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Техничка надоградња Serbia Zijin Copper несметано напредује. По завршетку тог пројекта компанија ће годишње производити 120.000 тона бакра у концен-
трату, чијом ће се прерадом у топионици годишње добијати 180.000 тона катодног бакра. Тако ће се постићи значајна синергија са рудником бакра и злата 
„Чукару Пеки“, рекао председник Zijinа Zou Laichang. - Замољен да прокоментарише потенцијална открића у примени блок-кејвинг методе откопавања руде, 
председавајући Chen Jinghe казао је да ће тај модел рударења имати велику улогу у развоју „Јаме“ и доње зоне рудника „Чукару Пеки“. - Zijin интензивно ис-
тражује блок-кејвинг методу и она ће, када буде спремна за употребу у индустријским размерама, играти значајну улогу у развоју многих великих и дубоких 
подземних налазишта, попут рудника порфирне руде „Јама“ у Serbia Zijin Copper, порфирне доње зоне рудника „Чукару Пеки“, рудника бакра и молибдена 
у Luoblingu на планини Zijinshan и рудника бакра у Tongshanu, провинција Xeilongjiang. - Током лајв-стриминг везе, која је у седишту шангајске берзе орга-
низована за инвеститоре и аналитичаре из целог света, челни људи Zijinа су, поред пословања у Србији, говорили и о стратешким плановима, пословању и 
управљању, финансијским и ЕСГ перформансама, изградњи кључних пројеката, спајању и преузимању, као и о технолошким иновацијама
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Инвеститори и аналитичари из целог света на интернет-вези са челним људима Zijinа 

世界投资家与分析家与紫金经营层进行线上交流

塞紫铜与Čukaru Peki 有望将波尔打造成为欧洲最大
有色金属产业基地
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Chen Jinghe Zou Laichang
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У годишњем извештају за 2020. каже 
се и да многи велики пројекти напредују 
„Zijin брзином“. „Longan Zijin“, рудници 
злата „Buritica“ и „Aurora“ пуштени су у 
рад, пројекти техничке надоградње руд-
ника бакра и злата „Тимок“ и рудника 
бакра Бор у Србији брзо напредују, као 
и изградња рудника бакра „Kakula“ у Де-
мократској Репбулици Kонго и рудника 

бакра „Kulong“. Очекује се да у неколико 
великих пројеката ове године почне про-
изводња, а управо они ће постати стубо-
ви који подупиру даљи експлозивни раст 
Zijinа. Пословање у иностранству при-
ближило се половини укупног пословања 
компаније у погледу резерви ресурса, 

Иза налазишта у Пакистану је рудник 
„Тампакан“ на филипинском острву Мин-
данао. „Saggitarius Mines“ и „Glencore“ тре-
нутно траже локално и национално одо-
брење за њега, а ако га добију, процењује 
се да ће тај рудник у наредних 17 година у 
просеку давати по 375.000 тона бакра за 12 
месеци.

производње и добити, па су прекоморске 
операције на путу да претекну домаће по-
словање у свим аспектима, наведено је на 
званичном сајту Zijin Mining Grupe. 

Ове године Zijin ће наставити да своју 
пажњу усмерава на реформе, раст и раз-
вој. Побољшаће овлашћења и делегирање, 
механизме у менаџменту и међукултурно 
управљање различитим пројектима, а ве-
лике грађевинске пројекте завршаваће у 
року или раније. Zijin ће, како је наведено, 
распоредити ресурсе глобално, залагаће се 
за открића у геолошким истраживањима 
и подстаћи рударски еко-систем коегзи-
стенције и заједничког развоја.

Председавајући Chen Jinghe иста-
као је да ће Zijin, у покушају да друштву, 
акционарима, инвеститорима и другим 
актерима обезбеди нову, већу вредност, у 
наредних 10 година уложити све напоре да 
продуби реформе, обезбеди висококвали-
тетни и скоковит раст, као и да развије јаке 
способности за одрживи развој.   

Г. Тончев Василић

ТОП 10 листу чине и пројекти Рио Тин-
та и BHP-а у Аризони, „SolGoldov“ пројекат 
у Еквадору, лежиште „Taca Taca“ у Аргенти-
ни, пројекат „Frieda“, иза кога стоје кинеска 
држава и „Pala Investments“, као и Glencorov 
„El Pachon“ у Аргентини.   

Г. Тончев Василић

ZIJIN. – Zijin Mining Grupa објавила је 
крајем марта годишњи извештај за 2020, 
у којем је између осталог наведено да је 
компанија, под изузетно тешким околно-
стима, успела да годину дана произведе 
40,5 тона злата, 453 хиљаде тона бакра и 
342 хиљаде тона цинка, приходује 171,501 
милијарду јуана, односно 26,1 милијарду 
долара и оствари укупан профит од 10,846 
милијарди јуана или три  милијарде дола-
ра. Нето добит која се приписује акциона-
рима матичне компаније износила је 6,509 
милијарди јуана или милијарду долара, 
док је нето оперативни новчани ток у 2020. 
био 14,268 милијарди јуана, односно 2,2 
милијарде долара.

Zijin је, како се наводи у годишњем 
извештају, 2020. радио на изградњи гло-
балног система руковођења. Kомпанија 
је делегирала управљачка овлашћења и 
давала подстицаје, а то је повећало њену 
организациону виталност. Kонкретно, 
издавањем ограничених акција основним 
запосленима и специјалним бонус-про-
грамом за друге, сви су у великој мери 
били подстакнути да помогну реализацију 
циљева компаније и знатно побољшају 

MINING.COM. – Глобална потражња за 
„црвеним“ металом деценијама непрекид-
но расте, а током протеклих пола века она 
се, према подацима Међународне студијске 
групе за бакар – утростручила! Очекује се 
да ће потражња за бакром – металним кљу-
чем зелене енергетске транзиције – расти и 
током наредних година, док ће економије у 
развоју, предвођене Kином, наставити да 
јачају индустријску активност. До сада је, 
по подацима Америчког геолошког завода, 
широм света произведено око 700 милиона 
тона бакра, а идентификоване резерве овог 
метала „тешке“ су 2,1 милијарду тона.

Због увида у сутрашњи ланац снаб-
девања бакром, Mining.com и сестринска 
компанија Mining Inteligence саставили су 
листу 10 највећих налазишта бакра која су 
у фази разраде и рангирали их према ове-
реним и процењеним резервама. 

На листи предњачи пројекат „Kamoa-
Kakula“, који у Демократској Репбули-
ци Kонго развија заједничко предузеће 
„Ivanhoe-Zijin“ у округу Kolwezi у Lulabi. 
Почетна производња у „Kakuli“, првом од 
бројних висококвалитетних рударских 

Нето добит која се приписује акционарима матичне компаније износила је 6,509 милијарди јуана или милијарду долара, док је нето оперативни новчани 
ток у 2020. био 14,268 милијарди јуана, односно 2,2 милијарде долара. – Прошле године Zijin је произвео 40,5 тона злата, 453 хиљаде тона бакра и 342 
хиљаде тона цинка

Због увида у сутрашњи ланац снабдевања бакром, Mining.com и сестринска компанија Mining Inteligence саставили су листу 10 највећих налазишта бакра 
која су у фази разраде и рангирали их према овереним и процењеним резервама. Први на листи је рудник „Kamoa-Kakula“ у Kонгу, где производња треба 
да почне јула ове године. Процењује се да ће годишња производња бити 700.000 тона бакра

Профит три милијарде долара Профит три милијарде долара 

 Zijinov пројекат „Kamoa-Kakula“ у Kонгу  Zijinov пројекат „Kamoa-Kakula“ у Kонгу 
предњачи на листи ТОП 10 налазишта бакрапредњачи на листи ТОП 10 налазишта бакра

Zijin Mining Grupa прошле године приходовала од продаје 26,1 милијарду долара 

Досад у свету произведено око 700 милиона тона бакра, а има га још 2,1 милијарду тона

紫金矿业集团去年销售额高达261亿美元 

全球已探明铜矿储量为21亿吨

盈利额为30亿美金

刚果卡库拉铜矿项目为世界铜矿储量排名前十

њено корпоративно управљање, ефикас-
ност и укупну виталност.

Zijin је 2020. купио рудник злата 
„Buritica“ у Kолумбији, где је током године 
произведено 2,2 тоне злата. Упркос теш-
коћама и непријатностима изазваних пан-
демијом, Zijin је прошле године купио од 
канадске фирме „Guuana Goldfields“ и руд-
ник злата „Aurora“ у Јужној Америци, где 

је производња одмах почела и рудник по-
стао профитабилан. Преузимање рудника 
„Kulong“, највећег налазишта порфирне 
руде бакра у Kини, Zijinu је донело додат-
не ресурсе у виду 10 милиона тона бакра и 
обезбедило му апсолутно водећу позицију 
у кинеској индустрији рудника бакра. 

подручја, треба да стартује јула ове године, 
а са прогнозираном стопом продукције 18 
милиона тона годишње, очекује се да проје-
кат постане други по величини рудник ба-
кра у свету. Процењује се да ће годишња 
производња бити 700.000 тона бакра.

На другом месту је рудник „Pebble“ 
који се налази у Бристолском заливу, на 
југозападу Аљаске. Његов статус је, након 
што су амерички савезни регулатори одби-
ли даиздају кључну дозволу за воду у но-
вембру, још увек „у ваздуху“. На ту одлуку 
жали се власник пројекта Northern Dynasty 
Minerals.

Трећи по величини рудник бакра је 
лежиште „Udokan“ у руском региону За-
бајкале. Оно је, упркос раном открићу 1949. 
године, због техничких изазова дуго било 
„на леру“. Попут пројекта „Kamoa-Kakula“, 
„Удокан“ је у фази изградње, а комерцијал-
на производња очекује се почетком 2022. 
године.

Следи пројекат „Reko Diq“ у Пакистану, 
који је у застоју скоро десет година јер вла-
да Белуџистана сматра да је захтев за закуп 
рудника непотпун и незадовољавајући.
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промене у пословању Zijinа донео ЕСГ 
(концепт еколошког, социјалног и корпо-
ративног управљања компанијом, прим.
аут.).

Chen Jinghe казао је да Zijin, као за-
каснела компанија на свеском тржишту, 
мора још много тога да уради како би 
достигла врхунске светске руднике. – 
Посвећени смо изградњи наше гло-
балне конкурентности ширењем базе 
минералих ресурса, запошљавањем, 
усавршавањем талената са визијом и 
изградњом међународног система по-
словања и управљања. Минерални ре-
сурси су основна имовина рударских 
предузећа. Ми смо и даље отворени за 
добре ресурсе широм света и тежимо 
постизању својих циљева коришћењем 
иновативних метода спајања и преузи-
мања, појачавањем геолошких истра-
живања и побољшањем ефикасности 
изградње. Ослањајући се на сопствене 
конкурентске предности у технологији 
и управљању пројектима, искористиће-
мо могућности које пружају пословни 
циклуси и деловати у право време како 
бисмо постигли континуирани брзи 
раст минералних ресурса. То ће пружи-
ти снажну подршку нашем напретку и 
након 2025. године.

Chen Jinghe подвукао је у даљем из-
лагању да ће Zijin наставити да следи 
стратегију глобалног пословног развоја. 
– Следећи принципе „даљих реформи, 
квантног скока, одрживог развоја“, 
Zijin ће се залагати за прелазак са свог 
матичног система управљања на глобал-
ни менаџмент.

Председавајући Zijinа додао је и да је 
ЕСГ од виталног значаја за одрживи раз-
вој компаније. – Заиста постоји много 
добрих пракси у области ЕСГ са Запада 
на које се можемо ослањати, али Kина 
такође има релевантне стандарде, од 

којих су неки строжи од међународних. 
Разлог за то је развој зелених рудника. 
Zijin се залаже за координирани развој 
са партнерима, заједницом, животном 
средином и безбедности и желимо да 
осигурамо да више људи има користи од 
нашег постојања – истакао је Jinghe.

Xie Xionghui додао је да су перфор-
мансе ЕСГ система услов за развој Zijinа 
у 2021. години, те да је због тога ЕСГ кон-
цепт у компанији успостављен одозго на 
доле. – Интегрисаћемо ЕСГ у све наше 
активности, предузимајући кораке ка 
постизању карбонске неутралности и 
обезбеђујући сертификат ИСО14001 и 
друге акредитације – рекао је потпред-
седник Zijinа. 

Инвеститоре је с тим у вези занима-
ло и то како ће напори за карбонску не-
утралност (која значи да нема повећања 
глобалне емисије гасова са ефектом ста-
клене баште у атмосферу, које је последи-
ца рада компанија или сервиса) утицати 
на Zijinov будући развој. Председник 
Zou Laichang је на то питање одговорио 
овако: - Zijin климатске промене схва-
та врло озбиљно и креира планове за 
постизање неутралности у емитовању 
угљен-диоксида.  Тежња за карбонском 
неутралношу је сјајна вест за наше про-

изводе од бакра. Kонкретно, то ће до-
нети корист компанијама које су, попут 
Zijinа, ефикасне и имају малу потрошњу 
енергије и јаке технолошке могућности, 
јер ће наше секторе учинити концен-
трисанијим. Прошле године смо осно-
вали технолошку компанију која се фо-
кусирала на заштиту животне средине и 
започели посао са новим материјалима 
и новим изворима енергије, а изградили 
смо и соларне електране – казао је Zou 
Laichang.   

Г. Тончев Василић

ZIJIN. – Последње седмице марта, уочи 
истека првог квартала 2021, Zijin Mining 
Grupa објавила је годишњи извештај за 
2020. и у седишту шангајске берзе орга-
низовала лајв-стриминг везу (директно 
укључење) како би о пословању у про-
шлој години разговарала са заинтересо-
ваним инвеститорима и бројним анали-
тичарима. Председавајући Zijinа Chen 
Jinghe, председник Zou Laichang, пот-
председник Xie Xionghui, финансијски 
директор Wu Xonghui и секретар одбора 
Zheng Youcheng том приликом су детаљ-
но говорили о стратешким плановима, 
пословању и управљању, финансијским и 
ЕСГ перформансама, изградњи кључних 
пројеката, спајању и преузимању, као и о 
технолошким иновацијама.

Нека од многобројних питања ин-
веститора и аналитичара из целог све-
та, која су се чула током преноса уживо, 
била су везана и за пословање Zijinових 
компанија у Србији. Један од инвестито-
ра желео је да сазна више о пројектима 
техничке надоградње Serbia Zijin Copper, 
али и да ли ће бити синергије између тог 
и пројекта рудника бакра и злата „Чукару 
Пеки“.

Одговорио је председник Zou 
Laichang, рекавши да техничка надо-
градња Serbia Zijin Copper несметано на-
предује, те да ће по завршетку тог пројек-
та компанија годишње производити 
120.000 тона бакра у концентрату, чијом 
ће се прерадом у топионици годишње до-
бијати 180.000 тона катодног бакра. - Тако 
ће се постићи значајна синергија са руд-
ником бакра и злата „Чукару Пеки“ – ре-
као је Zou Laichang.

Тржиште индустријских хартија од 
вредности занимала је примена блок-
кејвинг методе откопавања руде, па су 
представници Zijinа замољени да проко-

Техничка надоградња Serbia Zijin Copper несметано напредује. По завршетку тог пројекта компанија ће годишње производити 120.000 тона бакра у концен-
трату, чијом ће се прерадом у топионици годишње добијати 180.000 тона катодног бакра. Тако ће се постићи значајна синергија са рудником бакра и злата 
„Чукару Пеки“, рекао председник Zijinа Zou Laichang. - Замољен да прокоментарише потенцијална открића у примени блок-кејвинг методе откопавања руде, 
председавајући Chen Jinghe казао је да ће тај модел рударења имати велику улогу у развоју „Јаме“ и доње зоне рудника „Чукару Пеки“. - Zijin интензивно ис-
тражује блок-кејвинг методу и она ће, када буде спремна за употребу у индустријским размерама, играти значајну улогу у развоју многих великих и дубоких 
подземних налазишта, попут рудника порфирне руде „Јама“ у Serbia Zijin Copper, порфирне доње зоне рудника „Чукару Пеки“, рудника бакра и молибдена 
у Luoblingu на планини Zijinshan и рудника бакра у Tongshanu, провинција Xeilongjiang. - Током лајв-стриминг везе, која је у седишту шангајске берзе орга-
низована за инвеститоре и аналитичаре из целог света, челни људи Zijinа су, поред пословања у Србији, говорили и о стратешким плановима, пословању и 
управљању, финансијским и ЕСГ перформансама, изградњи кључних пројеката, спајању и преузимању, као и о технолошким иновацијама

Serbia Zijin Copper у синергији са „Чукару Пеки“Serbia Zijin Copper у синергији са „Чукару Пеки“
Инвеститори и аналитичари из целог света на интернет-вези са челним људима Zijinа 

世界投资家与分析家与紫金经营层进行线上交流

塞紫铜与Čukaru Peki 有望将波尔打造成为欧洲最大
有色金属产业基地

ментаришу потенцијална открића у при-
мени овог начина рударења.

Истичући да је реч о напредној тех-
ници у подземном откопавању руде, која 
би могла да омогући јефтину и ефикасну 
масовну експлоатацију, председавајући 
Chen Jinghe је казао: - Zijin интензивно 
истражује блок-кејвинг методу. Она ће, 
када буде спремна за употребу у инду-
стријским размерама, играти значајну 
улогу у развоју многих великих и дубо-
ких подземних налазишта, попут руд-
ника порфирне руде „Јама“ у Serbia Zijin 
Copper, порфирне доње зоне рудника 
„Чукару Пеки“, рудника бакра и молиб-
дена у Luoblingu на планини Zijinshan 
и рудника бакра у Tongshanu, провин-
ција Xeilongjiang. Метода откопавања 
руде по блок-кејвинг моделу даје руду 
по цени која је упоредива са оном на 
површинским коповима и помоћи ће у 
повећању производње бакра – рекао је 
председавајући Zijinа.

Инвеститоре је интересовало и како 
ће се у 2021. години кретати трошкови 
и цене злата, бакра и цинка, а одговор 
на то питање дао је опет Chen Jinghe и 
казао да у пост-епидемијској ери расту 
очекивања за економски опоравак, те да 
ће цена бакра, средњорочно и дугорочно 
гледано, остати висока. – Нова енергет-
ска револуција створиће и нову, растућу 
потражњу за „црвеним“ металом. То по-
казује да су Zijinова стратешка улагања 
у бакар протеклих некоко година била 
исправна.

На лајв-стриминг вези са челним љу-
дима Zijinа били су и представници вели-
ких светских финансијских институција, 
попут „Голдман Сакса“ и „Сити банке“, 
а њих је интересовало који су Zijinови 
стратешки приоритети и главни задаци у 
наредних пет година и какве је суштинске 

Управа Serbia Zijin Copper

Serbia Zijin Mining - Чукару Пеки
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У техничку обнову и проши-
рење рудника и топионице, као и 
у бројне пројекте безбедности и 
заштите животне средине, Serbia 
Zijin Copper је само прошле године 
уложила 360 милиона америчких 
долара, односно десет милиона 
долара више него што је децем-
бра 2018. Zijin 
платио 63 одсто 
удела у РТБ-у 
Бор! Укупне ин-
вестиције у Бор 
и Мајданпек, 
током двого-
дишњег стра-
тешког пар-
тнерства са 
Србијом, износе 
ф а н т ас ти чних 
700 милиона 
америчких до-
лара! Kомпанија 
ће наставити да 
инвестира, па 
2021. године у 
започете пројек-
те и производњу 
планира да уло-
жи додатних 408 
милиона дола-
ра. То значи да 
ће за само три 
године реали-
зовати преко 
1,1 милијарду 
долара инвестиција! Уговором о 
стратешком партнерству Zijin се, 
подсетимо, крајем 2018. године 
обавезао да у наредних шест го-
дина у побољшање производње, 
повећање ефикасности, отварање 
нових рудника, али и знатно по-
већање продуктивности инвести-
ра 1,26 милијарди долара. 

У настојању да постигне брз 
и муњевит развој, Kомпанија 
ће у наредном периоду заврши-
ти изградњу у руднику бакра 
“Мајданпек”, другу флотацију у 
руднику “Велики Kривељ”, систем 
пречишћавања отпадних вода 
из “Јаме”, реконструкцију Топи-
онице за капацитет 180 хиљада 
тона катодног бакра годишње са 
посебним фокусом на систем за 
пречишћавање гасова као прио-
ритетом, пројекат опремања фло-
тације шљаке, као и пројекат но-
вих кречних пећи у “Заграђу”. 

У Руднику бакра Мајданпек 
завршено је 90 одсто грађевинских 
радова, што значи да су створени 
услови да се у другом кварталу 
ове године тамо инсталира нова 
флотација. Још једна, у „Великом 
Kривељу“ у плану је да се изгради 
до краја 2021. Сви послови у „Ве-

ликом Kривељу“ напредују ефи-
касно и у складу са предвиђеном 
динамиком, а дефинисан је и на-
чин рударења у „Јами“ и утврђена 
метода подземне експлоатације 
у овом руднику. У „Новом Церо-

ву“ је два месеца пре предвиђе-
ног рока, маја 2020, обновљена 
производња. Пун капацитет овог 
рудника биће достигнут овог ме-
сеца, када ће дневно почети да се 
прерађује 10.000 тона руде. С дру-
ге стране, техничка обнова и про-

SERBIA ZIJIN COPPER. – У 2020, 
која је у Serbia Zijin Copper била 
„година техничког проширења и 
реконструкције пројеката“, ком-
панија је постигла плодоносне 
резултате и успела да, упркос ве-
ликим изазовима које је донела 
пандемија ЦОВИД-19, искористи 
предности свих ресурса  и пре-
веде их у социјалну и економску 
корист. Суочавајући се са пан-
демијом, Kомпанија је постигла 
велики ефекат усвајањем и при-
мењивањем мера научне превен-
ције и контроле, као и самодис-
циплином и самозаштитом свих 
запослених. Стопа инциденције у 
Kомпанији била је испод 0,9 одсто, 
што је далеко испод друштвеног 
просека и значи да су постигну-
ти добри резултати у превенцији 
епидемије. 

Године 2020, број повреда на 
раду смањен је за 79 одсто у од-

носу на претходну, а укупна без-
бедносна ситуација знатно је по-
бољшана. Озелењена је површина 
од 239.000 квадратних метара и 

током године посађено 19.300 сад-
ница. Произведено је 53.270 тона 
бакра у концентрату, што је 4,64 
одсто више од плана и 18,28 одсто 
више него 2019. Продуковано је и 
2.056 килограма злата, што је по-
већање од близу 60 процената. 

四月要闻Актуелно

Од доласка Zijinа у Србију, укупне инвестиције у Бор и Мајданпек двоструко су премашиле цену по којој је кинеска компанија докапитализовала рударско-ме-
талуршки комбинат и реализовала стратешко партнерство са Србијом. У техничку обнову и проширење четири рудника и топионице у Бору, као и у бројне 
пројекте безбедности и заштите животне средине, Serbia Zijin Copper је само у 2020. години уложила 360 милиона америчких долара, односно десет милиона 
више него што је децембра 2018. Zijin платио 63 одсто удела у РТБ-у Бор! Kомпанија ће наставити да инвестира, па ове године у започете пројекте и произ-
водњу планира да уложи додатних 408 милиона долара. Циљ за 2021. је производња 74.010 тона бакра у концентрату, односно 38,91 одсто бакра више него 
прошле године. Металуршки план „тежак“ је 83.450 тона катодног бакра, близу две и по тоне злата и око 10 тона сребра. План је и да број повреда на раду ове 
године буде 30 одсто мањи него 2020, као и да се озелени додатних 250.000 квадратних метара деградиране рударске површине

За само три године више од 1,1За само три године више од 1,1
Kинески Zijin од доласка у Србију уложио у

紫金自接管RTB以来已完成投资约7亿美金

仅仅三年期间的投资额将高达11亿美元

Бор

План је да ове године број повреда на раду буде 30% мањи него 2020.

У Бор и Мајданпек до сад уложено 700 милиона долара
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ширење топионице, према проце-
нама, треба да се заврши до краја 
2022. године, а планирана улагања 
у металургију износе 262 милиона 
долара.

Безбедна производња подруку 
са екологијом

Уз планирана улагања од око 
408 милиона америчких долара, 
2021. треба остварити произ-

водњу 74.010 тона бакра у концен-
трату, односно 38,91 одсто више 
него прошле године. Циљ је и 
продукција 83.450 тона катодног 
бакра, што је 18 одсто више него 
2020, близу две и по тоне злата и 
око 10 тона сребра, што је међуго-
дишњи пораст од 45,14% на злату 
и 10,12 одсто на сребру. 

План је да број повреда на раду 
ове године буде 30 одсто мањи 
него 2020, да реализација плана 

обуке и едукације за запослене 
буде стопроцентна, као и да се на-
стави пројекат “зелени рудници”, 
односно да се озелени додатних 
250.000 квадратних метара дегра-
диране рударске површине. 

Kомпанија је 2020. године у 
екологију и заштиту на раду уло-
жила 75 милиона долара, а плани-
рано улагање у ове области рада у 
2021-2022. је додатних 20 милио-
на долара. Предузете су ефикасне 
мере за збрињавање чврстог и теч-
ног отпада, као и за сузбијање пра-
шине и димних гасова. Приоритет 
је дат изградњи система за одсум-
поравање и секундарних димохва-
тача, заједно са новим конверто-
ром и новом анодном пећи, а ова 
свеобухватна реконструкција тре-

ба да буде завр-
шена до октобра 
ове године. До 
тада треба да се 
изгради и систем 
за пречишћа-
вање отпадних 
вода из “Јаме”, 
пошто су при-
премни радови 
у току. У току је, 
такође, реали-
зација пројекта 
пречишћавања 
отпадних вода 
из језера “Робу-
ле”, као и пра-
тећих активно-
сти у области 
безбедности и 
заштите живот-
не средине. 

Посао добило 
500 нових 
радника

У Бору и 
Мајданпеку по-

сао је 2020. добило укупно 500 но-
вих младих људи, што је најзна-
чајнији допринос економском 
развоју два града. Додатно, током 
прошле године је и 127 локалних 
ученика добило могућност рад-
ног оспособљавања у компанији. 
Kомпанија данас запошљава 5.446 
радника, који у просеку месечно 
зарађују 94.865 динара, односно 
13.75 одсто више него 2019. годи-
не. У нади да ће подстаћи еконо-
мију и запошљавање, Serbia Zijin 
Copper је са бројним локалним 
компанијама уговорила пословну 
сарадњу у области инжењерског 
пројектовања, грађевинарства, 
техничких услуга, па тако више 
од половине становништва у 
Бору и Мајданпеку има директну 
или индиректну корист од компа-
није.

Kорист од пословања Serbia 
Zijin Copper има и држава, с об-

зиром на то да је компанија про-
шле годинеу републичку касу 
уплатила 46,3 милиона америч-
ких долара. 

Преко милион долара за 
лепши Бор и Мајданпек и 

здраву Србију
Држећи до става да хармонија 

рађа богатство, те да је зато важ-
но да се компанија, њени људи и 
локална заједница развијају зајед-
но, Serbia Zijin Copper посвећује 
велику пажњу одрживом развоју 
околине у којој послује. Верује у 
изградњу добрих односа заснова-

них на дијалогу и узајамном по-
верењу и у контакту са локалном 
заједницом настоји да идентифи-

кује њене потребе и проблеме. У 
светлу одрживе и конструктивне 
сарадње, Kомпанија је прошле го-
дине активно помагала развој ло-

калних заједница на чијим тери-
торијама послује, и за побољшање 
здравствених услова, саобраћајне 
инфраструктуре, културе, обра-
зовања, традиционалне уметно-
сти и забавних садржаја за децу 
издвојила преко 150.000 америч-
ких долара.

Kако би помогла Србији у бор-
би против пандемије Kомпанија 
је, заједно са Serbia Zijin Mining, 
релевантним републичким инсти-
туцијама и установама донирала 
медицинску опрему и заштитни 
материјал, као и лабораторију за 
тестирање вируса под називом 
“Ватрено око” у Нишу. Укупна 
вредност ове донације достигла је 
скоро милион долара.

Kомпанија чврсто верује да ће 
град Бор, заједничким напори-
ма, у блиској будућности постати 
друга највећа база индустрије ба-
кра у Европи и да ће допринети 
већем богатству локалних среди-
на у којима послује.   

Г. Тончев Василић

Актуелно四月要闻

милијарду долара инвестицијамилијарду долара инвестиција
некадашњи РТБ Бор око 700 милиона долара

Мајданпек

Ове године биће озелењено још 250 хиљада m2

Просечна плата вреди 94.865 динара

Сто педесет хиљада америчких долара за развој локалних заједница
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Правилно руко-
вођење радом свих огранака Serbia Zijin 
Copper и њених фабрика и погона довело 
је до напретка у свим аспектима посло-
вања компаније. Свуда је, како је оценио 

генерални дирек-
тор Jian Ximing, 
приметан помак, 
па и у пољима 
управљања безбед-
ношћу и заштите 
животне средине.

-Побољшања 
се, захваљујући 
труду и раду свих 
запослених, одно-
се и на учинке у 
производњи, па су 
марта постигнути 
и најбољи резул-
тати у рударењу 
од оснивања зајед-
ничке компаније. 

Први пут од доласка Zijinа, за месец дана 
произведено је преко пет хиљада тона 
бакра у концентрату, тачније 5.188 тона 
– рекао је Jian Ximing. 

Руда бакра, откопавана у марту у три 
борска и једном мајданпечком рудни-
ку, била је „тешка“ непуних 1,7 милиона 
тона, а укупне ископине износиле су пре-
ко 8,5 милиона тона. Рудари и флотери 
у „Великом Kривељу“ дали су прошлог 
месеца 2.016 тона бакра у концентрату, 
њихове колеге из Мајданпека 1.823 тоне, 
а допринос укупним учинцима из „Новог 
Церова“ „измерен“ је на 1.003 тоне бакра у 

концентрату. Додатних 300 тона бакра је у 
марту стигло из борске „Јаме“.

Од почетка године, рудари Бора и 
Мајданпека остварили су 25 милиона тона 
ископина. У првом квартау 2021. уклоње-
но је 19,8 милиона тона раскривке и отко-
пано 5,2 милиона тона руде. У флотација-
ма је у истом периоду произведено 15.082 
тоне бакра у концентрату.  

Г. Тончев Василић 

四月要闻Актуелно

SERBIA ZIJIN COPPER. – Средином мар-
та Kомпанија је, ради „унапређења нивоа 
културе предузећа и непрекидног духа 
Zijinа, а да би подстакла ентузијазам за-
послених да воле свој посао и компанију, 
те да промовишу њен развој у модерном 
добу“ одлучила да чује (прочита)  „Zijin 
причу“ њених радника. Због тога је обја-
вила литерарни конкурс за запослене под 
називом „Zijin и ја“.
Према пропозицијама, које су детаљно 
наведене у компанијском обавештењу, на 
конкурсу могу учествовати сви запослени. 
Пише се слободним стилом, на једну или 

РБМ. – Велике гужве испред зграде 
Дирекције РБМ-а или Оперативе у 
Мајданпеку сваки пут су непогрешив 
сигнал да је у току пријем нових рад-
ника, односно разговор са заинтересо-
ваним кандидатима. Тако је било и по-
ловином априла, након огласа за пријем 
пет бушача за истражно бушење (једног 
руковаоца и четири помоћника), 10 
бравара (седам за потребе Флотације и 
три за Површински коп), седам елек-
тричара (пет за Флотацију и два за коп), 
два аутодизаличара и 16 руковалаца ру-
дарским и грађевинским машинама за 
Флотацију, као  и осам за Површински 
коп. У четири одвојене групе на разго-
вор су дошла чак 262 кандидата, казала 
нам је помоћник руководиоца Сектора 
за људске ресурсе у Огранку РБМ На-
таша Митић. Притом, заинтересовани 
кандидати нису били само из Мајданпе-
ка и околних места већ и из других гра-
дова Србије - од Бора и Пожаревца, до 
Београда.

-Са новим радницима појачаћемо 
број извршилаца на одређеним по-

Три најбоља литерарна рада биће награђена са 15.000, 10.000 и 5.000 динара, а 
биће додељена и подстицајна награда у износу 2.000 динара. – Запослени могу 
слободним стилом писати, на једну или више тема по избору, о личном искуству 
на радном месту, о породици, о граду или Kомпанији, о променама које им је 
донео посао у Zijinu, о животу, о ономе о чему размишљају и шта запажају. – Kон-
курс је отворен до 30. априла, а најбољи радови биће одабрани у првој декади 
маја и објављени у листу „Kолектив“. Такође, уколико неки рад буде пренесен у 
спољним медијима, аутор ће бити награђен са додатних 5.000 динара 

Чак 262 кандидата пријавила су се за неколико десетина слободних радних 
места у РБМ-у. – После дужег периода, примљен већи број радника за послове 
у Флотацији, јер је са линије прераде – од рудног дробљења до филтраже - у 
последњих неколико година  много радника отишло у пензију

Руда бакра, откопавана у марту у три борска и једном мајданпечком руднику, била је „тешка“ непуних 1,7 милиона тона, а њеном прерадом у флотацијама, први пут од до-
ласка Zijinа, извучено је преко пет хиљада тона бакра у концентрату. – Jian Ximing: У свим аспектима пословања Serbia Zijin Copper приметан је помак. Евидентно је да смо се 
покренули и у пољима управљања безбедношћу и заштите животне средине, а то је видљиво на свим нивоима. Побољшања се, захваљујући труду и раду свих запослених, 
односе и на резултате у производњи, рекао генерални директор

„Zijin и ја“„Zijin и ја“Млади желе посао у ZijinuМлади желе посао у Zijinu

Произведено рекордних 5.188 тона бакра Произведено рекордних 5.188 тона бакра 
у концентратуу концентрату

Kомпанија објавила литерарни конкурс за запослене:Интересовање за рад у мајднапечком руднику не јењава

Рудари Бора и Мајданпека у марту остварили најбољи резултат од доласка Zijinа

RBM矿就业吸引力上升 公司激发广大员工“爱岗敬业”的工作热情：

塞紫铜三月份产量创新高

吸引广大青年群体 开展以„我与紫金“为主题的征文比赛

实现铜精矿产量5188吨

више тема по из-
бору, о личном ис-
куству на радном 
месту, о породици, 
о граду или Kомпа-
нији, о променама 
због посла у Zijinu, 
о животу, о ономе о 
чему се размишља 
и шта се запажа. 
Писани радови 
не смеју озбиљно 
скретати с теме, 
нити бити плагијат, 
јер ће због тога 
бити дисквалифи-
ковани, а „аутори“ 

критиковани путем обавештења. 
Kонкурс је отворен до 30. априла, а нај-
бољи радови биће одабрани у првој дека-
ди маја и објављени у листу „Kолектив“. 
Три најбоља литерарна рада биће награђе-
на са 15.000, 10.000 и 5.000 динара, а биће 
додељена и подстицајна награда у износу 
2.000 динара. Такође, уколико неки рад 
буде пренесен у спољним медијима, аутор 
ће бити награђен са додатних 5.000 динара.    

Г. Тончев Василић

зицијама, посебно на оним које су од 
значаја за одржавање помоћне меха-
низације. Предвиђен је и пријем два 
млада рударска инжењера, са циљем 
да поједине радне целине буду на одго-
варајући начин попуњене - објашњава 
Горан Репеђић, заменик руководиоца 
Површинског копа за производњу у 
Огранку РБМ.

После дуже паузе и периода у којем 
је немали број запослених отишао у 
пензију, већи број радника запошљава 
се и у Флотацији.

-Биће распоређени на комплет-
ној линији прераде у РБМ-у - од руд-
ног дробљења, преко флотације до 
филтраже, да пре свега као операте-
ри постану поуздани чланови служ-
бе машинског и електроодржавања. 
Нови руковаоци биће део тима за 
управљање новом механизацијом 
(четири утоваривача), која треба на-
менски да стигне у Флотацију. Нови 
утоваривачи радиће у флотацијском 
бункеру, а биће задужени и за друге 
послове унутар ове радне целине. По-
ред тога, пред нама су велике обавезе 
и када је реч о сагледавању потреба за 
одговарајућом радном снагом у новој 
флотацији - каже главни инжењер Фло-
тације у РБМ-у Јелена Ђурић.

У складу са добром праксом Kомпа-
није, сви нови радници су пре почетка 
посла морали да прођу детаљну обуку 
из области безбедности на раду.

С. В.

Велики Кривељ

Мајданпек

Ново Церово
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динамике рударских радова. Захваљујући 
оваквој опреми можемо на брз, релативно 
јефтин и ефикасан начин убудуће долазити 
до прецизнијих геолошких информација – 
каже помоћник руководиоца Сектора геоло-
гије Бобан Голубовић.

Он додаје и да ће нова бушалица у ско-
ријој будућности омогућити и бољу контролу 
садржаја корисних компоненти, нпр. бакра и 
злата (граде цонтрол), што је већ уобичајена 
пракса у свету, јер је ризик репрезентативно-
сти или контаминације узорака које она даје 
драстично мањи у односу на садашњи начин 
узорковања.

-РЦ бушење је у свету у широкој употре-
би последњих двадесет година. Ту компри-
мовани ваздух, који има улогу „исплаке“, 
на површину извлачи целокупан набушени 
материјал из тачно одређеног дубинског 
интервала (један или два метра) и од тога се 

формира узорак за анализу. Набушени ма-
теријал је дезинтегрисан, а не целовит као 
код дијамантског бушења са језгровањем, 
што представља ограничење у смислу ква-
литета података који се добијају. Али, бр-
зина и цена ове врсте бушења представљају 
предност  – истиче Голубовић. 

Нова „епирок“ бушалица, која прве радне 
сате и метре уписује у мајданпечком руднику, 
има једноставан дизајн, прилагођен за рад на 
неприступачном терену, а притом је поуздана 
и лака за сревисирање.  Може да допре до 250 
метара дубине, иако су највеће на површин-
ским коповима 100 до 150 метара. Бушоти-
не које она направи, ако нису много дубоке, 
могу послужити и као минске у припремним 
бушачко-минерским радовима.

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Kомпанија је про-
шле године у геолошка истраживања уложи-
ла око 5,55 милиона америчких долара. Инве-
стиција јој се исплатила, јер је Kомпанија на 
путу да своје ресурсе увећа за додатних 57,76 
милиона тона, са садржајем бакра преко 0,3 
одсто. Према проценама геолога, ту има око 
340.000 тона бакра и 12 тона злата. 

Геолошка истраживања и улагања у овај 
скуп, али на дуге стазе исплатив посао, на-

РБМ. – Ради континуираног и реалног сагледа-
вања утицаја минирања на стамбене и грађе-
винске објекте у Мајданпеку, РБМ од 2016. го-
дине има систем мониторинга, који се у складу 
са развојем радова, активности и производње 
на површинском копу надограђивао и раз-
вијао. Најпре је систем мониторинга био везан 
само за површински коп „Јужни ревир“ и са 
само два мерна места „покривао“ зону утицаја 
минирања на град, људе и објекте. Од недавно 
се такви подаци прикупљају са шест мерних 
места, па мониторинг обухвата максималну 
зону утицаја.

-Због планираног активирања „Север-
ног ревира“ урађен је пројекат проширења 
мониторинга минирања - објашњава заменик 
руководиоца Сектора за изградњу РБМ-а Дар-
ко  Извонар и  додаје да ће нови, унапређени 
систем мониторинга утицаја сеизмичких по-
треса при минирању на површинским  копо-
вима „Јужни ревир“ и „Северни ревир“ обе-
збедити ефикаснију, поузданију и прецизнију 
контролу. - Сада, уз постојећа два мерна 
места, преко пута дирекције и код аутобу-
ске станице, имамо још четири - код Опера-
тиве, у Новој школи и у зградама Ц1 и Ц4. 
Са новим мерним местима добијамо и више 
података, па имамо чак 37 мерних канала 
за праћење, али и систем који омогућава да 
се минирање обавља контролисано. Јер, на 
основу прикупљених података о интензите-
тима вибрација тла и реакцијама објеката, 
мониторинг сеизмичког утицаја минирања 
омогућава поуздану оцену утицаја мини-
рања на површинским коповима на објекте у 
Мајданпеку, у реалном времену.

Минерализација са садржајем бакра преко 0,3 одсто, коју су 2020. године геолози компаније пронашли у експлоатационим пољима Serbia Zijin Copper, има у себи 340.000 тона 
бакра и 12 тона злата. – Геолошка истраживања и улагања у овај посао настављају се и ове године, а мајданпечки рудник је из тога разлога већ добио нову РЦ бушаћу гарнитуру 
за истражно бушење. – Сектор геологије је у последње две године, у оквиру експлоатационих истраживања на површинским коповима, користио РЦ истражно бушење, а за 
ту врсту посла био је ангажован извођач. Захваљујући новој бушаћој гарнитури убудуће ћемо у сопственој режији, на брз, релативно јефтин и ефикасан начин долазити до 
прецизнијих геолошких информација, каже Бобан Голубовић 

Сада се са шест, уместо доскорашња само два мерна места у граду прикупљају, 
прате и обрађују подаци који омогућавају да се минирање на површинским 
коповима обавља контролисано и без последица на објекте и људе у граду

Минерални ресурси Kомпаније увећани за Минерални ресурси Kомпаније увећани за 
57,76 милиона тона 57,76 милиона тона 

Прецизна контрола утицаја Прецизна контрола утицаја 
сеизмичких потресасеизмичких потреса

У геолошка истраживања прошле године уложено око 5,55 милиона америчких долара

Проширен мониторинг утицаја минирања на коповима мајданпечког рудника

去年在地质勘探方面投资高达555万美金

RBM扩大对爆破的监测范围

RBM信息处完成新项目

集团公司新增矿物资源增加5776万吨

精确控制因爆破而产生的震动

新建智能卡车调度系统

стављају се и ове године, па је у мајданпечки 
рудник из тог разлога недавно стигла нова 
бушалица за истражно бушење. 

- Сектор за геологију је у последње две 
године, у оквиру експлоатационих истра-
живања на површинским коповима, кори-
стио РЦ истражно бушење, али је за то био 
ангажован спољни извођач радова, који 
ће и ове године, због планираног обима, 
обавити део тог посла. Динамика откопа-
вања на површинским коповима захтева 
константно праћење и планирање кван-
титета и квалитета корисне компоненте, 
што може да представља проблем у слабије 
истраженим деловима лежишта, са нижим 
категоријама резерви. Нова машина ће нам 
помоћи баш у таквим ситуацијама, пошто 
ћемо веома брзо добијати задовољавајуће 
податке, односно тачније геолошке ин-
терпретације, што је важно за планирање 

Систем мониторинга омогућава утврђи-
вање корелационих односа између параметара 
минирања, интензитета сеизмичких потреса 
насталих при извођењу минирања и спољних 
климатских параметара са једне, и реакција 
објеката са друге стране. На основу њих може 
стално да се унапређује и усавршава техно-
логија минирања, у погледу економичности, 
обезбеђења сеизмичке заштите и повећања си-
гурности минирања: -  Праћењем минирања 
добијамо јасну слику померања тла по X, Y и 
З оси, као и праћење пукотина на појединим 
објектима, где се приликом минирања еви-
дентира свако ширење или скупљање, мери 
се звучни талас, али и температура и влаж-
ност.

Дарко Извонар каже да на основу закона 
осциловања тла, минирање може свакоднево 
да се коригује на основу резултата сеизмичких 
мерења и законитости утицаја сеизмичких по-
треса на промену ширине пукотина, а могу и да 
се коригују параметари технологије минирања, 
односно да се оно „дозира“ у циљу обезбеђења 
сеизмичке заштите објеката.

-На основу свих прикупљених података 
о реализованим минирањима, добијени па-
раметри се обрађују и шаљу даље Техничком 
факултету у Бору, који на основу прерачу-
навања долази до тачних података о томе у 
којим се границама оно одвија. И сам наго-
вештај најмањег прекорачења, у било ком 
сегменту мониторинга, сигнализира се одмах 
и на то упозорава служба бушења и мини-
рања да правовремено спроведе кориговање. 

Мониторинг минирања има за резултат 
то да је овај део рударских активности постао 

Нова бушаћа гарнитура прве радне сате и 
метре уписује у РБМ-у

РБМ. – Постављањем шест репетитора, по три 
на „Јужном“ и „Северном ревиру“, у Руднику 
бакра Мајданпек заокружују систем који омо-
гућава праћење кретања свих возила на повр-
шинским коповима, а притом подиже и ниво 
безбедности. Ова мрежа репетитора требало 
би да функционална постане већ крајем на-
редног месеца.

-Мрежу репетитора ће чинити шест сту-
бова висине 17 метара и служиће искључиво 
за постављање антена, које би шириле ГПС 
сигнал за праћење кретања возила и оних 
које би помагале видео-надзору. Материјал 
за стубове је наручен из Kине, а за њихо-
ву монтажу задужено је предузеће А&D 
WООD из Дубља код Свилајнца. Локације 
су пажљиво изабране, припрема инфра-
структуре неопходне за напајање електрич-
ном енергијом, као и постоља обављена је у 
сопственој режији - објашњава програмер у 
мајданпечкој Служби ЕРЦ-а Данијел Стојано-
вић.  Мрежа репетитора ће, како каже, за по-

Реализација пројекта праћења и контроле кретања свих возила на „Северном“ 
и „Јужном ревиру“ подиже ниво безбедности. – За унапређење система надзо-
ра постављено по три репетитора на оба површинска копа

Мрежа репетитора на Мрежа репетитора на 
површинским коповимаповршинским коповима

У Руднику бакра Мајданпек ИТ тим реализује још један пројекат

четак омогућити праћење кретања апсолутно 
свих компанијских возила на коповима, мада 
неће бити проблем да се обезбеди и опција 
којом ће се пратити и кретање других возила.

Сам надзор ће бити поверен диспечер-
ском центру који ће вероватно бити лоци-
ран у згради Оперативе и који ће пратити и 
постојећи видео-надзор: - Суштински, реа-
лизацијом овог пројекта добија се не само 
контрола, већ и пуна безбедност запослених. 
Kомуницираће се на устаљени начин, путем 
радио станица – додаје Стојановић. 

Очекивања су да се постављање стубова 
оконча до половине маја, а да потом екипа 
стручњака који ће доћи из Kине, у сарадњи 
са ИТ тимом Огранка РБМ, монтира опрему, 
антене, контролну собу и систем за праћење.

Тим за информационе технологије Огран-
ка РБМ ангажован је и око пројекта санације 
громобранске инсталације и отпора петљи у 
згради Дирекције и Оперативе.

С. Вукашиновић

знатно квалитетнији, па је зато мање и пробле-
ма, последица, као и примедби грађана.

Уз мерна места, систем чини и пратећа 
опрема са одговарајућим софтверима за 
праћење сеизмичких ефеката при извођењу 
минирања на површинским коповима “Јуж-
ни ревир” и „Северни ревир“. Намењен је за 
праћење вибрација тла, ваздушних ударних та-
ласа, реакција пукотина и климатских параме-
тара, температуре и влажности ваздуха. Према 
планираном развоју рударских радова на повр-

шинским коповима „Јужни ревир“ и „Северни 
ревир“ коначни захвати површинских копова 
приближиће се стамбеним и грађевинским 
објектима у Мајданпеку, а сеизмички потреси 
јачег интензитета при свакодневним мини-
рањима на површинским коповима, могу до-
вести до оштећења најслабијих и најближих 
објеката.

С. Вукашиновић
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Наредне посете инспекцијских органа 
биле су 11. и 18. марта. Тих дана су три инспек-
тора, из министарстава заштите животне сре-
дине, рударства и пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, заједно посетила Рудник бакра 
Мајданпек и спровела истраге. Утврђено је и 
том приликом да „Северни ревир“ не испушта 
киселу воду и да нема доказа да је замућење 
у низводном току реке Пек узроковано ис-
пуштањем воде из Рудника бакра Мајднапек. 
Инспекцијски тим је том приликом, међу-
тим, наложио пречишћавање воде из „Јуж-
ног ревира“ и постројења  за дробљење руде, 
укључујући и чишћење таложника за прихват 
атмосферских вода и дела корита реке Мали 
Пек, као и инсталирање уређаја за мерење ко-
личине воде која се испушта у реку и уређаја за 
испитивање квалитета воде пре и после трет-
мана. Других захтева није било, па је наложено 
да се ови послови заврше до 30. априла.

Serbia Zijin Copper је одмах почела да 
поступа по изреченим налозима, па је до 16. 
априла, како би повећала ефикасност пре-
чишћавања вода из „Јужног ревира“ и по-
стројења за дробљење руде, очистила све 
постојеће таложнике за прихват рудничких 
вода. Један ултразвучни мерач протока воде 
инсталиран је за мерење количине воде која 
се испушта у реку, а други ће бити постављен 
најкасније 20. априла. Kомпанија је такође 
очистила и корито реке Мали Пек од муља 
који се таложио деценијама. Два нова талож-
ника су завршена, а изградња трећег је у току и 
биће готова до краја априла. Kомпанија је та-
кође спровела више истрага о квалитету воде 
у речном сливу Пека и околних река, упоређи-
вала је и анализирала податке о мониторингу 
током протеклих година са основним подаци-
ма које је, о истраживању животне средине, 
доставила независна професионална компа-

стављено јер цео 
круг треба добије 
изглед лепо уређене 
радне средине.

- Kада је реч 
о уређењу радне 
средине, априла 
смо испланирали 
да поред радова у 
кругу Новог серви-
са, потпуно уреди-
мо и простор око 
сервиса „Kовеј“, а 
имамо и обавезу да 
у пролећној акцији 
засадимо 10 садница дрвећа, те тако дамо 
допринос укупној компанијској активно-
сти која има за циљ да и наши, као и други 
рудници  Kорпорације постану „зелени 
рудници“ - каже заменик руководиоца По-
вршинског копа за производњу Горан Ре-
пеђић. 

нија. Будући да РБМ има дугу историју раз-
воја, раније објекти за заштиту животне сре-
дине нису били комплетни. Песак и прашина 
са рударских путева испуштани су у реку Пек 
и таложени ту годинама. Последњих деценија, 
када год би се десиле обилне падавине, блато и 
песак са дна корита поново би замутили воду, 
што је свакако утицало на квалитет.

Kако би смањила утицај на квалитет воде 
у реци Велики Пек, компанија је уложила знат-

на средства и напор да инсталира нове пумпе 
и цевоводе за рециклажу свих отпадних вода 
из филтраже и њихов повратак у флотацију. 
Посао ће бити завршен до краја априла и тада 
се отпадне воде из филтраже неће испуштати 
у реку Велики Пек.

На крају, треба рећи да је у складу са зако-
нодавством Републике Србије и стандардима 
за квалитет вода у току израда и новог пројек-
та пречишћавања рудничких отпадних вода у 
РБМ-у. Kомпанија ће нови пројекат реализо-
вати када за њега добије одобрење надлежних 
српских институција.

Г. Тончев Василић

Руководилац Огранка РБМ Бранислав 
Томић подвлачи да се акције уређења радне 
и животне средине спроводе у свим цели-
нама, те да постоји пуна мотивисаност за-
послених да радни простор учине лепшим, 
уређеним, функционалним и безбеднијим.

С. Вукашиновић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Ово је резиме посту-
пања Kомпаније по мерама изреченим након 
контроле у којој су марта учествовале инспек-
ције три различита министарства. Serbia Zijin 
Copper добила је рок да до 30. априла отклони 
неправилности које је тада уочила инспекција, 
али и обећање да ће, због исказане сумње у по-
стојање више загађивача те реке, у наредном 
периоду све три инспекције наставити да се 
баве овим проблемом како би се утврдили сви 
потенцијални загађивачи. 

Средином марта је, подсетимо, Kомпа-
нији наложено да до краја априла очисти 
постојеће канале и таложнике за прихват ат-
мосферских вода и изгради нове за механичко 
пречишћавање отпадних вода у којима ће се, 
поред атмосферских, пречишћавати и воде из 
перионице тешких возила. Наложено је, а до-
сад и учињено, да се и корито реке Мали Пек, 
у делу који није у рудничкој зони, очисти од 
материјала који се деценијама таложио и да се 
и на тој локацији изграде таложници. На крају, 
трећи и последњи задатак који је огранак 
компаније у Мајданпеку добио, јесте редовно 
испитивање и вођење дневника о квалитету 
отпадних вода пре и након механичког пре-
чишћавања.

РБМ. –  „Велико спремање“ код Новог 
сервиса почело је првих дана априла и то 
рашчишћавањем терена око самог погона, 
пошто су последњих месеци баш ту привре-
мено складиштени бројни нови габаритни 
делови опреме за постројења у изградњи 
или у реконструкцији.

-Након уклањања тих делова, у окви-
ру припреме терене почели смо земљане 
радове за подизање платоа, али и додатне 
на уређењу, тако да ће читав круг моћи да 
добије потпуно нов изглед. Најважније је 
да ћемо преселити перионицу за тешка во-
зила на одговарајућу локацију и тиме ство-
рити услове за безбеднији рад у уређенијој 
средини - рекао нам је Братислав Благоје-
вић, заменик руководиоца Површинског 
копа за одржавање.

У Новом сервису РБМ-а перионица је на 
тој новој локацији била и пре 20-ак година. 
Стицајем околности, због старе и израубо-
ване опреме, она је временом некако „при-

Kако би повећала ефикасност пречишћавања вода из мајданпечког „Јужног ревира“ и тамошњег постројења за дробљење руде, Serbia Zijin Copper је до 16. 
априла очистила све постојеће таложнике за прихват атмосферских вода. Један ултразвучни мерач протока воде инсталиран је за мерење количине воде која 
се испушта у реку, а други ће бити постављен најкасније 20. априла. Kомпанија је такође очистила и корито реке Мали Пек од муља који се таложио деценијама. 
Два нова таложника за пречишћавање отпадних вода су завршена, а изградња трећег је у току и биће готова до краја априла

Припремљен плато ће бити бетониран, па ће моћи да се сместе три-четири тешка возила, а обезбеђују се и услови да истовремено могу се перу по два возила. 
- Припремљени су хидранти, одводни канали, водосабирници и таложници

Kомпанија ће елиминисати и најмањи Kомпанија ће елиминисати и најмањи 
утицај на квалитет воде у реци Пекутицај на квалитет воде у реци Пек

Перионица нова, а локација стара Перионица нова, а локација стара 

Захтеви инспекцијског тима биће у потпуности испуњени до краја априла

Измешта се перионица и уређује круг мајданпечког Новог сервиса

公司将到四月末根据监察提出的要求完成整改

完善马矿服务设施

公司采取有效措施，保护Pek河水质

新建洗车房

Помоћник министра рударства и енерге-
тике Дејан Милијановић потврдио је у својој 
изјави, 14. априла, да су три инспектора, на 
основу представки грађана поводом замућења 
реке Пек, синхронизованим деловањем „ут–
врдили евентуални утицај на загађење реке и 
од стране Zijinа, али и од других потенцијал-
них загађивача“. Рударски, водопривредни и 
инспектор заштите животне средине, како је 
појаснио Милијановић, заједничким надзо-
ром и акцијом утврдили су да замућење реке 
Пек почиње у делу где се атмосферска кана-
лизација улива у њену притоку – у реку Мали 
Пек.

Ради појашњења целокупне ситуације, до-
гађаји који су претходили свему томе јавности 
треба да буду предочени хронолошки и фак-
тографски. Отуда треба рећи да је због мутне 
воде низводно од реке Пек, 4. марта пријавље-
но да Рудник бакра Мајданпек из његовог „Се-
верног ревира“ испушта киселу воду. Инспек-

тори заштите животне средине су реаговали 
по тој анонимној пријави и одмах изашли на 
лице места. Извештај истраге потврдио је још 
тада да из „Северног ревира“ у водоток Пека 
није испуштана кисела вода. 

ближавана“ самом улазу у халу, док малтене 
није стигла до њега. На тај начни измењена 
локација била је разлог због чега су све ак-
ције уређења круга брзо враћане на почетак. 

-Представници кинеског и нашег 
менаџмента пре свега инсистирају да се 
подигне ниво безбедности на раду и пре-
сељење перионице темељно обави. То под-
разумева бетонирање већ припремљеног 
платоа и уређење површине, где ће моћи 
да се паркирају три до четири возила. Та-
кође, припремљена су два хидранта како 
би истовремено могла се да перу по два 
тешка возила, а очишћени су и продубље-
ни канали за одвод воде до великог водо-
сабирника и таложника, како би се тек 
након пречишћавања она даље испуштала  
- објашњава пословођа на одржавању вози-
ла Горан Бучановић, који је и најупућенији 
у извођење актуелних радова.  

Уређење простора око Новог сервиса 
ће, након пресељења перионице, бити на-

У ванредној контроли

Рударски, водопривредни и инспектор заштите 
животне средине посетили су и 22. априла Руд-
ник бакра Мајданпек. У ванредној контроли, 
на лицу места, проверили су тада напредак 
радова и степен реализације наложених мера. 
По речима руководиоца мајданпечког рудника 
Бранислава Томића инспектори су били за-
довољни ситуацијом на терену и нису имали 
никакве значајније замерке.   
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које живе у близини вентилационих 
окана која треба да буду изграђена. 
Она се постављају близу насељених 
места и због тога је важно да са људи-
ма разговарамо и у кампањи „од врата 
до врата“ их питамо шта то компанија 
може за њих да уради, а да их ни на 
који начин не угрожава. Такође, једи-
но у непосредном контакту са грађа-
нима можемо сазнати шта им, осим 
буке, смета и како да то поправимо. 
А, компанија је спремна да уложи у то. 
Екологија и здравље грађана нарочи-
то су нам важни и зато ће посебан ак-
ценат бити на безбедности и здрављу 
људи и заштити животне средине – ка-
зао је Jian Ximing. 

Вентилациона окна, као неопходан 
саставни део рударских инсталација, 
постоје у свим рудницима са подзем-
ном експлоатацијом и имају улогу да 
обезбеде боље радно окружење и добар 
квалитет ваздуха за рударе. Због тога 
Serbia Zijin Copper, ради боље циркула-
ције ваздуха у борској „Јами“, треба да 
изгради једно ново сервисно и три вен-
тилациона окна.

Ново сервисно окно је тик поред 
старог, код управне зграде рудника 
„Јама“, и оно ће служити за сервисирање 
дубљих делова рудника. Три вентилаци-
она окна, за улазак и излазак ветрене 

се уклапа у законом дозвољене границе, 
које су за дневне активности лимитира-
не на 55, а за ноћне на 45 децибела. Пре 
ових мера, ниво буке и вибрација био је 
у распону од 50 до 73 децибела. Први ре-

зултати мерења показали су и да би бука 
и потреси од минирања могли бити пот-
пуно елиминисани на дубини 110 метара. 
Kомпанија ће до проналажења најбољег 
решења за сва четири вентилациона окна 

струје, биће изграђена изнад градске 
Болнице и у насељима „Kормарош“ и 
„Змајево“. Сва четири торња монтажног 
су типа и служе као постоље за опрему 
у окнима. Постављена су у склопу при-
премних активности и представљају 
заштиту приликом изградње окана на 
земљишту које је у власништву ком-
паније. Све активности које прате њи-
хову изградњу спроводе се у складу са 
Споразумом о стратешком партнерству 
закљученим са Републиком Србијом и 
уз строго поштовање српских закона.

Делегација Рудника бакра Бор, у 
чијем саставу послује рудник „Јама“, већ 
разговара са представницима месних 
заједница, на чијим територијама су по-
стављени само торњеви за вентилацио-
на окна која у будућности треба да буду 
изграђена. 

Serbia Zijin Copper је од почетка 
2019. до краја 2020. године у заједнички 
пројекат са Владом Републике Србије 
инвестирала око 700 милиона долара, 
од чега је готово 75 милиона долара уло-
жено у екологију и заштиту на раду. У 
ове области рада је за 2021-2022. плани-
рано улагање додатних 20 милиона аме-
ричких долара.

Г. Тончев Василић

наставити са испитивањем, па у том по-
гледу надзире све активности извођачке 
фирме и координира њен и рад локал-
ног института по том питању. Податке 
о примењеним методама и најновијим 

резултатима проследила је Институту за 
рударство и металургију у Бору на даље 
разматрање и анализу. 

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Реагујући на 
представке грађана, који живе у бли-
зини места где треба да буду изграђе-
на нова вентилациона окна за рудник 
„Јама“ у Бору, а и по налогу надлежне 
рударске инспекције, Serbia Zijin Copper 
зауставила је ове припремне радове. Ра-
дови су обустављени првенствено због 
буке која смета мештанима, пошто је 
реч о надземним пословима, док се екс-
плоатација руде бакра у руднику „Јама“ 

SERBIA ZIJIN COPPER. –  Након што је 
9. априла обуставила изградњу нових 
вентилационих окана за рудник „Јама“ и 
обећала да ће грађане, који живе у бли-
зини места где ће она бити постављена, 
заштитити од буке и вибрација, фирма 
коју је Serbia Zijin Copper ангажовала за 

Serbia Zijin Copper је по налогу рударске инспекције обуставила изградњу нових вентилационих окана за рудник „Јама“ и реаговаће у складу са представкама 
грађана који живе у близини места где ће се та окна градити. - Вентилациона окна ће бити постављена близу насељених места и због тога је важно да са људима 
разговарамо и у кампањи „од врата до врата“ их питамо шта то компанија може за њих да уради. Јер, једино у непосредном контакту са грађанима можемо 
сазнати шта им, осим буке, смета и како да то поправимо. А, компанија је спремна да уложи у то, изјавио генерални директор Serbia Zijin Copper

Фирма коју је Serbia Zijin Copper ангажовала за изградњу нових вентилационих окана за рудник „Јама“, након уградње гумених подлога и заптивања окана, 
обавила је 20. и 21. априла тест-пробе, како би утврдила успешност мера предузетих у циљу смањења буке и потреса изазваних минирањем. Први резултати 
су охрабрујући, јер се у ноћним условима опсег децибела кретао у распону од 37 до 50, а по дану од 40 до 50. Пре ових мера, ниво буке био је у распону од 50 до 
73 децибела. – Kомпанија ће до проналажења најбољег решења за свако од четири вентилациона окна наставити са испитивањем, па у том погледу надзире 
све активности извођачке фирме и координира њен и рад локалног института по том питању

Kомпанија ће заштитити од буке људе Kомпанија ће заштитити од буке људе 
и ни на који начин их неће угрозитии ни на који начин их неће угрозити

Охрабрујући резултати дневних и ноћних тест-пробаОхрабрујући резултати дневних и ноћних тест-проба

Борска „Јама“ није затворена, Kомпанија зауставила изградњу вентилационих окана за рудник

Kомпанија испитује учинковитост мера за смањење вибрација и буке

Jama矿并未关闭，公司仅暂停通风井施工

公司开展减震降噪试验

公司将采取减震降噪措施，最大化减少对当地居民的影响

夜以继日地开展试验

несметано одвија дубоко под земљом. 
Припремни радови за изградњу нових 
вентилационих окана за овај рудник 
немају никакву директну везу са руда-
рењем у „Јами“, јер оно никога не угро-
жава.

-Уложили смо, а улажемо и даље 
огромне напоре да отклонимо деце-
нијске проблеме који датирају из пе-
риода рада некадашњег РТБ-а Бор. 
Морамо заштитити од буке породице 

тај посао уградила је гумене подлоге и 
заптивну конструкцију на све четири ло-
кације. Ово је урађено у оквиру истражи-
вања најефикаснијих мера за заштиту ло-
калног становништва од буке и потреса 
изазваних минирањем, а прве тест-про-
бе њихове успешности обављене су 20. 

априла ноћу  и 21. 
априла по дану. 
За експеримент 
испитивања буке и 
вибрације због ми-
нирања коришћен 
је у оба наврата 
експлозив и ме-
рења су показала 
да се опсег деци-
бела ноћу кретао 
у распону од 37 
до 50. Бука и ви-
брација, измерене 
у дневном проб-
ном тесту, биле су 
у опсегу од 40 до 
50 децибела, што 

Смањују се бука и утицај минирања на локално становништво

У циљу даљег смањења утицаја потреса и буке на мештане Брезоника 27. и 29. априла, од 9 до 11 сати, 
поновљена je тест-проба код окна које је најближе насељу Брезоник. Минирање je обављено и зарад до-
бијања релевантних података за израду техничке пројектне документације борског Института за рудар-
ство и металургију.
Резултати прва три минирања показали су да је просечна вредност буке, измерена 20. априла у 22 сата, 
била 40-50 децибела, дан касније 37-45, а 25. априла 33-45 децибела.
За заптивање и апсорпцију звука употребљене су трослојне висеће платформе и на три стране канала 
постављене гумене облоге отпорне на хабање. Предвиђена је и употреба церада или памучне звучне 
изолације на улазу у окно, као и прилагођавање минирања сегментираним набојем експлозива и већим 
бројем минских бушотина.  
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на то да ће они бити задужени за контро-
лу, поређење рада у области управљања 
заштитом животне средине, али и про-
цену учинка сваке радне јединице – каже 
заменик руководиоца Службе за екологију 
у РББ-у Драган Ђорђевић.

Он додаје и да су априла кроз прву 
обуку прошли запослени у Истражним 
радовима, Јами и Радионици борског копа. 
– Током презентација на ову тему чули су 

за заштиту животне средине Мирјана 
Марић. 

Циљ едукације је информисање ру-
ководећег кадра, а њихова је одговор-
ност и у овом делу највећа. Приоритет 
је да се сви запослени мотивишу и еду-
кују за рад у области заштите животне 
средине иако, како Марићева каже, не 
мора и не може за све послове баш сва-
ко да буде едукован. Има оних, попут 
управљања опасним отпадом, где је не-
опходно знати  како и шта ту треба чи-
нити, па се овакве едукације због тога и 
реализују. Оне су првенствено намење-
не руководиоцима радних јединица и 
запосленима који имају одговарајући 
степен образовања, знања и искуства 
да обавезе и задатке пренесу осталим 
радницима, односно колегама. Kада је у 
питању управљање радним простором, 
било да је реч о радионици, сервису или 
канцеларији, потребно је да свима буде 
јасно како се шта уређује и одржава. 
Циљ је да се сви запослени мотивишу и 
да радни простор среде како се налаже 
и подразумева одговарајућим односом 
према радној и животној средини, али и 
да на том плану истрају и редовно одр-
жавају све што је уређено.

-Да би запослене подстакла на так-
во понашање, Kомпанија је изабрала 
награђивање као начин да се аними-
ра такмичарски дух и запослени се 
мотивишу за посебно ангажовање у 
уређењу радног и животног простора. 
То је неопходно зарад успешности јед-
не овакве акције - наглашава Марићева 
истичући да одређени помаци већ по-
стоје.

Kроз  контроле основног стања без-
бедности  и заштите животне средине 

се познати, аи и нови проблеми, што је 
само показатељ „живог“ односа и непре-
стане потребе за активностима у области 
заштите животне среидне. Обуке су реа-
лизоване у доброј атмосфери, па може да 
се каже да је свест о одговорности сваког 
радника за допринос лепшем и чистијем 
радном окружењу подигнута на виши 
ниво – закључује Ђорђевић.

Г. Тончев Василић

које Kомпанија пропагира већ дуже од 
две године, ситуација се прати, а сада и 
унапређује. Постоје видни резултати у 
одређеним погонима, радним јединица-
ма и целинама, али има још увек и места 
где је веће  ангажовање нужно и преко 
потребно. 

Из менаџмента су најавили да ће 
мотивационо приступити реализацији 

задатака у овој области, опредељујући 
се за награђивање најуспешнијих, али 
и опомене „заборавним“. Након тога, 
ако се промене не десе, вероватно неће 
моћи да се избегну ни кажњавања. Фор-
миран је тим који ће пратити ангажо-
вање и оцењивати резултате, а да у том 
смислу нема „поштеђених“ говори по-
датак да ће и Сектор заштите животне 
средине, иако задужен за спровођење 
ових мера, бити оцењиван.

С. Вукашиновић

РББ. – Због промоције унапређења заштите 
животне средине и еколошке свести запос-

лених, а са циљем да креира лепо и чисто 
радно окружење и успостави добар имиџ 
у области екологије, Serbia Zijin Copper је 
посредством надлежних служби у апри-
лу иницирала едукацију радника, који би 
заправо требало да буду „амбасадори“ и 
главни актери у спровођењу еколошке ми-

РБМ. – На захтевном путу до „зелених 
рудника“, једном од јасно зацртаних 
опредељења Serbia Zijin Copper, Сек-
тор заштите животне средине нашао се 
са задатком да обезбеди континуитет 
активности свих запослених у области 
уређења радне и животне средине. Са 
циљем да све оно што је на корпоратив-
ном нивоу већ имплементирано, буде 
обављено у свакој средини, и у Огранку 
РБМ је почетком априла одржан едука-
тивни скуп за представнике комплет-
ног менаџмента, на којем је указано на 
значај активности и резузлтата у овом 
сегменту пословања.

У циљу креирања лепог и чистог радног окружења, самим тим успостављања доброг имиџа Kомпаније у области заштите животне средине, надлежне службе 
су априла организовале обуке за запослене, упознале их са критеријумима и имплементацијом компанијског захтева у овом делу пословања и објасниле при-
мену оцењивања њиховог радног учинка и доприноса лепшој радној и животној средини 

После РББ-а, и у Огранку РБМ одржан едукативни скуп са циљем да подсети, мотивише и усмери на реализацију важних задатака у области заштите животне 
средине. – Едукације реализоване за менадмент, али и за радне јединице, па је на обавезе у овој области указано свим запосленима

Оцене из екологијеОцене из екологије

За лепши и уређенији радни и животни просторЗа лепши и уређенији радни и животни простор

Обука у области заштите животне средине за запослене РББ-а

Брига о заштити животне средине у Руднику бакра Мајданпек 

RBB分公司对员工进行环保培训

RBB高度重视环保

提高环保意识

创造更美好的工作与生活环境

сије Kомпаније. Пошто су радници и први 
носиоци посла у овој области јер, као што 
је ред, треба почети од свог „дворишта“, 
најпре су за њих организоване обуке о 
упознавању са критеријумима и имплемен-
тацијом компанијског захтева у овом делу 
пословања. Запосленима је у тим прилика-
ма подробно објашњено и оцењивање њи-
ховог радног учинка и доприноса лепшој 
радној и животној средини.

- Оваквим обукама се у најширем 
смислу речи регулише управљање радном 
средином. За рад у тој области установље-
но је посебно награђивање и оно је у скла-
ду са системом управљања, спровођењем 
умреженог руковођења, поделе одговор-
ности и имплементације уређења радне 
средине на свим нивоима, а уз делегирање 
одговорности до свих погона и радних 
места. Укључивањем руководиоца и ме-
наџмента уопште у организовање и им-
плементацију управљања животном сре-
дином формира се ефикасни механизам у 
овој области и то на дуге стазе, с обзиром 

-Свеједно да ли су у питању пого-
ни, производне јединице или канце-
ларије, одлагалишта или нешто слич-
но,  све мора да изгледа лепо, уређено 
и чисто. Све треба да се и одржава на 
одговарајући начин, без обзира на то 
да ли је реч о старом или новом објек-
ту. Тим пре ако је посреди нов и има 
неопходну пратећу инфраструктуру, 
која захтева све оно што је већ дефи-
нисано стандардима - од одржавања, 
до саме употребе опреме и свега оста-
лог што се ту налази и што се подразу-
мева - објашњава руководилац Сектора 

Јама

Радионица борског копа

Истражни радови
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SERBIA ZIJIN COPPER. – Пово-
дом месеца чишћења и уређења рад-
ног простора и окружења, запослени 
у управним зградама Генералне и Ди-
рекције Рудника бакра Бор данас су 

на два сата из руку пустили оловке и 

тастатуре и прионули на – прашину, 

суво грање и лишће, стару хартију и 

непотребну документацију.

У организацији служби општих 
послова ових управних зграда, у про-
лећној акцији очишћене су канцела-
рије, ходници и степеништа, уклоњена 

је непотребна документација и стара 
хартија, а уређени су и атари послов-
них објеката. 

Априлску „генералку“, која је 
првенствено имала за циљ лепши и 
пријатнији радни амбијент и околину, 
подржало је јавно-комунално преду-
зеће „3. октобар“ у Бору, које се побри-
нуло да сав отпад одвезе на градску 
депонију. 

Г. Тончев Василић

БЗНР/ЗЖС

након ових активности награде. – Рад-
ници ће тако имати мотивацију да сва-
ки радни простор, од канцеларијског 
до свих осталих радних површина и 
рудничких платоа, буде константно 
уређен и чист. Због тога ће се настоја-
ти да награђивање у овом делу постане 
пракса. Свакако, ако се после одређе-
ног времена утврди да овај концепт не 
функционише, запослени ће бити опо-
мињани на чињеницу да је то стални 
задатак и да у томе треба да се покаже 
истрајност. Циљ је да сви руководио-
ци задужени за оцену учинка запосле-
них, паралелно с тим оцењују и радну 
средину, односно ефективност овог 
посла. Они ће имати такве ингерен-
ције и то је дефинисано интерним 
компанијским актом – наводи Мирјана 
Марић.

Ипак, много интензивњи посао, 
уједно и значајнији за животну средину 
и околину градова Бор и Мајданпек, од-
носи се на инвестиционе потезе и ула-
гања Kомпаније у уређење водотокова, 
отпадних вода и свега онога што много 
директније утиче на животну средину, 
додаје руководилац надлежног секто-
ра. У току је, сазнајемо, реализација 
пројекта пречишћавања отпадних вода 
из језера “Робуле”. 

-У фази израде је и рударски проје-
кат за пречишћавање отпадних вода 
из „Јаме“ и са „Церова“, као и низ пра-
тећих активности у области безбедно-
сти и заштите животне средине. Ради 
се на унапређењу стања флотацијских 
брана јаловишта, где озелењавањем 

делова изложених директном ути-
цају ветра и вода настојимо да стаби-
лизујемо прашину и да утицај агенаса 
на животну средину и околна села све-
демо на минимум – каже Марићева.

Kада је о озелењавању реч, треба 
рећи да је прошле године засађено више 
од 19.300 садница, озелењено 239.000 
квадратних метара, али и збринуто 
332,5 тона опасног и 8.746,4 тоне нео-
пасног отпада. 

-Ове године у плану је да се озе-
лени додатних 250.000 квадрата и 
да се отпреми сав отпад који настаје 
приликом рушења или припремних 
радова на новим инфраструктурним 
локацијама. У оквиру пролећне акције 
чишћења, само марта смо уклонили 
1.052 тоне неопасног и 24 тоне опасног 
отпада. У току је уређење и озелења-
вање коповских одлагалишта и садња 
багрема на прилазном путу „Јаме“ - 
закључује Мирјана Марић.

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Након обуке 
за запослене о основним стандардима 
заштите животне средине и њиховом 
ревноснијем опхођењу према овом сег-
менту пословања, Kомпанија је, ради 
имплементације и сталног унапређења 
тих стандарда и истрајности у одржа-
вању животне и радне средине, дефи-
нисала документ (Обавештење бр. 15) 
са критеријумима за оцењивање импле-
ментације, односно вредновање свега 
наученог и учињеног. 

-Реч је о томе да се доласком 
стратешког партнера и покретањем 
великих инвестиција иде у правцу 
изградње нових постројења, али и 
уређења комплетног простора у окви-

Прошле године засађено више од 19.300 садница, озелењено 239.000 квадратних метара и збринуто 332,5 тона опасног и 8.746,4 тоне неопасног отпада. Ове 
је у плану да се озелени додатних 250.000 квадрата и отпреми сав отпад који настаје приликом рушења или припремних радова на новим инфраструктурним 
локацијама. - У оквиру пролећне акције чишћења, само марта уклоњено 1.052 тоне неопасног и 24 тоне опасног отпада. – У току уређење и озелењавање копо-
вских одлагалишта и садња багрема на прилазном путу „Јаме“, каже Мирјана Марић 

У организацији служби општих послова ових управних зграда, у пролећној акцији очишћене су канцеларије, ходници и степеништа, уклоњена је непотребна 
документација и стара хартија, а уређени су и атари пословних објеката

Безбедност ће бити већа када нема смећаБезбедност ће бити већа када нема смећа

„Генералка“ Генералне и Дирекције РББ-а„Генералка“ Генералне и Дирекције РББ-а

Уређење површина око управних зграда и помоћних објеката у рудницима

Акција чишћења и уређења радног простора и околине управних зграда Kомпаније

对矿山卡调中心及辅助设施周围进行环境整治

公司开展环境整治活动

良好环境有利于保障安全

对办公楼及周边区域进行环境政治

ру експлоатационих поља у Бору и 
Мајданпеку. Јер, неспорна је чињени-
ца да у постојећим погонима и радним 
јединицама треба унапредити живот-
ну и радну средину. У Обавештењу 
бр. 15 наведено је да треба уредити 
простор и “леј-аутом“ дефинисати 
локације на којима ће се убудуће раз-
врставати отпад. Такође, потребно је 
определити место за резервне делове и 
уредити магацинске просторе, сервисе 
за лака и тешка возила и остале радне 
површине где се обављају рударски по-
слови – каже руководилац Сектора за-
штите животне средине Мирјана Марић. 

Идеја Kомпаније и менаџмента, 
додаје Марићева, јесте да се запослени 

职业安全与健康/消防安全
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премљене су две етаже, а почетком треће 
декаде априла радило се и на трећој. Kруна 
бране је сада равна, „испеглане“ су њене 
горње површине, као и изнад нових етажа, 
прве и друге, тако да се очекује довоз земље 

за предвиђени травни покривач. Та земља 
се обогаћује органским ђубривом, да би се 
након равнања засејала трава, а „зелени те-
пих“ који би убрзо требало да се формира, 
спречиће даље распиривање прашине и њен 
негативан утицај на животну средину и ае-
розагађење. Осим тога биће олакшан рад  у 
непосредној близини, а и сама животна сре-
дина биће квалитетнија.

глед потенцијалних 
опасности и све 
их уклонити и са-
нирати. Посао је 
обављен прилично 
добро, а то кажем 
јер су нам за април 
остале неке ситни-
це које, да не бисмо 
много ометали 
производњу, нисмо 
успели да санирамо. 
Њих ћемо елимини-
сати током првих 
планираних застоја 
у произовдњи. 

Оно што у 
Служби за безбед-
ност и здравље на раду посебно истичу јесте 
висок ниво спремности за сарадњу и изузет-
но добар одзив запослених. – Приметно је да 
новим приступом у области безбедности и 
здравља на раду, као и бројним едукација-
ма успевамо да утичемо на свест запосле-

Уз све друго, биће и лепша, као једна од 
важних тачака ка будућем уређеном ком-
плексу у актуелном природном окружењу. У 
сваком случају, озелењавање ће помоћи да се 
честице прашине које лете са јаловишта, под 
утицајем ветрова који се лако формирају на 
сличним отвореним просторима, нађу испод 
травног покривача. 

Послови на Kалуђерици ће бити наставље-
ни озелењавањем спољних косина на бранама 
које такође, очекује рекултивација, али ће због 
мање косине бити лакши за извођење. 

На простору који се интерно зове траса 
375, дуж рударске саобраћајнице од транс-
портног система Фазе1 ка рудном дробљењу, 
на површини од око четири хектара овог про-
лећа засађено је 10 хиљада садница багрема: 
- Kолико су обилне пролећне кише сметале 
самој садњи, толико су добро дошле развоју 
засада. Оне ће повољно утицати на младе 
саднице, па се очекује да ова косина брзо 
озелени, а засад јој оплемени изглед - каже 
Александра Антић, референт у Служби за-
штите животне средине, подсећајући да је на 
тој траси прошле године са доста успеха за-
сејана трава, која је показала повољан утицај 
на смањење аерозагађења, јер је зауставила 
ширење прашине под утицајем ветра.

С. Вукашиновић 

них. Људи мењају навике, а то је примеће-
но и приликом контрола. Уверили смо се 
да се правила доследније поштују и да се, 
на пример, платформе користе у складу 
са правилима и без импровизација – каже 
Игор Младеновић и додаје да има и других 
сличних ситуација које то потврђују.

Априла су се, паралелно са наставком 
акција из марта, створили услови за неке 
нове активности, а у РБМ-у су одлучили да 
почну ону најделикатнију – детекција скри-
вених ризика које са собом носе радови на 
висини. Свеобухватне активности обављају 
се у складу са новим упутиствима, па су де-
финисани лидери посла у делу безбедности, 
а као подсетник су припремљене и табеле 
са пописом обавеза и применом другачијег 
приступа сегменту БЗНР.

С. Вукашиновић

РБМ. – Своју причу о „зеленом руднику“ как-
вом у складу са другима у Kорпорацији тежи 
и Рудник бакра Мајданпек, запослени овог 
пролећа исписују низом акција од којих су 
највидљивије и највеће на коти +375, коју ће 
оплеменити 10 хиљада садница багрема и на 
пешчаној брани „Kалуђерица“ чије ће ета-
жиране и уређене пешчане ободе озеленити 
трава.

-Kада је реч о „Kалуђерици“, за неке 
предуслове побринули смо се сами, тиме 
што смо благовремено, уз ангажовање наше 
геодетске службе, обележили терен. Од из-
вођача радова се очекује да обаве квали-
тетну припрему терена на површини од око 
пет хектара. Они су у том послу имали пре-
киде због обилних падавина, али су с првим 
зрацима сунца наставили, па се очекује да 
се комлетан посао обави у предвиђеном и 
календарски погодном року - рекао нам је 
Драгиша Анђелковић, руководилац Службе 
за безбедност, заштиту животне средине и 
противпожарне заштите  у Огранку РБМ, на-
глашавајући да надзор обавља служба еколо-
гије чији су представници све време извођења 
радова на терену:- Пошумљавање трасе +375 
иде добро и највећи део од 10 хиљада садни-
ца багрема већ је засађен, иако је и ту било 

РБМ. – У циљу јачања свести запослених 
о важности безбедности на радном месту, 
за мајданпечке рударе су крајем марта и у 
априлу организоване бројне едукације, под 

најширим називом „Безбедност, пре свега“. 
Имајући у виду трагичне догађаје у фебру-
ару, обуке су припремали и реализовали 
челни људи површинског копа, а Служба за 
безбедну производњу била је у улози супер-
визора и надгледала да ли се оне обављају 
поступно и довољно квалитетно, али је била 
ту и да прискочи у помоћ саветима и одгово-
рима на све недоумице.

– Циљ је био да сва потенцијално опас-
на места, дефинисана као таква претход-
ном инспекцијом, обезбедимо заштитном 
оградом и да подигнемо свест запослених 
како би се максимално посветили безбед-
ности на радном месту - каже заменик руко-
водиоца РБМ-а Небојша Стојановић.

На пешчаној брани „Kалуђерица“ завршава се озелењавање више од пет хектара. - На траси +375 засађено 10 хиљада садница багрема

У Руднику бакра Мајданпек током марта и априла реализоване акције уклањања скривених ризика при раду ротирајућих делова опреме и уређаја и по-
стављања заштитних ограда, а запосленима је, кроз едукације, још једном указано на приоритетан значај безбедности и заштите на раду. – Циљ је да сва 
потенцијално опасна места, дефинисана као таква претходном инспекцијом, обезбедимо заштитном оградом и да подигнемо свест запослених како би се 
максимално посветили безбедности на радном месту, каже Небојша Стојановић. – Априла ће у фокусу пажње посебно бити рад на висини, уређење рударских 
саобраћајница, али и радног окружења 

Пролеће у знаку акција озелењавањаПролеће у знаку акција озелењавања

Безбедност без импровизацијаБезбедност без импровизација

У Руднику бакра Мајданпек пуна пажња обавезама у области заштите животне средине

Едукацијом и инспекцијом до вишег нивоа безбедности у мајданпечком руднику

RBM严格履行环保义务

通过加强培训与监督，提高RBB安全管理水平

组织春季绿化活动

安全工作只有起点没有终点

пауза због падавинама, али и због рада на 
врло стрмом и неприступачном терену.

У РБМ-у очекују да комплетан посао 
озелењавања оконча у, календарски гледано, 
идеалном периоду за пролећно пошумљавање. 

Притом, озелењавање „Kалуђерице“ је зна-
чајан корак у борби са аерозагађењем, пошто 
највећи део прашине коју ветар раздувава са 
ове пешчане бране иде према околним на-
сељима и најближем Дебелом Лугу.

Јагодинка Богдановић, инжењер у Служ-
би заштите животне средине истиче да је на 
„Kалуђерици“, на предвиђеној површини неш-
то већој од пет хектара урађено доста. - При-

У том смислу је, по речима заменика ру-
ководиоца мајданпечке Службе БЗНР Игора 
Младеновића, раднике поново требало под-
сетити на правила службе и рада у актуел-
ним условима, а за возаче тешких камиона, 

багеристе и бушаче организовати посебну 
обуку, с акцентом на доследну примену и по-
штовање свих правила и прописа. Едукације 
су реализоване уз строго поштовање свих 
прописаних мера превенције ширења вируса 
корона.

Марта су, како каже Младеновић, реа-
лизоване акције уклањања скривених ри-
зика при раду ротирајућих делова опреме 
и уређаја и постављања заштитних ограда, 
јер је претходном инспекцијом утврђено да 
ту „леже“ потенцијално највеће опасности. 
– Имали смо задатак да у свим погонима 
обавимо детаљну контролу ротирајућих 
елемената и делова, као и заштитних огра-
да. Након тога је требало сачинити пре-

Пре После
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багере и наше електромашинско одр-
жавање - каже Братислав Благојевић, 
заменик руководиоца Површинског 
копа за одржавање. Од њега сазнајемо 
и да посао, према плану, треба да буде 
завршен до краја априла, како би већ у 
мају нови багер могао да почне пробни 
рад.

-Ради се заједно и посао добро на-
предује - рекао нам је након пар дана по 
започетој монтажи пословођа одржа-
вања багера Дејан Милошевић, који са 

колико још може да функционише 
било је јасно и раније, о чему сведочи 
чињеница да смо замену планирали и 
крајем прошле године, али није било 
услова да се она обави - објашњава 
Мића Симеоновић причу која овај до-
гађај прати: - Стање транспортне тра-
ке се погоршало у суботу, 18. априла, 
тако да се морало ући у поступак заме-
не. Одмах сутрадан, уз помоћ колега 
са Површинског копа, носач котура 
и један котур траке смо спустили до 
потребне позиције, али је због квара 
цевополагача тек у понедељак када је 
он поправљен, било могуће спустити и 
други котур транспортне траке. Истог 
дана навучен је први котур и почела 
израда првог споја,а већ сутрадан и 
другог. 

Захваљујући таквом раду и доброј 
организацији, већ у среду транспортна 
трака је припремљена за старт,  да би 
пробно била пуштена у рад око 10, а у 
производњу укључена већ око 11 сати. 

Оно о чему Симеоновић не говори 
је да је било изузетно компликовано и 
тешко реализовати читав посао, због 
позиције на којој се Т45 налази, а посеб-
но за само три дана, при чему је припре-
ма трајала један, а навлачење и израда 
спојева два дана. 

-Морам да нагласим да смо задат-
ку одговорили јер смо имали значајну 
помоћ колега са Површинског копа у 

још тројицом својих мајстора учествује 
у склапању још једног „џина“. Kаже да је 
најпре постављена структура, погонска 
јединица, а да се стрела завршава и при-
према за постављање

На Површинском копу РБМ-а са 
нестрпљењем очекују ново велико поја-
чање утоварној механизацији. - Још је-
дан велики багер ће нам пуно значити 
за остварење планиране производње, 
али и за расположивост утоварне ме-
ханизације. Јер, уз његово ангажо-
вање ћемо моћи да обавимо неке веће 
ремонте и сервисне радове на другим 
великим багерима, а имајући у виду 
број њихових радних сати, право је 
време за то  - каже Горан Репеђић, за-
меник руководиоца Површинског копа 
за производњу. 

С.Вукашиновић

механизацији, да су успешности посла 
„кумовали“ искусни машинбравари 
Дробљења, да су свој део посла зналач-
ки обавили вулканизери из овог пого-
на, уз вредну помоћ са Транспортног 
система 1 и Вулканизернице Произ-
водних услуга. Од свега важније је да је 
читав посао протекао без било каквог 
инцидента по безбедност запослених 
и опреме - истиче Мића Симеоновић 
који је водио овај поступак, односно, 

операцију замене Т45, али који не про-
пушта да истакне подршку главног ин-
жењера Флотације Јелене Ђурић која 
је у сваком тренутку надгледала радове 
и настојала да логистика делује право-
времено, уз непрекидан рад дробљења 
и без заустављања процеса производње.

С.Вукашиновић

РБМ. – У Рудник бакра Мајданпек од 8. 
до 12.априла пристигло је 20-так шле-
пера са деловима новог багера „Liebherr 
9400“ који ће бити ново снажно поја-
чање утоварној механизацији Повр-
шинског копа за реализацију великих и 
озбиљних производних задатака. Испо-
рука вангабаритних делова је стицајем 
околности потрајала, тако да је већ 13. 
априла почела монтажа.

Нови багер „Liebherr 9400“, какав у 
РБМ-у већ имају од новембра прошле 
године, опремљен је електромотором 

РБМ. –  Замена Транспортера 45, који 
се налази изнад бункера нове флота-
ције и који допрема руду са траке 37 у 
флотацијски бункер  (из којег се снаб-
девају  секције на позицијама од 5 до 11) 
представља захтеван посао који је тре-
бало обавити још током јесени прошле 
године. Стицајем околности, због недо-
статка механизације и неповољних вре-
менских услова, није обављен, а полови-
ном априла, када замену више није било 
могуће одлагати, јер је транспортер 45 и 

Нови багер припада серији из које је у новембру прошле године већ стигао први „Liebherr 9400“, и представља снажно појачање утоварној механизацији, али и 
остварењу амбициозних производних планова – Монтажу су 13. априла заједно почеле четири екипе, са задатком да је заврше до краја априла

Овај захтеван и дуго година одлаган посао екипа одржавања рудног дробљења, појачана вулканизерима и вуланизерима ПУС-а, обавила за рекордна три дана 

Рударима помаже још један бели џинРударима помаже још један бели џин

Руда се сада несметано допрема до флотацијског бункераРуда се сада несметано допрема до флотацијског бункера

У Рудник бакра Мајданпек стигао нови багер „Liebherr 9400“

После 18 година коначно замењен транспротер 45 у мајданпечком руднику

新挖掘机Liebherr 9400抵达RBM

18年后，45号运输车间改头换面

多一个“白色巨人”协助生产

实现通往浮选粉矿仓的通畅运输

снаге 1.350 Kw. 
Тежак је око 350 
тона, са каши-
ком капацитета 
22 кубна метра, а 
„стопало“, однос-
но, његова гусени-
ца је ширине један 
метар. Максимал-
на брзина кре-
тања овог багера 
је 2,7 километара 
на сат, а опсег ко-
пања је 14 метара. 
Има варијабилну 
пумпу, интегри-
сани централни 
систем подмази-
вања, а и простра-
ну кабину која 
ствара пријатно 

радно окружење, обезбеђујући одгова-
рајуће перформансе за рад руковалаца. 
Сама машина направљена је за лако сер-
висирање и са могућношћу да обезбеди 
максимално време рада.

- Делови новог багера стигли су 
за неколико дана, па су у непосредној 
близини Новог сервиса, удруженим 
снагама, монтажу почели представни-
ци произвођача, „Д.С. Инжењеринг“, 
есклузивног заступника за компле-
тан програм Liebherra у Србији, екипа 
„Хуигонг Мецханицал“ која сервисира 

буквално био пред стајањем,  екипа врс-
них мајстора у погону рудног дробљења, 
предвођена искусним Мићом Симео-
новићем, техничким руководиоцем ма-
шинског одржавања, уз помоћ која није 
изостала из других производних целина 
и челних људи Флотације, у рекордном 
року од само три дана извела је тај по 
свему захтеван подухват.

-У питању је транспортна трака 
која је задњи пут замењена 8. августа 
2003. године. Да је питање времена 
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и на трећој. Kруна бране је сада равна, 
„испеглане“ су њене горње површине, као 
и изнад нових етажа, прве и друге, тако 
да се очекује довоз земље за предвиђени 
травни покривач. Та земља се обогаћује 
органским ђубривом, да би се након рав-
нања засејала трава, а „зелени тепих“ који 
би убрзо требало да се формира, спречиће 
даље распиривање прашине и њен нега-
тиван утицај на животну средину и аеро-
загађење. Осим тога биће олакшан рад  у 
непосредној близини, а и сама животна 
средина биће квалитетнија.

Уз све друго, биће и лепша, као једна од 
важних тачака ка будућем уређеном ком-
плексу у актуелном природном окружењу. 
У сваком случају, озелењавање ће помоћи 
да се честице прашине које лете са јало-
вишта, под утицајем ветрова који се лако 
формирају на сличним отвореним просто-
рима, нађу испод травног покривача. 

Послови на Kалуђерици ће бити на-
стављени озелењавањем спољних косина 
на бранама које такође, очекује рекултива-
ција, али ће због мање косине бити лакши 
за извођење. 

На простору који се интерно зове 
траса 375, дуж рударске саобраћајнице од 
транспортног система Фазе1 ка рудном 

дозвољавали, тако да су поједине деонице 
путева већ проширене.

Интензиван рад у априлу карактерише и 
линију прераде. Уз производњу, пуна пажња 
поклања се и подизању погонске спремности 
читаве линије за нове предстојеће задатке, 
каже Јелена Ђурић, главни инжењер Флота-
ције. - Kао и увек наш циљ је био да све ко-
личине руде пристигле са површинског копа 

прерадимо на најбољи начин, уз одговарајуће 
планско искоришћење и повољан резултат у 
погледу количине и квалитета концентрата. 
Захваљујући добром садржају, успели смо да 

дробљењу, на површини од око четири 
хектара овог пролећа засађено је 10 хиљада 
садница багрема: - Kолико су обилне про-
лећне кише сметале самој садњи, толико 
су добро дошле развоју засада. Оне ће 
повољно утицати на младе саднице, па се 
очекује да ова косина брзо озелени, а за-
сад јој оплемени изглед - каже Александра 
Антић, референт у Служби заштите жи-
вотне средине, подсећајући да је на тој тра-
си прошле године са доста успеха засејана 
трава, која је показала повољан утицај на 
смањење аерозагађења, јер је зауставила 
ширење прашине под утицајем ветра.

С. Вукашиновић 

надоместимо нешто мање од потребне коли-
чине руде за остварење плана прераде, тако 
да је резултат у количини бакра у концентра-
ту за пар процената изнад планског захтева, а 
праћен је добриом квалитетом концентрата 
и одговарајућим, пратећим количинама пле-
менитих метала. 

У целом Руднику бакра Мајданпек април 
је био и месец интензивног рада на плану по-
дизања укупне безбедности у производњи, 
али и бројних едукација са крајњим циљем 
да се и безбедност и здравље на раду, као и 
заштита животне средине устале као редов-
ни задаци од приоритетног значаја, истиче 
Бранислав Томић, руководилац Огранка 
РБМ: - Безбедност на раду је први задатак 
сваког запосленог. Са едукацијама и апо-
строфирањем значаја примене свих пропи-
са наставићемо и наредних месеци и на том 
плану нико не треба да очекује мање обаве-
за.  Упоредо с тим ћемо покушавати да ни-
зом других активности очекивани значај 
дамо и очувању радне и животне средине. 
Најмање што очекујемо од свих запосле-
них јесте пуна одговорност у раду и брига 
о сопственој безбедности и здрављу, али и 
о утицају на здравље и безбедност других.

У Руднику бакра Мајданпек у априлу 
су после краће паузе настављени и обавез-
ни систематски прегледи, организоване су 
бројне активности у области уређења радног 
простора, а све са циљем да се пружи одго-
варајући допринос зацртаним компанијским 
задацима.

С. Вукашиновић 

РБМ. – Своју причу о „зеленом руднику“ 
каквом у складу са другима у Kорпорацији 
тежи и Рудник бакра Мајданпек, запосле-
ни овог пролећа исписују низом акција од 
којих су највидљивије и највеће на коти 
+375, коју ће оплеменити 10 хиљада садни-
ца багрема и на пешчаној брани „Kалуђе-
рица“ чије ће етажиране и уређене пешчане 
ободе озеленити трава.

-Kада је реч о „Kалуђерици“, за неке 
предуслове побринули смо се сами, тиме 
што смо благовремено, уз ангажовање 
наше геодетске службе, обележили терен. 
Од извођача радова се очекује да обаве 
квалитетну припрему терена на површи-
ни од око пет хектара. Они су у том послу 
имали прекиде због обилних падавина, 

РБМ. – И поред тешкоћа које у производњи 
нису изостале ни током првог пролећног ме-
сеца, у Руднику бакра Мајданпек успели су да 
учинак доведу на плански ниво у готово свим 
сегментима рада. Током последње декаде 
априла на површинском копу настојали су да 
појачаним ангажовањем на укупним ископи-
нама надоместе недостајућих 2,5%, а на руди 
шест одсто плана, док су у флотацији, упркос 
нешто мањој количини прерађене руде успе-
ли да захваљујући добром садржају, остваре 
нешто више од планиране производње бакра 
у концентрату, са одговарајућим количинама 
племенитих метала и добрим искоришћењем 
и квалитетом. Сам производни резултат зна-
чајнији је када се у виду има чињеница да су 
се активности упоредо одвијале и у бројним 
другим сегментима, а везано за безбедност, 
заштиту животне средине, побољшање ин-
фраструктуре и друге аспекте рада.

-Ми ћемо учинити све да последњих 
дана априла надоместимо недостајућих 
пар процената за остварења плана и када 
су у питању укупне ископине и када је реч 
о руди. Иако се на резултатима које смо 
остварили то и не види у пуној мери, имали 
смо доста проблема са утоварном механи-
зацијом, јер је ОK багер целог месеца био 
„ван строја“. На ПЦ1 смо имали замену 
кашике, на ПЦ 2 проблеме са хидраули-
ком, а како се плански посао на измештању 
цевовода за одводњавање „Јужног ревира“ 
обављао поред багера ПЦ3 и ПЦ5, јасно је 
да се производња није одвијала без теш-
коћа. Осим тога, још увек су ту и проблеми 

Рекордна производња од преко 300 хиљада тона ископина за два дана, подгила лествицу за дневне учинке у РБМ-у. Уместо досадашњег плана „тешког“ 134.200 
тона ископина за дан, мајданпечки рудари су средином априла, и то за викенд, најпре „укњижили“ 153.950 тона ископина, а дан касније 151.190 тона. - За успех 
је потребан континуитет оваквих резултата, а викенд „бљесак“ потврђује да је и нови план остварив, каже Бранислав Томић

На укупним ископинама за 22 дана априла план је остварен са 97 одсто, на руди са 94%, а дато и 1.506 тона бакра у концентрату, за 40 тона више од захтеваног 
за овај период. - Последњи дани априла протекли у знаку покушаја да се у свим сегментима достигне па и премаши плански задатак. - Уз рад у производњи, 
пуно пажње поклоњено је питањима безбедности, едукацијама, али и заштити како здравља запослених, тако и очувању животне средине

Може ли се до 154 хиљаде тона за дан?Може ли се до 154 хиљаде тона за дан?

Бакар у концентрату преко планаБакар у концентрату преко плана

Мајданпечки рудари бележе нове дневне рекорде у ископинама 

Априлска производња у мајданпчеком руднику бакра
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али су с првим зрацима сунца наставили, 
па се очекује да се комлетан посао обави 
у предвиђеном и календарски погодном 
року - рекао нам је Драгиша Анђелковић, 
руководилац Службе за безбедност, за-
штиту животне средине и противпожарне 
заштите  у Огранку РБМ, наглашавајући 
да надзор обавља служба екологије чији су 
представници све време извођења радова 
на терену:- Пошумљавање трасе +375 иде 
добро и највећи део од 10 хиљада садница 
багрема већ је засађен, иако је и ту било 
пауза због падавинама, али и због рада на 
врло стрмом и неприступачном терену.

У РБМ-у очекују да комплетан по-
сао озелењавања оконча у, календарски 
гледано, идеалном периоду за пролећно 
пошумљавање. Притом, озелењавање „Kа-
луђерице“ је значајан корак у борби са ае-
розагађењем, пошто највећи део прашине 
коју ветар раздувава са ове пешчане бране 
иде према околним насељима и најближем 
Дебелом Лугу.

Јагодинка Богдановић, инжењер у 
Служби заштите животне средине истиче 
да је на „Kалуђерици“, на предвиђеној по-
вршини нешто већој од пет хектара урађе-
но доста. - Припремљене су две етаже, а 
почетком треће декаде априла радило се 

са бушалицама и помоћном механизацијом 
- каже Горан Репеђић, заменик руководио-
ца Површинског копа за производњу, под-
сећајући да је инцидент са бушилицом „епи-
рок 4“ условио и застој у њеном раду, док се, 
када су у питању булдозери, радило на заме-
ни доњег строја на „комацу 5“, а припремао и 
ремонт доњег строја на „комацу 6. - Радило 
се и на санацији и побољшању рударских 

саобраћајница. Располагали смо довољ-
ним количинама материјала, а сви послови 
обављали су се онолико колико су капаци-
тети расположиве помоћне механизације 
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сушење концентрата. Сви прихватни бун-
кери су проверени, замењени су цевоводи 
који служе за транспорт осушене шарже, 
комплетна аутоматска и мерно-регулациона 
опрема је проверена, избаждарена и враће-
на на своје место. Важни агрегати на који-
ма није било значајнијих интервенција од 
2015, попут пужног дозатора за прашину и 
шаржу, замењени су новим, па ће сада при 
раду у наредне три до четири године имати 
већу сигурност. Проверени су сви вентили и 
бункери који се налазе у делу флеш-пећи, а 
отворене су и нове ревизије за санацију на-
слага. Обављена је, што је нарочито важно, 
инспекција саме флеш-пећи, проверена је 
„купка“, као и отвори за шљаку и бакар. 

У делу котла, који се у последње четири 
године показао као проблематичан сегмент 
металургије, санирани су цевни елементи: 
-  У радијацијском делу котла проверено је и 
замењено по 11 цеви са леве и десне стране, 
42 плафонске и 22 цеви у поду котла. Про-
мењен је редлер, односно транспортер за 
прашину, проверен је конверциони део кот-
ла, као и сви елементи од значаја за норма-
лан рад и управљање овим делом металурш-
ке опреме. Поред тога, највећи део посла 
свео се на бушење, минирање и уклањање 
наслага између аптејка флеш-пећи и котла. 
Тај део посла је веома битан, јер све топио-
нице у свету имају проблем на споју између 
пећи и котла – наводи Тодоровић. 

Проблем се, како  каже, решава на разли-
чите начине, а  показало се да једноставније 
решење подразумева мање проблема у произ-
водњи. Генерално, све топионице се сусрећу 
с тим, па инжењери Kомпаније треба да про-
нађу оптимално решење да наслага буде што 
мање.

-Саниран је и филтер иза флеш-пећи. 
Проверене су све четири зоне и електрод-
ни систем, замењени неки изолатори. На-
стојаћемо да што дуже одржимо исправност 
филтера, јер само такав рад гарантује да ће 
и следећи елементи у низу, они у Фабрици 
сумпорне киселине, радити добро. Јер, без 
квалитетног гаса из Топионице, у погледу 
садржаја сумпор-диоксида и количине пра-
шине у гасу, то је немогуће – истиче заменик 
руководиоца ТИР-а и додаје да су замењени 
и оштећени компензатори иза топионичког 

филтера, радна кола и вентилатор за вучу и 
одвођење гасова из флеш-пећи. 

Изузев санације котла, за шта су били 
задужени сертификовани заваривачи бео-
градског „Феромонта“, и дела филтера, где су 
радили мајстори „Херене“ из Смедерева, по-
слове су обављали радници топонице, уз по-
моћ запослених у Огранку ЕМО.

-Током застоја и приликом извођења 
радова примењиване су све мере безбедно-
сти.  Инсистирало се на квалитету изведе-
них радова, али не на уштрб безбедности, па 
није било повреда на раду. И у наредном пе-
риоду ћемо инсистирати да безбедност свих 
учесника у неком послу буде на првом месту. 
Посебна пажња поклања се „трећим лици-
ма“, јер је Топионица за већину била потпу-
но нова, захтевна и сложена радна средина. 
Због тога је спроведена обука за њих, али и 
нас, била драгоцена.

Савршена веза између 
Топионице и Сумпорне 

У Фабрици сумпорне киселине је у окви-
ру ремонта главна активност била просеја-
вање катализатора на првој и другој етажи 
контактног котла. Радници ТИР-а су за шест 
дана просејали обе етаже, вратили катали-
затор и притом уградили око 15 хиљада ли-
тара новог. Почетак рада фабрике показао је 
оправданост посла, а о томе најбоље говори 
квалитет сумпорне киселине, као и емисије 
сумпор- диоксида која је испод 450 милигра-
ма по нормалном кубном метру на главном 
емитеру. У Сумпорној су проверене све пумпе 
и замењени оштећени компензатори на два 
скрубера, (7100 и 7200). Фабрика је сада, како 
каже Бобан Тодоровић, у истом стању као 
приликом пуштања у рад 2015. Веза Топиони-
ца – Фабрика сумпорне киселине доведена је у 
првобитно стање.

-Циљеви су јасни - безбедност запосле-
них и „трећих лица“, као и остварење зацр-
тане производње. Важно је да до свести за-
послених допре став о безбедности, пошто 
то није задатак једне службе, већ обавеза 
свих који раде у Zijinu. Циљ је производња 
без повреда на раду - закључује Тодоровић.

С. Вукашиновић 

ТИР. – Одмах након седмодневног ремонта 
Топионице, који је обављен средином мар-
та, радници одржавања металуршких по-
стројења латили су се новог великог посла - 
реконструкције система грејања анодне пећи 
број 3. Модернизацију овог агрегата заврши-
ли су 19. априла и већ наредног дана изливен 
је први бакар. Дневни капацитет рада анодне 
пећи сада је повећан, јер је време оксидације 
и изливања краће, а потрошња мазута је при-
том мања. 

Уводећи нас у причу о актуелним радови-
ма, заменик руководиоца ТИР-а Бобан Тодо-
ровић најпре подсећа да  је Kомпанија у вели-
ком инвестиционом замаху и наглашава да ће 
током 2022. бити покренуто реконструисано 
постројење са циљаном прерадом преко 800 
хиљада тона концентрата годишње, односно 
производњом 200 хиљада тона катодног ба-
кра. Због тога се, како каже, у бројним делови-
ма Kомпаније обављају реконструкције и гра-
де постројења за модернизацију и проширење 
капацитета: - Иако је током реконструкције 
2015. пуштена у рад флеш-пећ, због малог 
капацитета ће током ове а делом и наредне 
године морати да се обави њена потпуна 
реконструкција у делу сушења концентра-
та, котловског постројења, филтера и саме 
флеш-пећи. Биће изграђена потпуно нова 
фабрика сумпорне киселине, са свим пра-
тећим елементима. Реконструкцијом у 2015. 
није био обухваћен део конвертора, а сада ће 
бити. На местима где су конвертори број 1 и 
2 биће уграђена два нова агрегата, а испред 
њих и две пећи за ливење анодног бакра. 
Стигао је и највећи део нове опреме, која 
подразумева нову аутоматику и средства, а 
систем за ложење анодних пећи биће најпре 
уграђен у анодну пећ број 3. По завршетку 

Бенефити реконструкције система грејања анодне пећи 3 у Топионици су мања потрошњу мазута и краће време оксидације и изливања анодног бакра. - Веза 
између Топионице и Фабрике сумпорне киселине, након седмодневног ремонта у марту, доведена у стање из 2015, када је Сумпорна пуштена у рад  

Ефикаснија и сигурнија производња бакраЕфикаснија и сигурнија производња бакра
Топионичари модернизовали систем грејања анодне пећи број 3
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тог посла, модернизацију ћемо урадити и на 
анодној пећи број 2. Очекујемо да тиме, кроз 
мању потрошњу мазута за грејање анодне 
пећи, краће време оксидације и ливења, што 
ће нам донети више анодног бакра дневно, 
остваримо добит.

Модернизацију анодне пећи обављају 
радници Службе одржавања у Топионици. 
Након уградње комплетне опреме (а тренут-
но се чека испорука једног дела), требало би 
да поново почне грејање и да се онанакон 
тога пусти у рад. Наравно, кажу у ТИР-у, 
биће потребно одређено време за тестирање 
комплетне опреме и уклањање евентуалних 
недостатака, након чега би требало да се виде 
сви ефекти.

Добро искоришћен плански застој
Топионица је у марту имала и седмоднев-

ни планирани застој, али је обим активности 
објективно био мањи него приликом ремон-

та. Ремонт Топионице подразумева и застој 
комплетне технолошке линије Топионица 
–Фабрика сумпорне киселине - Фабрика за 
производњу кисеоника (у власништву МС 
„Техногас“). 

 - Kао и увек, циљ сваког застоја је по-
бољшање еколошких услова и смањење 
емисије сумпор-диоксида, као и сигуран 
рад металуршких агрегата - каже Бобан То-
доровић и наглашава да је Одељење за пријем 
бакарног концентрата све време радило нор-
мално. – У делу парног сушача обаљена је 
експертиза цеви и мерење њихове дебљине, 
замењени су неки спојнички елементи, па је 
парни сушач доведен у оптимално стање за 

такве су штетне по живот људи. - Наш задатак је 
да у постројењу смањимо њихову ПХ вредност, 
да дођемо до базне средине и да се сви тешки 
метали из тих вода елиминишу. Ту постоје реа-
генси којима се поменуте воде третирају, а циљ 
постиже. На излазу, оне задовољавају све кри-
теријуме прописане важећом законском регула-
тивом, што значи да ни један од тешких метала 
које при улазу садржи та вода, не сме да буде из-
над границе дозвољеног. Граничне вредности се 
строго поштују, а третирана или прерађена вода 
враћа се у флотацију где се даље користи.  

У овом погону пуно наде полажу у ново 
постројење које би требало да буде изграђено 
са новом фабриком сумпорне киселине: - То 
ново постројење ће отпадне воде, у односу на 
садашњу, третирати бољом новијом техноло-

гијом, а руковаоци ће имати боље услове рада. 
Осим тога, све воде ће моћи да се третирају на 
једном месту, што има еколошки, али и економ-
ски значај. Јер, поред коришћења садашњих ре-
агенаса ће вероватно у употреби бити и други, а 
на једном месту и са бољом опремом, сам про-
цес ће бити више континуалан. То ће смањити 
учешће свих норматива и уз еколошке донети и 
економске ефекте.

Битно је да се нагласи, подвлаче у овој 
радној целини, да се на дневном нивоу раде по-
требне анализе воде, како улазне тако и излазне 
воде, пре и после третирања, тако да се у сваком 
тренутку зна какво је кретање свих параметара, 
односно, елемената који се прате. Речју, рад се 
свакодневно прати низом анализа.

С. Вукашиновић 

ФСК. – Отпадне воде Топионице и Фабрике 
сумпорне киселине, захваљујући реконстру-
исаном постројењу за прераду, већ неколико 
последњих година су у затвореном процесу,  па 
као такве не угрожавају животну средину, ни 
здравље људи. Ни после неутрализације, оне 
се не испуштају у отворене водотокове, већ се 
враћају у технолошки процес и усмеравају у 
флотацијску производњу. То је добро, али се у 
Погону за прераду отпадних вода ТИР-а надају 
бољем, односно да ће са новом фабриком сум-
порне добити и постројење са новијом техно-
логијом, која ће уз еколошке донети и значајне 
економске бенефите.

Постројење за прераду отпадних вода има 
велики еколошки значај, будући да је у потпуно-
сти  елиминисало проблем загађења отпадним 

Радом реконструисаног постројења за третман отпадних вода елиминисано загађење водокова. – Прерађене воде из Топионице и Фабрике сумпорне киселине 
се, након неутрализације, враћају у технолошки процес 

Отпадне воде након прераде враћају у производњу Отпадне воде након прераде враћају у производњу 
Постројење за третман отпадних вода у ТИР-у ради добро

TIR废水处理站运行良好

生产废水再利用
водама, каже Данијела Божић, руководилац 
постројења за прераду отпадних вода у ТИР-у. - 
По изградњи нове фабрике сумпорне киселине, 
када је реконструисано и постројење за прера-
ду отпадних вода, елиминисали смо и загађење 
вода. Оне се више не испуштају у водотокове, 
јер је процес затворен, а прерађене воде одводе 
се у погон флотације, односно враћају у произ-
водњу.

На неутрализацију, у погон за пречишћа-
вање отпадних вода, објашњава наша саговор-
ница, долазе воде са флеш-пећи конвертора и 
мокрих електростатичких филтера - скрубера 
у областима 7100 и 7200, спајају се, па као сла-
бе киселине заједно улазе у „торањ“, односно у 
главно постројење. Те отпадне воде носе тешке 
метале у границама изнад дозвољених и као 

ТИРTIR



КолективЧетвртак, 29. април 2021. Број 2329, страна 16

Брзо учењеБрзо учење
KOLEKTIV 报的故事: 知识的传承

Прича Колектива

Академик Коста Михаиловић 
аутор је појма „имиграциони кана-
ли“ у економији. Они се могу прости-
рати у оквиру једне државе, мада 
исте карактеристике задржавају 
и када се пружају преко државних 
међа.   У петој деценији двадесетог 
века у највећем броју села Лужнице 
(„главни град“ Бабушница) није било 
електричне струје ни путева, док 
је запошљавање у Бору било брзо и 
лако. Након што су у бежанији из 
сиромаштва први Лужничани до-
шли и отворили радне књижице у 
граду бакра, њиховим рођацима био 
је трасиран пут – да се сместе и 
покрену градски живот код сродни-
ка. Након периода аклиматизације 
и окућења, и они су постaјали ак-
тери миграцоних кретања, неко ко 
може да буде прибежиште за родби-
ну и пријатеље из села.

   Запошљавање у Бору било је 
тако брзо да су придошлице  на-
стојале да у дану доласка рано оду 
на вечерњи починак.

„Идем да одморим“, говорио је 
један од њих, „јер ако се сутра до се-
дам јавим у Радну снагу  нећу губити 
шихту, добићу распоред да истог 
дана одем на посао у Грађевинско 
или Рудник“.

   Стрелачког омладинца (село 
Стрелац 12 километара удаљено 
од Бабушнице)  Душана Стаменко-
вића пуна осмолетка квалифико-
вала је за курс за болничаре када 
је постао војник. Након доласка у 
Бор, уписао је 1960. године „цивил-
ну“ једногодишњу школу за болни-
чаре. Захваљујући извежбаности 
болничара у сивомаслинастој уни-
форми, и великој пријемчивости за 
нова знања, био је међу најбољима 
у одељењу. У истом месецу добио је 
диплому болничара и решење за по-
сао, на Хируршком одељењу. Била су 

то два мотора за бољу будућност: 
оженио се, постао брижни отац, сео 
је за волан рабљене али добродржеће  
„опел-олимпије“. 

   Наликовао је блаженом Пуш-
кину на почетку треће деценије 
деветнаестог века. Песник је  био 
на променади Арбатом (московска 
двојница београдске Кнез Михаило-
ве улице), са Наталијом Горчиновом,  
тада најлепшом девојком Москве. 
Када их је озарене срео познаник, па 
упитао Пушкина да ли има какву 
жељу, добио је узврат:

 „Све што желим је да се 
ништа не промени јер се ништа не 
може променити набоље“.

Међутим, у болничаревом слу-
чају погоршања су била спора али и 
тврдоглаво истрајна. Са промена-
ма календара на зидовима, време 
је мењало околности. У Болници је 
интензивирано запошљавање шко-
лованијих кадрова, пристизале су 
медицинске сестре. 

   Почела је прерасподела по-
слова болничара, најпре су сестрице 
преузеле давање инјекција, затим 
превијања...

„Ми смо сада нека средина из-
међу медицинских сестара и чи-
стачица са добрим изгледима да 
од стерилисања инструмената 
пређемо на стерилисање патоса и   
постанемо мушке чистачице“ – ко-
ментарисао је новонастале околно-
сти један од болничара. 

И тада је хирург др Марко 
Пушеља наглашавао Душанову  по-
свећеност радним задацима иако 
је расподела задужења заобилазила 
болничаре. Осећај сувишности на-
рочито је био непријатан млађим 
кадровима  који у видокругу наила-
зећих година нису могли нанишани-
ти  пензионисање као решење.

    Четворица другара, сви бол-
ничари, изабрали су дошколовавање 
као одговор на слошену позицију. На 
начин који је маратонски напоран, 
а риплијевски (не)вероватан. Упи-
сали су као редовни ученици Средњу 
медицинску школу у Зајечару, не 
напуштајући радни однос у Бору! 
Упутили су управи болнице молбу 
да им се омогући рад само у трећој 
смени (од двадесет два часа навече 
до шест ујутру наредног дана)! Како 
су били упошљени на различитим 
одељењима, молба им је услишена.

   Ујутру су у седам полазили 
возом узаног колосека за Зајечар. 
Композиција је у „престоницу Ти-
мочке крајине“ стизала око девет и 
петнаест, одлазили су у изнајмљену 
собу у којој су се одмарали и учили до 
пола два и тада одлазили у школу 
на наставу. Предавања су траја-
ла до деветнаест часова. Следио је 
брзи одлазак на воз ради  повратка 
у Бор и на посао. У борску станицу 
воз је стизао пре пола десет наве-
че, благовремено за посао до шест 
ујутру. У седам часова већ су били 
у возу за Зајечар. Тако шест дана 
седмично, од путовања су одмарали 
само недељом. 

И тако четири године! 
Када је болничар Миле, на Ин-

терном одељењу издеклемовао док-
тору Васићу распоред рада „велике 
четворке“, специјалиста га је поса-
ветовао: „Када свакодневно прово-
дите пет сати у возу, добро би било 
да купите игле и научите да плете-
те чарапе и џемпере.“

Након што је упорна  група 
завршила школовање, о том удар-
ничко-образовном подвигу опширно 
су писале новине у Југославији (По-
литика, Вечерње новости, загребач-
ки недељник Арена и друге). 

Душану се решење његовог ме-
ста указало у пролазу...

Дознао је  да у Хитној служби 
стари возач Рајко одлази, чим иско-
ристи годишњи одмор, у пензију. 

   Убрзо је дежурао у служби, на-
шао је себе у новом послу за воланом. 

   Минула је година, позвао га је 
секретар, угостио га је кафом што 
је био знак да не следи укор, а веро-
ватно нека непријатност. 

   „Стаменковићу, информације 
које имам о твом раду су више него 
задовољавајуће. Такав утисак може 
стварати само неко ко воли посао 
који ради и који му је лебац. Међу-
тим, да се то стање одржи није до-
вољан савестан рад. Изишао је за-
кон који  јасно разграничава ко може 
бити професионални возач. Поседо-
вање возачке дозволе се подразуме-

ва, то надзире и саобраћајна поли-
ција, али са становишта предузећа, 
у нашем случају Медицинског цен-
тра, потребно је имати и државни 
испит. До краја наредне године је 
рок по закону, предузми мере да то 
положиш. Ти ниси рад да радиш као 
болничар, ми смо још мање ради да 
кршимо закон.“  

Стаменковић се дао у изуча-
вање обавеза, за државни испит 
требало је положити укупно девет 
испита: историју, географију, др-
жавно уређење, мотористику,  ма-
тематику... 

Резигнирано и духовито по-
жалио се својој сестрици Бранис-
лавки: „Не знајем кво сам Богу згре-
шил, ће изгубим  пос'о. Да се врнем 
у Стрелц, неје срам да у село чувам 
овце, и това је за љуђе, али, каква 
ми је срећа, они ће да уведу закон да 
кои оће да чува овце да мора да има 
ветеринарски факултет!“

   Целу седмицу дана искори-
стио је за секирацију. А онда је срео  
Чеду Шофера, земљака који је радио 
у транспорту Басена. Овај је упра-
во положио државни испит  у Тузли. 
Добио је податке за контакт: адре-
су и број телефона. Душан није губио 
време, заказан му је термин за пола-
гање. Нашао је и другара, сапатника 
са истим „посебним потребама“ за 
сведочанством о државном испиту. 
Отпутовали су у „град соли“.

Након повратка, озарен, разго-
варао је са сестрићем, потписником 
ових редова.

„Било је напорно, али је вредело: 
ујак ти је  положио седам предмета 
из цуга“:

А када опет идеш на та два 
испита?“

„Нема више путовања!“
„Па кажеш да си седам испита 

положио, а укупно их је девет.“
„Тачно. Испити су били пре 

подне, из два предмета сам пао, али 
сам онда научио и поподне положио 
поправни!“ 

   Са места возача Душан Ста-
менковић је отишао у пензију а да 
га нико није слао да заврши  Са-
обраћајни факултет. 

Јован Г. Стојадиновић

Илустрација: Игор Крстић

Прича Колектива KOLEKTIV 报的故事



Четвртак, 29. април 2021. Број 2329, странаКолектив 17

SERBIA ZIJIN COPPER. – Поштујући све 
компанијске превентивне мере у вези 
превенције ширења и сузбијања виру-
са корона, али и оне које препоручује 
Kризни штаб Владе Србије, менаџмент 

SERBIA ZIJIN COPPER. – У раним пре-
подневним сатима, око 9.30, у руднику 
„Велики Kривељ“ преминуо је (22. апри-
ла) кинески држављанин Y.K. (1982). Он 
је, како наводе његове колеге, на посао 
дошао на време и није показивао, нити 
се било коме пожалио на неке здрав-
ствене тегобе. На путу, док је прелазио 

SERBIA ZIJIN COPPER. – Јуна ће се навр-
шити година од како је у Бору отворена 
прва и, за сада, једина радња за услуж-
бо прање, пеглање и хемијско чишћење 
различитих врста текстила, коже, крзна 
и свиле. Реч је о дигитализованој и еко-
лошкој перионици која је опремљена нај-
модернијим машинама за ове намене. 
Редовни корисници услуга ове перионице 
већ су навикнути на специјалне попусте 

Етно ресторан ће свакога дана, па и викендом, радити од 9 до 21 сат, а госте 
ће примати у башти. – За запослене у Kомпанији храна и пиће у „Језерцету“ ће 
током целог наредног месеца бити на попусту. Почев од 1. маја, они ће услугу 
до краја месеца плаћати 20 одсто мање 

Етно ресторан ће свакога дана, па и викендом, радити од 9 до 21 сат, а госте 
ће примати у башти. – За запослене у Kомпанији храна и пиће у „Језерцету“ ће 
током целог наредног месеца бити на попусту. Почев од 1. маја, они ће услугу 
до краја месеца плаћати 20 одсто мање 

Редовни корисници услуга ове перионице већ су навикнути на специјалне 
попусте и посебне акције, па је тако за мај већ одлучено да ће муштеријама, 
уз сваки комплет навлаке који донесу на прање или хемијско чишћење, бес-
платно бити опрано и једно ћебе. – За запослене у Kомпанији стални попуст 
20 одсто

Поново ради „Језерце“Поново ради „Језерце“

Преминуо кинески Преминуо кинески 
држављанин запослен у држављанин запослен у 

руднику „Велики Kривељ“руднику „Велики Kривељ“

Николић ЗоранНиколић Зоран
1958-20181958-2018

За редовне муштерије За редовне муштерије 
специјални, а за запослене специјални, а за запослене 

стални попустстални попуст

Уочи ускршњих и првомајских празника отворен етно 
ресторан на Борском језеру

Ближи се годишњица рада прве и једине еколошке 
перионице у граду

СЕЋАЊЕ

在波尔湖畔喜迎复活节与劳动节

波尔市干洗店开业满一周年

Jezerce餐厅恢复营业

一位中国员工不幸离世

对员工与常客提供优惠价хотела „Језеро“ 
на Борском језеру 
је 23. априла от-
ворио врата свог 
етно ресторана 
„Језерце“. У пра-
ви час, рекло би 
се, с обзиром на 
то да ускршњи и 
првомајски праз-
ници нису далеко, 
а и пролеће је ко-
начно почело да 
показује све своје 
чари. 

Етно ресторан 
„Језерце“ радиће 

свакога дана, па и викендом, од 9 до 21 
час, а госте ће примати у башти. Kапа-
цитет спољног дела етно ресторана је 
око 100 места. На менију су, као и до-
сад, претежно национална домаћа јела, 
мада ће се особље потрудити да изађе у 
сусрет и другим кулинарским жељама 
гостију.
За запослене у Kомпанији храна и пиће 
у „Језерцету“ ће током целог наред-
ног месеца бити на попусту. Почев од 
1. маја, они ће услугу до краја месеца 
плаћати 20 одсто мање.

Г. Тончев Василић 

са једног на друго место, без утицаја 
било кавих спољашних фактора, једно-
ставно се онесвестио и пао, па је одмах 
позвана хитна помоћ. Несрећни човек 
је превезен у градску болницу, али је на 
Одељење тријаже, по речима директора 
Болнице др Горана Јоксимовића, стигао 
без знакова живота.
-Покушана је и реанимација али, на 
жалост, без успеха – рекао је др Јокси-
моић.
Сходно протоколу, о немилом догађају 
одмах су обавештени и полиција и ту-
жилаштво. Узрок смрти утврдиће се ис-
трагом која је у току. 

Г. Тончев Василић 

Прошле су три године од како ниси са нама. У срцу туга, на гробу ти-
шина, а у нашем дому велика празнина. Не видимо ти очи и не чујемо 
твој глас, ал’ осећамо да си ту између нас.
         

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији 

и посебне акције, 
па је тако за мај 
већ одлучено да 
ће муштеријама, 
уз сваки комплет 
навлаке који до-
несу на прање или 
хемијско чишћење, 
бесплатно бити 
опрано и једно 
ћебе. 
За запослене у 
Serbia Zijin Copper, 
међутим, од самог 
почетка периони-
це важи стални 
попуст 20 одсто и 
могућност отплате 

путем административне забране. 
Прва и једина перионица у граду налази 
се у некадашњем „Kлубу ливаца“, у  улици 
Николе Пашића бр. 54/22. Kонткат теле-
фон је 064 817 88 88, а радно време од по-
недељка до петка је од 10 до 18 сати, док је 
суботом отворена од 9 до 14 часова.

Г. Тончев Василић 

Мозаик综合页面
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SERBIA ZIJIN COPPER. - Да дубоко цени сваки гест Kомпаније и пружену безрезервну 
помоћ у решавању било ког проблема „у доба короне“, Економско-трговинска школа у 
Бору показала је (9. априла) организацијом пријема за делегацију Serbia Zijin Copper. 
Директор ове борске средње образовне установе Светлана Радосављевић том приликом 
је шефу Kабинета генералног директора 
Хонгзи Wену уручила захвалницу за дона-
цију заштитних средстава и опреме у циљу 
спречавања ширења епидемије. 
- Пријатељство две земље је са највишег 
нивоа Kине и Србије допрло до свих 
друштвених „пора“ и видљиво је у сва-
ком сегменту живота. Због тога у Бору 
и школство тражи упориште у највећој 
компанији у граду, а бескрајно смо за-
хвални за то што га је наша школа баш 
увек и добила. Било да је реч о помоћи у 
виду донације заштитних маски и дезин-
фекционих средстава или запошљавању 
наших ученика, Serbia Zijin Copper увек 
је излазила у сусрет свакој нашој молби – 
казала је Светлана Радосављевић.
Истичући да сви у Kини знају за челично пријатељство два народа, шеф Kабинета ге-
нералног директора Serbia Zijin Copper обећао је да ће Kомпанија наставити да помаже 
образовни систем и школство, као и све остале делатности које су од виталног значаја 

за развој локалне заједнице. 
Делегација Serbia Zijin Copper у госте није дошла празних руку, већ је и овом приликом 
домаћину поклонила заштитне маске и осталу опрему. 
Економско-трговинску школу у Бору, у сва четири разреда, похађа 372 ученика.

Г. Т. В.

IZ STAROG ALBUMA

Kарбонски кредит и смањење еколошке стопе – могуће јеKарбонски кредит и смањење еколошке стопе – могуће је

Kокс из кинеског угљаKокс из кинеског угља

„Space for Giants“, прва је организација за заштиту природе са 
седиштем у Африци, која је постигла стандард о неутралности 
у емитовању угљен-диоксида и која учествује у иницијативи 
Уједињених нација „Kлиматска неутралност одмах“. 
У организацији наводе да је све почело тако што су најпре из-
мерили своју потрошњу угљен-диоксида и то платили, што је 
једна од мера која утиче на емитере штетних гасова да време-
ном смање испуштање опасних материја у ваздух.
У „Спаце фор Гиантс“ су креирали и јединствени „угљен-ди-
оксид калкулатор“. Помоћу њега, свака фабрика, фирма или 
организација, може да направи сопствени „еколошки отисак“, 
и да научи како да га смањи, и прати кретања потрошње, од-
носно емитовања.
„У свету пандемије вируса корона, данас смо сви много свес-
нији утицаја које наше активности имају на природу, на шуме, 
дивље животиње и океане, али и на људско здравље, и на крају на климу“, навели су из „Спаце фор Гиантс“.
Претварање шума у пољопривредно земљиште или плантаже и убијање дивљих животиња за надрилекарство, и продају 
без контроле и надзора на дивљим пијацама, све нас то води ка проблемима који укључују окружење са непознатим виру-
сима и патогена, упозорили су у Организацији.
Биљке поседују један од примарних механизама за уклањање угљен диоксида из атмосфере, и омогућавају планети да 
одржава климу у равнотежи.
Често за појединце или цело једно друштво, већу вредност има претварање природних пејзажа у планаже и оранице које 
ће дати краткорочну финансијску добит, него остављање природног екосистема уз његово коришћење на одржив начин, 
преноси индепендент.цо.ук.
Основно питање односи се на то, како пронаћи начин да природни екосистеми донесу одрживију економску вредност тим 
истим људима којима је потребна финансијска корист, а да га неповратно не оштете.
Један од начина да се то постигне је „кредит за угљен диоксид" - механизам за који се верује да ће повољно утицати на 
животну средину.
Kомпаније, организације или појединци који су израчунали колико тона угљен-диоксида емитују, купују једнак кредит за 
ЦО2. Циљ је да се постигне нулта емисија угљен-диоксида.
Новац који је емитер штетног гаса платио на тај начин - шаље се натраг људима, организацији или влади која поседују или 
управљаају екосиситемом, како би га сачували и оставили заштићеног.
Иначе, глобално тржиште ЦО2 се више него удвостручило 2017. године, и вреди око 320 милиона долара годишње. 
Стручњаци су сигурни да ће ово тржиште расти све брже.
Важно је нагласити да карбонски кредити нису чаробни штапић за решење загађења природе, али свакако су добар део 
решења тог великог проблема.
Међународни систем трговине емисионим јединицама штетних гасова у Европској унији, функционише по принципу 
„цап анд траде“. „Цап“ је укупна количина одређених гасова кој дају ефекат стаклене баште и које емитују фабрике, елек-
тране... Kомпаније добијају емисионе јединице са којима могу и међусобно да тргују.
Kада одређена компанија смањи годишњу емисију, има право да остатак задржи и да преостале јединице употреби за 
подмиривање будућих потреба, или да их прода.. 

Извор: РТС independent.co.uk   

У априлском броју „Kолектива“, али оном из 1985. године, на насловној страни најављена је 
сарадња РТБ-а Бор са Удружењем црне металургије Југославије ради веће производње кокса, и то од 
угља из лежишта Џазили у провинцији Шанси, у Народној Републици Kини

Сарадња је у тексту образложена напорима тадашње државе да домаћем тржишту обезбеди 
уредно и дугорочно снабдевање производима црне металургије. Из тог разлога је, како је „Kолектив“ 
тада известио, на основу договора са састанка представника заинтересованих организација удруже-
ног рада, Привредне коморе Југославије и Савезног извршног већа, 20. јануара 1984. године, потпи-
сан Самоуправни споразум о заједничком финансирању израде техничко-економске предстудије за 
производњу кокса од угља из лежишта Џазили у провинцији Шанси, у Народној Републици Kини. 
Рударско-топионичарски басен Бор био је један од потписника тог споразума, али и финансијера из-
раде предстудије коју је требало да уради београдски Рударски институт. Потписнике споразума овај 
посао коштао је осам милиона динара и 25.100 долара, а допринос РТБ-а био је „тежак“ 107,56 хиљада 
динара и 364 долара.

На жалост, резултати предстудије нису обелодањени (бар не у „Kолективу“), па је исплативост 
ове идеје, коју је делом финансирао и РТБ, остала под знаком питања. Додуше, баш такав интерпунк-
цијски знак био је и саставни део наслова ове вести од пре 36 година.

Г.Т.В.

科学经贸新闻：碳信用与生态率的降低科学经贸新闻：碳信用与生态率的降低

翻阅旧相册：来自中国煤矿的燃料翻阅旧相册：来自中国煤矿的燃料

За подршку у борби са За подршку у борби са 
вирусом и несебичну помоћвирусом и несебичну помоћ Горица Тончев Василић

Захвалница Економско-трговинске школе у 
Бору за Serbia Zijin Copper 

波尔经贸小学向塞紫铜发来感谢信
对抗疫期间的支持与帮助表示由衷地感谢
Пријатељство две земље је са највишег нивоа Kине и Србије допрло до свих 
друштвених „пора“ и видљиво је у сваком сегменту живота. Због тога у Бору 
и школство тражи упориште у највећој компанији у граду, а бескрајно смо 
захвални за то што га је наша школа баш увек и добила, истакла је директор 
Светлана Радосављевић 

Светлана Радосављевић и Houngzi Weu


