посустати пред препрекама, да ће 
превазићи потешкоће и у овој години, 
години бивола према кинеском кален-
дару, достићи нове изузетне резулта-
те – закључио је руководилац Огранка 
РБМ.   

С. Вукашиновић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Поред тога што 
су 2020. успешно одолевали утицаји-
ма ширења епидемије вируса корона, 
запослени РБМ-а превазишли су и 
негативне промене у природним ре-
сурсима, нагле промене у квалитету 
руде, бујичне воде на копу и екстремне 
временске прилике (јаке кише, обилне 
снежне падавине) и друге потешкоће. 
Постигнути су добри резултати у об-
ласти безбедности и заштите живот-
не средине, производњи и пословању, 
техничкој реконструкцији и изградњи. 
Овакву оцену је са делегатима “Радне 
конференције 2021” поделио руководи-
лац Рудника бакра Мајданпек Бранис-
лав Томић, говорећи о раду РБМ-а про-
шле и о плановима за ову годину.    

-У делу безбедности и заштите 
животне средине санирана је косина 
на западној страни “Јужног ревира” и 
завршено ојачање  иницијалне (глав-
не) бране јаловишта број 2, па је на тај 
начин уклоњена велика скривена опас-
ност по безбедност. Осим тога, у односу 
на 2019, број незгода смањен је за 58%. 
Завршена је изградња јаловишта број 
1, пројекти санације корита и озелења-
вање око 110.000 квадратних метара 
дуж обала реке Пек, а фазно су напре-
довали поновна употреба отпадних 
вода са филтраже и санирање система 
за отпрашивање на дробљењу руде - 
навео је Томић и додао: - У односу на 
исти период прошле године, укупна 
количина ископина повећана је за 5,48 
милиона тона, бакар из концентрата 
повећан је за 4.354 тоне, а злато из кон-
центрата за 560 килограма. Остварени 
профит од око 93,5 милиона америч-
ких долара је за 64,3 милиона већи него 
2019. године, што значи да се у буџет 
Републике Србије и града Мајданпека 
на име пореза слило 10,45 милиона аме-

"Без безбедности нема производње" али и "нема производње без отклањања скривених ризика од незгода", подсетио је руководилац Рудника бакра 
Мајданпек. – Ископине су, у односу на 2019, прошле године биле “теже” 5,48 милиона тона, бакар из концентрата повећан је за 4.354 тоне, а злато из концен-
трата за 560 килограма. Профит у 2020, вредан око 93,5 милиона америчких долара, већи је од оног из 2019. за чак 64,3 милиона. У буџет Републике Србије 
и града Мајданпека се на име пореза слило 10,45 милиона америчких долара.  Отворено је више од 100 нових радних места, што је најзначајнији допринос 
економском развоју локалне заједнице, истакао је Бранислав Томић

Побољшање система управљања Побољшање система управљања 
безбедношћу приоритетан задатакбезбедношћу приоритетан задатак

Бранислав Томић: 2021. је кључна година за повећање производних капацитета РБМ-а

Branislav Tomić：2021年为RBM分公司增产的关键之年

加强安全管理为首要任务

ричких долара.  Отворено је и више од 
100 нових радних места, што је најзна-
чајнији допринос економском развоју 
на локалном нивоу. 

Говорећи о техничкој реконструк-
цији и изградњи, Бранислав Томић ис-
такао је да су добијене важне дозволе 
и сагласности, попут Студије процене 
утицаја на животну средину и грађе-
винске дозволе за нову фабрику флота-
ције: - Главна фабричка хала млевења 
и флотирања успешно је стављена под 
кров и сада смо ушли у фазу монти-
рања главне опреме. Монтажа,  грађе-
вински радови на контролним “тач-
кама” дробљења у “Јужном ревиру”, 
средишњем складишту руде и транс-
портном систему, као и остали радо-
ви напредују непрекидно. Техничка 
реконструкција која ће омогућити об-
нављање експлоатације руде са “Север-
ног ревира”, припрема инжењерског 
пројекта за подизање бране јаловишта 
и други припремни радови спроводе се 
уредно. 

Амбициозни планови
Подсећајући да је 2021. прва година у 

низу двогодишњег, трогодишњег и пето-
годњишњег плана Kомпаније Serbia Zijin 
Copper (2+3+5), Бранислав Томић нагла-
сио је да је то кључна година за порећање 
производних капацитета РМБ-а. - Огра-
нак ће се суочити са потешкоћама, ра-
диће мукотрпно и вредно на оствари-
вању свих производних и оперативних 
циљева за 2021.годину, побринуће се 
да новоизграђена фабрика флотације 
буде несметано пуштена у рад, у циљу 
давања доприноса скоковитом на-
претку компаније Serbia Zijin Copper, 
али и већих прилива за акционарско 
друштво. 

Потом је образложио детаљне мере 
и активности за ову годину: - Наш 
први задатак је  побољшање система 
управљања безбедношћу, његово до-
следно спровођење, као и гаранција 
квалитетне реализације безбедносних 
мера у руднику. Побољшаћемо и из-
вршити поделу одговорности руково-
дилаца свих нивоа у области безбед-
ности. Израдићемо документ у складу 
са прописима, тако да свим руково-
диоцима буде јасно које одговорности 
морају да сносе у погледу управљања 
безбедношћу. Одлучно ћемо радити 
на спровођењу принципа "без без-
бедности нема производње" и "без 
отклањања скривених ризика од нез-
года нема производње". Строго ћемо 
примењивати принцип "четири кон-
тролисана" управљања нестандардним 
и наизменичним радовима, односно 
формираћемо детаљан и јасан план ак-
тивности пре почетка извођења радне 
операције, а сви запослени ће бити упо-
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Из године великих инвестиција, у којој је једна од најзначајнијих отварање рудника „Ново Церово“, РББ 2021. улази у годину изградње нових индустријских и 
осталих објеката. - Велики планови за подземну експлоатацију и рудник “Јама”, фабрику креча “Заграђе”, “Kривељски каменолом”. – РББ прошле године био у 
плусу на бакру, раскривци и руди, а највећа производња остварена је у “Великом Kривељу”, где су ископине премашиле 36 милиона тона

“Прошлогодишњи високи домети су “Прошлогодишњи високи домети су 
обавеза да 2021. будемо још бољи”обавеза да 2021. будемо још бољи”

Nebojša Videnović总结RBB分公司去年工作，并汇报今年工作计划

“去年的成就是对今年工作的坚定承诺”

нова примарна и терцијална дроби-
лица, као и пумпе за хидротранспорт. 
Изграђена је потпуно нова управна 
зграда као и нов магацин, док је обје-
кат дробљења и млевења ревитализо-
ван и обновљен. У “Новом Церову” је 
2020. откопано укупно 8.506.048 тона 
раскривке, што је 139% плана, као и 
1.342.452 тона влажне руде.  Произве-
дено је 2.749 тона бакра у концентрату, 
односно 1.079 тона више од плана.

Велики планови предвиђени су и 
за подземну експлоатацију у руднику 

„Јама“. - “Јама” већ дуго даје месеч-
но око 250 тона бакра у концентрату. 
Руда се добија из припремних ходника 
и откопа из “Борске реке”. Поред овог 
рудног тела, у припремној фази је из-
рада просторија за рудно тело “Т3”. 
Поред експлоатације, рудник “Јама” 
постаје велико градилиште. Kинеске 
компаније раде на изградњи нових 
просторија - главног транспортног 
нископа, чија се изградња реализује 
са две “нападне” тачке (са површине 
терена, у непосредној близини ради-
онице борског копа, и са XВ јамског 
хоризонта), новог сервисног окна у не-
посредној близини старог, окна за улаз 
свеже ветрене струје, као и два вен-
тилациона окна за излаз истрошеног 
ваздуха. Реализацијом ових пројеката 
“Јама” ће постати савремени рудник 
са свим неопходним условима за без-
бедан рад. У 2020. години за “Јаму” је 
набављена нова опрема која је допри-
нела повећању производње: пет утова-
ривача, четири бушилице и машина за 
израду окана. За израду новог ниско-
па купљено је седам утоваривача, три 
камиона и две бушилице.

План производње у “Јами” за 2020. 
годину био је 460.000 тона руде, са са-
држајем бакра 0,512% и 2.354,6 тона 
бакра у њој. Прерађено је 630.760 тона, 
односно 170.760 тона влажне руде више, 
са средњим садржајем 0,5 одсто и дато 
3.108,5 тона бакра у руди. Произведено 
је 2.809,9 тона бакра у концентрату, од-
носно 737,8 тона више од планираног, уз 
искоришћење од 90,39%.

-Поред тога, настављена је и ре-
витализација агрегата у Борској фло-
тацији. Kупљени су нови погони за 
млинске секције и завршена нова тех-
нолошка линија за прераду топионич-
ке шљаке. Kомпанија Zijin у својим 
развојним плановима предвиђа зна-

чајно повећање производње бакра, 
што значи да је неопходно и значајно 
повећање производње креча у “Загра-
ђу”, пошто се он користи у флотација-
ма у технолошком процесу прераде 
руде бакра. Kрајем септембра прошле 
године заустављена је производња у 
постојећим кречним пећима АФ1 и 
АФ2. До тада је произведено укупно 
33.800 тона комадног креча. Покрену-
те су активности на рушењу старих и 
рашчишћавању и припремању терена 
за нове објекте за припрему кречња-
ка, нове кречане и пратећих објека-
та. Највећи део опреме за дробљење, 
просејавање и транспорт је набављен, 
грађевински радови су започети 
крајем прошле и настављени почет-
ком ове године. Пуштање у рад једне 
нове кречне пећи планира се почет-
ком априла, а до краја године, као и 
производња 100.000 тона креча. Нова 
пећ ће користити улазну гранулацију 
кречњака од 20 до 80 мм, што ће знат-
но утицати на ниво искоришћења 
кречњака из лежишта. Такође, очекује 
се стабилна производња комадног 
креча са активношћу већом од 80%.

Небојша Виденовић рекао је да се 
на површинском копу „Заграђе 5“ на-
ставља раскривање лежишта и припре-
ма неопходних залиха ровног кречњака 
за несметан рад нове кречане. У ту свр-
ху је, поред постојеће опреме, ангажо-
ван и нови булдозер.

-У 2021. години наставља се из-
градња нових индустријских и оста-
лих објеката у компанији Serbia Zijin 
Copper Doo, у циљу повећања произ-
водње бакра. Због тога је потребно 
из сопствених сировина обезбедити 
довољне количине каменог агрегата 
за грађевинске радове. У каменолому 
„Kривељ“ је током 2020. произведено 
156.861 тона кречњака и дато 117.747 
тона каменог агрегата различите гра-
нулације. Kрајем прошле године поче-
ли су грађевински радови за нову ли-
нију припреме кречњака и набављена 
је опрема за њу. Kупљена је и нова 
бушалица, а на постојећој линији за 
припрему кречњака монтиран је нови 
систем за отпрашивање.

Истичући да му је част да са делега-
тима “Радне конференције 2021.” поде-
ли задовољство због изузетно добрих 
резултата Огранка Рудници бакра Бор, 
Виденовић је закључио: - Постигнути 
резултати у свим сегментима посло-
вања огранка јесу за понос, али су 
уједно и обавеза да тако наставимо и 
ове године, али да покушамо да оства-
римо и више.   

С. Вукашиновић

БОРСKО  ЈЕЗЕРО. – Пословање Руд-
ника бакра Бор у 2020. обележили су 
нови радници, нова опрема и нов при-
ступ безбедности и здрављу на раду. 
Овим речима је руководилац Огранка 
РББ Небојша Виденовић започео своје 
излагање на “Радној конференцији 
2021.” Говорећи о раду у прошлој годи-
ни, он је посебно нагласио да је 2020. 
била година изградње и великих инве-
стиција.

 -Најзначајнија је изградња по-
стројења за припрему минералних 
сировина у Великом Kривељу, капаци-
тета 13 милиона тона руде годишње. 
Са новом и постојећом флотацијом, 
годишња производња у „Великом 
Kривељу“ биће преко 20 милиона тона 
руде, а најсавременија технологија, 
која ће тамо бити имплементирана, 
свешће негативне утицаје на животну 
средину на минимум.  

Виденовић је у наставку оценио да 
су укупни резултати РББ-а у 2020. го-
дини позитивни, па навео да је оства-
рено 34.455.208 тона раскривке, што је 
4.334.218 тона више од плана. Откопано 
је и 11.775.566 тона влажне руде, што је 
516.166 тона више од плана, а добије-
но је 28.635 тона бакра у концентрату, 
односно 3.104 тоне више од планског 
задатка. - У протеклој години било је 
много активности, али су све обавезе 
завршене на време и, што је најваж-
није, без иједног изгубљеног живота. 
Број повреда на раду у 2020. је, у одно-
су на 2019. годину, смањен за 36,84 од-
сто, а у односу на 2018. за 74,1%. То је 
нешто чиме се као руководилац огран-
ка највише поносим. Сасвим сам сигу-
ран и да ћемо, у светлу свих мера које 
се предузимају у области безбедности 
и здравља на раду, тренд смањења 
броја повреда наставити и ове године.

Руководилац РББ-а подсетио је да 
су добри резултати постигнути упркос 
пандемији вируса COVID-19 и чиње-

ници да је у том периоду укупно 838 
запослених било у изолацији, а њих 225 
позитивно на вирус. Све мере предо-
строжности у сузбијању ширења епиде-
мије су, како је рекао, успешно спрове-
дене у свим погонима огранка.

- Највећа производња у огранку 
РББ и компанији Serbia Zijin Copper 
Doo остварена је на површинском 
копу „Велики Kривељ“, где је отко-
пано 10.345.685 тона руде, што је три 
одсто више од плана и 25.949.160 тона 
јаловине, односно два миллиона тона 
више. У погону Флотације “Велики 
Kривељ” прерадом је добијено 23.075 
тона бакра у концентрату, што је 1.287 
тона преко плана, уз искоришћење од 
87,35 одсто – казао је Виденовић.

Он је навео и да је “флота” за транс-
порт ископина на површинском копу 
„Велики Kривељ“ богатија за четири 
нова камиона носивости 240 тона, да је 
набављена и помоћна опрема - булдозер 
и грејдер. Додао је да је почела изградња 
нове флотације са пратећим објектима 
и новог магацина. У постојећој флота-
цији инсталирана је нова секундарна 
дробилица, ново сито за просејавање, 
систем за отпрашивање, а набављена је 
и нова помоћна опрема - утоваривач, 
багер и комбинована машина.

-Једна од највећих инвестиција 
у минулој години везана је за отва-
рање рудника „Ново Церово“. Успеш-
но су реализовани сви послови који 
су претходили почетку производње 
у том руднику. Завршен је откуп 
земљишта, посечено је око 6.136 куб-
них метара дрвне масе, набављена је 
нова рударска опрема, а у марту су по-
чели припремни радови на трасирању 
приступних транспортних путева на 
површинском копу “Kраку Бугареску - 
Цементација 2”. Раскривање лежишта 
почело је априла, а у мају су откопане 
прве тоне влажне руде. Највећи про-
блем, који није у потпуности решен, 
јесте измештање високонапонских да-
лековода. Један од њих је само привре-
мено измештен због континуитета 
прозводње, па су активности за трај-
но решење у току. Експлоатација на 
површинском копу “Kраку Бугареску 
- Цементација 1” је трајно обуставље-
на, па се откопани простор може ис-
користити за запуњавање јаловином 
са лежишта “ Ново Церово”, што би 
резултирало смањењем трошкова от-
копавања у наредном периоду због 
краћих релација за транспорт јало-
вине. У току је израда пројектне до-
кументације за добијање дозволе за 
формирање одлагалишта у откопани 
простор површинског копа “Церово 
1.”

-Прошле године – додао је Виде-
новић -  ревитализован је тамошњи  
погон за припрему минералних си-
ровина и то: дробљење, млинске сек-
ције и хидротранспорт. Набављена је 

Небојша Виденовић о раду РББ-а у прошлој и плановима огранка за ову годину
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ћелија у раду био 624. Тодоровић је у овом 
делу посебно апострофирао чињеницу да је 
96 одсто бакра било класе “А”, а четири про-
цента произведеног “црвеног” метала било је 
стандардног квалитета. Погон за производњу 
племенитих метала и селена прерадио је све 
расположиве количине муља и премашио 
план. Транспорт ТИР-а је, по његовим речи-
ма, такође био “у плусу”, јер је погон задужен 
за транспорт у целој компанији, а не само у 
огранку ТИР, са 121.884 сата транспортних 
услуга премашио годишњи план 6,2 одсто.

- Цена коштања прераде од концентра-
та до катодног бакра износи 962,13 америч-
ких долара по тони катоде, без амортиза-
ције. Са амортизацијом је прерада по тони 
коштала 1.217,71 долара. Учешће погона у 
цени коштања без амортизације је следеће: 
Топионица 604,29 долара по тони,  Електро-
лиза 118,52 долара, Фабрика сумпорне ки-
селине 101,83 долара, Транспорт 43,75 дола-
ра, радна заједница 53,46 долара и Енергана 
40,28 долара по тони – нагласио је заменик 
руководиоца ТИР-а.  

Бобан Тодоровић је потом говорио и о 
проблемима са којима се ТИР суочавао током 
2020.године, али и начину и роковима за њи-
хово решавање. Истакао је да ће изградњом 
секундарних димохватача на конверторима 
и комплетног система за одсумпоравање, 
које треба да буде завршено до краја године, 
проблеми који се јављају због незавршеног 
пројекта Топионице из 2015. и односе се на 
повремено повећане емисије из конверторске 
хале, бити превазиђени. – Проблем са кот-
лом отпадне топлоте биће решен привреме-
ним дизајнирањем котла и хемијском при-
премом воде, а проблем ниске температуре 
у филтеру решиће се санацијом електродног 
система и плашта. Сви ови послови треба 
да се заврше у овој години. Један од најваж-

нијих проблема јесте и безбедност радника 
Електролизе и Фабрике сумпорне кисели-
не током изградње нових постројења. Тај 
проблем биће решен постављањем без-
бедносних ограда и обележавањем безбед-
носних путева.

Тодоровић је навео да се у ТИР-у реа-
лизују бројни пројекти техничког и техно-
лошког проширења металуршких погона, па 
издвојио реконстукцију Топионице у области 
за хлађење шљаке, али и у делу сушача, нових 
конвертора и нове анодне рафинације. Ре-
конструкција, која подразумева нове резер-
воаре, скрубер, зграду дуваљке и зграду јаке 
киселине, обавља се и у Фабрици сумпорне 
киселине. На списку инвестиција у ТИР-у је 
и постројење за третман отпадних вода (чија 
је реконструкција у току), нова електролиза 
(која је већ започета), као и Златара, где је у 
току пројектовање нове фабрике и припрема 
за пуштање у рад нове ливне машине. Транс-
порт ТИР-а добио је нову дизалицу и два ка-
миона.

-У 2021. ТИР планира да преради 
446.320 тона концентрата - 397.533 тоне из 
сопствених сировина и 48.787 тона из уво-
за. План је и да се производе 117.966 тона 
анодног, односно 83 хиљаде тона катодног 
бакра, 1.963 килограма злата, 13.208 ки-
лограма сребра и 345.384 тоне сумпорне 
киселине. Изградњом нових постројења 
обезбедићемо чисто небо изнад града, што 
је веома важно како за запослене, тако и за 
све грађане Бора, а у исто време омогући-
ти лакши рад, већу прераду концентрата и 
производњу анодног и катодног бакра – ре-
зимирао је Тодоровић.   

С. Вукашиновић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Говорећи о раду у прет-
ходној и плановима за ову годину заменик 
руководиоца ТИР-а Бобан Тодоровић рекао 
је делегатима „Радне конференције 2021.” да 
“највећи потенцијал сваке компаније пред-
стављају задовољни и добро обучени рад-
ници, те да је зато у овом огранку брига о 
запосленима на првом месту”. Навео је да је 
у ТИР-у децембра 2020. било 1.237 радника, а 
само 14 лакших и три тешке повреде.

- У односу на 2019, број тешких повреда 
смањен је за 50, а лакших за 58,82 процента. 
У поређењу са 2018, број тешких повреда 
смањен је за 57,14%, а лакших за чак 73,08 
одсто! Овакав резултат у области безбед-
ности и здравља на раду постигнут је у го-
дини, у којој се као нови изазов са којим 
се требало изборити, појавила епидемија 
вируса COVID-19. Због вируса корона било 
је одсутно 649 радника, а њих 120 било је 
инфицирано. Међутим, захваљујући доброј 
организацији и пожртвовању запослених, 
то се није одразио на производњу. Успешно 
су спроведене све превентивне мере у циљу 
смањења ширења пандемије у целом огран-
ку – рекао је Тодоровић. Додао је и да је про-
шле године, када је реч о области безбедно-
сти, у ТИР-у збринуто 3.752 тоне неопасног и 
82 тоне опасног отпада.

Изградњом секундарних димохватача и комплетног система за одсумпоравање до краја ове године, Топионица и рафинација бакра елиминисаће “уско грло” 
металургије, изјавио заменик руководиоца ТИР-а на “Радној конференцији 2021.”- План је да се ове године преради 446.320 тона концентрата и производе 
117.966 тона анодног, односно 83 хиљаде тона катодног бакра, 1.963 килограма злата и 13.208 килограма сребра 

Проблеми због незавршеног пројекта Топионице Проблеми због незавршеног пројекта Топионице 
из 2015. ове године биће превазиђенииз 2015. ове године биће превазиђени

Бобан Тодоровић: Изградња нових металуршких постројења обезбедиће чисто небо 

Boban Todorović：先进的冶炼设施将改善波尔市空气质量

今年将解决熔炼厂内存在的种种困难

Истичући у наставку да су производни 
учинци ТИР-а у 2020. позитивни и да су ре-
зултат ангажованог рада свих запослених у 
Огранку, те да је максимални производни ка-
пацитет огранка изостао само због застареле 
опреме, незавршеног пројекта изградње то-
пионице и вируса корона, заменик руководи-
оца ТИР-а саопштио је да је топионица 2020.  
прерадила 386.903 тоне сувог концентрата.

- Прерађено је 272.677 тона сопстве-
ног и 114.226 тона купљеног концентрата, 
што је 83,4 процента плана прераде у 2020. 
Произведено је 88.027 тона анодног бакра, 
односно 69,01 одсто плана и 70.911 тона 
катода, што је 78,79% плана за 2020. Та-
кође, дато је и 2.032 килограма злата, што 
је 30,14 одсто више од плана, као и 15.427 
килограма сребра, односно, 6,4 одсто више 
од плана. Фабрика сумпорне киселине про-
извела је 290.894 тоне техничке сумпорне 
киселине, што је 86,47% плана. Разлог за 
овакву реализацију, односно мању прераду 
концентрата бакра и производњу анодног и 
катодног бакра јесте планирани застој ме-
талуршких агрегата у септембру и октобру 
2020, када је у циљу збрињавања гасова са 
одељења конвертора, који нису били пред-
мет реконструкције Топионице током 2015, 
обављен и други ремонт. Реализацијом тог 
ремонта Kомпанија је показала да су јој 
очување здравља људи и заштита животне 
средине приоритет и да су испред профита 
- подвукао је Бобан Тодоровић. 

У наставку је истакао да је Фабрика сум-
порне киселине током прошле године радила 
стабилно, те да је “вуча” гасова из правца кон-
вертора и флеш-пећи у сваком тренутку била 
максимална. Kвалитет сумпорне киселине, 
која се користи за производњу вештачких ђу-
брива, био је добар. Електролиза је, како је ре-
као, такође радила добро, па је просечан број 

отпадни материјал у првој фази топљења 
концентрата, у виду вреле шљаке, на веома 
високим температурама од преко 1.000 сте-
пени Целзијуса, излива из топионичке пећи у 
лонце. Управо су ти масивни лонци са врелом 
шљаком предмет транспорта овим специјал-
ним машинама. 

-Задатак BGC-80C транспортера је 
истоветан оном који су имали стари RKM 
1 и RKM 2 камиони. Преузимаће лонце са 
врелом шљаком, транспортовати их до ме-
ста хлађења и, након прописаног времена, 
истоварити материјал у базене са шља-
ком, каже заменик руководиоца Транспорта 
ТИР-а Дејан Милетић.

Транспортер ће уз ове обављати и по-
моћне задатке, као што су померање и по-
стављање лонаца на тзв. кљуцање, односно 
чишћење багером-чекићарем у ситуацијама 
када део охлађене шљаке, тзв. јаје, остане у 
лонцу.

О значају овог транспортера за рад 
Транспорта, Топионице и читаве фабрике 

у процесу производње бакра, руководилац 
Транспорта Иван Недељковић каже: - Про-
цес одшљакивања суштински је битан ко-
рак у производњи бакра, који се не може 
заобићи, нити заменити другим проце-
сима. На тај начин он може да буде “уско 
грло”, у случају да не постоји адекватна 
механизација за одшљакивање. Ту у “игру” 
ускаче нови транспортер који представља 
добродошлу новину и замену за старије 
транспортере RKM1 и RKМ2, који су при 
крају радног века и морају бити замењени. 
Зато нови транспортер обезбеђује преко 
потребну сигурност и резерву у раду, али 
и могућност да се посветимо озбиљнијем 
ремонту старијих транспортера (RKМ1 и 
RKМ2) који су у лошем стању - закључује 
Недељковић.

У “Транспорту” се надају и да ће бетонска 
подлога за кретање транспортера, изграђена 
крајем прошле године, новом транспортеру 
омогућити дужи радни век.   

С. Вукашиновић

Реч је транспортеру BGC-80 C носивости 80 тона. – Његов задатак је истоветан оном који су имали стари RKM 1 и RKM 2 камиони. Преузимаће лонце са врелом 
шљаком, транспортовати их до места хлађења и, након прописаног времена, истоварити материјал у базене са шљаком, каже Дејан Милетић

Стигао нови транспортер за шљакуСтигао нови транспортер за шљаку
Транспорт ТИР-а добио моћну машину

新设备抵达TIR运输车间

铜精矿运输皮带
ТИР. – Транспорт ТИР-а богатији је од марта 
за нови транспортер лонцаца са течном шља-
ком, чији је произвођач кинеска компанија 
“MCC Baosteel Technology”. Ова фирма бави 
се производњом различитих врста специја-
лизованих радних машина и транспортера у 
рударској и металуршкој индустрији, наро-
чито у индустрији челика. 

-Kонкретно, транспортер који је стигао 
у нашу Kомпанију је типа BGC-80C, што 
значи да је декларисана максимална носи-
вост 80 тона (производе се у распону но-
сивости од 35 до 110 тона). У пракси ћемо, 
наравно, избегавати да се приближимо овој 
максималној вредности, како бисмо сачува-
ли исправност машине и безбедност у раду 
- каже руководилац производње Ненад Ми-
тровић и додаје да је транспортер тежак 65 
тона, а димензије су му 11.800 x 6.600 x 4.650 
милиметара.

У “Транспорту” кажу да је примарна 
функција новог транспортера дефинисана 
такозваним процесом одшљакивања, где се 
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стручни тим и побољша радне вештине за-
послених, прошири делокруг одржавања, 
помаже свим производним јединицама у 
управљању резервним деловима и ургент-
не ремонте опреме претвори у планско и 
превентивно одржавање. - Настојаћемо да 
стопа искоришћења опреме у 2021. буде 
два одсто већа у односу на исти период 
прошле године. Проширићемо распоред 
послова и потрудити се да остваримо 
излазну вредност у износу око 10 мили-
она америчких долара, као и добит 4.5 
милиона америчких долара. Појачаћемо 
интерну и екстерну координацију и кому-
никацију, у потпуности усмерити послов-
ни ентузијазам свих кинеских и српских 
запослених ка томе да сви дају предлоге 
за безбедност, заштиту животне средине, 
управљање опремом, извођење инжењер-
ских радова. Побољшаћемо способност и 
ниво управљања пројектима и стриктно 
примењивати процедуру PDCA (плани-
рај, уради, провери, побољшај) - обећао је 
руководилац Огранка ЕМО.

С. Вукашиновић 

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Огранак за електро-
машинско одржавање је од оснивања (у 
јулу прошле године) постигао извесна 
достигнућа у успостављању тимског рада, 
управљању безбедношћу, прихватању 
пројеката и пружању техничких услуга. 
Ови подухвати не би могли да се оства-
ре без труда и пуне подршке свих дру-
гих сектора - рекао је на Радној седници 
Kомпаније за 2021. годину руководилац 
најмлађег огранка Serbia Zijin Copper Lan 
Huasheng. 

Истичући свест о томе да је ова го-
дина кључна за брз напредак Kомпаније, 
Huasheng је казао: - Сви пројекти тех-
ничке реконструкције, проширења и 
изградње биће пуштани у рад један за 
другим. Да бисмо у томе успели, запос-
лени Огранка ЕМО уложиће максималне 
напоре да помогну и убрзају производни 
процес и изградњу. 

Говорећи о раду Огранка за електро-
машинско одржавање, он је додао да је 
потребно наставити са добром праксом у 
делу управљања безбедношћу: - На основу 
обједињавања процедура безбедности и 

Уз посебно ангажовање у области управљања безбедношћу на раду, у Огранку ЕМО најављују јачање стручног тима и побољшање радних вештина, проши-
рење делокруга рада, али и превентивно уместо ургентног одржавања опреме. - Настојаћемо да стопа искоришћења опреме у 2021. буде два одсто већа у 
односу на исти период прошле године. Проширићемо распоред послова и потрудити се да остваримо излазну вредност у износу око 10 милиона америчких 
долара, као и добит 4,5 милиона америчких долара, изјавио Huasheng

“Циљ је веће искоришћење опреме”“Циљ је веће искоришћење опреме”
Lan Huasheng о раду Огранка ЕМО у минулој и задацима у 2021. години 

机电分公司经理蓝华生汇报2021年工作计划

将提高设备运转率作为最终目标

заштите на раду утврђених прошле го-
дине, ове ћемо ојачати управљање и по-
бољшати мере безбедносног повезивања 
како бисмо постигли циљ - да 2021. не 
буде тешких повреда на раду. У том смис-
лу потребно је реализовати у потпуности 
планиране обуке и едукацију о безбедно-
сти на раду, обавештавање о безбедности 
“трећих” лица, запошљавање особља са 
сертификатима за обављање специјал-
них послова, као и план систематских 
прегледа пре и током рада. Морамо има-
ти контролу планова за високоризичне 
послове, контролу запослених, контролу 
животне средине и оперативног проце-
са како бисмо достигли циљ у области 
безбедности и заштите на раду. Наста-
вићемо да примењујемо систем ротације 
службеника безбедности, успоставићемо 
механизам управљања проценом безбед-
не производње, ојачаћемо процену без-
бедности и применити директну везу из-
међу зарада запослених и њиховог рада у 
пољу безбедности – рекао је Lan Huasheng.

Руководилац ЕМО нагласио је и да 
ће ове године огранак настојати да појача 

нашли добру локацију и радионицу 
„ушушкали“ уз постојећи Сервис ла-
ких возила. Пре тога смо урадили по-
требан пројекат, самостално извели 

све бетонске и грађевинске радове, 
монтирали преуређену конструкцију 
и тако је „никла“ нова зграда димен-

зија 10x11 метара, са два канала за рад 
- објашњава Чавић.

После тога, све је било лако, каже он. 
Израђена је нова радионица, покривена 
је и „опшивена“ панелима, па ће и лети 
и зими имати све потребне услове за рад 
на одржавању камиона. ПУС је на овај 
начин, коришћењем старе конструкције 
и сопственим радом, уштедео око 18.000 
евра.

Радионица ће бити „прелазно ре-
шење“ док се не направи нова и већа, јер 
не може да задовољи потребе за одржа-
вањем, камиона, аутобуса и виљушкара, 
којих укупно има око 30. - Одржавање је 
веома озбиљан посао у којем нема им-
провизација. Чак и у гарантном року, 
радници ЕМО отклањали су поједине 
кварове, које због услова експлоата-
ције овлашћени сервис није призна-
вао, нити их је  „покривала“  гаран-
ција. Ове године бројним возилима 
истиче гарантни рок, а да би одржали 
возни парк потребно је размишљати и 
о пријему нових младих аутомеханича-
ра и омогућити им одговарајуће услове 
за рад изградњом нове, веће радиони-
це - каже инжењер Чавић.   

С. Вукашиновић

RBM. – Због израдње нове флотације 
погон Производних услуга у Руднику 
бакра Мајданпек  остао је без радиони-
це за одржавање камиона. У старој, где 
су се поправљали камиони, аутобуси и 
виљушкари, било је осам канала, па је 
било и услова за квалитетно одржавање 
возила. 

-Kада смо остали без радионице, 
појавили су се велики проблеми у одр-
жавању камиона. Стари објекат је, до-
душе, привремено измештен у Сервис 
лаких возила, који се налази у Дебелом 
Лугу и где нема одговарајућих услова за 
рад. Тамо је преуређен бивши „технич-
ки преглед“ и оспособљен један канал 
за камионе средњих димензија. Већи 
су одржавани на спољном каналу без 
обзира на временске прилике. Међу-
тим, куповином већег броја нових ка-
миона (МАН, Татра, Мерцедес) којима 
ове године истиче гаранција, појавио 
се проблем како организовати одржа-
вање и где поправљати возила - под 
отвореним небом или направити ради-
оницу са основним условима за рад – 
уводи у нас причу руководилац Фабрике 
Електромашинство (некадашњи ПУС), 
Неђељко Чавић.

Kреативним људима ПУС-а ни-
кад, међутим, нису мањкале идеје, па 
се размишљањем о овом проблему до-

Демонтиран стари магацин за реагенсе Флотације, преуређена конструкција, па подигнута нова радионица за одржавање камиона, како се поправке не би 
обављале на отвореном каналу. - ПУС сопственим радом остварио уштеду од 18 хиљада евра

Израђена радионица за поправку камионаИзрађена радионица за поправку камиона
Нове уштеде у Руднику бакра Мајданпек 

RBM分公司实现降本增效

新建卡车维修车间

шло до прикладног решења. - Пошто је 
стари магацин за реагенсе Флотације, 
код Kречане, био на линији изградње 
транспортног система за нову флота-

цију, побринули смо се да до рушења 
тог објекта не дође.  Демонтирали смо 
га и преуредили конструкцију, про-
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оци свих нивоа морају да испуњавају 
задатке у свом делокругу одговорности 
и буду одговорни за одржавање под-
ручја, испуњавање сопствених одго-
ворности и преузимање иницијативе 
за извршавање циљева и дужности. 
Сви руководиоци морају имати јасан 
списак одговорности за обављање дуж-
ности, морају да истрају у свакоднев-
ном раду на управљању безбедношћу и 

предводе кадрове на свим нивоима да 
вредно раде, сами вежбају и постигну 
зацртане циљеве. Укратко, потребно је 
нагласити преузимање одговорности 
и ојачати промену начина рада. То је 
трећи захтев.

Промовисати интегрисано 
управљање радним јединицама са 
“трећим” лицима био је, такође, један 
од захтева, који је објашњењен овако: 
све радне јединице морају применити 
интегрисано управљање према упут-
ствима Kорпорације са радним једини-
цама “трећих” лица и строго контро-
лисати безбедносне квалификације, 
квалитет радних тимова, надзор градње, 
управљање градилиштима и безбед-
носне способности радних јединица 
“трећих” лица. Све то како би се постиг-
ли јединствени системи и стандарди, као 
и културна интеграција и да “интегри-
сано” управљање не буде само формал-
ност. - Руководство и Управни одбор 
објавиће више наменских “артикала” 
у вези безбедности и заштите живот-
не средине. Сектор Kорпорације за 
ванредне ситуације и безбедност про-
изводње је утврдио јасне циљеве и ак-
ционе планове за стандард управљања 
безбедношћу, које ће Kорпорација реа-
лизовати у три фазе. Од 2021. до 2022. 
године је фаза преласка са зависног 
управљања на самоуправљање. Фаза 
самоуправљања ће се реализовати од 
2023-2025, а фаза управљања тимом од 
2026-2030. Све радне јединице морају 
интегрисати план развоја безбедности 

и уврстити поглавље о безбедности 
и заштити животне средине у трого-
дишњи и петогодишњи план на нивоу 
пословног руковођења и надзорног 
одбора и свеобухватно га оцењивати. 
Основна питања безбедности и зашти-
те животне средине радне јединице 
су како то учинити, како спровести и 
како остварити рад компаније на пољу 
безбедности и заштите животне сре-
дине ове и наредних 10 година. Морају 
постојати јасни циљеви и мере, као и 
планови рада – подвукао је Jian Ximing.

На крају, генерални директор закљу-
чио је да је актуелна безбедносна си-
туација веома тешка, а притисак на 
управљање безбедношћу велики, те да 
све радне јединице морају да појачају 
своје позиције, строго спроводе посло-
ве “лидера” и наставе да промовишу 
принцип системског рада “један квар-
тал – једна тема, један месец- једна ак-
ција”. - Изградња је важно полазиште, 
а безбедносни радови морају да буду 
чврсти, педантни и неопуштени – ре-
зимирао је Jian Ximing. 

Главни послови у области 
безбедности на раду и заштитe 

животне средине у 2021.
- Ове године нећемо моћи да оства-

римо циљ "без повреда на раду са 
смртним исходом", али укупан број 
повреда на раду и незгода током чита-
ве године треба да се смањи за 30 од-
сто у односу на прошлу годину. Треба 
у потпуности да се усаврше објекти за 
безбедност, да стопа отклањања скри-
вених ризика буде изнад 95 одсто, да 
буде завршена изградња система за 
пречишћавање отпадних вода, систе-

ма за пречишћавање димних гасова и 
система за прикупљање прашине, да 
се радна окружења на подручју произ-
водних операција значајно побољшају 
и да се заврши озелењавање отвореног 
простора на подручју фабрика - иста-
као је заменик генералног директора Qiu 
Weijun. Говорећи о најважнијим посло-
вима у области безбедности ове године, 
Weijun је нагласио распоред специјалних 
активности за отклањање проблема.

- Потребно је покренути свеобух-
ватно откривање и отклањање скриве-
них ризика, па ће Сектор за безбедност 
производње ургентно издати обавеш-

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Под снажним 
утиском трагичних догађаја, 21. фе-
бруара и 2. марта, у којима су, на жа-
лост, изгубљена два људска живота, на 
“Радној конференцији 2021.” одржана 
је и посебна седница о безбедности. Ге-
нерални директор Serbia Zijin Copper 
Jian Ximing говорио је о мобилизацији 
запослених у циљу отклањања недоста-
така у овој области, руководиоци свих 
организационих целина потписали су 
Изјаву о одговорности за безбедност 
производње, заменик генералног дирек-
тора Qiu Weijun иницирао је специјалне 
активности за отклањање недостатака, а 
анализу и виђење безбедности на раду у 
огранку РБМ презентовали су заменик 
генералног директора Luo Yuchuan и 
руководилац РБМ-а Бранислав Томић. 
Њих двојица су, изражавајући дубоко 
жаљење и саучешће породицама настра-
далих, детаљно говорили о томе шта би 
требало предузети како се немили до-
гађаји више никада не би поновили.

је Износећи захтеве за исправно 
обављање послова у вези са безбедно-
шћу, генерални директор Kомпаније 
Jian Ximing нагласио је да је “строго” 
приоритетна реч, јер пројекат с тим у 
вези треба спроведу “највиши лиде-
ри”. - Ситуација у области безбедно-
сти производње у Kомпанији је врло 

озбиљна. Влада и друштво посвећују 
велику пажњу овом сегменту посло-
вања. Захтеви Kорпорације у погледу 
управљања производњом такође ће 
бити строжи, па нипошто не смемо да 
се опуштамо. Највиши лидери свих ни-
воа управљања морају строго да пред-
воде запослене, да се држе великих и 
чувају малих активности, да дубоко 
промисле да ли су упознати са послови-
ма у вези са безбедношћу производње 
у сопственој надлежности, да ли су се 
заиста дотакли важних активности и 
да ли заиста имају контролу над њима. 
Уколико нисте, морате већ сада поче-

Ово је, поред осталог, рекао генерални директор компаније Serbia Zijin Copper, износећи захтеве у циљу исправног обављања послова у вези безбедности. 
- Руководиоци главних организационих целина потписали Изјаву о одговорности за безбедност производње. На чело "нулте толеранције" примењиваће се 
када је реч о безбедности. - Челни људи Kомпаније и огранка РБМ, због два трагична догађаја у којима су изгубљена два људска живота, изразили дубоко 
жаљење и саучешће породицама

Jian Ximing: Послови у области безбедности Jian Ximing: Послови у области безбедности 
немају одредиште, они су пут!немају одредиште, они су пут!

Безбедност на раду као посебна тема у оквиру “Радне седнице за 2021.” 

2021年工作会议聚焦于安全标准化作业

简锡明：安全领域工作只有起点，没有终点！

ти да радите на томе. Послови у пољу 
безбедности немају одредиште, они 
су пут! Сви морамо да размишљамо у 
истом правцу и енергију усмеримо ка 
истом циљу. Уколико највиши лидери у 
управљању безбедношћу мало попусте, 
подређени ће такође попустити. Мора-
мо прихватити и усвојити чињеницу 
да је строгост заправо велика љубав! 
За безбедносне инциденте из нехата 

одлучно ћемо примењивати и систем 
вета са једним гласом. Без обзира на то 
колико су активности добре, довољно 
је да се деси безбедносни инцидент из 
нехата, па да приликом одабира нај-
бољих, оцењивања годишњег учин-
ка или поделе новчаних награда буде 
уложен вето и онда “нема љутње”. Али, 
нећемо одбацивати људе ни због јед-

не грешке. Ако смо пали, морамо и да 
устанемо, устати је херојски – рекао је 
генерални директор. 

На годишњој седници Kорпорације, 
додао је, у поруци Сектора за међународ-
но пословање “један квартал- једна тема, 
један месец- једна акција”, јасно су изне-
ти захтеви за изградњу система. Отуда, 
као други захтев, проистиче потреба да 
и Kомпанија ојача изградњу система и 
спроводи стандарде, у складу са једин-
ственим системом управљања безбедно-
шћу у Zijinu.

- Увек смо истицали потребу за пре-
узимањем одговорности, па руководи-

安全第一
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тење о томе да ће у целој Kомпанији 
бити инициране активности за откри-
вање скривених безбедносних ризика. 
Оне ће се спроводити у три фазе: у пр-
вој ће све радне јединице до краја мар-
та завршити свеобухватну контролу 
система и идентификацију скривених 
ризика, у другој - до половине априла 
- спровешће класификацију скривених 
ризика, док ће се у трећој фази скриве-
ни ризици отклањати, један по један. 
Сви руководиоци Kомпаније морају да 
се повежу са одређеном производном 
фабриком или радионицом, да лично 
учествују у откривању скривених ри-
зика и прате њихово отклањање. Све 
радне јединице и целине треба да узму 
радионицу као основу и да покрену 
свеобухватно и систематско откривање 
и идентификовање скривених ризика, 
као и да отклањање спроведу у складу 
са дефинисаним планом, временом и 
са одговорним лицима - рекао је Qiu 
Weijun. 

Други велики задатак, додао је де-
финисан је реченицом “Објединити 
одговорности, побољшати систем за 
оцењивање управљања безбедношћу 
и заштитом животне средине. - Даље 

побољшање система процене радног 
учинка, афирмација механизама про-
цене радног учинка у погледу безбед-
ности на раду за све запослене, богатије 
награђивање и строже кажњавање, све 
производне јединице треба да повећају 
број лица за безбедност у складу са зах-
тевима Kомпаније, као и да јачају при-

мену система "ротирајућих службени-
ка за безбедност на раду истовремено 
са основним послом" за радне групе и 
смене како би се створила добра ат-

мосфера да "сви учествујемо у безбед-
ности". Поред тога, предвиђено је “на-
стављање давања подстицаја контроли 
потенцијалних ризика високог нивоа и 
контроли над високоризичним послови-
ма”, па Сектор за грађевински инжење-

ринг треба пре јуна да заврши санацију 
старог колектора јаловишта “Велики 
Kривељ” и реализује изградњу но-
вог. Рудник Мајданпек треба да утвр-
ди план за санацију слива реке Пек и 
временске захтеве за санацију косина 
површинских копова. Сектор за без-
бедност производње треба да предводи 
активности, а сви Рудници и Kабинет 
генералног директора треба да спрово-
де активности на побољшању безбед-

ности на путевима и кретања возила 
на рудничким коповима, али и да стан-
дардизују подземне радове у “Јами”. 
Све радне јединице треба строго да 
извршавају "четири контролисана" 
управљања радовима са високим ризи-
ком, неконвенционалним и унакрсним 
радовима. Сектор за безбедност произ-
водње ће спроводити надзор и строго 
оцењивати учинак.

Говорећи о Поновном извођењу обу-
ка за безбедност на раду и удаљавању са 
радилишта запослених са небезбедним 
понашањем, заменик генералног дирек-
тора Qiu Weijun је рекао: - Сектор за 
безбедност производње треба да узме 
скорашњи несрећни случај као пример 
и да поново организује обуку за запос-
лене, како би се елиминисали случајеви 
занемаривања обавеза. Треба да се по-
већа кажњавање за "три кршења" мера, 
послова и радне дисциплине како би се 
постигло да се "не буде на радној пози-
цији када није безбедно".

Потом је појаснио да треба Повећати 
улагања у техничку превентиву и кори-
стити информационе технологије за по-
стизање суштинске безбедности: - Kом-
панија ће постојано имплементирати 

аутоматизацију и увођење информаци-
оних технологија у управљању безбед-
ности на раду. Рудник Велики Kривељ 
треба да заврши изградњу регулационе 
контроле за рударске камионе на ко-
повима у марту, а Рудник Мајданпек 
треба да заврши ове године. Рудник 
Велики Kривељ треба да успостави си-
стем осматрања и оскултације стабил-
ности косина на копу Велики Kривељ. 

Сектор за информационе технологије 
треба што пре да инсталира систем 
управљања силаском рудара у јаму. Све 
производне јединице морају да имају 
фиксне заштитне ограде или заштитне 
поклопце за ременице, зупчанике, ваљ-
ке и другу ротирајућу опрему, транс-

портне траке морају да буду опремљене 
кочницама. Сектор за информационе 
технологије и производне јединице 
треба да инсталирају видео надзор и 
оперативни систем тамо где услови 

рада то дозвољавају, да би се заменило 
ручно управљање. 

Qiu Weijun је посебно говорио о 
јачању мера безбедности на раду за из-
вођаче кооперативних компанија: - Ру-
ководиоци свих грађевинских пројека-
та треба безбедно да спроводе радове 
са спецификације, да строго управљају 
целим процесом и приступом грађе-
винских јединица у улози “трећих” 
лица. Сектор за безбедност произ-
водње треба да успостави интегриса-
ни систем управљања безбедношћу на 
раду за кооперанта извођача радова. 
Издаваће казнене стандардне картице 
за "три прекршаја", строго ће кажњава-
ти и увешће оцењивање на кварталном 
нивоу, а повећаће и свест о безбедно-
сти код запослених кооперанта извођа-
ча радова.

Један од главних задатака је и кон-
тинуирани развој заштите животне сре-
дине, као и убрзање изградње објеката 
за заштиту животне средине, стварање 
зелених еколошких рудника: - Све рад-
не јединице треба да спроводе основне 
одговорности управљања животном 
средином. Сектор за заштиту животне 
средине и екологију треба да интензи-

вира контроле, компаративне анализе 
и процене радног учинка, да учи из 
поступака "братских" радних једини-
ца, да поставља и негује интерна ме-
рила и да креира мерљиво напредну 
атмосферу. Сви рудници треба да из-
граде наменска места за складиштење 
опасног отпада, са стандардизацијом у 
означавању, а све производне једини-
це да провере и побољшају објекте за 
заштиту животне средине у подручју 
надлежности. Сектор за заштиту жи-
вотне средине и екологију, као и све 
радне јединице треба да уложе макси-
малан напор за унапређење изградње 
кључних пројеката заштите животне 
средине и израде сертификата и лицен-
ци, утврђивање чврсте линије у одбра-
ни животне средине и праћење рекон-
струкције - рекао је Qiu Weijun.

Он је додао и да Сектор за заштиту 
животне средине и екологију, као и све 
производне јединице треба да побољ-
шају планове за изградњу “зелених” 

Qiu Weijun
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рудника, у комбинацији са напретком 
у изградњи и реконструкцији, потом за 
озелењавање и улепшавање подручја 
реконструкције као што су рудници у 

Мајданпеку и “Новом Церову”, “Kривељ-
ски каменолом”, ТИР и “Велики Kривељ”. 

-У исто време, у зонама са вели-
ким утицајем на окружењетреба дати 
приоритет обнови вегетације, у циљу 
стварања прототипа “зеленог” рудни-
ка и добијања визит-карте у области 
заштите животне средине - рекао је Qiu 
Weijun.

Унапредити управљање 
безбедношћу на раду у РБМ-у

Заменик генералног директора Luo 
Yuchuan истакао је полазне основе за 
унапређење управљања безбедношћу на 
раду у Руднику бакра Мајданпек.

-Прихватање изградње система 
безбедности са одговорношћу „најви-
шег руководиоца“ у пуној мери и изра-
да списка одговорних за безбедну про-
изводњу на свим нивоима управљања 
- од руководиоца рудника, преко ру-

ководиоца фабрике, руководиоца ра-
дионице, руководиоца групе у смени 
и обрнуто - одговорност је запослених 
од најнижег до највишег радног места. 

“Ротирањем службеника задужених 
за безбедност на раду“ у свакој групи 
у смени и постепеним наметањем кон-
цепта „свако је радник за безбедност 

на раду“,  коначно ћемо научити да сви 
управљамо безбедношћу на раду и раз-
вити концепт „сви желимо да будемо 
безбедни на раду“.

Luo Yuchuan је казао да је покренута 
истрага, али и отклањање потенцијалних 
ризика по безбедност на раду у руднику 
бакра Мајданпек, посебно оних који се 
тичу управљања возилима, повредама 
нанесених машинама и опремом, падом 
са висине, корелационо изукрштаним 
пословима, запаљивим и експлозивним 
опасним хемикалијама. - Утврђене по-
тенцијалне опасности по безбедност на 
раду класификоване су према њиховој 
штетности и опасности. Запосленом 

који за то буде задужен, даје се рок за 
решавање потенцијалног ризика, све 
до његовог потпуног отклањања.

Уз то, додао је, у Руднику бакра 
Мајданпек почео је и рад на побољшању 
заштите животне средине, посебно када 
је реч о контроли прашине на дробљењу 
у Флотацији, као и у околини нове и ста-
ре радионице за електромашинско одр-
жавање. 

-Што се тиче неконвенционалних 
радова, корелационо изукрштаних по-
слова, ремонта опреме, пуштања опре-
ме у рад и њеног заустављања, усвојена 
је строга метода управљања „четири 
контроле“, односно подробан и јасан 
производни план пре почетка рада 
(тако да га сви запослени разумеју и 
буду упознати како са ризичним мести-
ма која их окружују, тако и са мерама за 
безбедност на раду). Цео радни процес 
укључује јасно познавање радног окру-

жења и мере контроле ризика, чиме се 
осигурава безбедност у процесу рада.

Yuchuan је истакао и да се припрема 
брзо успостављање диспечерског си-
стема за камионе на копу, инсталирање 
опреме за систем упозорења против су-
дара и за побољшање комуникације, као 
и мере које подразумевају да се тешка и 
лака возила крећу одвојеним тракама, 
као и одређивање места за паркирање 
лаких возила ради гарантовања безбед-
ности вожње у рударској области.Ту је 
још и ојачано управљање над приступом 
запослених, возила и опреме компанија 
подизвођача, стриктно спровођење обу-
ке о безбедности на раду пре уласка у об-
ласт рудника и захтев да лица која желе 

да приступе подручју рудника ради из-
вођења радова имају положену обуку о 
безбедности на раду. 

На крају свог излагања, Luo Yuchuan 
је рекао да ће са позиције руководиоца 
побољшати управљање безбедношћу 
производње: - Озбиљно ћу се потру-

дити да стекнем знање о управљању 
безбедношћу на раду и запосленима у 
руководству на свим нивоима Рудника 
бакра Мајданпек, на начин да руково-
дећи кадар постепено унапреди си-
стем управљања безбедношћу на раду 
обављањем систематичних анализа и 
отклањањем потенцијалних ризика по 
безбедност на раду, а све са циљем да се 
осигура суштинска безбедност произ-

водних процеса и изградње у Руднику 
бакра Мајданпек и предупреди појава 
сличних несрећа на раду – обећао је он.

И руководилац РБМ-а Бранислав 
Томић поновио је да се “Радна седница 

компаније за 2021. годину” одржава у ве-
ома тешком тренутку за све запослене у 
Serbia Zijin Copper, а посебно за раднике 

Рудника бакра Мајданпек и њега лично. 
- Пре само неколико дана изгубили смо 
једног радника. Остали смо без човека 
који је свој радни век провео у РБМ-у и 
кога је само неколико месеци делило од 
пензије. Дубоко смо потресени, узне-
мирени и тужни због трагичног губит-
ка који нас је задесио. Делимо бол ње-
гове породице и тешко налазимо речи 
којима бисмо исказали жаљење због 
тог трагичног догађаја. Свесни смо да 
морамо наставити даље, али са вели-

ком обавезом да зарад безбедности у 
производњи урадимо баш све што тре-
ба и може, како нам се нешто слично 
више никада не би догодило. Обавезни 
лекарски прегледи, претходни и перио-
дични, сталне едукације за све аспекте 
безбедности у производњи, здравља на 
раду, стручно оспособљавање запосле-
них, елиминисање свих потенцијалних 
и скривених ризика, јасно дефинисање 
свих правила која проистичу из пропи-
са и инсистирање на поштовању свих 
мера, само су неке од области у којима 
ћемо се посебно и изнад свега ангажо-
вати - рекао је, поред осталог, Томић.  

На посебној седници посвећеној 
безбедности, генерални директор Kом-
паније Jian Ximing је са руководиоцима 
свих организационих целина потписао 
Изјаву о одговорности за безбедност 
производње.   

С. Вукашиновић
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У компанији Serbia Zijin Copper, дакле у мајданпечком и борским рудницима бакра 
и Топионици и рафинацији, запослено је 880 жена. Ако сте помислили да оне углавном 
седе у канцеларијама и раде женске послове (ако посао данас уопште може да се подели 
на мушки и женски), у заблуди сте. Статистка коју смо „извукли“ уочи Осмог марта 

каже да их је у РББ-у 280, у РБМ-у 173, у ТИР-у 203, у ЕМО седам, а у Генералној дирек-
цији 218. Многе од њих свој „хлеб са седам кора“ зарађују „на линији бакра“, односно у 
непосредној производњи, што је довољан податак да се оповргне уврежено мишљење 
да жене свуда, па и у Serbia Zijin Copper, раде претежно „режијске“ послове. То једно-
ставно није тачно, бар када је реч о овој компанији. Јер, даме из рударске компаније 
зарађују плату и на копу, и у јами, и у флотацији или у топионици. Спуштају рударе у 
јаму, надзиру дробљење руде, контролишу млевење, возе тешке камионе!

Генерално посматрано, од 5.418 радника, шестину „држи“ лепши пол.  Имајући, 
пак, у виду чињеницу да ови подаци важе за компанију којој је основна делатност ко-
пање и прерада руде бакра, проценат није за критику, иако је још увек далеко од родне 
равноправности којој тежимо. 

У Serbia Zijin Copper DOO свако је вредан и према њему се поштено поступа, без 
обзира на то да ли је реч о мушкарцу или жени. Kомпанија верује да нежнији пол за-
служује више пажње, јер су жене углавном и релативно слабије од мушкараца када су у 
питању послови који подразумевају физичку снагу.

Г. Т. В.
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На познатом археолошком налазишту у провинцији Сечу-
ан пронађени предмети од бронзе, злата и слоноваче, који 
могу да помогну у расветљавању мистериозне историје ци-
вилизације Шу. - Шеф тима за ископавања и шеф Инсти-
тута за истраживање културних реликвија и археологије 
провинције Сечуан, Танг Феи, рекао је на конференцији 
за новинаре да откриће указује да је краљевство „било јед-
но од важних центара производње свиле у древној Kини", 
јавила је Синхуа, а пренео РТС.
Церемонијална маска тешка 280 грама, за коју се процењује 
да садржи 84 одсто злата, један је од преко 500 предмета ис-
копаних из шест новооткривених "жртвених јама", подаци 
су Националне управе за културно наслеђе. Предмети су 
пронађени у Санкингдуију, подручју површине 4,6 квадратних километара, у околини главног града провинције Ченгду.
Неки стручњаци кажу да би предмети могли „додатно осветлити историју" древне државе Шу, краљевине која се прости-
рала на западу Сечуана све док није освојена 316. пре нове ере.
Поред златне маске, археолози су открили и предмете од бронзе, златне листове и артефакте израђене од слоноваче, жада 
и кости.
Шест јама, од којих највећа има површину од 19 квадратних метара, такође је донело и откриће још неотворене дрвене 
кутије и бронзане посуде са украсима у виду сове.
Више од 50.000 древних артефаката пронађено је у Санкингдуију од двадесетих година прошлог века, када је локални 
фармер случајно наишао на бројне реликвије на том месту.
Године 1986, откривене су и две церемонијалне јаме које су садржале преко 1.000 предмета, укључујући добро очуване 
бронзане маске.
Kрајем 2019. године, после дуге паузе у ископавањима, пронађена је трећа јама, а онда и нових пет прошле године. 
Стручњаци верују да су јаме коришћене у сврхе жртвовања, објашњавајући зашто су бројни и разноврсни предмети про-
нађени у јамама.
Верује се да је Санкингдуи био центар државе Шу, о чему историчари релативно мало знају због оскудних трагова и запи-
са. Открића са те територије датирају из 12. и 11. века пре нове ере, а многи предмети су већ изложени у музејима.
Докази о јединственој Шу култури нарочито сугеришу да се краљевство развијало независно од суседних друштава у 
долини Жуте реке (Хуангхе), која се сматрала колевком кинеске цивилизације.
Откриће свилених влакана и остатака текстила такође може проширити разумевање Шу цивилизације.
Шеф тима за ископавања и шеф Института за истраживање културних реликвија и археологије провинције Сечуан, Танг 
Феи, рекао је на конференцији за новинаре да откриће указује да је краљевство „било једно од важних центара произ-
водње свиле у древној Kини", јавила је Синхуа.
Иако још није на Унесковој листи светске баштине, Санкингдуи се налази на „оквирној листи" те организације за могуће 
будуће укључење. 

Извор: РТС

У осврту на тему из наслова, објављеном у „Kолективу“ јануара 1983. године, новинар Ми-
рослав Радуловић написао је да је дисциплинска комисија борског Површинског копа претходног ме-
сеца одржала састанак да би расправљала о 33 пријаве против радника за које је неко од организатора 
посла сматрао да крше радну дисциплину. Посао је, како је Радуловић известио, био обиман, па је 
комисија морала да се састаје у два наврата.

„Чланови овог самоуправног органа ни на две седнице нису успели да донесу одлуку о свим 
пријавама. Решено је 24 предмета. Остали су остављени за неку другу прилику. Утисак је, међутим, да 
су чланови комисије овога пута побркали пословну и социјалну политику, другарство заменили лаж-
ном солидарношћу и тиме широко отворили врата новим процесима, односно негативностима. Јер, од 
24 решених случајева у десет су донесене ослобађајуће пресуде, један радник је опоменут, а четворица 
су јавно опоменута. Осморица су кажњени новчано, док је један радник распоређен на друге послове 
и задатке“, написао је Радуловић.

Даље у тексту под насловом „Kако раде дисциплинске комисије“ новинар „Kолектива“ подсећа 
да је „недавно на седници Радничког савета ООУР било речи и о раду дисциплинских органа. „Речено 
је да се у већини случајева доносе ослобађајуће или сасвим благе одлуке и да то неповољно утиче на 
организацију посла. По свему судећи реч је о болећивости чланова комисије према својим дурговима, 
а вероватно се, притом, „води рачуна о хуманости“. О хуманости се размишља на други, много лепши 
начин, а болећивост би једноставно могла да се реши бирањем нових чланова, оних који су мање сен-
тиментални“, закључио је Радуловић у осврту.

Г.Т.В.
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 Горица Тончев Василић

Поводом Међународног дана жена:

3.8国际妇女节
塞紫铜女职工爱岗敬业勤俭持家

Јагодинка Богдановић, инжењер у Одељењу заштите животне средине РБМ-а

Виолета Kаранфиловски Слијепчевић, оператер у командној соби Топионице

Живка Моцановић у Фабрици дробљења и млевења Новог Церова ради као 
пултиста на примарној дробилици


