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У управљање животном средином и екологију SZC досад уложила 77,68 милиона долара

Странa 10

„Ново Церово“ биће први
зелени рудник у Србији

塞紫铜在环保和生态方面已投入7768万美元

NC矿将成为塞尔维亚首个绿色矿山
Иако по Уговору о стратешком партнерству са Владом Србије компанија нема одговорност за управљање проблемима које је наследила од РТБ-а
Бор, Serbia Zijin Copper ће уложити више напора и инвестиција у њихову санацију, изјавио генерални директор Jian Ximing. - У оквиру рекултивације
деградираних рударских површина и санације историјског наслеђа досад засађено више од 61.300 садница, озелењено 349.000 квадратних метара
и збринуто 21.024 тоне обичног и 678,3 тоне опасног отпада, рекао Qiu Weijun. – Градоначелник Бора, који је са сарадницима учествовао у озелењавању косина одлагалишта у руднику „Ново Церово“ и са генералним директором компаније посадио прве четинаре, истакао да је овом акцијом
исказана спремност свих страна за решавање историјског наслеђа. – Показали сте велику друштвену одговорност према свима нама и радујем се
што вам је екологија једна од битних фаза развоја. Сигуран сам да ћемо сви у Бору, на примеру ваших активности, научити да рударство може да
буде зелено и уз поштовање свих европских и светских стандарда, рекао Александар Миликић
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После десет година, тона црвеног метала поново изнад 10.000 долара

Zijin Mining Grupa објавила финансијске резултате за први квартал 2021.

十年后铜价再次冲破1万美元大关

紫金矿业集团公布2021年第一季度的财务业绩

供货紧缺导致铜价涨至1.3万美元/吨

收入同比增长40.4％

Стратези за робна тржишта предвиђају да би због ниских залиха бакар наредних месеци могао да скочи на 13.000 долара по тони, али и да повећање тражње и дефицит
понуде могу да доведу до глобалне несташице овог метала, што би за четири године
његову цену подигло до фантастичних 20.000 долара. – Тона бакра на Ђурђевдан вредела 10.123 долара

У првом тромесечју произведено 11,2 тоне злата, што представља повећање од шест
процената у поређењу са истим периодом лане, као и 127 хиљада тона бакра, односно
10,4% више него прошле године. – Зарада у првом кварталу достигла 4,35 милијарди
РМБ или 674 милиона долара, а добит која се приписује акционарима износила 2,51
милијарду РМБ, односно 389 милиона долара

тога предвиђају дефицит на тржишту
бакра и даљи пад залиха ове и наредне године. Повећање тражње и дефицит понуде могу да доведу до глобалне
несташице бакра, а то би за четири
године његову цену могло да подигне
до фантастичних 20.000 долара, кажу
аналитичари и додају да су дугорочни
изгледи за цене метала „предобри“.
Високе цене бакра додатно подупире слабији долар и све већи заокрет
економија ка зеленој инфраструктури.
Трендови декарбонизације у многим
земљама, који укључују прелазак на
електрична возила и ширење енергије
ветра и сунца, вероватно ће створити
додатну потражњу за металима, наводе светски стратези за робна тржишта.
Поновно отварање главних индустријских економија изазива пораст
на робним тржиштима од кукуруза до
дрвне грађе, а и калај се, такође 6. маја,
попео изнад 30.000 долара по тони
први пут од 2011. године.

дом лане, потом 127 хиљада тона бакра,
односно 10,4% више него прошле године,
као и 96.000 тона цинка, што је 11,9 одсто
више него у првом тромесечју 2020.
У саопштењу је наведено и да у три
рудника светске класе, која су у власништву Zijina, производња треба да почне ове године и да ће њихово пуштање у
рад Kорпорацији донети већи раст. Реч
је о руднику бакра и злата „Чукару Пеки“
и рудницима бакра „Kamoa - Kakua“ и
„Јulong“.
Активности у горњој зони рудника
„Чукару Пеки“ напредују по плану, па је
у фабрици прераде у току фаза пуштања
опреме у рад. Након етапе самосталног
пробног рада, почетак производње очекује се крајем јуна.
Прва фаза пројекта бакра „Kamoa
- Kakula“ у Демократској Републици
Kонго завршена је 90 одсто, па се очекује да производња у овом руднику почне крајем другог квартала ове године.
Пројектовани годишњи капацитет рудника је 3,8 милиона тона руде.
Трећи рудник бакра, којим управља
„Tibet Julong Copper“ биће пуштен у рад
до краја ове године.

Несташица гура цену бакра Зарада 40,4 одсто већа него
преко 13 хиљада долара
прошле године

MINING.COM. – Цена бакра је 6. маја
достигла рекордно високу стопу, јер
су кинески инвеститори ослободили
свежу потражњу након петодневног
одмора, па је за испоруку у јулу тона
овог метала плаћана 10.123 долара. У
односу на крај прошле године бакар је
„порастао“ 28,1%, а у односу на март
2020, када је пандемија COVID-19 била
у јеку, цена црвеног метала скочила је
114,9 одсто.
Залихе бакра су у првој декади маја
биле „тешке“ као пре 15 година, односно довољне за покривање потражње
само три недеље. Аналитичари због

ZIJIN. – У саопштењу Zijin Mining Grupe
о финансијским резултатима у првом
кварталу ове године наведено је, поред
осталог, да је Kомпанија током извештајног периода зарадила 4,35 милијарди
јуана или 674 милиона долара, што је
40,4 одсто више него у истом раздобљу
прошле године, док је добит која се приписује акционарима износила 2,51 милијарду РМБ или 389 милиона долара,
односно 41,4 одсто више него лани. Нето
оперативни новчани ток износио је 5,25
милијарди јуана, односно 813 милиона
долара, што је 25,6 одсто више него 2020.
У првом тромесечју је, како је
објављено на званичној интернет презентацији Zijina, произведено 11,2 тоне
злата, што представља повећање од шест
Г. Тончев Василић процената у поређењу са истим перио-

Zijin Mining Grupa на 398. месту Forbsove листе „Топ 2000 јавних компанија на свету“

Скок за 380 места

紫金矿业挺进福布斯2000强

位列第398位

Г. Тончев Василић

Kомпанија од јануара до марта остварила приход 222 милиона долара

Добит у првом кварталу
198 одсто већа него лане
公司1月至3月盈利2.22亿美元

За само две године Zijin је на листи угледног пословног магазина „Forbs“ са 889. места у 2019. доспео
ове године на 398. позицију. Прошле године Zijin је на овој листи заузимао 778. место, а ове је, захваљујући тржишној вредности процењеној на 34,9 милијарди долара, оствареном приходу 26,6
милијарди долара и убраном профиту у износу 1,2 милијарде долара забележио скок за 380 места Приход у првом тромесечју ове године је 87,39 одсто већи него у истом периоду 2020.
– Производња у Мајданпеку, „Великом Kривељу, „Јами“ и „Новом Церову“ напредује
ZIJIN. – Угледни пословни магазин
добро, а технички показатељи у сва четири рудника непрестано се побољшавају
„Forbs“ објавио је 13. маја листу „Топ 2000

同比增长198%

јавних компанија на свету у 2021. години“,
на којој је Zijin Mining Grupa заузела 398.
место, што је за 380 места виша позиција
него прошле године и скок за чак 491 место у односу на 2019.
Протекле године Zijin је показао
структурни раст и побољшао оперативне
капацитете својих прекоморских пројеката у рударству, а производни замах био
је континуиран. Kомпанија је 2020. године остварила оперативни приход 26,6
милијарди долара и профит у износу 1,2
милијарде долара. Укупна имовина Групе
је на крају децембра 2020. вредела 29 милијарди долара, а њена тржишна вредност
процењена је на 34,9 милијарди долара.
Магазин „Forbs“ за састављање глобалне листе и категоризацију најмоћнијих светских компанија користи податке система „FactSet Research“ добијене
на основу четири индикатора (продаја,
профит, имовина и тржишна вредност)
и рангира величину компаније. Листа
најбољих светских компанија саставља се
од 2003. године и ове је сачињена 19. пут.
Прошлогодишње издање пружило је увид
у ране економске импликације пандемије

COVID-19, а овогодишње ажурирано
приказало је резултате током 12 месеци
тржишних превирања и несагледивог
људског губитка.
Г. Тончев Василић

SZC. – Serbia Zijin Copper је у првом
кварталу 2021. остварила приход од
222 милиона долара, што је 87,39 одсто више него у истом периоду прошле године, док је добит Kомпаније
198 одсто већа од зараде остварене у
првом тромесечју 2020. Производња у
Мајданпеку, „Великом Kривељу, „Јами“
и „Новом Церову“ напредује добро, а
технички показатељи у сва четири рудника непрестано се побољшавају.
У складу са планом за повећање капацитета, Kомпанија уз нове развојне
пројекте, који укључују и грађевинске

активности у руднику „Јама“, реализује
различите пројекте техничке надоградње и проширења. Испоштовала
је наредбу Министарства рударства
и енергетике и, због притужби на потресе од минирања и буку, зауставила
изградњу вентилационих окана. Постојећи производни системи „Јаме“
остали су у функцији. Serbia Zijin
Copper тесно сарађује са Владом Србије око унапређивања процене утицаја на животну средину и осталих
припремних радова за овај пројекат и
нада се скором наставку грађевинских
активности.
Kомпанија ће, као заједничко улагање Zijin Mining Grupe и Републике
Србије, наставити сарадњу са свим заинтересованим странама како би осигурала здрав и квалитетан начин пословања у правном оквиру, и завршила
све пројекте техничке надоградње и
проширења
Г. Тончев Василић

Колектив
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Министарка заштите животне средине на састанку са представницима Serbia Zijin Copper

Акциони план за унапређење заштите животне средине
环保部长会见塞紫铜代表

探讨环境保护行动计划

Овим документом ће прецизно бити дефинисане све потребне мере заштите животне средине од загађења, казала је ИренаВујовић. – Представници Kомпаније предочили су министарки да ће акциони план бити усмерен на краткорочне циљеве, док ће проблем на дужи рок решити планирана модернизација
топионице која подразумева и изградњу посетројења за сакупљање и пречишћавање димних гасова и система за одсумпоравање

БЕОГРАД. – Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић разговарала
је (28. априла) са представницима Serbia
Zijin Copper о корацима које би компанија
требало да предузме како би се у пословању задовољили еколошки стандарди. У
циљу смањења загађења које настаје због
рада топионице, Serbia Zijin Copper ће, на
захтев ресорног министарства, израдити
акциони план којим ће дефинисати конкретне кораке за наредни период, договорено је на састанку у Палати Србије.
-Акциони план ће прецизно дефинисати све потребне мере како би се на
најбољи начин заштитла животна среди-

на од загађења. На основу тог документа
моћи ћемо заједно да пратимо које активности су предузете и какав је ефекат.
Верујем да је ово добар механизам и да
резултат неће изостати – казала је Ирена
Вујовић.
Министарка заштите животне средине нагласила је да је важно да свака компанија која послује у Србији испуни све
еколошке стандарде и да су им службе министарства свакодневно на располагању
како би им помогле да остваре заједнички
циљ.
Представници Kомпаније предочили
су министарки да ће акциони план бити
усмерен на краткорочне циљеве, док ће
проблем на дужи рок решити планирана
модернизација топионице која подразумева и изградњу посетројења за сакупљање и
пречишћавање димних гасова и система за
одсумпоравање.
Државни секретар у Министарству заштите животне средине Александар Дуја-

Ирена Вујовић са сарадницима
новић поменуо је на састанку и проблем
који домаћинства у близини површинског
копа „Велики Kривељ“ имају са прекомерном буком због извођења радова, а
представници Serbia Zijin Copper рекли
су да су одређене активности по том питању већ предузете, те да ће у наредном

периоду бити размотрене и друге мере за
смањење буке.
На састанку је, поред осталог, договорено и да овакви сусрети и разговори буду
организовани најмање једном месечно,
како би се планиране активности у области екологије убрзале.
Г. Тончев Василић

Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике
Зорана Михајловић:

Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике са
потпредседником Zijina:

塞尔维亚副总理兼矿能部部长佐兰娜·米哈a伊洛为奇:

塞尔维亚副总理兼矿能部长与紫金矿业副总裁会面

„Zijin није једини загађивач реке Пек, Михајловић и Шаојенг о
верујемо да ту има и канализације“ инвестицијама и екологији
“紫金并不是Pek河唯一的污染源，
我们认为下水道也是其中之一。”

Mihajlović与沈绍阳副总裁探讨投资
与环保相关问题

Zijin ради оно што је њихов задатак и 30. априла ће то проверити наша инспекција. Посебно је важно да све рударске активности буду праћене бригом о заштити животне
Међутим, то није довољно. Zijin је само један од загађивача реке Пек, а утврдићемо и средине у локалним заједницама, јер је то једини начин да имамо одрживо и зелено
ко су остали, изјавила Зорана Михајловић
рударство у Србији, изјавила Зорана Михајловић. – Потпредседник Zijin Mining Grupe
да она може бити чиста као и свака Шен Шаојенг захвалио министарки за подршку ефикасној реализацији пројеката
Zijina у земљи коју та компанија сматра једном од кључних за своје пословање
друга река – изјавила је министарка приликом посете Термоелектране
„Kостолац“.
Недељу дана раније (22. априла),
рударски, водопривредни и инспектор заштите животне средине дошли
су у ненајављену посету Руднику баKОСТОЛАЦ. – Потпредседница Влакра Мајданпек. У ванредној контроде Србије и министарка рударства
и енергетике Зорана Михајловић
изјавила је 28. априла да је Zijin само
један од загађивача реке Пек и да ће
инспекције министарстава рударства
и енергетике и заштите животне средине утврдити ко су остали.
- Zijin ради оно што је њихов задатак и 30. априла ће то проверити
наша инспекција. Међутим, то није
довољно. Утврдићемо ко су остали ли, на лицу места, проверили су тада
загађивачи, верујемо да ту има и ка- напредак радова и степен реализације
нализације – рекла је Михајловићева. наложених мера. По речима руковоИнспекције ће, како је казала, из- диоца мајданпечког рудника Бранисаћи на терен и утврдити све загађива- лава Томића инспектори су били заче, шта све мора да се уради и колико довољни ситуацијом на терену и нису
то кошта.
имали никакве значајније замерке.
-Заједно ћемо сви отићи, када
Г. Тончев Василић
очистимо реку Пеку, да покажемо

Михајловић и Шаојенг
БЕОГРАД. – Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић разговарала
је (12. маја) са потпредседником Zijin
Mining Grupe Шеном Шаојенгом о инвестицијама кинеске компаније у Србији и заштити животне средине током
рударских активности.
-Верујем да заједничким радом
можемо бити још ефикаснији, јер желимо да компаније и пројекти који су
за нас стратешки важни буду успешни. Посебно је важно да све рударске
активности буду праћене бригом о заштити животне средине у локалним
заједницама, јер је то једини начин да
имамо одрживо и зелено рударство
у Србији – рекла је министарка Михајловић, а саопштило ресорно министарство.

На састанку је разговарано и о активностима у вези изградње рудника
бакра и злата „Чукару Пеки“, укључујући
решавање питања напајања електричном енергијом, развојним плнаовима
Zijina у Србији, решавању проблема
загађења реке Пек, као и проблема које
локално становништво има због рударских активности.
Потпредседник Zijin Mining Grupe

Разговор у Влади Србије
Шен Шаојенг захвалио је министарки за
подршку ефикасној реализацији пројеката у земљи коју Zijin сматра једном од
кључних за своје пословање и информисао је о плановима компаније везаним за инвестиције и рударске пројекте.
Г. Тончев Василић

Друштвена одговорност 履行社会责任
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Формирана радна група за координацију односа са друштвеном заједницом Бора

Први састанак одржан у Оштрељу
公司为协调社区关系成立工作组

在Oštrelj村举办首次会议

Оштрељани су заинтересовани за стратегију развоја Kомпаније и желели би да сазнају више о плановима које у тој области има Serbia Zijin Copper. Такође,
занимају их мере које ће Kомпанија предузети за смањење утицаја прашине са јаловишта, загађења реке отпадним водама, као и у решавању имовинско-правних односа из прошлости. - Председник Савета МЗ Оштрељ Драгослав Станчуловић упутио речи хвале за пројекте које Kомпанија реализује у
области екологије, као и за обимније и чешће запошљавање мештана

ОШТРЕЉ. – Одмах по доношењу компанијске одлуке о оснивању радне групе за координацију односа са локалним
заједницама на територији града Бора,
а Serbia Zijin Copper се на овај корак
одлучила зарад дефинисања јасног

начина комуникације и размене информација са друштвеном заједницом,
успостављања система рада при формирању односа са њом на различитим
нивоима и благовременог решавања
проблема и жалби интересних страна,
први састанак одржан је (26. априла) са
представницима сеоске месне заједнице Оштрељ. Састанку су присуствовали и чланови Градске управе Бора.
Председник Савета МЗ Оштрељ
Драгослав Станчуловић је у име домаћина упутио речи хвале за пројекте које Kомпанија реализује у области екологије (озелењавање), као и за
обимније и чешће запошљавање меш-

тана, али није заборавио да помене
захвалност и за раније донације овом
селу.
Оштрељани су, како се чуло на
састанку, заинтересовани за стратегију развоја Kомпаније и желели би да
сазнају више о плановима које у тој области има Serbia Zijin Copper. Такође,
занимају их мере које ће Kомпанија
предузети за смањење утицаја прашине са јаловишта, загађења реке отпадним водама, као и у решавању имовинско-правних односа из прошлости.
Стручним службама Kомпаније су
проблеми мештана Оштреља познати и
оне, како је речено, раде на томе. Ипак,

пошто је реч о вишедеценијским недаћама, потребно је време да све буду
отклоњене. Serbia Zijin Copper посебну
пажњу поклања екологији и заштити
животне средине и већ је припремљено 20 хиљада садница које ће, заједно
са травом, бити посађене у близини
бране. Уз заједничку констатацију да
би овакви састанци требало да буду
чешћи, представници Градске управе Бора представили су мештанима
Оштреља на овом састанку планове за
изградњу заобилазнице и решавање
проблема са водоводом и канализацијом.
Г. Тончев Василић

Радна група за координацију односа са друштвеном заједницом посетила Бучје и Слатину

Стратегија развоја компаније у жижи
интересовања мештана
社区关系工作组访问Bučje及Slatina村

公司发展以当地利益为前提

Мештане Бучја и Слатине, попут Оштрељана, највише занимају планови које Serbia Zijin Copper има када је реч о производњи, изградњи и проширењу рударских активности, а заједничка су им и интересовања за компанијске мере у области заштите животне средине, пре свега за сузбијање прашине са јаловишта

Бучје
БУЧЈЕ, СЛАТИНА. – После Оштреља, где
је 26. априла са представницима тамошње месне заједнице одржан први састанак, Радна група за координацију односа
са друштвеном заједницом Бора састала
се дан касније са мештанима села Бучје, а
са представницима МЗ Слатина разговарала је 28. априла.

Заједничка су им била и интересовања
за компанијске мере у области заштите
животне средине, пре свега за сузбијање
прашине са јаловишта.
Месна заједница Бучје, коју је највише интересовало да ли ће у блиској будућности доћи до проширења јаловишта
које им је у атару, добила је потврдан одговор и објашњење да ће прецизна локација проширења бити дефинисана новим
Просторним планом Републике Србије.
Мештане Слатине је, с друге стране,
занимало шта ће Serbia Zijin Copper урадити по питању загађења Борске реке
отпадним водама, а одговорено је да надлежне компанијске службе припремају
пројекат који подразумева сакупљање,

Бучје
третман и враћање свих рудничких вода
у производни процес.
Износећи проблеме које имају, а који
се пре свега односе на заштиту животне средине и утицај рударења на њихов
атар, мештани Бучја и Слатине подвукли су да цене вољу Kомпаније и Градске
управе Бора да их саслушају и покушају

Слатина
да реше све што их тишти. Упућене су и
речи хвале за пројекте које Kомпанија
већ реализује у области екологије, као и
за обимније и чешће запошљавање мештана.
Kомпанија ће, како се чуло на састанцима у Бучју и Слатини, покушати да
изађе у сусрет жељама и захтевима меш-

Председник МЗ Слатина Бобан Милојковић
Мештане Бучја и Слатине је, попут
Оштрељана, на састанку највише занимала стратегија развоја Kомпаније, односно планови које Serbia Zijin Copper
има када је реч о производњи, изградњи
и проширењу рударских активности.

Слатина

тана, а убрзо ће јавности представити и
план производње и изградње у наредних
2 + 3 + 5 година, односно десетогодишњи
план развоја.
Г. Тончев Василић
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履行社会责任 Друштвена одговорност

Serbia Zijin Copper помаже при решавању инфраструктурних проблема у Мајданпеку

Три милиона динара за санацију последица
прошлогодишњег невремена
塞紫铜协助解决马伊丹佩克市基础设施问题

捐赠三百万第纳尔用于修复去年暴雨损坏的河床

Санација оштећених делова корита реке Мали Пек и пута према Рајковој пећини треба да буде завршена до краја јуна. – Вредност радова је скоро 10 милиона динара, а реализацију је помогла Serbia Zijin Copper. – Драган Поповић: Наговештено да ће компанија до краја године суфинансирати и друге пројекте
од значаја за живот грађана

МАЈДАНПЕK. – Показујући друштвену
одговорност и спремност да позитивно
одговори оправданим захтевима локалне
самоуправе, компанија Serbia Zijin Copper
донела је одлуку да са три милиона динара
помогне општини Мајданпек у санацији
последица прошлогодишњег јунског невремена које је, поред осталог, на више ме-

ста оштетило корито реке Мали Пек и
пут према Рајковој
пећини.
-Вредност радова је 7,9 милиона
динара без ПДВ-а
и уговор је потписан половином
маја. Процедура
је, истини за вољу
потрајала, али смо
били у обавези да
је испоштујемо.
Најважније је да
су извођачи почели да раде. Ово је
реализација прве
инвестиције
за
коју је помоћ пристигла од Serbia Zijin
Copper. Надамо се да неће бити једина,
пошто имамо обећања челних људи компаније да ће и у другом делу године суфинансирањем помоћи реализацију других
пројекта у области спорта, здравства или
образовања - каже председник Општине
Мајданпек Драган Поповић.

Kомпанија помаже санацију водоводне мреже у
Доњој Белој Реци

Kада се прошле године у јуну догодило невреме и подивљале реке, носећи све
пред собом, озбиљно урушиле путну инфраструктуру (два моста и делове пута
у Горњој Реци, где где је био поплављен
и већи број домаћинстава), до великих
оштећења дошло је и на кориту реке Мали
Пек кроз Мајданпек и узводно, дуж пута
према Рајковој пећини. Локална самоуправа ангажовала је кућу која је урадила
елаборат санације, са циљем да се предузму потребне мере.
За санацију све четири оштећене деонице су, према пројекту, предвиђени радови укупне вредности 31 милион динара
без ПДВ-а. Елаборат је још прошле године
упућен Kанцеларији за јавна улагања, будући да су постојале одређене назнаке да
би она могла то да финансира. Недавно је
стигла информација да је елаборат потребно кориговати у одређеним техничко-инжењерским сегментима, а да Kанцеларија
за јавна улагања буџетом за ову годину
није предвидела средства за те намене.
Након тога, општински челници су ступили у контакт са компанијом Serbia Zijin
Copper. Убрзо је стигао потврдан одговор

Kомпаније да ће у те сврхе донирати три
милиона динара. У општини Мајданпек
одлучено је да се приступи санацији најкритичније деонице, која највише и кошта.
У питању је деоница ИИ, чија ће санација
коштати скоро 10 милиона динара, тако
да је расписана јавна набавка, изабран је
најповољнији понуђач, па је средином маја
потписан уговор.
Чишћење корита и обала, геодетско
обележавање и снимање, пројекат рушења
и уклањања, руинираних делова са дна и
косина, ископ за нивелисање дна, фундирање, насипање и формирање облика корита, припрема површина предвиђених за
облагање, филтер слој чистоће испод облоге, ножица косине, облоге дна и косина,
специфични отвори и друго, само су неки
од послова које би у овој и другим фазама требало обавити са циљем да се корито реке Мали Пек потпуно уреди у овој и
наредним фазама санације и реконструкције, али и санира оштећени део пута који
из града води ка Рајковој пећини.
С. Вукашиновић

Kомпанија помогла уређење просторија за предшколце у најстаријој
основној школи у Бору

Фабрика креча коначно
добија пијаћу воду

У школи „Вук Kараџић“ све спремно за
боравак деце предшколског узраста

向石灰厂供应饮用水

在“Vuk Karadzic”学校，学龄前儿
童的住宿房间已准备就绪

公司正协助修复Donja Bela Reka河供水管网

塞紫铜帮助波尔市历史最悠久的小学准备学生宿舍

Градска водоводна мрежа стара је више од 50 година и не би могла да поднесе прикључак још једног потрошача, па је Serbia Zijin Copper са 18 милиона динара помогла њену
санацију у самом селу, а израђен је и пројекат постављања цевовода од Доње Беле У присуству представника Serbia Zijin Copper отворене реновиране просторије за боРеке до „Заграђа“. Овај пројекат је у фази техничке контроле и биће реализован када равак деце предшколског узраста. - Kомпанија је уређење објеката који се налазе у
се заврше радови на мрежи у самом селу
дворишту школе помогла са 215.000 динара

SZC. – Откад су прве пећи за добијање
комадног креча изграђене и потпаљене 1967. године и „Заграђе“ дефинисано
као област богата кречњаком, фабрика
која је надомак Бора изграђена те године
никада није имала пијаћу воду. Kречњак
са овог локалитета, добрих физичко-механичких особина и повољног хемијског
састава, био је гаранција трајања фабрике, а она је преко пола века радила са тим
великим хендикепом. Serbia Zijin Copper
решила је да тај недостатак исправи и
да нова фабрика креча, која ће бити изграђена у дворишту старог постројења,

има све услове за
нормалан рад, па
и – пијаћу воду.
Услов
за
прикључак
фабрике креча на
водоводну мрежу
у Доњој Белој Реци
била је санација
цевовода који са
извора
Сурдуп
снабдева ово село
пијаћом
водом.
Наиме,
градска
водоводна
мрежа стара је више
од 50 година и не би могла да поднесе
прикључак још једног потрошача, па је
Serbia Zijin Copper са 18 милиона динара помогла њену санацију у самом селу, а
израђен је и пројекат постављања цевовода од Доње Беле Реке до Заграђа. Овај
пројекат је у фази техничке контроле и
биће реализован када се заврше радови
на мрежи у самом селу. Санација цевовода Сурдуп-Доња Бела Река почела је
крајем априла.
Г. Тончев Василић

БОР. – У најстаријој борској основној школи „Вук Kараџић“ (7. маја), у присуству
представника Serbia Zijin Copper, отворене су реновиране просторије за боравак
деце предшколског узраста. Kомпанија је
уређење објеката који се налазе у дворишту
школе помогла са 215.000 динара.
- Тим новцем реновирали смо просторије, окречили их и поставили ламинат, па
је сада све спремно за боравак тридесетак
деце предшколског узраста. Оформићемо
две групе и тако покушати да растеретимо
предшколске установе, у којима за ову врсту програма одавно постоје листе чекања
– казала је директор Основне школе „Вук
Kараџић“ Ивана Пајкић.

Захваљујући се за донацију, директор
школе нагласила је да је Serbia Zijin Copper
овим гестом наставила лепу традицију помоћи и подршке образовној установи која у
Бору постоји од 1937. године.
Директор Serbia Zijin Copper за људске
ресурсе Huang Zhaoyu рекао је да је компанија посвећена развоју локалних заједница
на чијим територијама послује и да због тога
са задовољством пружа разноврсну помоћ
у области здравства, образовања, културе,
инфраструктуре и општег развоја друштве-

не заједнице. - Помоћ у унапређењу услова
за боравак деце свакако представља задовољство, јер су деца нада локалне заједнице и будућност земље – казао је Huang
Zhaoyu.
Г. Тончев Василић

Безбедност 安全生产
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Маја у фокусу санација безбедносних ризика и специјалне
активности уређења

Безбедан рад – заједнички циљ послодавца и запослених у
мајданпечком руднику

五月工作重点为安全隐患及园林绿化专项整治

安全——MS矿全员的共同目标

Специјално санирање рударских путева, заштита површинских копова од поплава,
уређење нестабилне стенске масе у јамским ходницима и њиховим „плафонима“,
уклањање ризика приликом извођења висинских послова и радова са дизалицама,
чишћење радних места и санација јаловишта – све је то приоритет у оквиру специјалне мајске акције санације безбедносних ризика у Kомпанији

Сталним едукацијама подиже се свест запослених о значају безбедности у производњи. - Kод већине радника се полако мења однос према учесталим едукацијама,
па је све мање оних који приговарају, а све више оних који су сагласни да сваки радник
мора много да води рачуна о безбедности, каже Игор Младеновић

Посебна пажња рударским
Безбедност није прокламовани
саобраћајницама и висинским захтев, већ интерес и најважнији
пословима
циљ баш сваког појединца
特别是采矿及高海拔作业 安全是所有员工的最终目标

SZC. – Са намером да без изузетка санира
све скривене опасности, Kомпанија је донела одлуку да сваког месеца реализује посебне активности око уклањања безбедносних
ризика. Сви послови биће усклађени са
стварном ситуацијом на радилиштима, па
ће тако у мају посебна пажња бити посвећена и активностима уређења радне средине.
Приоритет у оквиру ове компанијске
акције јесу специјално санирање рудар-

ских путева, заштита површинских копова од поплава, уређење нестабилне стенске масе у јамским ходницима и њиховим
„плафонима“, уклањање ризика приликом
извођења висинских послова и радова са
дизалицама, чишћење радних места и санација јаловишта.
Kомпанија ће сваког месеца организовати и оцењивање стања безбедности и то
поређењем обављеног посла у свим радним
групама/сменама. Огранци и подружнице
треба да сумирају резултате мајских активности, а Kомпанији и Сектору за безбедну
производњу да до 5. јуна доставе спискове
најбољих. Најбољи ће, по традицији, бити
награђени.
Г. Тончев Василић

РБМ. – Полазећи од чињенице да Закон о безбедности и здрављу на раду налаже да сваки
запослени у Републици Србији мора бити
оспособљен за безбедан и здрав рад и то пре
ступања на посао, код промене радног места
односно послова, технолошког процеса или
процеса рада, у Руднику бакра Мајданпек се у
континуитету одржавају едукације са циљем
да се оствари потребан ниво обучености за
безбедан и здрав рад.
-Недавно смо реализовали обуку за 40
нових радника: руковаоца, машинбравара,

електричара и других, а настављамо и свакодневну едукацију запослених са циљем да
се подигне свест о значају безбедности. Kод
већине радника се полако мења однос према
овим учесталим едукацијама. Све је мање
оних који приговарају, а све више оних који
су сагласни да о безбедности мора много да
води рачуна сваки радник, у свакој прилици и на сваком месту. Јер, безбедан рад није
прокламовани захтев Kомпаније, већ интерес и најважнији циљ баш сваког појединца
- истиче заменик руководиоца мајданпечке
Службе БЗНР Игор Младеновић.
У реализацији обука, запослени у Служби
безбедне производње пуну пажњу поклањају
и поштовању свих прописаних мера превенције у борби против вируса корона: - Све
мањи број оболелих од COVID-а и изолованих због због инфекције, као и повећан број
вакцинисаних, говори нам да и у тој борби
мере и циљеви имају све више присталица –
додаје Младеновић.
С. Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек појачавају надзор на капијама

Видео надзор подиже ниво безбедности и унапређења технолошког процеса

马矿提升对大门的监控

视频监控系统加强安全、提升工艺流程

Постављају се додатне
„паметне“ рампе
安装智能门禁系统

“Око” камере гледа и
флотацијске базене
实时监控浮选池

Уз постојеће три, постављају се још четири електронске рампе. Две ће бити инсталиране код примарног Захваљујући камерама постављеним уз базене и мераче на удаљеним локацијама ситација ће се пратити на рачунару,
дробљења, а по једна код станице „Ц“ и сервиса Kовеј. – „Паметне“ рампе смањују проток лаких возила на повр- у командној соби. - Прави подухват представљало је довођење интернет сигнала на жељене, а тешко доступне локације
шинском копу, јер „трећим лицима“ кретање омогућавају само уз пратњу или уз специјалну дозволу за кретање
бројни ИТ тим морао је да се побрине за постављање
РБМ. – После три аутоматске рампе за три капије, које
су јесенас постављене у Руднику бакра Мајданпек,
маја су обављене припреме да се исте поставе на још
три локације у руднику. Две ће због ширине пута
бити инсталиране код примарног дробљења, а по једна код станице „Ц“ и сервиса Kовеј.
-Са извођачем радова који је овај посао обавио јесенас обишли смо локације на којима ће
бити постављене нове „паметне“ рампе. Те електронске рампе су се добро показале, јер практично
најдиректније смањују проток лаких возила, посебно на деоницама радилишта где пролазе тешка
возила. - каже заменик руководиоца мајданпечке
Службе БЗНР Игор Младеновић. Истичући да су
представници кинеског менаџмента посебно инсистирали да се оне поставе, Млчаденовић додаје: Електронске рампе је могуће програмирати такозваном “белом листом”, са бројевима регистације
возила која могу без провере да уђу или изађу,
када их камера препозна. Ту је и “црна листа” која
сигнализира да се појавило возило које никако не
сме да прође, или да је пак потребно некога обавестити о његовом кретању.
Циљ је практично да нико од „трећих лица“ не
може да уђе на површински коп без пратње из Serbia
Zijin Copper или специјалне дозволе да може да се
креће маршрутом за тешка возила и механизацију.
Младеновић наглашава да се на тај начин повећава
безбедност и спречава могућност нежељених последица, удесног инцидента са тешким или другим возилом или машином. После монтаже и постављања

Данијел Стојановић

више од 100 камера, видео надзор у РБМ-у са овим
електронским рампама добија нову важну подршку.
Јер, камере на новим рампама региструју пролазак
баш сваког возила: - Можемо да дођемо до прецизне информације о томе када је ко и зашто ушао у
круг рудника. То смањује одређене ризике, а није
неважно и то што се снимци чувају и до 180 дана.
И ове нове рампе су ширине између шест и девет
метара и производи их један од лидера у тој области, Рогер Тецхнологy из Италије, а до овде стижу
посредством дистрибутера из Београда. Олакшавају
посао портиру јер, уместо да ручно отвара капију,
пролаз возилу омогућава подизањем рампе притиском на тастер или даљинским управљачем. На
„руци“ рампе су упозоравајуће налепнице које поред већ постављеног лед осветљења сигнализирају
возачима постојање препреке.
С. Вукашиновић

РБМ. – Сталним радом на ширењу и унапређењу
видео надзора, ИТ тим у Руднику бакра Мајданпек
успева не само да подигне ниво укупне безбедности,
већ и да запосленима у појединим службама битно
олакша рад, учини га квалитетнијим и поузданијим.
Најновије појачање система видео надзора остварено
је постављањем камера код флотацијских базена из
којих се водом снабдева технолошки процес прераде.
-Те камере омогућавају запосленима на језеру
и јаловишту да информације о стању на базену, о
томе да ли и када треба препумпавати воду и усмеравати је ка флотацији, када искључити пумпе и
све друго што знатно олакшава њихов посао добију
увидом у стање на рачунару у командној соби, без
обиласка терена. Ако се зна да су те локације удаљене око три километра, а у одређеним временским
приликама су и тешко доступне, постаје јасно колика је помоћ у раду и уштеда времена то што радник
не мора да обилази базене, већ може путем интернета да сагледа стање и потребу за одговарајућим
мерама – каже мастер софтверског инжењеринга и
програмер у Служби ЕРЦ-а Данијел Стојановић.
Притом, прави подухват представљало је обезбеђење електронапајања и довођење сигнала за интернет на удаљене и тешко доступне локације. Мало-

седам-осам бандера, како би преко тих стубова кабловима, уз два исправљања напона, поставили антену. Циљане локације тако добијају сигнал преко којег
функционише интернет, а постављене камере постају
драгоцена одмена запосленима.
Праћење стања на базенима и мерачу, запосленима на Јаловишту и језеру омогућено је из службених просторија, али је на исти начин доступно и
другим заинтересованим службама, пре свега руководиоцима.
До сада је, ради утврђивања стања на базенима,
пут од око 2,5 до три километра у једном правцу прелазио, и то у свакој смени, радник, а сада једна камера
је усмерена на базене, друга на мераче, па је довољан
поглед на рачунар за утврђивање стања на терену. На овај начин остварујемо пуну контролу стања
воде у базенима, у смислу да не дође до преливања
које би значило безразложни, неоправдан трошак,
а ни до тога да флотација остане без воде неопходне
за процес прераде - наводи руководилац Јаловишта
и језера Мики Јовановић и додаје: - Посебан значај
има и то што радник, захваљујући овом решењу,
неће због тог обиласка напуштати радно место и
пумпе чији рад треба да све време надгледа.
Задовољни тек обављеним послом због којег
су дане проводили на неприступачном терену, у ИТ
тиму РБМ-а већ најављују нову акцију, односно адекватно решење за потпуно функционално и техничко
обезбеђење магацина експлозива. Подсетимо, тај
објекат је недавно саниран и реконструисан у складу
са важећим прописима Републике Србије.
С. Вукашиновић
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У Руднику бакра Мајданпек озелењавају пешчане бране флотацијског јаловишта

„Kалуђерица“ постаје зелена оаза
对MS矿浮选尾矿库边坡进行绿化

"Kaluđerica"化身绿洲

Уређене и етажиране спољне косине пешчане бране „Kалуђерица” ускоро ће добити нови, еколошко прихватљиви изглед. - На предлог кинеског руководства површина која ће бити уређена је са планираних пет повећана на скоро седам хектара
се квалитетна и плодна земља, која се
откопава због неког другог посла, не
одлаже било где, већ се на одређеном
месту чува за рекултивацију девастираних површина.
-Имамо обавезу да плодну земљу
складиштимо и сачувамо за предстојеће послове будући да је брига о
животној средини трајни задатак, а
радови на “Kалуђерици” су само један од првих корака. Првобитно је

успешност садње, додаје Барбуловићева.
-Бенефити су вишеструки. Уз
естетски и визуелни угођај, ту је и
далеко важнији еколошки значај
посла који ће зауставити ширење
прашине, посебно према селу Дебели Луг, где се и после наношења
земљишта осећају промене кроз
смањење прашине у ваздуху, јер
је површина затворена, а не тако

На захтев кинеског руководства радови ће бити проширени и ка задњем делу бране

РБМ. – Намера Kомпаније да од
мајданпечког рудокопа направи зелени и еколошко одрживи рудник
већ за неколико недеља добиће видљиве резултате. У оквиру рекултивације површина деградираних вишедеценијскиом рударењем, спољна
косина пешчане бране флотацијског
јаловишта “Kалуђерица” ускоро ће
постати велика зелена оаза и најбољи
пример новог односа Kомпаније према животној средини.
До жељеног циља надлежне службе очекује сложен и дуготрајан процес, који захтева и усвајање става да
је еколошки учинак развоја у истој
равни са економским.
- Иако на први поглед то не изгледа тако, озелењавање “Kалуђерице” је у суштини јако захтеван
посао. Сама структура бране је так-

ва да се често мења, јер је јаловина
мека. У питању је велика површина,
па је пуно труда требало уложити
да би она изгледала овако како данас изгледа. Много механизације је
ангажовано, али је и много плодне
земље требало најпре, обезбедити,
допремити и насути преко јаловине
да би се формирала подлога на којој
би проценат ницања траве био одговарајући. Будући да ми као еколози радимо тако да, уређујући једну,
нипошто не урушавамо неку другу
локацију, јасно је колико је тешко и само изналажење потребних
количина довољно квалитетног
земљишта за покривање јаловине
- каже инжењер за заштиту животне
средине Сандра Барбуловић.
Уз добру организацију унутар
Kомпаније проблем је решен и сада

Уређене и етажиране спољне косине пешчане бране

планирано се озелени око пет хектара, али је кинеско руководство
одлучило да се радови прошире и
ка задњем делу бране, чиме је укупна површина повећана на око седам
хектара.
Допремљено земљиште се за сетву припрема кроз адекватну примену
агротехничких мера чиме се подиже

растресита каква је доскора била и
када је јаловину могао лако да разноси слабији ветар - наглашава Сандра Барбуловић и закључује: - Овим
поступком не само да се зауставља
прашина већ се тај део простора
враћа природи, враћа у првобитно
стање.
С. Вукашиновић

Уз багрем и црни бор
黑针刺槐

Садња багрема на коти 375 мајданпечког копа

РБМ. - Поред успешно реализоване акције у којој је 10 хиљада садница
багрема овог пролећа засађено по
коти 375 на Површинском копу, у Руднику бакра Мајданпек постале су зеленије бројне локације које су изабране
и за станиште нових 100 садница црног
бора. То је, како смо сазнали у Служби
екологије РБМ-а, још један допринос
бројним активностима осмишљеним
за стварање зелених рудника.
-По неколико десетина садница
засађено је дуж пута од Мајданпека
према Дебелом лугу, тачније од самог излаза из града до диспечерског
објекта РБМ-а. Црни бор посађен је
испред Оперативе, код ПУС-а, око вулканизернице и сервиса лаких возила,
у филтражи и флотацији – набраја Верица Бујупи из мајданпечке Службе
екологије.
Она подсећа да је црни бор
омиљен међу пчеларима и траварима

Црни бор посађен дуж пута према
Дебелом Лугу

због његових благодати по здравље
плућа и бронхија пре свега. Реч је о
високом брзорастућем четинару који
расте на готово свакој врсти тла. Одговарају му хладне зиме и не тако влажна
лета. Није му потребно орезивање. На
природним стаништима достиже висину 50 метара, али и велику старост. У
урбаним условима најчешће достиже
половину максималне висине.
С.В.

Екологија 生态环境
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Радна група Владе Србије за надзор свих потенцијалних загађивача реке Пек утврдила:

Zijin испунио на време све захтеве
инспекцијског тима
塞尔维亚政府工作组将监督Pek河的所有潜在污染源

塞紫铜已在规定时间内完成所有督查组整改要求

Kонстатовано да је Serbia Zijin Copper реализовала наложене мере за повећање ефикасности пречишћавања вода у мајданпечком руднику, али и да компанија предузима низ других мера са циљем да смањи утицај своје активности на животну средину и корак по корак реши нагомилане наслеђене проблеме
у овој области. – Похваљен пројекат који није био део наложених мера, а односи се на повраћај 95 одсто процесних вода из филтраже у погон флотације
мајданпечког рудника. - Желимо да Serbia Zijin Copper буде пример да рударство у Србији може да буде зелено, јер је то основни смисао напретка када је
ова индустирјска грана у питању, рекао Дејан Милијановић

Мајданпек
SCZ. – Радна група Владе Републике Србије за надзор свих потенцијалних загађивача реке Пек и инспекцијски тим
проверили су дан пре рока (29. априла) да
ли је Рудник бакра Мајданпек испунио све
захтеве везане за елиминисање утицаја на
квалитет воде у реци. Kонстатовано је да
је Serbia Zijin Copper реализовала наложене мере за повећање ефикасности пречишћавања вода у мајданпечком руднику,
али и да компанија предузима низ других
мера са циљем да смањи утицај своје активности на животну средину и корак по
корак реши нагомилане наслеђене проблеме у овој области. Kомпанија је доби-

ла и похвалу за реализацију пројекта који
није био део наложених мера, а односи се
на повраћај 95 одсто процесних вода из
филтраже у погон флотације мајданпечког
рудника.
Радна група у чијем саставу су, поред
осталих, били помоћник министра рударства и енергетике Дејан Милијановић,
помоћник министра заштите животне
средине Дејан Фурјановић, као и рударски, водни и инспектор заштите животне
средине, уверила се том приликом да је
мајданпечки рудник учинио све за доследну реализацију наожених мера. Најпре је
детаљно била информисана о свим актив-

ностима, а онда је и на лицу места видела
учињено. Kомпанија је очистила постојеће
таложнике за прихват атмосферских вода
и изградила нове за механичко пречишћавање отпадних, замуљених вода, као и
за перионицу тешких и других возила.
Иако то није била обавеза Kомпаније, од
материјала који се деценијама таложио
очишћено је и корито реке Мали Пек, и
то у делу који није у рудничкој зони, у дужини од скоро 300 метара. Kомпанија је
прихватила и обавезу да изгради још један
додатни таложник, како је сугерисано приликом контролног надзора, а преузела је и
обавезу редовног испитивања и вођења
дневника о квалитету отпадних вода.
Помоћник министра рударства и
енергетике Дејан Милијановић изразио је
задовољство што су Zijin и Министарство
рударства и енергетике “на истом путу”,
када је реч о заштити животне средине:
- Желимо да Serbia Zijin Copper буде
пример да рударство у Србији може да
буде зелено, јер је то основни смисао напретка када је ова индустирјска грана у
питању. Не рударство по било коју цену,
већ оно које може да буде одрживо и које
мора да буде зелено и у сагласју са законима природе и законима заштите животне средине - нагласио је Милијановић.
Представници Радне групе наговестили су своје чешће присуство у овој средини и активно праћење потенцијалних
загађивача реке Пек, а све са циљем да се
постигне нулто загађење. Представници

Zijina навели су да ће стриктно спроводити наложене мере инспекцијског тима, али
и да ће континуирано радити у области заштите животне средине.

Проблеми историјског наслеђа ће,
како су обећали, бити решавани корак по
корак до коначне замисли “да воде буду
бистрије, а планине зеленије”. Радиће се
према стандардима унапређења животне
средине до “зеленог рудника” и плану да
рудник касније буде врт, а рударство зелена индустрија. У филтражи је већ пуштен
у рад систем који 95 одсто процесних вода
враћа назад у флотацију, а у области заштите животне средине обављени су и
бројни послови око пошумљавања и озелењавања рударских површина.
Г. Тончев Василић

Из Рудника бакра Мајданпек упозоравају на замућење Шашке реке

Воду мути неко други

MS矿声明Šaška河污染并非由其矿山造成

存在其它污染源

Kатегорични у тврдњама да својим радом нису допринели ни прошломесечном загађењу реке Пек, што ће се, верују, на крају и показати, из мајданпечког
рудника скрећу пажњу да су и воде Шашке реке од половине априла замућене. - Све воде из пумпне станице „Шашки поток“ одводимо у флотацијско језеро
„Ваља фундата“, тако да на том потезу воду мути неко други, каже Бранислав Томић
РБМ. – Рудник бакра Мајданпек поступа
по процедури. Све воде из пумпне станице „Шашки поток“ одводимо у флотацијско језеро „Ваља фундата“, тако да
на том потезу воду мути неко други - категоричан је руководилац Огранка РБМ
Бранислав Томић у осврту на гласине да
замућеност Шашке реке има везе са Рудником бакра Мајданпек.
У природном сливу Шашке реке рудник нема никакве активности, а од рударских објеката се у том делу налази само
пумпна станица „Шашки поток“, из које
све воде иду у флотацијско јаловиште
„Ваља фундата“. Брана „Шашки поток“ је
удаљена од воденог огледала језера, тако
да је повезивање рудника са замућењем
Шашке реке потпуно неосновано. Јер,
Шашка река тече на супротну страну у односу на реку Пек и, као притока Поречке
реке, улива се у Дунав.
- Са тим чињеницама упознали смо
и републичке инспекторе - рударског,

водопривредног и инспектора заштите
животне средине, који су крајем априла били у ванредној контроли рудника,
испитујући степен реализације и поступање по мерама које је РБМ добио за
реку Пек - каже Бранислав Томић.

У Руднику бакра Мајданпек су непријатно изненађени прозивкама које им
упућују неодговорни појединци. Спремни
су да фотографијама и снимцима са терена покажу да са замућењем реке, о којем
се говори од половине априла, немају баш
никакве везе и да кривце за то треба тражити на другој страни. Тим пре што се
баш у руднику последњих година све више
пажње поклања заштити животне средине
и највећим делом већ решава „историјско
наслеђе“ у погледу нагомиланог опасног и
другог отпада. Озелењавањем се решава
аерозагађење, а новим технолошким решењима затвара циклус употребе воде у
технолошком процесу.
- Ми радимо, али и живимо у овој
средини и желимо да будемо заштитари, а не загађивачи - истиче Бранислав
Томић. Он додаје и да чврсто верује како
ће се врло брзо показати да мартовско
загађење реке Пек није последица активности у РБМ-у, иако је у делу јавности

рудник прозван као искључиви кривац.
Томић подсећа да је једно од основних
опредељења компаније Zijin стварање
„зелених рудника“, самим тим и посебна
пажња очувању и заштити животне средине, а да је један од циљева којем и Влада
Републике Србије стреми - зелена Србија.
С. Вукашиновић
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Београдска компанија и борски Технички факултет на истом задатку наредне четири седмице

„Заштита“ тестира ниво буке, а факултет
потресе због минирања
在接下来的一个月时间里，贝尔格莱德Protection公司和波尔技术学院将共同完成一项任务

对由爆破引起的噪音和震动进行监测

Прикупљање података почело 24. маја, па ће у наредне четири седмице, свакога дана од 9 до 12 сати, београдска компанија тестирати ниво буке код
вентилационог окна најближег руднику „Јама“, док ће Технички факултет мерити сеизмичке потресе због минирања. – „Заштита“ и Технички факултет ће
резултате мерења тестирања буке и потреса објавити заједно прве седмице јуна

SZC. – Пошто је завршила инсталирање
опреме за тестирање буке и потреса због
минирања, Serbia Zijin Copper овластила је
београдску компанију „Заштита“ да спроведе тестирање нивоа буке, а Технички факултет у Бору да измери сеизмичке потре-

се због минирања код вентилационог окна
најближег руднику „Јама“. Прикупљање
података почело је 24. маја и у наредне четири седмице свакога дана, од 9 до 12 сати,
биће реализоване тест-пробе. Минирање
које ће се обавити у тим терминима биће

Kомпанија због прекомерне емисије гасова обуставила
производњу у Топионици

Петодневни ремонт
дотрајале металуршке опреме
公司因过量排放暂停冶炼厂生产

将对老旧设备进行为期5天大检修

изведено и због добијања релевантних
података за израду техничке пројектне документације борског Института за рударство и металургију.
Пре почетка минирања, свакога дана
оглашаваће се као знак упозорења три
звучна сигнала. Након тога, један звучни
сигнал ће бити знак да је минирање завршено.
Београдска „Заштита“ и борски Технички факултет резултате мерења тестирања буке и потреса објавиће заједно прве
недеље јуна.
У том периоду Kомпанија наставља да
предузима све мере за смањење потреса
и буке, па се за заптивање и апсорпцију
звука употребљавају трослојне висеће
платформе, док су на три стране канала
постављене гумене облоге отпорне на хабање. На улазу у окно користи се церада
или памучна звучна изолација и ситни песак за заптивање минских бушотина, а сам
поступак минирања прилагођава се сегментираним набојем експлозива и већим
бројем минских бушотина.

Подаци добијени ранијим тест-минирањима показују да ове мере дају добар
ефекат и да се бука смањује. До средине
маја, ниво буке и потреса тестиран је се-

Уређај за мерење сеизмичких потреса
дам пута и максимална вредност кретала
се између 60,3 и 73 децибела, а просечна је
била испод 45. Подсетимо, први резултати
мерења показали су и да би бука и потреси
од минирања могли бити потпуно елиминисани на дубини 110 метара.
Г. Тончев Василић

SZC оспособила за рад мерну станицу у Слатини код Бора

Уграђен нов анализатор за праћење
концентрације сумпор-диоксида
塞紫铜恢复Slatina村监测站

安装全新二氧化硫浓度监测仪

Вредност уређаја, са комплетном опремом, износи око два и по милиона динара. Због повишених вредности сумпор-диоксида на појединим мерним местима у Бору, Мерна станица у Слатини једна је од пет таквих станица у Бору, које су део државне
Kомпанија донела одлуку да ремонт, планиран у првој декади јуна, реализује по- мреже Агенције за заштиту животне средине, па су подаци о квалитету ваздуха доступни у реалном времену на сајту sepa.gov.rs
следње седмице маја

SZC. – Дотрајала металуршка опрема и кварови у Топионици узроковали су у другој половини маја прекомерну емисију гасова и повишене
вредности сумпор-диоксида на појединим
мерним местима у Бору. Kомпанија је због тога
одмах зауставила рад конвертора и редуковала
капацитет прераде, али је по хитном поступку
организовала и набавку свих делова за санацију кварова. Са циљем да се сачува здравље
грађана Бора и у највећој могућој мери смањи
вероватноћа даље појаве прекорачења емисије димних гасова, сачињен је план ремонта
система за топљење и производњу сумпорне
киселине, према којем је санација кварова требало да почне 1. јуна, а да до тада металуршки
агрегати раде смањеним капацитетом.
Ипак, ремонт је почео недељу дана пре
планираног термина, јер је Kомпанија донела

одлуку да производњу у Топионици
обустави 23. маја.
Сви
послови
санације трајали су
пет дана и подразумевали су замену
дела плашта електростатичког филтера, варење омотача вентилатора иза
флеш-пећи и санцију
цевовода за фугитивне и процесне гасове.
Такође, замењени су
лежајеви еколошког вентилатора иза флешпећи и филтер-вреће пречистача фугитивних
гасова, просејан катализатор у Фабрици сумпорне киселине и ремонтован систем за прање
топионичких гасова.
Поред дотрајале металуршке опреме и њених честих кварова, ваља рећи да су на појаву
прекомерне емисије гасова утицале и временске прилике које су специфичне за ово доба
године, попут ниског ваздушног притиска, нарочито у јутарњим сатима.
У циљу очувања здравља становника Бора
Kомпанија ће наставити да предузима све неопходне мере и спроводи план за побољшање
квалитета ваздуха.

SZC. – Serbia Zijin Copper купила је и
уградила нов анализатор за праћење
концентрације сумпор-диоксида у Слатини и тиме оспособила за рад аутоматску мерну станицу у овом селу код
Бора. Вредност уређаја, са комплетном
опремом, износи око два и по милиона
динара.
Мерна станица у Слатини једна је од
пет таквих станица у Бору, које су део
државне мреже Агенције за заштиту животне средине, па су подаци о квалитету
ваздуха доступни у реалном времену на
сајту сепа.гов.рс.
Грађанима Бора доступни су подаци
Г. Тончев Василић о квалитету ваздуха са три мерне стани-

це у државном власништву, које се налазе у Градском парку, код Института за
рударство и металургију и у Брезонику,
али и са још две које је у Kривељу и Слатини поставила компанија.
Г. Тончев Василић

РББ RBB
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У управљање животном средином и екологију SZC досад уложила 77,68 милиона долара

„Ново Церово“ биће први зелени
рудник у Србији
塞紫铜在环保和生态方面已投入7768万美元

NC矿将成为塞尔维亚首个绿色矿山

Иако по Уговору о стратешком партнерству са Владом Србије компанија нема одговорност за управљање проблемима које је наследила од РТБ-а Бор,
Serbia Zijin Copper ће уложити више напора и инвестиција у њихову санацију, изјавио генерални директор Jian Ximing. - У оквиру рекултивације деградираних рударских површина и санације историјског наслеђа досад засађено више од 61.300 садница, озелењено 349.000 квадратних метара и збринуто 21.024
тоне обичног и 678,3 тоне опасног отпада, рекао Qiu Weijun. – Градоначелник Бора, који је са сарадницима учествовао у озелењавању косина одлагалишта
у руднику „Ново Церово“ и са генералним директором компаније посадио прве четинаре, истакао да је овом акцијом исказана спремност свих страна за
решавање историјског наслеђа. – Показали сте велику друштвену одговорност према свима нама и радујем се што вам је екологија једна од битних фаза
развоја. Сигуран сам да ћемо сви у Бору, на примеру ваших активности, научити да рударство може да буде зелено и уз поштовање свих европских и светских стандарда, рекао Александар Миликић

Градоначелник Бора је са сарадницима учествовао у озелењавању косина
"Новог Церова"и са генералним директором SZC посадио први бели бор
НОВО ЦЕРОВО. – У управљање животном
средином и еколошку обнову Serbia Zijin
Copper досад је уложила 77,68 милиона
долара. Велики део тог новца инвестиран
је у рекултивацију деградираних рударских површина и санацију историјског
наслеђа, а по речима заменика генералног

Александар Миликић и Jian Ximing
директора SZC за безбедну производњу
Qiu Weijunа, за нешто мање од две и по године засађено је више од 61.300 садница,
озелењено 349.000 квадратних метара и
прописно збринуто 21.024 тоне обичног и
678,3 тоне опасног отпада.
-Учињени су велики напори у области заштите животне средине и целокупна еколошка ситуација данас је знатно
боља. Ојачане су и саниране бране на
флотацијским јаловиштима свих рудника и постигнути изванредни резултати
при решавању проблема са прашином,
чврстим отпадом, димним гасовима,

буком итд. У току је ојачавање старе линије одводњавања у руднику „Велики
Kривељ“, а у припреми изградња новог
система одводњавања - рекао је Weijun.
Менаџмент Serbia Zijin Copper и челници Градске управе Бора су у акцији озелењавања косина одлагалишта у руднику
„Ново Церово“, 14. маја, заједно посадили прве саднице четинара, па је то био и
директан повод за изјаве на терену о овој
теми. Први бели бор засадили су градоначелник Бора Александар Миликић и
генерални директор SZC Jian Ximing, који
је, поред осталог казао:
- Ова акција је први од многобројних корака које ћемо учинити у правцу
првог зеленог рудника у Србији, а „Ново
Церово“ ће то постати у блиској будућности. Уложићемо још више у област
заштите животне средине и израдити
средњорочни и дугорочни план производње и изградње у наредних 2 + 3 + 5
година. Такође, напорно ћемо радити и
како бисмо решили историјско наслеђе.
Иако по Уговору о стратешком партнер-

ству са Владом Србије компанија нема
одговорност за управљање проблемима
које је наследила од РТБ-а Бор, Serbia
Zijin Copper ће уложити више труда и
инвестиција у њихову санацију, ради
бољег и квалитетнијег живота у Бору и
Мајданпеку. Јер, нису само Борани сведоци наше упорности, то виде и људи у
Мајданпеку – казао је Jian Ximing.
Документ о десетогодишњем плану
развоја ће, по његовим речима, садржати област заштите животне средине, а Европске уније, подвукао је генерални директор SZC.
Градоначелник Бора истакао је да је
заједничком акцијом садње белог бора у
„Новом Церову“ исказана спремност свих
страна за решавање историјског наслеђа.
– Показали сте велику друштвену
одговорност према свима нама и радујем
се што вам је екологија једна од битних
фаза развоја. Сигуран сам да ћемо, на
Haotian Nie и Драган Илић
примеру ваших активности, сви у Бору
научити да рударство може да буде зенајвећа инвестиција биће реализована лено и уз поштовање свих европских и
у топионици. Биће изграђени еколошки
агрегати за сакупљање и пречишћавање светских стандарда. Озбиљан напредак у

димних гасова, систем за одсумпоравање,
нови конвертори и нове анодне пећи, а све
то како би квалитет ваздуха у Бору био у
потпуности побољшан. Нови инвестициони план биће сачињен по стандардима

развоју Zijina види се на сваком кораку и
сви знамо да сте у претходне две и по године инвестирали више од 700 милиона
долара у развој рударства и запослили
више од 1.200 нових радника. Допринос Zijina расту БДП-а Републике Србије је очигледан, као и виши стандард
запослених, али и „тежа“ градска каса рекао је градоначелник Бора Александар
Миликић.
Он је искористио прилику и да захвали Kомпанији, пре свих директору људских ресурса Huangu Zhaoyu за боље односе са градом.
- Бор и Zijin ће заједничким радом
бити још успешнији и верујем да ћемо не
само Србији и Европи, већ и целом свету,
показати да рударство може да буде зелено – поручио је градоначелник.
Г. Тончев Василић
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„Ново Церово“ достигло стандарде у производњи, сада их поставља у области безбедности и екологије

Раде и граде зелени рудник
NC矿已符合生产要求，目前为安环作准备

建设绿色矿山

Драган Илић: Дневно откопамо девет до 10 хиљада тона влажне руде и још око 25 до 30 хиљада тона раскривке, коју одлажемо у стари коп „Церово 1“.
Расположивост опреме је добра, раде три велика и један мали багер, као и 15-ак „tonly“ камиона. - У светлу интенције менаџмента да „Ново Церово“ буде
први зелени рудник у Србији, управник додаје да се на том „фронту“ постигло доста за веома кратко време

План је да "Ново Церово" буде зелени парк, а не зелени рудник, каже управник

НОВО ЦЕРОВО. – Рудари „Новог
Церова“ сигурни су да ће месечни
план тежак 930 хиљада тона ископина у мају остварити без већих проблема, иако су, како истичу, количине руде по том плану мало веће него
досад. Уз 670 хиљада тона јаловине
до краја маја треба откопати и 260
хиљада тона руде, а за 22 дана маја
дато је 183.865 тона.
-Руду дајемо са коте 490, али смо
отворили и наредну, 480. Експлоатација на горњој „тераси“ је при
крају, па је и просечни средњи садржај бакра сада тамо нешто нижи.
Да бисмо га задржали на око 0,5 одсто, „ушли“ смо и у коту 480. Дневно откопамо девет до 10 хиљада
тона влажне руде и још око 25 до 30
хиљада тона раскривке, коју одлажемо у стари коп „Церово 1“. Расположивост опреме је добра, раде
три велика и један мали багер, као
и 15-ак „tonly“ камиона, па с коповске стране сигурно неће бити проблема да до краја маја остваримо
месечни план производње – каже
управник „Новог Церова“ Драган
Илић.

До тада треба дати и 1.091 тону
бакра у руди, а до 22. маја реализација је већ била 76,3 одсто.
- Јаловину скидамо са коте 550.
где су, по актуелном пројекту који
подразумева откопавање 15 милиона тона руде и још толико јаловине,

Косине старог оксидног планира с леве стране пута ка руднику морају да буду
ублажене пре рекултивације

поновно измештање далековода.
Границе „Новог Церова“ по кинеском пројекту подразумевају проширење лежишта и двоструко веће
ископине, односно откопавање 30
милиона тона руде и 30 милиона
тона јаловине. Да би се то десило,

лежишту, али и фабрици млевења и
дробљења, радионици и новој управној згради, дочекаће вас мали борови
на великој травнатој површини. Са
леве стране тог пута видећете радове. Kосине старог оксидног планира
ублажава и дотерује вешти рукова-

лац багера Lin Jianfeng. Руководство
„Новог Церова“ изузетно цени овог
оператера који је, по њиховим речима, у руднику од „прве кашике“
јаловине. Помагао је, кажу, од самог
почетка, али је и новим радницима
Све "под конац"
делио савете за правилно управљање
мора најпре да се уради и одобри механизацијом.
крајње границе површинског копа. пројекат проширења, али и да се
Међутим, план је да досегнемо и поново помери далеководна мрежа
границе које су предвиђене кине- и стубови који су крајем прошле
ским пројектом, а оне захтевају године привремено измештени –
наводи Илић.
У светлу интенције менаџмента
да „Ново Церово“ буде први зелени
рудник у Србији, управник додаје да
се на том „фронту“ постигло доста
за веома кратко време.
Lin Jianfeng
- Стандарде у производњи смо
већ достигли. Сада желимо не да
достигнемо, већ да поставимо
Lin Jianfeng је и 25. маја багером
стандарде у области безбедности дотеривао углове косина, а на деои екологије. Желимо да други уче ници коју је већ дотерао „под конац“
од нас и план је да „Ново Церово“ сипан је креч. То је фаза која претхобуде зелени парк, а не зелени руд- ди рекултивацији деградиране поврник – подвлачи управник.
шине, односно насипавању хумуса и
Ако пођете у рудник „Ново Це- сетви траве.
Рекултивација деградираног земљишта у првој фази подразумева насипавање
рово“, са десне стране пространог
креча, па тек онда хумуса
Г. Тончев Василић
пута који од рудничке капије води ка
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Мајданпечки рудари и флотери у мају нису остварили планску производњу

Влажна руда и Фаза 1 умањиле учинке
马矿未完成五月份生产计划

湿矿及废石破碎影响生产
Мајска производња показала да се производни план не може остварити без рада Фазе 1 пуним капацитетом. – Флотерима муке задавала влажна руда,
тешка за транспорт, дробљење и прераду. - За 25 мајских дана произведено је 1.350 тона концентрата одличног квалитета, што је око 82 одсто планског
задатка. На злату је проценат реализације 105,42 а на сребру 76,42 одсто

РБМ. – Производња у Руднику бакра
Мајданпек маја је, на жалост, мања од
планом зацртане - рекао је Бранислав
Томић, руководилац Огранка РБМ. Он је
навео да је за 25 дана маја остварено више
од три милиона тона укупних ископина,
што је 94 одсто плана, при чему је индекс
остварења на раскривци 95, а на руди око
89 одсто. Флотација је прерадила све испоручене количине руде, али је то само 82
одсто плана. У комбинацији са нешто нижим садржајем метала, упркос одличном
искоришћењу, то није довољно за остварење планиране количине бакра у концентрату. За 25 мајских дана произведено је
1.350 тона концентрата одличног квалитета, што је око 82 одсто планског задатка. На злату је проценат остварења 105,42

а на сребру 76,42
процента. Томић
објашњава да је
подбачају “кумовала” влажна руда,
али премештање
тракастог транспортера 2506, због
чега је смањен учинак на Фази I.
Заменик руководиоца Површинског копа РБМ за
производњу Горан
Репеђић појашњава да је почетак месеца обележио вишедневни застој на Фази
I због померања тракастог транспортера
2506, а тај посао, иако изведен у рекордном року, није могао да се не одрази на
производњу. - Померање транспортера
је морало да се обави јер су застоји због
померања одлагача били баш учестали.
Појављивали су се на неколико сати, па
су тешка возила сваки час усмеравана на
спољна јаловишта. Осим тога, имали смо
и застој због редуктора на другом тракастом транспортеру 2504. Све то условило
је подбачај на јаловини а и на укупним
ископинама јер, иако су проблеми решени, Фаза I радила је смањеним капацитетом више дана. Половином месеца то
се одразило и на расположивост тешких

возила, која су усмеравана на спољна јаловишта, прелазила дуже и захтевније
релације, па је чешће долазило до кварова. Ситуација се поправила када је Фаза
прорадила пуним капацитетом, тако да
смо опет могли да рачунамо на 24-25 возила и три нова у раду, што је већ било
одговарајуће – рекао нам је Репеђић.
Он још наводи да је све то учинило
остварење плана готово немогућим, али
да се последњих дана маја радило све да
се остварење приближи планском захтеву.
Kаже да је било тешкоћа и са рударском
опремом: - У мају смо имали планирани
ремонт на багеру ПЦ 2, а на ПЦ 3 четвородневни застој због цурења уља. Проблем је отклоњен, потрошња уља смањена, а подигнута је и безбедност машине.
Поред тога, недостају нам бушалице за
велики број утоварних машина којима
располажемо. Бушалица “епирок 2” се
ремонтује (мења се доњи строј), а друге
често имају ситне кварове који се морају
отклонити.
Репеђић каже и да је доста проблема
било са утоваром руде будући да се копа
са најниже етаже 130, а њена велика влажност представља проблем и за производњу
и капацитет рудног дробљења. Ту се решење види на источној страни копа “Јужни ревир”, где би багер ПЦ 1 требало да
стигне до сувље руде која ће додуше бити
сиромашнијег састава, али ће моћи да се

меша са оном која се откопава са најнижих
етажа.
Да су проблеми са квалитетом испоручиване руде били велики потврђује
и заменик руководиоца Огранка РБМ и
главни инжењер Флотације Јелена Ђурић.
- Имали смо веома добру производњу у
првој половини месеца, али су у другој
почели велики проблеми због изузетно
влажне руде, која је веома неповољна за
дробљење и транспорт. Надовезали су се
нижи садржај и испорука недовољних
количина руде, због чега је флотацијски
бункер углавном био празан, а ниво прераде смањен.
Јелена Ђурић додаје да је проблема
било и у самој у флотацији са VI секцијом
око које се није довољно и на прави начин
водило рачуна, због чега су одговорне лособе санкционисане: - Искрено се надам
да се то неће поновити. Јер, истина је да
је у питању изузетно стара опрема, али се
у ишчекивању почетка рада нове флотације морамо максимално мобилисати и
стару опрему држати у исправном стању.
Нема места опуштању ни у једном сектору производње.
С. Вукашиновић

Нови подвиг запослених на мајданпчеком транспортном систему

Тракасти транспортер померен у рекордном року
马矿运输系统员工业绩显著

提前完成皮带运输机移机工作

РБМ. – Захваљујући благовремено и квалитетно обављеној припреми терена запослени на транспортном систему у Руднику
бакра Мајданпек успели су да за рекордна
четири дана помере комплетан тракасти
транспортер 2506, који је „жила је куцавица“ система за одлагање јаловине, али
и производње на Површинском копу. Померање транспортера је периодичан посао
који мора да се обавља на сваких неколико
месеци да би транспортни систем функционисао несметано. Овога пута на „дневни
ред“ је стигао брже него раније.
- На једној страни имали смо већу
производњу, а на другој тешкоће са рас-

положивошћу булдозера. Дошло је
до “закипаности”
јаловишта, па је
транспортер требало
померити.
Јер, производња
је већ прекидана
честим померањем
стакера са позиције на позицију,
па смо закључили
да је сврсисходније
да припремимо терен и да на извесно време булдозер
са површинског
копа преусмеримо на јаловиште „Ујевац“ како бисмо померили транспортер
и обезбедили континуитет у раскривању
- објаснио је заменик руководиоца Огранка РБМ Небојша Стојановић.
Он је истакао да је померање тракастог транспортера 2506 захтеван посао
који обично потраје пет до шест дана, а да
је овога пута све обављено за само четири
дана.
-Погодовале су нам временске прилике, а имали смо и локацију на којој смо
могли да стационирамо стакер и раније
започнемо производњу. Остатак тра-

ке је изнивелисан уз подешавање шина
за кретање претоварних колица након
стартовања производње, тако да преостали послови нису утицали на наставак
производње – казао је Стојановић.
Идеју да се посао обави на тај начин
осмислили су руководилац огранка РБМ
Бранислав Томић, Небојша Стојановић
и руководилац одржавања ТС Фаза 1 Милош Поповић, а реализовали је радници

машинског одржавања транспортног система.
-Период застоја у фунционисању
Фазе И искоришћен је за замену траке
2507, која се налази на стакеру и чија је
функција да јаловину са претоварних колица транспортује до јаловишта. Она је
већ била у фази која је захтевала промену, а у оваквим околностима лакше се и
мења. Њена замена и спајање у редовним
условима захтева три смене – истакао је
наш саговорник.
Пословима су „на руку“ ишле и повољне временске прилике. Терен није био
расквашен, као приликом неких претходних померања, када се требало изборити и са тим што је приликом повлачења
транспортер упадао и заглављивао се у
терен. Реализаторима овог посла је на располагању била сва потребна механизација.
Булдозер, утоваривач и грејдери су добро
припремили терен, цевополагач је био у
функцији, тако да је расположивост опреме била на захтеваном нивоу, а уз залагање
и умешност свих учесника у овом послу
резултат није изостао.
С. Вукашиновић

Колектив

TIR ТИР
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Топионица раније почела планску санацију металуршких агрегата

Екологија убрзала ремонт
熔炼厂提前停产检修

因环保问题提前大检修

Б. Тодоровић: Некомплетна а дотрајала опрема из 2015. године и неповољне временске прилике утицале на појаву прекомерне емисије сумпор-диоксида. -Током
шестодневног застоја обављени бројни послови, како би сва постројења у бољем стању наставила производњу. – Очекивана производња катода је 6.200 тона

ТИР. – Мајски учинак у топионичкој производњи Serbia Zijin Copper умањен је шестодневним планским застојем, односно
ремонтом у који се ушло раније како би се
зауставила повећана емисија сумпор-диоксида из металуршких агрегата. Период током
којег се није производило искоришћен је за
отклањање свих недостатака на дотрајалој,
некомплетној металуршкој опреми.
- Због незавршеног пројекта топионице, учесталих кварова и неповољних
временских прилика у погледу ниског
ваздушног притиска, током последње две
недеље маја дошло је до повећане емисије
сумпор-диоксида на појединим мерним местима у граду, због чега је Топионица најпре
радила смањеним капацитетом, а потом је у
недељу, 23. маја, њен рад заустављен. Морам
да кажем да доказивање параметара рада
новог постројења није извршено никада и
да због тога повремено долази до повећане емисије сумпор-диоксида. Да бисмо то
предупредили, почели смо санацију појединих топионичких агрегата. На бедингу
је то ремонт северног и јужног реклајмера,
провера свих транспортних трака до сушача, али и провера парног сушача, уз замену
оштећених делова. У плану је и провера

система за шаржирање у флеш-пећи,
замена и ремонт
централног горионика, провера свих
горионика за ложење флеш-пећи,
замена оштећених
делова на котлу
отпадне
топлоте,
санација
електродног система у
електростатичком
филтеру и санација
плашта
електростатичког филтера,
те ремонт главног
вентилатора за вучу
гасоива из правца
флеш-пећи до Фабрике сумпорне киселине, ремонт конвертора (димохватача на
конвертору број 3) и почетак ремонта на
конвертору број 4. Ту су и санација машине за ливење анодног бакра, провера свих
елемената на скруберу у области 7100 и
7200, чишћење и прање мокрог филтера у
Фабрици сумпорне киселине, просејавање
катализатора из контактног котла и провера свих ситних елемената – каже заменик руководиоца Огранка ТИР Бобан Тодоровић.
Он подвлачи да је током ових радова на
првом месту безбедност. Јер, у ТИР-у се у мају
није догодила ниједна повреда, нити инцидент, па би тренд повољних резултата у области безбедности радника и заштите здравља
на раду требало наставити. Све ремонтне
радове изводе службе одржавања Топионице - машинска, електро и ватростална, са
укупно 120 радника. Биће упослен и комплетан технолошки део из Топионице и ФСK на
чишћењу и припреми агрегата за старт након
обављеног посла. Од “трећих лица” присутни
су запослени у “Харена” и “ГраппС” из Смедерева, као и две кинеске компаније које су
ангажоване као подизвођачи. Тодоровић наглашава да је планиран рок за завршетак свих

радова шест дана, после чега ће у топионици
бити настављена производња.
Говорећи у наставку о производњи,
он истиче да је за 24 дана маја ТИР-у испоручено укупно 10.466 тона концентрата из
кривељске флотације, односно 2.349 тона
метала, при чему је просечан садржај бакра у
концентрату био 22,45. Примљено је и 5.876
тона концентрата из флотације у Мајданпеку,
са просечним садржајем 21,93 одсто (1.290
тона метала), тако да је из домаћих рудника
укупно стигло на прераду 16.345 тона концентрата, са 3.639 тона метала. Такође, обезбеђено је 11.856 тона увозног концентрата
са 1.902 тоне метала, а примљено је и 4.400
тона концентрата шљаке, односно 1.540 тона
метала. - ТИР је укупно добио 28.203 тоне
концентрата са просечним садржајем 19,70
одсто, или 5.540 тона метала. За 23 дана
маја, колико је у ТИР-у трајала производња
пре почетка планираног застоја, прерађено
је 24.424 тоне суве шарже, којом је обухваћено и 1.626 тона концентрата шљаке.
Преко флеш-пећи прерађено је и 667 тона
хладног материјала. Средњи садржај бакра
у прерађеној шаржи био 22,35 процената, квалитет бакра у бакренцу 58 одсто, а
садржај бакра у шљаци флеш-пећи 1,85%.
Временско искоришћење Топионице за
23 дана маја било је 81 проценат. У раду су
били конвертори број 3 и 4, који су обавили
52 конверторске операције. Претопили су
2.140 тона хладног материјала, а конвертор
број 3 прерадио је и 1.224 тоне хладног бакра, док је конвертор број 4 прерадио 1.400
тона. У том периоду створено је 1.780 тона
хладног материјала. С обзиром на то да је
количина претопљеног хладног материјала
за 360 тона већа од створеног, може да се
каже да је одељење конвертора радило добро. У раду су биле анодне пећи број 2 и 3
и произведено је 5.921 тона анодног бакра
– навео је Тодоровић.
Фабрика сумпорне киселине је, како каже
заменик руководиоца огранка ТИР, радила
добро, са изузетком контактног котла у којем

је због смањене проточности дошло до раста
притиска по етажама. Због тога је током ремонта просејан катализатор из прве и треће
етаже котла. За 22 дана маја произведено је
око 19 хиљада тона сумпорне киселине.
У Електролизи се радило стабилно, па је
25. маја у раду било 640 ћелија. На залихама је
било 104 тоне ретура и још 2.362 тоне анодног
бакра. У Електролизу је у просеку дневно
улазило око 250 тона анода, па је производња
катодног бакра износила 4.731 тону. До краја
маја очекује се око 6.200 тона катодног бакра.
У Златари је 22. маја почела нова кампања
производње злата. Иначе, за 23 дана прерађено је 14 хиљада тона муља, а произведено 62
килограма злата.

Транспорт ТИР-а ради добро упркос
старој и дотрајалој опреми у железничком
транспорту. Главна активност била је превоз
концентрата из флотација у власништву SZC
у Топионицу, а радило се и на снабдевању
РББ-а кречњаком из “Заграђа” и другим репроматеријалима.
Погон старе енергане је укључен због
снабдевања ћелија у Електролизи топлотном
енергијом. Ниво воде у Борском језеру је на
задовољавајућем нивоу, али Тодоровић подсећа да је технолошка вода ресурс који мора
да се поштује и због тога упућује апел за рационално коришћење.
С. Вукашиновић

Унапређење производног процеса у Електролизи упркос дотрајалој опреми

Решења за бољи квалитет катодног бакра
电解厂克服设备老旧问题提高生产

找到生产高质量阴极铜解决方案

Стручњаци сагледали три могућа решења за побољшање квалитета катодног бакра, а биће примењено оно које даје свеукупно боље резултате, при чему је
висина трошкова посебно важан аспект

ЕЛЕKТРОЛИЗА. – У борској Електролизи
бакра, радној јединици ТИР-а која са старом
и дотрајалом опремом успешно остварује постављене задатке, стручњаци већ дуго спроводе активности које унапређују производни

процес,
подижу
квалитет производа,
повећавају
искоришћења и смањују
трошкове.
Последњих
дана
електролизери
су
посебно ангажовани
на тражењу нових
начина за побољшање процеса производње катодног
бакра и унапређење
поступка електролизе, са циљем да
се дође до квалитетнијег катодног
бакра, али и да се постигну свеукупно бољи
производни резултати.
-На иницијативу кинеског стручњака
задуженог за рад Електролизе Yu Daominga,
средином маја анализирано је стање систе-

ма за циркулацију процесног електролита
у производним ћелијама Електролизе и
констатовано да систем нема уједначену брзину циркулације у свим деловима.
Наиме, од скоро 700 производних ћелија у
раду, установљено је да је у појединим ћелијама брзина протока нижа од потребне,
док се електролит у неким другим ћелијама
креће брже и да би требало осмислити начин да се проток уједначи у свим ћелијама
- објашњава руководилац фабрике Електролиза у Огранку ТИР Љубиша Стаменковић,
не пропуштајући да подсети да је и сам погон
времешан, будући да је у функцији више од
50 година.
Стручни тим Електролизе, на челу са
Yu Daomingom, анализирао је овај проблем
и могуће начине за његово решавање. Kао
резултат тога дошло се до три потенцијална решања, од којих је један дао кинески
стручњак, а још два предлога потекла су од
стручних људи Електролизе.

-У погодном тренутку приступиће се
реализацији ових идеја и након окончања
тих, условно речено, експеримената “уживо” биће анализирани добијени резултати.
На основу њих закључићемо које од понуђених решења даје најбоље резултате за
овај проблем. Посебно, имајући у виду и
висину трошкова као веома битан фактор
за каснију његову евентуалну примену - додаје Стаменковић.
Припреме за реализацију овог посла
већ су почеле набавком неких елемената и
прављењем плана за реализацију. Све активности треба уклопити у постојеће које Служби одржавања у Електролизи не дозвољавају
да предахне, јер је план да и ове захвате обаве
сопственим снагама, уосталом као и највећи
део других послова у овом погону ТИР-а.
С. Вукашиновић
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Прича Колектива

Представа Стојана Качара
KOLEKTIV 生态环境: Stojan Kačar的表演

Илустрација: Игор Крстић

У лето 1961. године талас принова у Фудбалском клубу Бор стигао
је до броја шест. Толико новајлија
видело је себе у саставу борског зонаша, али су касније само Смедеревац
Стојан Качар (1940–2005) и Неготинац Никола Мрвош били у прилици
да се фотографишу у оквиру стартне једанаесторице. Велико ојачање
остварено је за командним пултом:
из Неготина је дошао Абдулах Гегић, фудбалски експериментатор, и
тренер у успону. За само пет година,
преко Ниша и Сарајева стићи ће до
командне клупе шампиона државе и
Партизанове фудбалере постројити,
наспрам Реала из Мадрида, у финалу
Купа шампиона Европе.
На једном од првих тренинга
фудбалера Бора саиграч је центрирао снажно по земљи, Качар у нападу
био је „кратак“. Јавио се друг из истог
тима: „Мало нежније набацуј, прејако
је то за усташу“.
Неукусна алузија на Стојаново презиме, с којим се овде није имало
искуства, погодила је на најрањивије
место. Качареви су презиме понели
из Качарева са Кордуна. Стојан се
родио у Славонском Броду где чување
српских корена није било једноставно,
још мање лако. Лик оца Душана знао
је само из маште, сачинио га је од казивања мајке и сестара. Сутрадан је
био један од путника у аутобусу за
Смедерево. На аутобуским станицама „види“ железничку станицу у Новској, 1944.
Тамо се његов отац затекао,
заједно с четворицом Хрвата, у возу
за Загреб, где су нашли посао. Када су
видели мноштво војника, пријатељи
му саветују да бежи. Одбија и убрзо
долази патрола. Траже објаве.

Усташки командант гласно се
запрепашћује: „Зар је могућe да у Независној Држави Хрватској још увек
има Душана?! Узми ствари, идеш с
нама!“
Покушај пријатеља да га заштите донео је још енергичније, непоговорно:
„Душан иде с нама! Ви се смирите да му не правите друштво!“
Душан је присебан, а добро зна
шта ово значи и да се из Јасеновца
само стражари живи враћају својим
кућама. Док га одводе, преноси завет другарима да обавесте породицу. Шаље им поздраве, истовремено
се и од њих опрашта. Наслућује, и
сa животом. Породица и пријатељи
предузели су шта им је у моћи. Прeко
Немаца покушали су да га спасу.
Окаснело, поред имена Душана Качара већ је стајао криж.
Мајка
је морала да надничари како би могла
да прехрани малог Стојана и две сестрице. Астрономски богат таленат
за фудбал принуђен је да скрајне, породичне прилике упутиле су Стојана на адресу војног позива. Уписао је
Машинску академију у Пули. Што је
више упознавао војску, све је мање налазио своје место у њој. Нарастало
је сазнање да покушај неутралисања
егзистенцијалне неизвесности путем
потчињавања униформисаним ауторитетима, у његовом случају, није
успео. У то време постојала је обавеза да породица надокнади трошкове,
уколико академац одустане од даљег
школовања. Уман и сналажљив нашао
се пред самозадатком наласка пријатељског разлаза. Почео је с маштовитим интерпретацијама неуобичајених понашања. У пар корака стигао
је до психијатра на клиници у Љубља-

ни. Искусном професору изгледали су
неусаглашени сви симптоми:
„Момак, да будемо искрени, а ја
обећавам да због тога нећеш бити разочаран, шта је у питању?“
Качар је прихватио понуду:
„Докторе, када бисте могли да завирите у моју главу, видели бисте само
фудбал и зелени терен. Тамо нема
места за палубе, бродове, пучине или
подморнице“.
Професор је добио потврду
својих наслућивања. Потписaо је налаз у једној реченици: „Нормалан за
нормалан живот, није за војску.“
Када је стасао за фудбал, мајка
је продала кућу и кренула за ангажманом сина. Смедерево је добило
још четири становника. Сада, након
потписаног уговора, из Бора, опет се
враћао на обале Дунава.
Тренеру Гегићу није се испуштао
драгуљ. Одредио је трочлану делегацију која путује за Смедерево. „Задатак је један: ваш задатак није да
разговарате с Качаром, то можете
одавде, телефоном. Ваш задатак је да
се вратите заједно с Качаром. Успут
размишљајте како ћете спровести
оно што се од вас очекује“.
Задатак је извршен. Стојан
Качар брзо добија на значају у оквиру састава екипе Бора. Две године
касније (1963) након мајсторице с
титовоужичком Слободом у Београду, екипа Бора постаје друголигаш.
Сутрадан, на Трећем километру, код
потока (данашња бензинска пумпа)
Борани пресрећу аутобус с фудбалерима. До Хотела „Србија“ Качар и
још неколико фудбалера „путују“ на
раменима навијача.
Новајлије у Другој лиги надмашују најоптимистичнија очекивања:
на крају прве друголигашке сезоне летују на другом месту!
Наредне такмичарске сезоне
тешкоће у клубу су бројне, екипа је у
орбити из које се регрутују путници у
нижи ранг такмичења. Тим гостује да
разноси бодове, закључују шаљивџије.
Качар је оперисао менискус, потребно
је време да буде онај стари. На утакмици против Будућности из Титограда улази у игру са клупе. Бор је у
том тренутку водио са 2:0, а утакмица је завршена нерешеним исходом.
Новинар локалног листа поставља
питање зашто је морао да улази у
игру јер се „тим који побеђује не мења“.
На наредном гостовању замењен је на полувремену. Он, Стојан
Качар, кога су нишке Народне новине
рангирале на петом месту најбољих
спортиста источне Србије. Тек му је

двадесет пет година, прерано су почели да га отписују. Мешавина мотива
препунила му је батерије.
Следећа утакмица с фаворитом за првака, екипом зрењанинског
Пролетера изгледна је прилика за истицање. Шеф њихове одбране је Рус,
најбоља „петица“ „истока“. Качар је
обдареност, увежбаност и кондициону спремност спојио у једно. Тренирао је жустро, више него икад. На дан
утакмице освануло је сунчано априлско јутро те 1965. Наступају екипе
два кандидата: за улазак у Прву лигу
и за испадање у нижи ранг. Зрењанинци су се први радовали, већ у шестом
минуту Пантелић, лева полутка, показао је да има динамит у ногама: са
више од 25 метара послао је пројектил у саме рашље гола Борана.
Само шест минута трајале су
бриге гостију како да сачувају пред–
ност. Качар је испред противничког
шеснаестерца примио лопту, редом
дриблинзима избацио из игре тројицу
играча одбране а потом послужио саиграча Илију Митића на седам метара од гола Пролетера. Овај је испунио
очекивања, послао је лопту у мрежу.
На почетку другог полувремена,
Качар који је већ узроковао бројне непријатности ривалској екипи узима
лопту и дрибла у низу тројицу играча,
од којих је један командант Рус. От–
ворен му је пут ка голу, али он стаје на
лопту. Потезима шаке показује Русу
да се придигне и место између своје
позиције и гола. Овај устаје, заузима
положај, Качар га дрибла и креће ка
голу. Остали играчи стоје као уземљени. Око тачке за једанаестерац
успорава – чека да осети задах свог
чувара на леђима. Онда креће удесно, гради лопту, Рус га руши, судија
показује на белу тачку. Качар устаје
и мада постоје разлози да играч над
којим је начињен прекршај не изводи
једанаестерац, узима лопту. Ставља
до знања да се ова утакмица игра по
његовим правилима.
Шутира лагано, тек толико да
лопта уђе у гол.
Остала је пожутела фотографија: Одри, голман Пролетера, клечи
на левом колену и погледом прати
лопту која улази у мрежу која покрива његов десни угао гола. На крају је
било пет према један за борску екипу
захваљујући рапсодији једног играча.
Никада раније, а ни касније, на стадиону крај пирита није виђена таква
надмоћ спортисте у односу на своје
ривале на терену.
Јован Г. Стојадиновић
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Потврђена репрезентативност Самосталног синдиката РБМ-а

Расте чланство мајданпечких “самосталаца”
RBM独立工会确立其代表

马伊丹佩克市“独立公会”成员不断增加
Одбор за утврђивање репрезентативности, при Сектору за запошљавање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 12. маја донео
Решење о потврђивању репрезентативности Синдикалне организације синдиката металаца Србије - Самосталног синдиката Рудника бакра Мајданпек. Једина синдикална организација у систему SZC, регистрована у оквиру групе металаца и у општини Мајданпек, броји више од 900 чланова
РБМ. – Одбор за утврђивање репрезентативности при Сектору за
запошљавање Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, донео је 12. маја Решење
о потврђивању репрезентативност
Синдикалне организације синдиката металаца Србије - Самосталног
синдиката Рудника бакра Мајданпек.
Решење је прослеђено институцијама
компаније SZC, па у овом сидникату
очекују да се врло брзо укључе у актуелне преговоре о Kолективном уговору, који се већ одвијају.
- С обзиром на то да смо не само
потписници, него и активни учесници у изради претходног Kолективног уговора, а самим тим и добро упућени “у материју”, надамо се
да ћемо својим учешћем допринети

остаривању интереса свих запослених у Бору и Мајданпеку - каже
председник Самосталног синдиката
Рудника бакра Мајданпек Горан Антић. Додаје да синдикална организација којом председава има више од
900 чланова и да је у тренутку подношења документације одбору ресорног министарства тај број био мањи,
односно да је тада синдикат имао 782
члана.
Антић истиче да је овај синдикат
организован и регистрован у оквиру
групе металаца, што није случај ни са
једним другим синдикатом у систему
SZC. Са Самосталним синдикатом
РББ-а су, каже, раније имали сарадњу,
која након промене руководства синдиката није обновљена, па се нада да
ће време које долази ујединити све

У Руднику бакра Мајданпек и даље актуелно ново
запошљавање

синдикалне организације ради остварења заједничког циља - побољшања
материјалног и социјалног положаја
свих запослених у компанији, али
и повољнији утицај на окружење у
Бору и Мајданпеку. - Субјекти попут
РБМ-а у Мајданпеку и Топионице
у Бору морају водити рачуна и о
утицају производње на живот становништва и животну средину, па
се надамо да ће бити успостављен
прави однос са пословодством SZC,
те да ће се остварити оно што је кроз
уговоре и обећања наговештавано
- већа пажња животној средини и
већа брига не само за запослене, већ
и за друге становнике поменутих
градова.
С. Вукашиновић

У Самачком хотелу, у центру Мајданпека,
избио је пожар

Млади радо
иду у рударе

Изгорела соба, нема
повређених

MS矿仍存在大量就业机会

马伊丹佩克市中心Samački小公寓发生火灾

年轻人争做矿工

РБМ. – Веће групе младих људи испред зграде Дирекције Рудника бакра у
Мајданпеку, видљиве готово сваког дана
и током маја, препознатлљив су знак да
Serbia Zijin Copper за рад у Огранку РБМ
опет запошљава раднике. На последње
огласе су се за 40-так радних места
пријавила чак 274 кандидата!
- Након оглашавања потребе за
диспечерима, механичарима одржавања, машинбраварима, радницима
на јаловишту и циклонима, електричарима и електровинклерима, у мају су
обављени разговори са пријављеним
кандидатима - каже помоћник руководиоца Сектора за људске ресурсе у
Огранку РБМ Наташа Митић. Од ње
смо сазнали и да је конкурс био отворен

и за бравара-вариоца, металоглодача,
аутомеханичара, дипломираног машинског инжењера и машинског техничара.
- Serbia Zijin Copper је, у складу са
плановима, наставила да запошљава
раднике и ове године. Добро би било
да приликом опредељивања за будућа
занимања то имају у виду млади људи,
јер је међу пријављенима последњих
година изузетно велики број оних који
су се школовали за друге послове и занимања - подсећа руководилац Огранка
РБМ. Бранислав Томић.
Априла је на евиденцији Националне службе запошљавања у општини
Мајданпек било 1.828 лица, међу којима
више од хиљаду жена.
С. Вукашиновић

房屋烧毁但无人伤亡

Пожар је избио у соби у штићеника Центра за социјални рад, који је због лечења већ дуже време одсутан из Мајданпека

МАЈДАНПЕK. – Првомајску ноћ у
Мајданпеку ове године многи ће запамтити по пожару који је у Новом самачком хотелу, у власништву Serbia Zijin
Copper избио нешто пре поноћи и у којем
је у потпуности изгорела соба на другом
спрату. Њен корисник је штићеник Центра за социјални рад, који је због лечења
већ дуже време одсутан из Мајданпека.
Приметивши ватру, станари самачког хотела алармирали су Ватрогасну
јединицу у Мајданпеку која је одмах реаговала и релативно брзо угасила пожар,
упркос неприступачности саме локације
и околностима које је додатно отежавао
велики и густ дим. На месту интервенције врло брзо нашли су се и припадници мајданпечке полиције и Службе хитне
медицинске помоћи Дома здравља “Др
Верољуб Цакић”. Повређених на срећу

није било, али ће
околности
под
којима је дошло до
пожара морати да
рсветли истрага.
У последњих
годину и по дана
ово је трећи пожар
у стамбеним објектима града под
Старицом. Претходна два догодила
су се у јануару прошле и јануару ове године, када је једно лице изгубило живот.
С. В.
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Колектив

У Мајданпеку одржана трибина о значају
имунизације

Горица Тончев Василић

Kина успешно спустила свемирску летелицу на Марс
商业科技新闻: 中国探测器在火星成功登陆

Вакцина тренутно најбоља
заштита
马伊丹佩克市举办疫苗重要性专题讨论会

疫苗是目前最好的防护

Лендер на коме се налази мали теледириговани робот Џуронг слетео је на Марс,
јавила је у суботу, 15. маја, јавна телевизија CCTV и додала да је сигнал примљен
на Земљи. Спуштање на црвену планету је
посебно компликовано и бројне европске,
совјетске и америчке мисије су у прошлости биле неуспешне. Светске агенције пренеле су да овај подухват представља велики успех за свемирски програм Пекинга
Ровер Џуронг тежак више од 200 килограма опремљен је са четири соларна панела
за електрично напајање и треба да буде у функцији три мемсеца. Он такође има камере, радар и ласер који ће му омогућити да проучава околину и анализира састав
марсовских стена. Име Џуронг изабрано је после онлајн анкете и односи се на Бога
ватре из кинеске митологије. Та симболика оправдана је кинеским називом за Марс
„houksing“ што буквално значи „ватрена планета“.
Летелица се спустила на део црвене планете назван „Utopia planitia“, што је велика равница на северној половини Марса. Kина је већ покушала да пошаље сонду на
Марс 2011. године у заједничкој мисији са Русијом, али је покушај пропао и Пекинг је
одлучио да настави свој свемирски програм самостално. Ово је био први независни
покушај Kине да летелицу спусти на Марс.
Директор руске свемирске агенције „Роскосмос“ Дмитриј Рогозин честитао
је Kини на свом налогу на Телеграму и написао да је успешно слетање на површину
Марса велики успех за фундаментални програм Kине за истраживање у свемиру. „Роскосмос“ поздравља оживљавање истраживања планета сунчевог система којима
се баве водеће свемирске силе. Успешно слетање кинеског свемирског брода на површину Марса представља велики успех за програм Народне Републике Kине за истраживање у свемиру“, навео је Рогозин. Нагласио је притом да је за следећу годину
планирана руско-европска мисија на Марс под називом „Егзо Марс“.
Kинеска сонда лансирана је 23. јула прошле године, а у орбиту Марса ушла је у
фебруару.
Извор: Радио Слободна Европа

IZ STAROG ALBUMA

Вакцина нас у преко 90 одсто случајева може заштити од тешких облика
COVID-19 вируса, оних који захтевају хоспитализацију, каже др Душан Попадић. - Професор сугерише трудницама, хроничним болесницима и онима који
су прележали корону да се вакцинишу што пре и да се око евентуалних недоумица консултују са својим лекарима. - Почетак производње вакцина у Србији
је од изузетног значаја за успех у борби са вирусом, чуло се на трибини
МАЈДАНПЕK. - У намери да поспеше
имунизацију која се на подручју општине
Мајданпек одвија солидно, надлежни Дома
здравља „Др Верољуб Цакић“, уз помоћ локалне заједнице, организовали су за грађане трибину на којој је говорио професор
др Душан Попадић, са катедре за имунологију Медицинског факултета у Београду.
Трибина је представљала прилику да се и
запослени у Руднику бакра Мајданпек „из
прве и праве руке“ информишу о недоумицама везаним за вакцину и процес вакциПроф. др Душан Попадић
нације.
У општини Мајданпек је до краја априла
било вакцинисано више од 6.300 људи, што је према “активним” картонима у тамошњем Дому здравља скоро половина укупног броја пунолетних становника. Међу њима
је веома мали број запослених у SZC, јер се за овај вид заштите до тада определило тек
80-ак радника РБМ-а.
-За стицање колективног имунитета потребно је да се вакцинише 95 одсто популације.
Притом, деца и млади до 18 година нису предвиђени за имунизацију, а око 10 одсто становништва је у иностранству - рекао је, поред осталог, професор Попадић. Он је додао
и да су све вакцине добре и проверене, те да овај вид заштите у интересу сопственог и
здравља других људи треба спровести што пре. – Треба имати на уму и да је много људи

Дан младости, 25. мај
翻阅旧相册：5月25日青年节

Дан младости био је празник у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији
(СФРЈ), који се обележавао 25. маја, а прослављао се од 1945. до 1988. године. Празник је био
повезан са датумом рођења доживотног председника СФРЈ Јосипа Броза Тита и првих година
обележавао се само као његов рођендан. На Титову иницијативу овај дан је 1957. године постао
Дан младости. Главни симбол овог празника била је Штафета младости, а централна манифестација – слет младости увек је организована на стадиону ЈНА у Београду.
За носиоце Штафете младости бирани су „узорни омладинци“, односно најбољи ученици
и студенти, млади радници, истакнути спортисти, акцијаши-ударници и уопште млади који су
се истицали својим учењем, радом или залагањем. Посебна пажња придавана је првом и последњем носиоцу Штафете која је из руке у руку, кроз читаву територију Југославије - од Триглава до Ђевђелије, ношена око месец и по дана. Последњи у ланцу оних који су носили Штафету
имао је задатак да је на прослави преда Титу (после његове смрти председнику Савеза социјалистичке омладине Југославије).
Штафету младости је 25. маја 1984. године председнику ССОЈ-а предао рудар борске Јаме
Милибор Антовић. Било је то време када се о Бору и борским неимарима писало и говорило с
поштовањем.
Ношење штафете трајало је до 1989. године, када је одржан и последњи слет поводом Дана
младости.
На снимку из старог албума - детаљ са приредбе која је поводом Дана младости одржавана и на градском стадиону у Бору.
Г.Т.В.

преминуло због короне, а не од короне, јер у доба пандемије нису могли да се лече на
адекватан начин. Људи се разбољевају, људи умиру, људи не могу да остваре право на
здравствену заштиту, нити право на рад због пандемије. Због тога је једино прихватљиво решење што масовнија и што бржа имунизација – подвукао је др Попадић.
Профессор Попадић је на трибини стрпљиво и сликовито одговарао на питања и
објашњавао због чега су све одобрене вакцине добре, наводећи разлике које међу њима
постоје. Истакао је том приликом значај који имунизација има за посебне категорије
становништва, посебно за труднице
и хроничне болеснике, говорио је
о томе када треба
да се вакцинишу
они који су прележали COVID-19 и
објаснио зашто је
потребно да се вакцинишу што пре.
Он сам се, како је
рекао, вакцинисао
међу првима.
Доктор Душан Попадић сматра и да се маске морају носити, пошто је број невакцинисаних и даље велики,
а да имунизација представља знак одговорности према сопственом и здрављу ближњих.
Вакцина нас у преко 90 одсто случајева може заштити од тешких облика COVID-19
вируса, оних који захтевају хоспитализацију, а за успех у борби са вирусом од изузетног значаја је и почетак производње вакцина у Србији – нагласио је он.
С. Вукашиновић

