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

米哈伊洛维奇：矿山将一改往日灰暗、消沉、污染的形象

Михајловић: Рудници неће више бити Михајловић: Рудници неће више бити 
црни, ружни и тужни, а ваздух загађенцрни, ружни и тужни, а ваздух загађен
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冶炼厂技改扩建将改善波尔市环境冶炼厂技改扩建将改善波尔市环境

Први на листи Први на листи 
извозникаизвозника

Четвртину укупног извоза у Србији током првог полугодишта 
оствариле две кинеске компаније

两家中国企业在上半年塞尔维亚出口总额占25% 经济部部长安吉尔卡·阿塔纳斯克维奇访问塞紫铜

塞紫铜为塞尔维亚第一大出口商 “塞紫铜功绩卓越，远超战略协议义务”

„Zijin остварује одличне „Zijin остварује одличне 
резултате, боље од оних на које резултате, боље од оних на које 

су се обавезали уговором“су се обавезали уговором“

Министарка привреде Анђелка Атанасковић у посети компанији Serbia Zijin Copper
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ним заједницама на чијим територијама 
послује, односно да допринесе њиховом 
економском и социјалном напретку.

Током двоипогодишњег пословања у 
Бору и Мајданпеку склопљени су бројни 
уговори са локалним добављачима укуп-
не вредности 568 милиона америчких 
долара. 

Г. Тончев Василић 

七月要闻Актуелно

SZC. – Министарство финансија објави-
ло је крајем јула да је вредност извоза 15 
највећих извозника у Србији у првој поло-
вини године била 2,4 милијарде евра, а да 
су највећи извозници Serbia Zijin Copper и 
HBIS група. Две кинеске компаније „држе“ 
четвртину укупног извоза у Србији, јер 
су заједно оствариле промет са иностран-
ством у износу 626,3 милиона евра.
Serbia Zijin Copper, са извозом вредним 
356,7 милиона евра, заузела је прво место 
на листи ТОП извозника, док је власник 

Serbia Zijin Copper, са извозом вредним 356,7 милиона евра и власник смеде-
ревске железаре - HBIS група, са извозом од 269,6 милиона евра, заузимају 
прва два места на листи 15 највећих извозника у Србији у првој половини 
године, објавило Министарство финансија

Zijin први на  Zijin први на  
листи извозникалисти извозника

Четвртину укупног извоза у Србији током првог 
полугодишта оствариле две кинеске компаније

两家中国企业在上半年塞尔维亚出口总额占25% 塞紫铜上半年销售收入高达5.76亿美金

塞紫铜为塞尔维亚第一大出口商 上半年阴极铜销售量达3.5万吨

смедеревске железаре - HBIS група, са из-
возом од 269,6 милиона евра, на другом 
месту.
Следе Тигар тајерс из Пирота, са извозом 
од 200,6 мииона евра и Нафтна индустрија 
Србије (НИС) са извозом од 180,7 милиона 
евра. На списку највећих извозника у пр-
вом полугодишту су још и Леони, Хенкел, 
Фијат Kрајслер, Јура, Грундфос, Бош, Фи-
лип Морис, Хемофарм, Тетра-пак и Петро-
хемија.   

Г. Тончев Василић 

SZC. – Приход који је за шест месеци ове 
године Serbia Zijin Copper остварила 
продајом својих производа на домаћем 
и ино-тржишту износи 575.853.823 
долара. Kомпанија је највише девиза 
зарадила од продаје 35 хиљада тона ка-
тодног бакра, па је само промет „црве-
ног“ метала са иностранством, где је 
пласирано 26,5 хиљада тона катода, 
износио 245,7 милиона америчких до-
лара. Домаћем тржишту је у исто време 
испоручено 8.679 тона катодног бакра 

Само од продаје 35.165 тона катодног бакра Serbia Zijin Copper је у првој по-
ловини 2021. остварила приход од 326.488.031 долар. - Народној банци Ср-
бије за шест месеци продато 777,7 килограма злата. - Продајом остале робе 
– злата, сребра, платине, паладијума, селена, бакар-сулфата и концентрата 
компанија зарадила додатних 250 милиона долара 

За шест месеци продато За шест месеци продато 
преко 35 хиљада тона катодапреко 35 хиљада тона катода

Serbia Zijin Copper за пола године остварила приход од 
продаје 576 милиона долара

и по том осно-
ву компанија је 
приходовала 80,7 
милиона долара, а 
укупно је у првој 
половини 2021. 
на бакру зарадила 
326.488.031 долар.

Додатних око 
250 милиона до-
лара Serbia Zijin 
Copper је током 
претходних шест 
месеци зарадила 
продајом оста-
ле робе - злата, 

сребра, платине, паладијума, селена, 
бакар-сулфата и концентрата. Народ-
ној банци Србије продато је 777,7 ки-
лограма злата, око шест тона сребра 
извезено је у Kину и Швајцарску, непу-
них осам килограма платине и 58 ки-
лограма паладијума продато је такође у 
Швајцарској, а 726 тона бакар-сулфата 
отишло је у Мађарску, Босну, Турску и 
на домаће тржиште. 

 Г. Тончев Василић 

SZC. – У настојању да отвори што више 
радних места за локално становништво 
и изгради локални ланац снабдевања, 
Serbia Zijin Copper је од децембра 2018. 
до краја јуна 2021. године запослила 1.518 

Kомпанија данас запошљава 5.715 радника, а од те бројке 97 одсто су српски држављани. Њихова нето просечна зарада је у првој половини ове године вреде-
ла 98.774 динара, односно 6,75 одсто више него прошле и 17,23 одсто више него 2019. године. - Током двоипогодишњег пословања у Бору и Мајданпеку Serbia 
Zijin Copper склопила је бројне уговоре са локалним добављачима укупне вредности 568 милиона америчких долара

Плате редовне и 54,55 одсто веће од српског просекаПлате редовне и 54,55 одсто веће од српског просека
У Serbia Zijin Copper за две и по године запослено преко хиљаду и по нових радника

塞紫铜交割两年半以来新招员工超1500人

工资发放及时且比塞尔维亚平均工资高出54.55%

нових радника. Kом-
пања данас запошља-
ва 5.715 радника, а од 
те бројке 97 одсто су 
српски држављани. 
Њихова нето просеч-
на зарада је у првој 
половини ове године 
вредела 98.774 дина-
ра, односно 6,75 одсто 
више него прошле и 
17,23 одсто више него 
2019. године. У по-
ређењу са 2018, када 
је кинески Zijin пре-

узео функцију управљања претходним 
РТБ-ом Бор и свих 4.972 радника, про-
сечна плата данас је 48,64 процента већа, 
а и редовно је прима хиљаду и по људи 

више. Запослени у Serbia Zijin Copper 
данас примају 54,55 одсто већу плату од 
оне која се у просеку месечно исплаћује 
у Србији.

Додатно, током прошле и у првој 
половини ове године укупно 227 локал-
них ученика добило је могућност радног 
оспособљавања у компанији. 

У нади да ће подстаћи економију и 
запошљавање, Serbia Zijin Copper је са 
бројним локалним компанијама уговори-
ла пословну сарадњу у области инжењер-
ског пројектовања, грађевинарства, тех-
ничких услуга, па тако више од половине 
становништва у Бору и Мајданпеку има 
директну или индиректну корист од ком-
паније. Kомпанија тиме настоји да, пара-
лелно са развојем рударске индустрије, 
постигне и заједнички развој са локал-
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стандарда у овој области, па је захвалио 
представницима компаније на уложеном 
труду и посвећености пројектима који се 
односе искључиво на увођење најсавре-
менијих технологија у складу са светским 
параметрима у области екологије.

Председник Србије посвећује вели-
ку пажњу инвестицијама и развоју Zijinа 
у Србији, будући да су оне од изузетног 
значаја за социјални и економски развој 
земље. Приметио је да Kомпанија својим 
конкретним акцијама  и добрим резултати-
ма показује снагу и изванредне способно-
сти у управљању пројектима.

У разговору је констатовано да, за-
хваљујући Zijin Mining Grupi, Србија по-
стаје све важнија у европској рударској 
индустрији. Очекује се да ће производња 
бакра у земљи 2022. године чинити 18 од-
сто укупне производње у Европи, што је 
значајан пораст у односу на 2020. Предвиђа 
се да ће тада Србија бити на другом месту 
међу европским произвођачима бакра.

- За Kину је агенда заштите животне 
средине на значајном месту у стратегији 
националног развоја. Чиста енергија тре-
нутно чини 24,3 одсто укупне потрошње 
енергије у Kини. Према свим инсталира-
ним капацитетима и производњи соларне 
енергије и енергије ветра Kина заузима 
прво место на свету, а емисија угљен-диок-
сида по јединици БДП-а је за око 48,4 одсто 
мања у односу на 2005. годину.  

На питање да ли очекује да ће Запад 
„избацити“ Kину са наших простора када 
је реч о продору кинеске технологије, на-
рочито у области телекомуникација, Чен је 
навела да су Kина и Србија суверене и не-
зависне земље, те да ће оне саме одлучива-
ти у којим областима ће сарађивати и како 
ће се развијати та сарадња. 

Kомунистичка партија Kине, која је 
увек себе називала "великом и славном", 1. 
јула прославила је 100. рођендан. На прагу 
свог другог века, партија има добар разлог 
да се хвали – не само да је преживела дуже 
него што су многи критичари предвиђа-

Потпредседник Шен Шаојенг јасно је 
истакао да ће Zijin побољшати своје пер-
формансе у заштити животне средине, 
безбедности и здрављу на раду и створити 
више могућности за локално запошљавање 
и побољшање живота људи у покушају да 
више допринесе друштвено економском 
развоју Србије. 

Председник Вучић је и овом приликом 
поновио захвалност Народној Републици 
Kини и амбасадорки Чен Бо на професи-
оналној и личној посвећености свим пи-
тањима од обостраног значаја за две земље. 

Састанку су присуствовали потпред-
седник Владе Србије, министар рударства 
и енергетике, министар заштите животне 
средине, министар економије, шеф каби-
нета председника, градоначелник Бора и 
представници компаније „Саветник“.   

Припремила: С.Вукашиновић

ли, него је успела да трансформише земљу 
из катастрофе глади у другу по величини 
светску економију. Чен Бо поводом тог ју-
билеја каже да нема Нове Kине без Kому-
нистичке партије.

-Kина је пре сто година била полу-
колонијално и полуфеудално друштво. 
У то време центар Шангаја био је страна 
концесија, а на капији градског парка био 
је окачен натпис „забрањен улаз Kине-
зима и псима“. Данас је Шангај један од 
најмодернијих градова на свету који су 
Kинези сами изградили. Према подацима 
познате америчке пи-ар компаније „Едел-
ман“, поверење народа Kине у своју владу 
достигло је 95 одсто. Скоро сваки Kи-
нез сматра да без Kомунистичке партије 
Kине нема ни Нове Kине – навела је Чен.  

Припремила: Г. Тончев Василић

БЕОГРАД. – Председник Републике Србије 
Александар Вучић састао се (2. јуна) са 
потпредседником компаније Zijin Мининг 
Šenom Šaojengom и амбасадорком Народ-
не Републике Kине Čen Bo, са којима је 
разговарао о изградњи рударских објеката 
и рудничке инфраструктуре, као и о при-
мени најсавременијих стандарда у области 
заштите животне средине.  

Kако је наведено на званичном сајту 
Председника државе, Александар Вучић 
је захвалио представницима компаније на 
спремности да разговарају о свим питањи-
ма од важности како за локалну заједницу 
у којој послују, тако и за развој Борског 

БЕОГРАД. – Упитана да прокоментарише 
примедбе да кинеске технологије загађују 
околину, амбасадорка НР Kине Чен Бо
је у интервјуу за „Политику“ одбацила те 
тврдње и навела да је „HBIS“ железара у 
Смедереву након техничких трансфор-

Очекује се да ће производња бакра у Србији 2022. године чинити 18 одсто укупне производње у Европи, што је значајан пораст у односу на 2020. - Саговор-
ници се сагласили да су постојеће и будуће активности компаније у сарадњи са локалном заједницом од виталног значаја за грађане Бора и развој читавог 
округа, будући да ће Zijin изградити и део јавне путне инфраструктуре, која ће се уступити Бору на управљање по завршетку радова

Kина од својих предузећа која послују у иностранству захтева да се строго придржавају релевантних закона земље домаћина, укључујући законе који се 
односе на заштиту животне средине, рекла је у интервјуу за „Политику“ амбасадорка НР Kине. – За Kину је агенда заштите животне средине на значајном 
месту у стратегији националног развоја. - Kомунистичка партија Kине 1. јула прославила је 100. рођендан, а Чен Бо поводом тог јубилеја каже да нема Нове 
Kине без Kомунистичке партије

Србија све важнија у европској рударској индустријиСрбија све важнија у европској рударској индустрији

„Од кинеских предузећа у Србији захтевамо да „Од кинеских предузећа у Србији захтевамо да 
посвећују велику пажњу екологији“посвећују велику пажњу екологији“

Вучић, Шаојенг и Бо о изградњи рударских објеката и пратеће инфраструктуре

Чен Бо: „HBIS“ и „Zijin Бор“ напредују са изградњом постројења за заштиту животне средине

武契奇总统、沈绍阳副总裁、陈波大使就矿山设备及配套设施建设开展会议

陈波大使：河钢与塞紫铜稳步推进环保设施建设

塞尔维亚在欧洲矿业行业的地位逐渐上升

“要求在塞中企高度重视环保工作”

округа и рударско 
енергетског  систе-
ма Србије. Пред-
седник је посебно 
истакао дугорочни 
значај инвестиције 
од 1,26 милијар-
ди долара које ће 
компанија Zijin у 
наредним годинама 
уложити у надо-
градњу, проширење 
и изградњу четири 
рудника и топиони-
це. Саговорници су 
се сагласили да су 
постојеће и будуће 
активности компа-
није у сарадњи са 

локалном заједницом од виталног значаја 
за грађане Бора и развој читавог округа, 
будући да ће Zijin изградити и део јавне 
путне инфраструктуре, која ће се уступи-
ти граду Бору на управљање по завршетку 
радова. Kомпанија ће блиско сарађивати са 
представницима локалне заједнице и ре-
левантним институцијама Републике Ср-
бије, како би на најбољи начин допринела 
повећању квалитета живота грађана, по-
готову у погледу очувања здраве животне 
средине.

У том смислу, председник Вучић је по-
себно нагласио значај примене највиших 

мација успела да 
у фабрици знат-
но смањи емисију 
штетних гасова по 
тони челика.

- Kина од 
својих предузећа 
која послују у 
иностранству зах-
тева да се строго 
придржавају ре-
левантних закона 
земље домаћина, 
укључујући законе 
који се односе на 
заштиту животне 
средине. Тако и 
од кинеских пре-
дузећа у Србији 

захтевамо да придају велику  пажњу за-
штити животне средине – казала је Бо. 
Истакла је и да „HBIS“ и „Zijin Бор“ напре-
дују са изградњом постројења за заштиту 
животне средине.

Актуелно七月要闻
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човек Србије је са 
говорнице “доба-
цио” представни-
цима Serbia Zijin 
Copper да просеч-
ну зараду запосл-
них “заокруже” на 
100 хиљада динара. 

О т в а р а њ у 
фабрике Јумка у 
Рудној Глави при-
суствовали су ми-
нистарка привреде 
у Влади Републике 
Србије Анђелка 
Атанасковић, ми-
нистар привреде 
и предузетништва 
Републике Српске Вјекослав Петриче-
вић, председник општине Мајданпек Дра-
ган Поповић, градоначелник Бора Алек-
сандар Миликић и други.

Нови погон врањске компаније “Јум-
ко” у Рудној Глави, површине 1.000 ква-
дратних метара, коштао је око милион 
евра. Његову градњу покренуо је пред-

извођач бакра у Европи, после Пољске, 
а њено учешће у производњи ове руде 
повећаће се са садашњих пет на 18 од-
сто - кажу у Минстарству рударства и 
енергетике.

Помоћник министра Дејан Ми-
лијановић казао је да ће први одрживи 
рудник бити управо „Чукару Пеки“ и 
изразио наду да ће бити још таквих руд-
ника. – Верујем да можемо да покаже-
мо да је у Србији могуће да се развија 
рударство које је одрживо и одговорно 
према животној средини – истакао је 
Милијановић. 

У Serbia Zijin Mining истичу да од 
јуна компанија има 438 запослених, од 
чега је њих 359 (око 82 одсто) из локал-
не заједнице. – Очекује се да ће укупан 
број запослених достићи 1.235 након 
рада на пројекту „Горња зона“. Наш 
план је да већину радних места пру-
жимо локалном становништву, дости-
жући 90 одсто – најављују из Serbia Zijin 
Mining. 

седник Вучић, а погон је саграђен за само 
месец и по дана и у њему је запослено 76 
људи, претежно жена. Производни про-
грам погона у Рудној Глави исти је као у 
другим фабрикама овог врањског произ-
вођача - конфекција, радна одећа и уни-
форме за војску и полицију.   

С.Вукашиновић

Осим запослених, у компанији су 
ангажовани и подизвођачи, укључујући 
локалне компаније Инкоп, Транскоп 
и Kалубра, као и кинеске компаније 
Hongda, JCHX, Tiejiuju и Jinshan. Након 
изградње инфраструктурних објеката 
већина подизвођача и њихових радника 
ће напустити рудник, кажу у Serbia Zijin 
Mining.  

Г. Тончев Василић 

РУДНА ГЛАВА. – На свечаности поводом 
отварања новог погона компаније „Јум-
ко“ у Рудној Глави (26.јуна), председник 
Републике Србије Александар Вучић нај-
дуже се, чини се, задржао у разговору са 
челницима компаније Сербиа Zijin Цопп-
пер. Генералног директора Jiana Ximinga 
питао је, поред осталог, када ће бити от-
ворен рудник “Чукару Пеки”. Задовољан 
одговором да је тамо, након значајних ин-
вестиционих улагања, у току пробни рад, 
председник Србије захвалио је кинеској 
компанији што решава проблем водо-
снабдевања у Метовници и поручио је да 
треба заједно више да раде и на еколошкој 
заштити. 

-Хвала што сте дошли овде - рекао је 
председник Србије. - Остаје нам да зајед-
но решимо проблем Kривеља, али од вас 
очекујемо да постепено подижете плате 
запослених. Висока је цена бакра, одлич-
но вам иде у свету - рекао је Александар 
Вучић, а потом се обратио новинарима и 
домаћинима: - Покушали су да униште 
Kинезе у трговини челиком и бакром на 
светском нивоу, а сада буквално зави-

БОР. – Средином јуна Министарство ру-
дарства и енергетике издало је решење 
којим се компанији Serbia Zijin Mining 
одобрава изградња рударских објеката 
и извођење рударских радова за рудник 
бакра и злата „Чукару Пеки“ код Бора. 
Рударским пројектом предвиђена је го-
дишња производња 3,3 милиона тона 
руде бакра и злата, а експлоатационе 
резерве износе 36,99 милиона тона руде. 
Укупна вредност инвестиција на пројек-
ту „Чукару Пеки“ износи 474 милиона 
евра, а до сада је само у објекте заштите 

Заједно ћемо радити на већем поштовању зелене агенде, на еколошкој заштити и да ваздух буде још чистији. Остаје нам да заједно решимо и проблем 
Kривеља, али од вас очекујемо да постепено подижете плате запослених, поручио менаџменту Serbia Zijin Copper председник Србије. - До краја године пла-
те запослених у Zijinu ће порасти на 98 хиљада динара у просеку - обећао Јиан Xиминг и најавио да ће Kомпанија у Мајданпеку запослити још 100 радника 
до краја године

Укупна вредност инвестиција на пројекту „Чукару Пеки“ износи 474 милиона евра, а до сада је само у објекте заштите животне средине уложено око 34 
милиона евра. - Период изградње је две и по године, а животни век рудника 13 година, кажу у Serbia Zijin Mining и напомињу да су фокусирани на развој 
горње зоне рудника. – За горњу зону процењена количина бакра је 1,21 милион тона, док је количина племенитог метала 76 тона 

Вучић: Цена је бакра висока,  Вучић: Цена је бакра висока,  
очекујем да постепено повећавате платеочекујем да постепено повећавате плате

Годишња производња у руднику „Чукару Пеки“  3,3 Годишња производња у руднику „Чукару Пеки“  3,3 
милиона тона руде бакра и златамилиона тона руде бакра и злата

Председник Србије у Рудној Глави разговарао је са челницима компаније Serbia Zijin Copper

Ресорно министарство одобрило компанији Serbia Zijin Mining изградњу рударских објеката и извођење рударских радова 

塞总统与塞紫铜总经理在Rudna Glava村会面

矿业能源部颁发塞紫矿选矿设备试生产许可

武契奇：铜价大幅增长，期待员工薪资逐步提升

丘卡卢-佩吉铜金矿项目设计年处理矿石量为330万吨

се од увоза кинеског бакра и челика. И 
цена бакра је са пет отишла на 10 хиљада 
долара.

-Не брините, председниче, до краја 
године плате запослених у Zijinu ће 
порасти на 98 хиљада динара у просе-
ку - узвратио је први човек Сербиа Zijin 
Цопер и известио га да је из Рудне Главе 
велики број људи запослен у погонима 
Kомпаније. На Вучићеву опаску да треба 
запослити још људи,Јian Ximing рекао је 
да ће у Мајданпеку бити запослено још 
100 радника.

-Наставићемо да снажимо нашу Ср-
бију овде на истоку, неко би рекао мо-
жда и најлепшем делу државе - рекао је 
председник Вучић. Говорећи о сарадњи са 
Kином обећао је да ће заједнички радити 
на већем “поштовању зелене агенде, на 
еколошкој заштити и да ваздух буде још 
чистији”. Нагласио је да Kинези добро 
и успешно раде и да би просечна плата, 
која је пре само две и по године износила 
64 хиљаде динара, до краја 2021. требало 
да буде 98 хиљада. Најављујући донацију 
државе за повећање зарада у “Јумку”, први 

жвиотне средине уложено око 34 мили-
она евра.

-Период изградње је две и по годи-
не, а животни век рудника 13 година 
-  поручују из Serbia Zijin Mining, на-
помињући да су фокусирани на развој 
горње зоне рудника. - За горњу зону 
процењена количина бакра је 1,21 ми-
лион тона, док је количина племенитог 
метала 76 тона.

-Отварањем овог рудниа, које је 
планирано у последњем кварталу 2021. 
године, Србија ће постати други про-
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динамички талас прања и пречишћавања, 
који укључује две ротације и два усисавања. 

Систем одсумпоравања користи водећу 
интернационалну високоефикасну техноло-
гију одсумпоравања уз помоћ десулфури-
зације кречним млеком у спреју и СДД-ЦФ 
проводног мокрог електростатичког филте-
ра, који је ојачан стакленим влакнима. Kао 
материја која упија течности и гасове, од-
носно апсорбент, приликом одсумпоравања 
се користи кречњак. Он уклања сумпор-ди-
оксид апсорпцијом, оксидацијом, циклон-
ском класификацијом и дехидрацијом. Пре-
творена у гипс, већина супернатанта (онога 
што током таложења остане изнад талога) 
враћа се у торањ за одсумпоравање ради 
рециклаже. 

Супстанце за прераду су димни процес-
ни гас и отпадни гас при производњи кисе-
лине у посебном временском периоду током 
рада конвертора. Пројектовани капацитет 
постројења за прераду ових гасова је 700.000 
Нм3/х (нормалних кубних метара на сат), 
садржај сумпор-диоксида отпадних гасова 
након обраде је мањи од 100 микрограма по 
нормалном кубном метру, а садржај чести-
ца је испод пет микрограма по нормалном 
кубном метру.

Након одсумпоравања, велика количи-
на фине прашине и суспензије од сумпора 
увлачи се у димни гас, који се мокрим елек-
тростатичким филтером дубински уклања, 
а уклоњене капљице враћају се у систем 
одсумпоравања. Отпадни гас се испушта 
у складу са стандардом емисије отпад-

новог постројења биће 700 хиљада нормал-
них метара кубних на сат, што би требало 
да буде довољно за прераду свих отпад-
них гасова из топионичких постројења и 
Фабрике сумпорне киселине. Објективни 
проблем је то што топионица још не ради 
по систему фабрике у потпуно затворе-
ном простору, али са новим халама које се 
праве биће успостављен затворени систем 
и за Топионицу. То би требало да значи 
да се питање екологије трајно решава, а 
да загађења у граду неће бити - поделио је 
са нама бројне занимљиве детаље Милош 
Рангелов, помоћник руководиоца Фабрике 
сумпорне киселине - задужен за одржавање 
аутоматике и инструментације.

Обука за нове и постојеће раднике, које 
ће технолози кинеских партнера обучити 
за рад у том новом постројењу, увелико је у 
току.

Kада је реч о самом поступку, одсумпо-
равање ће се обављати мешавином воде са 
одговарајућим рагенсима. Из отпадног муља 
извлачиће се гипс. У Kини је то грађевински 
материјал, рекао нам је Рангелов.

них гасова. Технологија одсумпоравања 
и уклањања прашине има високу ефикас-
ност, потврђену технологију, водећу светску 
опрему, па је пројекат од изузетног значаја 
за заштиту животне средине.

У циљу побољшања мера за иско-
ришћење вишка топлоте и смањење потро-
шње енергије пројектом реконструкције 
биће усвојен технолошки процес произ-
водње високе ефикасности и уштеде енер-
гије. Ту спада трансформација флеш-пећи, 
конвертора и система за производњу сум-
порне киселине, који ће бити опремљени 
системом за искоришћење вишка топлоте 
из котла. Вишак топлоте може да се кори-
сти за сушење концентрата бакра уз помоћ 
паре, али и у Електролизи, у процесу когене-
рације и за грејање у зимском периоду.   

Г. Тончев Василић 

Сменски технолог Јелена Глигоријевић 
Соколовић додаје да аерозагађење у сушти-
ни никада није било проблем технологије: 
- Хемијски процес је врло једноставан. 
Јер, „оборити“ нешто кречом је врло про-
сто, али је прави подвиг „ухватити“ све 
количине гасова и усмерити их на обраду.
Практично, ново постројење се може сма-
трати правом замком за до сада неухватљиве 
топионичке гасове, па и више од тога, будући 
да ће пречишћавати и оне који су са димњака 
Фабрике сумпорне киселине, са минимал-
ним количинама, испуштани у атмосферу.   

С.Вукашиновић

SZC. – Техичком реконструкцијом топиони-
це, која је почела у јулу 2019. године, капа-
цитет металуршких агрегата ће са 60 до 80 
хиљада тона катодног бакра годишње бити 
повећан на 180 хиљада тона катода. Рекон-
струкција треба да буде завршена до краја 
августа и њоме је обухваћен комплетан 
производни процес - од уласка до изласка 
концентрата бакра, односно до производње 
катоде, као и заједнички помоћни објекти. 
Инвестиција у пројекат техничке рекон-
струкције, проширења и изградње, чија је 
главна карактеристка то што се производња 
и изградња међусобно преклапају и изводе 
истовремено, износи око 300 милиона аме-
ричких долара. Емисија издувних гасова ће 

ФСK. – Оно што се деценијама, а посебно по-
следњих година прижељкује - чист ваздух и 
плаво небо изнад Бора и околине, у најско-
рије време требало би да постане свакодне-
вица. У ТИР-у би ускоро требало да проради 
ново, а познаваоци прилика кажу „револуци-
онарно“ постројење, које ће све отпадне, фу-
гитивне гасове из топионичких постројења и 
Фабрике сумпорне киселине пречишћавати 
и омогућити да са новоизграђеног димњака у 
атмосферу буде испуштан потпуно чист ваз-
дух, што практично значи коначно и трајно 
решење за аерозагађење.

Емисија издувних гасова ће након техничке реконструкције бити у складу са стандардима, отпадна вода ће након пречишћавања моћи поново да се кори-
сти и биће задовољени стандарди Европске уније. - Технологија одсумпоравања и уклањања прашине има високу ефикасност, потврђену технологију, во-
дећу светску опрему, па је пројекат од изузетног значаја за заштиту животне средине. - Пројектовани капацитет постројења за прераду димних процесних 
и отпадних гасова је 700.000 Нм3/х, садржај сумпор-диоксида отпадних гасова након обраде је мањи од 100 микрограма по нормалном кубном метру, а 
садржај честица је испод пет микрограма по нормалном кубном метру

Сви отпадни, фугитивни гасови из топионичких постројења и Фабрике сумпорне киселине биће „ухваћени“ и пречишћени тако да ће са новоизграђеног 
димњака у атмосферу бити испуштан потпуно чист ваздух. -То је постројење у које је Kомпанија до сада највише уложила и реч је о једној од највећих ин-
вестиција са еколошког аспекта, истиче Зоран Алексов

Систем за одсумпоравање готов до краја августаСистем за одсумпоравање готов до краја августа

Замка за неухватљиве гасовеЗамка за неухватљиве гасове

У топионици у току техничка реконструкција, проширење и изградња

Ново постројење за чист ваздух изнад Бора и трајно решење еколошких проблема

冶炼厂技改扩建

脱硫环集系统将于八月末完成建设

波尔空气污染问题将得到根本性、长久性解决

након техничке ре-
конструкције бити 
у складу са стандар-
дима, отпадна вода 
ће након пречишћа-
вања моћи поно-
во да се користи и 
биће задовољени 
стандарди Европске 
уније.

План пројекта 
подразумева поделу 
на систем припреме 
материјала, систем 
топљења, систем 
електролизе, си-
стем за производњу 
сумпорне киселине 
из димних гасова, 

систем за флотирање шљаке, систем ради-
онице племенитих метала, систем извођења 
радова на заједничким објектима, општу 
шему, информаиони и систем транспорта.

Технолошки процес топљења, који ће 
се примењивати након техничке рекон-
струкције најбоље је илустрован ланцем: 
топљење у флеш-пећи – дување у ковер-
тору – пламена рафинација – узбуркавање 
путем нерђајућег челика – електролитичка 
рафинација катоде – топљење конверторске 
шљаке и њено отпремање на флотацијску 
прераду. Технолошки процес производње 
сумпорне киселине из гасова подразумева 

-Ново постројење значи отварање 
нове етапе рада у којој ће сви отпадни, фу-
гитивни гасови из топионице и Фабрике 
сумпорне киселине бити пречишћени, а 
емисија штетних гасова на димњаку драс-
тично смањена, малтене анулирана - каже 
руководилац Фабрике сумпорне киселине 
Зоран Алексов. Он додаје да је реч о новој 
технологији, која се у Kини већ примењује и 
даје резултате. 

-Ово постројење треба да сакупи све 
фугитивне гасове из свих топионичких по-
стројења (конвертори, флеш-пећ, анодна 
рафинација), али и све отпадне гасове из 
Фабрике сумпорне киселине. Kапацитет 

Зоран Алексов
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округа и наше земље. Zijin је у 
првих шест месеци међу првим 
извозницима, али је поред тога 

за Владу Србије веома важна и 
заштита животне средине. Због 
тога сам желела да видим како 
напредује реконструкција топи-
онице и изградња постројења за 
одсумпоравање, чијим ће радом 
емисија сумпор-диоксида од ав-
густа бити у границама дозвољ-
них вредности. Мислим да је то 
веома важно, јер све што ради-
мо мора да буде у складу са свим 
стандардима заштите животне 
средине. Србија има добре зако-
не у заштити животне средине и 
у рударству и енергетици, а ми-
нистарства су ту да воде рачуна 
о томе. Зато од сваког инвести-
тора, не само од кинеских прија-

БОР. – Потпредседница Владе 
Србије и министарка рударства 
и енергетике Зорана Михајло-
вић посетила је (21. јула) две 
компаније у саставу Zijin Mining 
Grupе које послују у Бору и уве-
рила се на лицу места како на-
предује реализација пројеката у 

области рударства, али и зашти-
те животне средине. У борској 
топионици, у саставу Serbia Zijin 
Copper, разгледала је радове који 
се изводе на новом постројењу 
за одсумпоравање које треба да 
буде завршено у августу. Након 
тога ће, по речима домаћина, 
емисија сумпор-диоксида бити 

у границама дозвољних вредно-
сти. Потпредседница Владе Ср-
бије потом је у друштву заменика 
председника Zijin Mining Grupе 

Улагање у реконструкцију топионице од преко 220 милиона евра и пројекат „Чукару Пеки“ треба Србију да подигну до другог места у Европи по производњи 
бакра и злата. Зато од сваког инвеститора, не само од кинеских пријатеља у Бору, тражимо да учини све и уложи колико може у то да сви дишемо чист ваз-
дух. Зелени рудник је стандард који морамо да поставимо и за све друге који буду градили неке нове руднике – поручила потпредседница Владе Србије и 
министарка рударства и енергетике. - Циљ рада наше две компаније у Бору јесте да се са развојем рударства, развија и све друго – локалне заједнице и ста-
новништво. Због тога су постројења за одсумпоравање и третман отпадних вода најважнији задаци Zijinа, казао заменик председника Zijin Mining Grupе 
Que Chaoyang.  – Зорана Михајловић: Ваздух у Бору данас јесте другачији, али треба да буде још бољи и зато морамо да имамо систем одсумпоравања и 
постројење које ће бити завршено до августа, а од тада ће емисија сумпор-диоксида бити у границама дозвољених вредности 

Михајловић: Рудници неће више бити црни, ружни Михајловић: Рудници неће више бити црни, ружни 
и тужни, а ваздух загађени тужни, а ваздух загађен

Реконструкцијом топионице и изградњом зелених рудника до квалитетније животне средине у Бору

冶炼厂技改扩建将改善波尔市环境

米哈伊洛维奇：矿山将一改往日灰暗、消沉、污染的形象

Que Chaoyanga посетила и но-
воизграђену флотацију рудника 
„Чукару Пеки“, у саставу Serbia 
Zijin Mining, где је почела пробна 
производња концентрата бакра. 

- Улагање у реконструкцију 
топионице од преко 220 ми-
лиона евра и пројекат „Чукару 

Пеки“ Србију треба да подиг-
ну до другог места у Европи по 
производњи бакра и злата. Ове 
инвестиције су важне не само 
у смислу улагања у РТБ Бор и 
уговора који Србија има са ки-
неским стратешким партне-
ром, већ и због тога што је то 
питање развоја целог Борског 

У енергетику и рударство 17 милијарди евра

Потпредседница Владе подсетила је у Бору на то да је нови инвестициони циклус у рударству и енерге-
тици вредан 17 милијарди евра и поновила да је смањење потрошње енергије један од националних 
циљева. Михајловићева је поручила да је инфраструктура неопходна да бисмо били лидери у енергетици 
и да представља основу за све инвестиције, додавши да је приоритет у процесу енергетске транзиције 
изградња капацитета који користе обновљиве изворе за производњу енергије. Она је навела да ће у циљу 
повећања енергетске ефикасности држава наставити да наредних година субенционише замену стола-
рије и додала да ће за то бити потребно приближно 150 милиона евра годишње, док ће у рударство бити 
уложено око пет милијарди евра.

Zijin у самом врху по производњи бакра, али и по екологији

Заменик председника Zijin Mining Grupе Que Chaoyang рекао је 
да је кинеска компанија позната у свету и да има пројекте у 12 
различитих земаља. 
-На Форбсовој листи 500 најмоћнијих компанија Zijin се 
налази на 398. месту. По производњи бакра смо седми, а 
по питању бриге о заштити животне средине Zijin је 
трећи у свету. Трудићемо се да уз помоћ Владе Србије, 
градске управе и локалног становништва допринесемо 
повећању запослености и бољим условима за живот и 
надам се да ће уз њихову подршку развој наше две ком-

паније у ору бити све бржи – поручио је Que Chaoyang. 
-Србија јесте рударска земља, ма шта ко мислио о томе. Људи се овде стотинама година баве 
рударством, а рударство нису само бакар и угаљ, него и друге минералне сировине вредности 
преко 200 милијарди евра – изјавила је Зорана Михајловић.   

贵宾来访Посета
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теља у Бору, тражимо да учини 
све и уложи колико може у то да 
сви дишемо чист ваздух – рекла 
је, поред осталог, потпредседни-
ца Владе Србије и министарка 
рударства и енергетике Зорана 
Михајловић. 

Истичући да је борску топи-
оницу до сада посетила двапут, 

пре 15 и пре осам година, Ми-
хајловићева је изјавила да су ак-
туелна слика и тадашња – небо и 
земља. 

- Ваздух у Бору данас јесте 
другачији, али треба да буде 
још бољи и зато морамо да има-
мо систем одсумпоравања и да 
емисија сумпор-диоксида, али 
и свака друга буде у граничним 

вредностима. Тек тада ћемо 
моћи да кажемо да је све у реду. 
Добро је да будемо други про-
извођач бакра у Европи, добро 
је и да велики број људи овде 
ради и да има високе плате, али 

морамо учинити још више за 
заштиту животне средине. Јер, 
један од услова Србије био је 
подизање квалитета животне 
средине, а то је могло да се ура-
ди само уз додатне инвестиције. 
Не можемо причати о томе да 
ћемо од августа имати емисију 
SО2 у границама, а да у то није 

инвестирано. Према томе, 220 
милиона евра улагања у топио-
ницу значи побољшање живот-
не средине и значи поштовање 

европских стандарда – поручила 
је Зорана Михајловић. 

Попредседница Владе Србије 
потом је посетила и новоиз-
грађену флотацију рудника „Чу-
кару Пеки“, у саставу Serbia Zijin 

Mining, где је почела пробна про-
изводња концентрата бакра. 

- За мене је отварање тог руд-
ника 1. октобра, како су нам 
пријатељи из Kине рекли, веома 
важно. То ће бити први зелени 

рудник на територији Србије, а 
притом не говорим о околном 
зеленилу. Рудници више неће 

бити црни, ружни и тужни. 
Могу они да буду и зелени, има 
их у свету, а биће их и у Србији. 
То је оно што је у будућности 
„Чукару Пеки“ за нас. Цео свет 
се налази у еколошком буму и 
свима је јасно да више нема на-
претка и развоја, нити опстан-
ка будућих генерација на пла-
нети, ако у заштиту животне 
средине не уложимо онолико 
колико инвестирамо у привре-
ду и све друге гране. Због тога 
је зелени рудник стандард који 
морамо да поставимо за све 
друге који буду градили неке 
нове руднике – рекла је Михајло-
вићева. 

Заменик председника Zijin 
Mining Grupе Que Chaoyang ре-
као је да је циљ рада две компа-
није у Бору развој рударства, али 
паралелно са развојем свега оста-
лог – Желимо да се са нама зајед-
но развијају локалне заједнице 
и становништво. Због тога су 

постројења за одсумпоравање и 
третман отпадних вода најваж-
нији задаци Zijinа и максимал-

но ћемо се потрудити у области 
заштите животне средине. Уло-
жићемо напор и да локалном 

становништву понудимо више 
радних места – казао је Que 
Chaoyang.

Градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић истакао је задо-
вољство чињеницом да је сведок 
развоја рударства на територији 
града и свих позитивних промена 
које су из дана у дан видљивије.  

Г. Тончев Василић

 „Бор је данас велико градилиште захваљујући рударству“

Градоначелник Бора Александар Миликић истакао је да 
Бор данас успешно решава вишедеценијске проблеме за-
хваљујући подршци Владе Србије, ресорних министарстава и 
компаније Zijin. – О екологији, аерозагађењу и борби за 
здраву животну средину сада говоримо отворено и без 
икакве задршке, јавно и транспарентно. Само на том 
примеру јасно је да се ствари мењају на боље. Притом, 
захваљујући марљивом раду и енергији коју улажу у 
развој рудника суграђани данас имају велике плате. 
Част ми је и задовољство што сам имао прилику да 
видим како на територији града напредује рударство, 

како се мењају димензије ове индустријске гране и усклађују са новим стандардима, како напре-
дује изградња фабрике за одсумпоравање у Serbia Zijin Copper, али и како изгледа велики погон 
за флотирање руде у Serbia Zijin Mining. Бор је постао једно велико градилиште захваљујући ру-
дарству – казао је Миликић.  
-Србија јесте рударска земља, ма шта ко мислио о томе. Људи се овде стотинама година баве 
рударством, а рударство нису само бакар и угаљ, него и друге минералне сировине вредности 
преко 200 милијарди евра – изјавила је Зорана Михајловић.   

Министарка честитала рударима славу

Рударство у Србији мора да буде одрживо и мора да буде зеле-
но, јер је само као такво основа нашег будућег развоја. „Чукару 
Пеки“ ће бити први зелени рудник у Србији, што значи да ће 
користити најновије технологије у рударству и бити у највећој 
мери дигитализован, као и сваки нови рудник који се гради у 
свету, поручила је Зорана Михајловић. Ове речи биле су увер-
тира у честитку, коју је министарка рударства и енергетике упу-
тила свим рударима поводом њихове славе. – Данас је Свети 
Прокопије, рударска слава, па свим рударима и њихо-
вим породицама честитам и желим им да буду здрави. 

Учинићемо све да услови у којима раде буду квалитетни и здрави – казала је она. 
-Србија јесте рударска земља, ма шта ко мислио о томе. Људи се овде стотинама година баве рударством, а 
рударство нису само бакар и угаљ, него и друге минералне сировине вредности преко 200 милијарди евра – 
изјавила је Зорана Михајловић.   

  Kонцентрат из „Чукару Пеки“ иде на тржиште

Генерални директор Serbia Zijin Mining Фу Феилонг рекао је да ће кон-
центрат, који се  производи у новоизграђеној флотацији, бити продаван. 
– Уз сагласност Министарства рударства и енергетике, у „Чука-
ру Пеки“ почела је пробна производња. Редовно се раде и све 
релевантне анализе руде и извештаји, тако да у производном 
процесу неће бити штетних материја, а ни удео арсена неће пре-
корачити дозвољени опсег.    

Посета贵宾来访

Зорана Михајловић
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узимања РТБ-а Бор, вредно радила у об-
ластима безбедности и заштите животне 
средине, па су показатељи у овим сегмен-
тима данас знатно побољшани. Повећана 
је и производња, па је компанија 2021. го-
дине постала највећи извозник у Србији, 
рекао је он.

- Kомпанија Serbia Zijin Copper је, 
као што је познато, основана децембра 
2018. године, на дан када је Zijin Mininig 
Grupа са Владом Републике Србије по-

тписала закључна документа, односно 
уговор о преузимању 63 одсто влас-
ништва у пређашњем РТБ-у Бор. Zijin је 
на тај начин постао држалац 63 процен-
та учешћа у капиталу компаније, док 37% 
власништва и даље припада Републици 
Србији. Иако је Уговором о стратешком 
партнерству са Републиком Србијом 
било прецизирано да Zijin у наредних 
шест година у заједничку компанију ин-
вестира 1,26 милијарди долара, задовољ-

руде, па је та приватизација била успеш-
на не само са финансијске, већ и са оне 
стручне стране. Јер, знали смо да ћете 
уложити новац, али стручно и како тре-
ба да би се добила што већа производња. 
Радујем се свим вашим успесима и же-
лим вам још већи успех. Србија више не 
мора да издваја новац да помаже Бору, 
сада Бор доноси новац Србији! Ви сте 
наш велики партнер и мислим да скоро 
два одсто буџета Србије чини управо 
„Бор“ – казао је Томислав Николић.

Николић је истакао да ће држава бри-
нути о кинеским компанијама које послују 
у Србији, али ће имати обзира и према јав-
ности. - Проблеме треба решавати док су 

ство ми је што могу да саопштим да ће 
укупне инвестиције у планираном пери-
оду премашити тај износ и достићи 1,9 
милијарди америчких долара! Од како је 
Zijin преузео функцију управљања, па до 
краја јуна 2021. Kомпанија је произвела 
189.500 тона катодног бакра, 3.417 кило-
грама злата и 19.235 килограма сребра. 
Током претходне две и по године компа-
нија је остварила приход од продаје у из-
носу 1,708 милијарди америчких долара, 
тако да је ове године заузела прво место 
на листи извозника у Србији, дајући ве-
лики допринос економском и социјал-
ном развоју Србије – изјавио је генерал-
ни директор Serbia Zijin Copper. 

У првој половини 2021. у Serbia Zijin 
Copper произведено је 30.100 тона мине-
ралног бакра, што је пораст од 11,83% у 
односу на исти период прошле године. 
Kоличина произведеног злата износила је 
691,17 килограма, катодног бакра 35.400 
тона, а приход од продаје износио је 492 
милиона америчких долара, што је међу-
годишњи раст од 76,91 одсто, додао је Јian 
Ximing.
Министарка привреде Анђелка Атанаско-
вић је, након разговора са менаџментом 
компаније, у друштву домаћина посетила 
нови диспечерски центар рудника „Вели-
ки Kривељ“.   

Г. Тончев Василић

мали, а не када порасту. Због тога смо ту 
и због тога је Влада Србије и формира-
ла Национални савет за координацију 
сарадње са НР Kином. На располагању 
само да заједно решимо све евентулане 
проблеме – поручио је Николић.

Након разговора у седишту Serbia 
Zijin Copper, председник Националног 
савета за координацију сарадње са Руском 
Федерацијом и НР Kином је у друштву 
домаћина посетио нови диспечерски цен-
тар у руднику „Велики Kривељ“, а потом и 
компанију Serbia Zijin Mining.  

Г. Тончев Василић

SERBIA ZIJIN COPPER. – Министарка 
привреде у Влади Србије Анђелка Атана-
сковић са сарадницима боравила је (15. 
јула) у радној посети Бору, где је разго-
варала са менаџментом компаније Serbia 
Zijin Copper. Након што јој је на састанку 
представљен извештај о пословању ком-
паније, министарка је констатовала да је 
Serbia Zijin Copper остварила одличне ре-
зултате, боље од оних на које се кинеска 
компанија обавезала уговором са Владом 
Србије.

-Kомпанија Serbia Zijin Copper да-
нас има преко 5.700 запослених који у 
просеку месечно зарађују 98.700 дина-
ра, што је изванредно јер је то 50 одсто 
више него републички просек. Некада 

SZC. – У оквиру радне посете кинеским 
компанијама у Бору, 9. јула, председник 
Националног савета за координацију са-
радње са Руском Федерацијом и НР Kи-
ном Томислав Николић са сарадницима, 

Kомпанија Serbia Zijin Copper данас има преко 5.700 запослених који у просеку месечно зарађују 98.700 динара, што је изванредно јер је то 50 одсто више 
него републички просек. Некада је Бор био шести извозник бакра у Европи а, судећи по резултатима које данас остварује Zijin, следеће године ће најве-
роватније бити други извозник бакра у Европи. То је и за Србију, и за Бор, и за саме раднике и житеље овог дела Србије одлично, поручила је министарка 
привреде. –Јian Ximing: Иако је Уговором о стратешком партнерству са Републиком Србијом било прецизирано да Zijin у наредних шест година у заједничку 
компанију инвестира 1,26 милијарди долара, задовољство ми је што могу да саопштим да ће укупне инвестиције у планираном периоду премашити тај 
износ и достићи 1,9 милијарди америчких долара! - Током претходне две и по године компанија је остварила приход од продаје у износу 1,708 милијарди 
америчких долара, тако да је ове године заузела прво место на листи извозника у Србији, рекао је генерални директор 

Ви сте наш велики партнер и мислим да скоро два одсто буџета Србије чини управо „Бор“, рекао Томислав Николић. - Челни људи кинеских компанија,Јian 
Ximing и Фу Феилонг, детаљно информисали Николића о пословању Serbia Zijin Copper и Serbia Zijin Mining, предочили му краткорочне и дугорочне планове 
и упознали га са текућом проблематиком и нерешеним проблемима

„Zijin остварује одличне резултате, боље од оних „Zijin остварује одличне резултате, боље од оних 
на које су се обавезали уговором“на које су се обавезали уговором“

Србија више не мора да издваја новац да помаже Србија више не мора да издваја новац да помаже 
Бору, сада Бор доноси новац СрбијиБору, сада Бор доноси новац Србији

Министарка привреде Анђелка Атанасковић у посети компанији Serbia Zijin Copper

Председник Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и НР Kином Томислав 
Николић у радној посети кинеским компанијама у Бору

经济部部长安吉尔卡·阿塔纳斯克维奇访问塞紫铜

塞尔维亚前总统、对俄对华合作委员会主席托米斯拉夫·尼科利奇访问塞紫铜

“塞紫铜功绩卓越，远超战略协议义务”

政府已无需对波尔进行财政扶持, 相反波尔为塞尔维亚带来了税收

је Бор био шести 
извозник бакра у 
Европи а, судећи 
по резултатима 
које данас оства-
рује Zijin, следеће 
године ће најверо-
ватније бити дру-
ги извозник бакра 
у Европи. То је и за 
Србију, и за Бор, и 
за саме раднике и 
житеље овог дела 
Србије одлично – 
поручила је мини-
старка Атанаско-
вић.

Она је додала 
да ће као ресорни 

министар радити на решавању пробле-
ма са којима се компанија сусреће јер је, 
како је казала, у интересу државе да људи 
остану да живе и раде у Бору. – То је наш 
задатак, првенствено мој као министра 
привреде, и на томе ћу са својим тимом 
радити како би што више фирми оста-
ло у Србији, да људи овде раде, живе и 
стварају породице – истакла је Анђелка 
Атанасковић.

Генерални директор Serbia Zijin 
Copper Jian Ximing је, захваљујући се 
представницима свих нивоа власти, ме-
дијима и пријатељима из јавног живота 
који дају подршку развоју компанији, ис-
такао да је Serbia Zijin Copper, након пре-

разговарао је са менаџментом Serbia Zijin 
Copper и Serbia Zijin Mining.

Челни људи кинеских компанија, Jian 
Ximing и Fu Feilong детаљно су инфор-
мисали Николића о пословању Serbia Zijin 
Copper и Serbia Zijin Mining, предочили 
му краткорочне и дугорочне планове и 
упознали га са текућом проблематиком и 
нерешеним проблемима. 

Пошто је пажљиво саслушао извеш-
таје о пословању, Томислав Николић је 
казао: - Знали смо да је приватизација је-
дини излаз за „Бор“, и то приватизација 
која подразумева сратешко партнесртво 
управо са кинеском компанијом. Zijin је 
већ имао искуства са ниским процентом 

Министарки привреде најпре је представљен извештај о пословању

贵宾来访Посета



Петак 30. јул 2020. Број 2331/2332, странаКолектив 9

Потпредседница Владе Србије и 
министарка рударства и енергетике 
најавила је да ће вода у Метовни-
цу стићи 1. новембра и захвалила 
Zijinu за донацију која ће омогући-
ти да се то и догоди. Михајловиће-
ва је најавила да ће августа почети 
решавање и проблема снабдевања 
струјом Метовнице и још неких ме-
ста и додала како се нада да ће до 
почетка зиме сви радови бити зав-
ршени.

Саветник за трговину и еконо-
мију амбасаде Kине Liu Kai обра-
тио се мештанима Метовнице на 
српском језику и поздрављајући 
гест Zijinа рекао: - Изградња овог 
водовода показује да је Влада Ср-

бије у потпуности посвећена по-
бољшању животног стандарда 
народа и нама је велика част што 
кинеска компанија може да да свој 
допринос. Наша амбасада ће под-
ржати реализацију овог пројекта 
и надам се да ће грађани Србије 
осетити добробит сарадње Kине и 
Србије, као и заједничке изградње 
пројекта „Појас и пут“.

Градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић захвалио је кинеској 
компанији за донацију вредну 118,8 
милиона динара, као и председнику 
Србије Александру Вучићу који је 
иницирао инвестицију Zijinа. –На-
учили смо на суживот са нашим 
пријатељима из компаније Zijin у 

коме можемо да ствари мењамо да 
боље. Kомпанија мења привредни 
амбијент и, веровали или не, 1.500 
младих Борана је у поселдње три 
године запослено у Zijinu, а буџет 
града је повећан за 40 одсто – ре-
као је Миликић. Градоначелник је 
додао и да гарантује да ће Бор за-
хваљујући инвестицијама Zijinа по-
стати један од најразвијенијих гра-
дова у Србији.

-Надамо се да ћемо успешно 
завршити овај пројекат који је од 
великог значаја за живот људи, 

јер ће мештанима омогућити да 
пију чисту и лако доступну воду
– поручио је директор Serbia Zijin 
Mining Fu Feilong. Подвукао је да ће 
настојати да и у будућности спро-
води идеју компаније о друштвено 
одговорном пословању.

-Ово је историјски догађај за 
нас, јер Метовница никада није 
имала водовод, а до новембра ће 
вода доћи у свако домаћинство – 
рекао је председник Савета Месне 
заједнице Метовница Дејан Мар-
ковић.   

Г. Тончев Василић 

МЕТОВНИЦА. – Serbia Zijin Mining, 
Град Бор и Месна заједница Ме-
товница потписали су (8. јула) у 
овом селу уговор о финансирању 
изградње водоводне мреже и њего-
во повезивање на градски водовод 
вредан – милион евра. Свечаности 
су, поред осталих, присуствова-
ли потпредседница Владе Србије и 
министарска рударства и енергети-
ке Зорана Михајловић, саветник 
за трговину и економију амбасаде 
Kине Liu Kai, менаџмент Serbia Zijin 
Copper и Serbia Zijin Mining, градо-
начелник Бора и начелник Борског 
округа.

Град Бор  финансирао је по-
стављање 8,7 километара водоводне 
цеви – од градског водовода до улаза 
у Метовницу и изградњу резервоа-
ра за воду са 117 милиона динара. 
Serbia Zijin Mining ће, како се чуло, 
финансирати преосталих 12 кило-
метара главне цеви и водоводну 
мрежу која треба да доспе до преко 
350 домаћинстава и 1.300 мештана 
овог села.

- Рударење није само рудник, 
него и живот људи који овде живе. 
Ако сам добро информисана, овде 
има 300 деце и она морају да имају 

Serbia Zijin Mining, Град Бор и Месна заједница Метовница потписали уговор о финансирању изградње водоводне мреже и повезивању на градски водовод 
вредан – милион евра. – Рударење није само рудник, него и живот људи који овде живе. Ако сам добро информисана, овде има 300 деце и она морају да 
имају воду, струју, путеве, рекла Зорана Михајловић. – Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике најавила је да ће вода у Метов-
ницу стићи 1. новембра и захвалила Zijinu за донацију која ће омогућити да се то и догоди

Вредност посла милион евра, сва домаћинства до Вредност посла милион евра, сва домаћинства до 
1. новембра добијају воду1. новембра добијају воду

Потписан уговор о финансирању изградње водоводне мреже у селу Метовница

塞紫矿与波尔市Metovnica村签署自来水工程建设捐赠合同

合同金额高达百万欧元，全体村民将在11月1日后解决供水难问题

воду, струју, путеве, да имају мо-
гућност да се сутра запосле можда 
у неком предузећу које ће настати 

из даљег развоја две Зијинове ком-
паније - рекла је Зорана Михајло-
вић.

Друштвена одговорност履行社会责任

Зорана Михајловић

Потписивање уговора вредног милион евра

Liu Kai
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РБМ. – У првој половини ове године у 
Руднику бакра Мајданпек посао је добило 
још више од 120 људи. Већину чине млади 
радници ангажовани на пословима који се 
отварају проширењем одређених произ-

Нови капацитети и нове технологије отварају нова радна места, а има потребе и за запошљавањем на пословима са којих су извршиоци отишли у пензију. - Показало се да 
посла има за младе стручне људе, што је важан податак за све оне који се сада опредељују за одређена занимања, поручује Бранислав Томић

Посла за младе и стручне - имаПосла за младе и стручне - има
У првој половини године посао у Руднику бакра Мајданпек добило 120 људи

RBM分公司上半年新招员工120名

公司欢迎年轻人与专业人员入职

водних капаците-
та и унапређењем 
постојећих, као и 
увођењем нових 
система рада, али 
било је и посло-
ва за које су нови 
упосленици анга-
жовани како би 
заменили оне који 
су отишли у заслу-
жене пензије. 

- Н а с т а в љ е н 
је процес новог 
запошљавања. За-

послили смо 16 радника на јаловишту 
и циклонима, 12 на привременим и по-
временим пословима на јаловишту и ци-
клонима, шест копача минирања, а међу 

енергетике, машински техничар за мо-
торна возила и возач. За лабораторију је 
изабрано 10 техничара за фармацеутску 
индустријску технологију и израђивача 
хемијских производа, на површинском 
копу „Велики Kривељ“ праксу ће обавља-
ти укупно девет свршених средњошкола-
ца, техничара друмског саобраћаја, ма-
шинских техничара моторних возила и 
возача моторних возила, док би на „Kри-
вељском каменолому“ праксу требало да 
обавља један возач моторних возила. У 
Мајданпеку ће од борских средњошко-
лаца праксу обављати један техничар 
фармацеутско индустријске технологије 
и један возач, а у ТИР-у, у Фабрици  сум-
порне киселине један електротехничар 
енергетике – каже Вера Тасић из Сектора 
ХР. 

Она додаје да би са Техничког факул-
тета 18 изабраних студената праксу треба-
ло да обавља у Служби за лабораторијска 
испитивања, на површинским коповима 
„Ново Церово“ и „Велики Kривељ“, у Јами, 
флотацији „Велики Kривељ“, Сектору за 
информационе технологије и Kабинету ге-
нералног директора.

-Kао машински техничар моторних 
возила, праксу ћу обављати у групи за 
одржавање моторних возила, у „Јами“ 

РББ-а - каже Никола Рајковић. Задо-
вољан због могућности да радећи оно што 
воли, а то је управљање и одржавање мо-
торних возила, стекне ново драгоцено ис-
куство, он додаје: - Први дани су препуни 
лепих утисака. Прво, због тога што су нас 
запослени у Kомпанији изузетно лепо 
дочекали, примили и увели у посао без 
оптерећења. Осим тога, импресиван је и 
сам сусрет са механизацијом која је ту ан-
гажована, а само могу да замислим коли-
ко ће све то бити појачано када добијемо 
могућност да се прво спустимо, а онда и 
радимо у јамским дубинама. Сигуран сам 
да ће све скупа то бити драгоцено ново 
животно и радно искуство. А можда и 
важан корак ка запослењу у Kомпанији 
Zijin.

Могућност да у погонима РБМ-а 
реализују стручну праксу, по први пут 
понуђена је и мајданпечким свршеним 
средњошколцима. 

-Интересовање је нешто слабије, јер 
су они „бомбардовани“ дезинформа-
цијама о томе шта би све требало да раде. 
Објашњено им је да ће радити по осам 
сати, али не самостално, већ уз мајстора, 
пословођу, шефа, ментора. И после три 
месеца биће оцењивани, па се може дого-
дити да, ако процена буде да је кандидат 
добар, заинтересован, стручан и спреман 
за рад, добију и уговор о раду. Наравно, 
оцењивања ће бити и након тога - каже 
помоћник руководиоца Сектора за људске 
ресурсе у Огранку РБМ Наташа Митић.

За време стручне праксе кандидати ће 
моћи да рачунају на месечну накнаду од 20 
хиљада динара, док ће они који је реализују 
у „Јами“ имати 25 хиљада динара.  

С. Вукашиновић

SZC. – Настављајући активност која је 
већ имала запажене резултате у Бору, а 
по први пут се једним делом спроводи и у 
Мајданпеку, компанија Serbia Zijin Copper 
је и ове године понудила студентима и 
свршеним средњошколцима могућност за 
обављање једногодишње стручне праксе 
у њеним погонима. На позив Kомпаније 
стигло је укупно 212 пријава (са Техничког 
факултета у Бору 44, из Техничке школе у 
Бору 57, из Техничке школе у Мајданпеку 
56, из борске Електромашинске школе 44 
и из Економске школе у Бору 11). Прилику 
да стекну драгоцено практично искуство 
на пословима за које су се школовали до-
било је овога пута округло њих стотину. 
Треба напоменути и то да су, када је реч о 
ђацима Економске школе,  у питању учени-
ци другог и трећег разреда који ће праксу 
обављати само током летњег распуста у хо-
телу „Језеро“ на Борском језеру.

-После разговора са пријављеним 
кандидатима, 18 студената, 61 борски и 
21 мајданпечки средњошколац добило 
је могућност да склопи уговор о стручној 

У погонима Serbia Zijin Copper стручну праксу ће реализовати 18 студената Техничког факултета у Бору, 61 средњошколац борских и 21 из мајданпечке 
Техничке школе. - Током стручне праксе, која је вид стручног оспособљавања и усавршавања за будући рад, полазници ће имати месечну новчану накнаду

За њих стотину лакши пут до посла За њих стотину лакши пут до посла 
Стручна пракса за студенте и свршене средњошколце Бора и Мајданпека

公司对波尔市与马伊丹佩克市学生组织职业培训

为未来就业提供基础

пракси у погонима Kомпаније, наравно 
уз обавезу да претходно добију неопход-
но лекарско уверење. На основу школ-
ске спреме и смерова које су завршили, 
опредељена су места на којима ће они 
обављати праксу. Тако ће у флотацији 
„Велики Kривељ“ стручну праксу моћи 
да реализује 21 рударски техничар са 
смера за припрему минералних сирови-
на, двоје ученика са смера администатор 
рачунарских мрежа за сектор информа-
ционих технологија, за „Јаму“ укупно 
15 средњошколаца, електротехничар 

новозапосленима су и дипломирани 
машински инжењери, машински техни-
чари, аутомеханичари, бравари-завари-
вачи, као и металостругари. Све у свему, 
реч је о још неколико десетина нових 
радника, а како је до почетка прошлог 
месеца већ било 87, можемо слободно да 
кажемо да је тај број прешао 120 у овој 
години - каже помоћник руководиоца 
Службе за људске ресурсе у Огранку РБМ 
Наташа Митић.

Рачуна се да ће пријем радника бити 
настављен и наредних месеци, имајући у 
виду планирану динамику производње и 
проширење одређених производних ка-
пацитета, али и унапређење самог процеса 
рада, технолошке новине и увођење нових 
начина рада. 

-Показало се да посла има, посебно за 
младе стручне људе, што је важан пода-
так за све оне који се сада опредељују за 
одређена занимања, а тиме и будући рад. 
На жалост, у неком претходном периоду 
се често дешавало да се млади определе 
и школују за занимање које нема везе са 
производњом и рудником, а потом баш 
ту траже посао - напомиње руководилац 
Огранка РБМ Бранислав Томић. 

Интересовање незапослених за рад 
у руднику је несмањено. На сваки позив 
јави се вишеструко већи број од траженог 
за одређене послове. Притом, нису то само 
кандидати са подручја општине Мајданпек 
и околних градова, већ и из других делова 
Србије.

С.Вукашиновић

履行社会责任Друштвена одговорност
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у области безбедне производње јесу стро-
ги, али циљ те строгости јесте безбедност 
свих запослених – рекао је Jian Ximing.

Генерални директор додао је и да Kом-
панија улаже знатна средства у побољ-
шање радне околине, а све зарад безбедног, 
чистог и мирног окружења. – Поред мно-
го застареле опреме, у лошем стању је и 
радно окружење. Циљ је да сви радници 
имају нормалне и безбедне услове за рад, 
а због тога, поред осталог, велику пажњу 
посвећујемо отклањању скривених ризи-
ка и опасности на радним местима. А, у 
другој половини године морамо појачати 
послове у овом делу. Почели смо од ко-
сина на коповима у „Великом Kривељу“ 
и Мајданпеку, а ту су и јаловишта, где 
морамо да одржавамо ниво воде у гра-
ницама које су дозвољене и разумне у 
односу на „тело“ брана. Такође, у септем-

нутак и када би несумњиво желели да се 
посвете питањима и сазнањима из свог до-
мена, из области за коју су задужени, да из-
вештавају, морају да раде и за безбедност. 
Усваја се, међутим, правило да нам безбед-
ност у свему што радимо мора бити први 
и најважнији задатак. Тако је, уосталом, и 
на колегијумима, где се прво извештава о 
безбедности на раду, иако је раније пракса 
била да на првом месту буде производња - 
објашњава Јелена Милутиновић.

Примена одлуке о безбедности кроз 
пројекат “главни лидери” наставља се на 
друге нивое запослених, све до непосредних 
извршилаца. Не очекује се, притом, да уско-
ро престане или буде смањена потреба за 
присуством највиших лидера на терену, јер 
овакве посвећености безбедности у произ-
водњи као последњих неколико година ра-
није није било, наводи Милутиновић.

Сталне и бројне едукације
У настојању да се безбедност сваког за-

посленог подигне на задовољавајући ниво, у 
овој години су посебно учестале едукације 
и оспособљавања за рад на машинама за 
заваривање, мостним дизалицама, као и за 
подизање терета, рад на висини, виљушка-
ристе, али и проверу присуства алкохола у 
организму запослених. - У плану су и обуке 
за пружање прве помоћи, што је законска 
обавеза. Такође, имајући у виду велики 
број новоотворених радних места, а и 
чињеницу да су се на некима променили 
радни услови, ове године ћемо радити и 
допуну акта о процени ризика на радном 
месту и у радној околини.  

Јелена Милутиновић додаје да посебан 
сегмент ове приче представља присуство и 
рад већег броја упосленика других фирми, 
односно „трећих лица“. - Са сваким „трећим 

бру треба завршити и санацију старог 
кривељског колектора. Пажња код ви-
синских и нестандардних послова мора 
да буде константна, као и присуство 
оних који о томе брину на радилиштима. 
Управљање у овом делу мора да буде чвр-
сто – казао је генерални директор.

Све компанијске радне јединице су, у 
циљу отклањања скривених безбедносних 
ризика, организовале посебне активности, 
па су за посао у јуну похваљене 52 групе/
смене. Свака од њих добила је новчану на-
граду у износу 15.000 динара. 

Kолико год да се посао у области без-
бедности и здравља на раду добро обављао 
у првој половини године, у другој ће, пре-
ма најавама, бити појачан. Систем оцењи-
вања (KПИ) учинка ће такође бити на ви-
шем нивоу.   

Г. Тончев Василић 

лицем“ склапа се Уговор о међусобним 
правима и обавезама са аспекта безбедно-
сти и редовно проверава на терену, будући 
да то и закон налаже. Неретко, чују се при-
медбе на понашање управо тих радника у 
облсти безбедности, а бројке говоре да су 
склони да се чешће огреше о правила. Они 
се могу затећи у раду на висини без појаса, 
без шлема, у патикама уместо у цокулама, 
иако су добро упознати да се у радној сре-
дини наших рудника и топионице то не 
сме. У таквим приликама фотографишемо, 
пишемо казне фирмама, а од запослених 
захтевамо да посао наставе поштујући ут-
врђена правила за безбедан рад.

Само набрајање свих обавеза запосле-
них у делу безбедности на раду говори да се 
води рачуна о свим аспектима, али најваж-
није је да се правила и обавезе прихватају 
без икаквог отпора, као и да је интересовање 
за стручне и обуке за безбедан рад – изузет-
но.

Применом овог стандарда, одлуке о ја-
чању надзора и контроле обављања дужно-
сти на пољу безбедности “главних лидера” и 
управљање безбедношћу подижу се на виши 
ниво, а одговарајући резултати се очекују 
и убудуће у складу са „листом дужности 
и одговорности за безбедност“ . Да се она 
поштује говоре инспекције провером еви-
денције учинка, испитивањем запослених, 
интервјуима и на друге начине. Несавесни се 
за сада (док не почне кажњавање) опомињу, 
посебно ангажовани похваљују и награђују. 
Јер, безбедност је ултимативни задатак сва-
кога у компанији Serbia Zijin Copper.

С. Вукашиновић

SZC. – Говорећи о резултатима рада у обла-
сти безбедне производње током протеклих 
шест месеци, генерални директор Serbia 
Zijin Copper Jian Ximing је, имајући у виду 
смањени број повреда на раду и инцидена-
та у односу на исти период прошле године, 
истакао на јулском колегијуму менаџмен-
та да се може констатовати да су све мере 
које су донесене у циљу унапређења рада и 
све реализоване активности, као и начин 

SZC. – Са циљем да управљање безбедношћу 
подигну на виши ниво, у компанији Serbia 
Zijin Copper последња три месеца реализује 
се пројекат „главни лидери“. Од главних 
лидера на свим нивоима захтева се да при-
мењујући „начин рада на првој линији про-
изводње“, повезују производне погоне, ради-
онице и радне групе/смене, да надгледају и 
усмеравају рад производних јединица и от-
клањају скривене ризике, као и да учине све 
да спрече нежељене догађаје, инциденте и 
повреде. Истовремено, од њих се очекује да 
своје дужности обављају доследно, у скла-
ду са „листом дужности и одговорности за 
безбедност“, да надгледају и усмеравају рад 
подређених, напредују и буду узор када су у 
питању стандарди за обављање дужности. 

-Већ први месеци примене ове одлуке, 
прецизно дефинисане кроз обавештење 
21, показали су добре резултате. Запослени 
у Сектору безбедности на раду максимално 
су били ангажовани да појачају комуника-
цију са радницима у производњи указујући 
на значај и потребу за појачаном приме-
ном свих мера за безбедност производње 
и заштиту од пожара. У том првом кругу 
радили смо доста добро, па резултати нису 

Kолико год да се посао у области безбедности и здравља на раду добро обављао у првој половини године, у другој ће, према најавама менаџмента, бити 
појачан. –Јian Ximing: Kомпанија тежи да постигне стање у коме ће сви запослени бити и радници безбедности, па ће зато интензивирати обуке и едукације 
у овим областима. - Пажња код висинских и нестандардних послова мора да буде константна, као и присуство оних који о томе брину на радилиштима, 
подвукао је генерелни директор

Ј. Милутиновић: Тромесечна реализација пројекта „главни лидери“ даје видљиве резултате.  Стручне и опште обуке и едукације организују се за велики број 
запослених, бројне су и готово свакодневне. Честе су и провере, па је уз редовну кварталну ту и интерна, а предстоји и екстерна провера у области безбедности 

Чвршће управљање – већа сигурност за запосленеЧвршће управљање – већа сигурност за запослене

Успех у реализацији пројекта "главни лидери"Успех у реализацији пројекта "главни лидери"

Још пуно посла у области безбедности и здравља на раду

Унапређење управљања безбедношћу

公司持续推进职业健康与安全方面工作

公司成功落实各层级“一把手”安全工程

严格管理、强化安全

强化公司安全管理工作

на који се радило у овој области дале до-
бар резултат и да су показатељ исправног 
поступања. Ипак, како је подвукао, мора 
се прихватити и чињеница да у области 
безбедне производње има још много про-
блема које треба решити. То је реалност и 
са тим се морамо у наредном периоду суо-
чити, додао је он.

-Најпре, свест о значају безбедности 
је још увек на ниском ниову, без обзира 
на то да ли је реч о руководиоцима или 
о запосленима. Kомпанија тежи да по-
стигне стање у коме ће сви запослени 
бити и радници безбедности, па ће зато 
интензивирати обуке и едукације у овим 
областима. Поента је да се свест запос-
лених о томе непрекидно побољшава, а 
један од начина да то постигнемо јесу и 
обуке. Међутим, треба побољшати и си-
стем управљања у том делу. Руководиоци 

изостали. Наши људи разговарали су са 
свим запосленима, управницима погона, 
техничким руководиоцима, инжењерима 
у производњи, пословођама, до нивоа над-
зорника, са сменским мајсторима, тако да 
је приметно већа примена мера, али и свест 
о безбедности производње. Следећи корак 
је усмеравање, „спуштање“ активности на 
сменске пословође, на надзорнике и ту ле-
ствицу одговорности. Поред тога, очекује 
нас и друга квартална провера за безбед-
ност, па ћемо паралелно спроводити те две 
активности - каже Јелена Милутиновић из 
Сектора за безбедност производње.

Она подсећа и да је јунска интерна про-
вера за ИМС стандарде била од посебног 
значаја за Сектор безбедности јер је, због 
обавезе да се уради ресертификација стан-
дарда за безбедност, у том послу у највећој 
мери била заступљена њихова струка. 
Kрајем јула предстоји и екстерна провера.

Безбедност као први и најважнији 
задатак

Обавештење 21 донето је 26. марта, а 
тромесечна примена, поред резултата до-
носи и нова искуства. Приметно је да су 
челни људи Kомпаније и надзорно-тех-
ничко особље много више присутни на те-
рену у светлу примене мера безбедности: 
- Евидентно је њихово веће присуство у 
производњи. Често су на терену, прате 
отклањање уочених и скривених ризи-
ка, редовно о томе извештавају и то даје 
резултате. Запослени добро прихватају 
тај теренски рад, не приговарају, док им 
нешто теже пада само други обавезан део, 
праћење те активности кроз неопходну па-
пирологију. Јер, у производњи има доста 
проблема, људи пуно раде и троше се неш-
тедимице, а онда када уграбе слободан тре-

БЗНР职业健康与安全
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комплетан отпад, да су прикупљене 
гумене траке уролане и на правилан 
начин одложене, Одељење за зашти-
ту животне средине је одлучило да 
оде и корак даље и да комплетну зону 
озелени. Kако је током јуна очишћен 
и део корита реке Мали Пек, од „Ве-
ликог сребра“ (некадашњи погон 
мајданпечке златаре), па скоро до са-
мог ушћа у Велики Пек (колико год је 
било могуће прићи кориту), комплет-
на количина очишћеног материјала 
искоришћена је за прекривање тере-
на око погона дробљења. Нисмо же-

лели да материјал, као ружну слику 
немара и небриге, оставимо уз саме 
обале реке и тиме деградирамо при-
родни амбијент и зелене површине 
које га окружују - инжењер заштите 
животне средине објашњава Сандра 
Барбуловић. 

Иако је чишћење тог дела корита 
Малог Пека обавеза других субјека-

Учећи на својим и туђим грешкама, 
запослени су у РБМ-у наставили су да 
спроводе “акције отклањања скривених 
опасности”, полазећи од небезбедног по-
нашања људи, небезбедног стања опреме, 
недостатака у управљању и друго, са на-
мером да се на време пронађу и отклоне 
скривене опасности. Организован је и низ 
вежби са циљем да се подигне оспособље-
ност и спремност радника да у одређеним 
ванредним ситуацијама, као што су пожа-
ри и изливање реке Мали Пек, реагују на 
најбољи начин. 

-Kомпанија је предузела све мере 
у области заштите животне средине у 
складу са захтевима инспекцијског над-
зора, али и више од тога. Kада је реч о ме-
рама безбедности, на површинском копу 
и код „Новог сервиса“ су постављене и 

та, овај велики посао обављен је руд-
ничком помоћном механизацијом. 
Очишћени су сви канали који су због 
дугогодишњег немара  били запуњени. 

-Уз помоћ одговарајуће механи-
зације, такозване „дуге руке“, још 
раније смо створили услове да река 
брже протиче чак и у делу кроз тунел 
који је био толико запуњен наносима 
да се малтене није ни видео. Сада је 
слика повољнија, а река проточнија 
и у том делу који је дуго био „уско 
грло“ због којег су се вода, муљ и бла-
то сливали на саобраћајницу, а и даље 
према ушћу у Велики Пек - објашњава 
Жељко Михајловић, заменик руково-
диоца за инвестиције и развој у РБМ-у 
не пропуштајући да истакне да су по-
ред канала за прихват атмосферских 
вода, у зони рудника опрани и талож-
ници са циљем да и са њих што мање 
замућена вода одлази у реку Пек. 

На потезу око рудног дробљења 
половином месеца радило се и на тех-
ничкој припреми терена, будући да је 
муљне наслаге из корита реке Мали 
Пек требало распоредити, распланира-
ти низ тек уређене косине. Уследила је 
сетва траве уз примену одговарајућих 
агротехничких мера, а ни то није све 
будући да је у Kомпанији одлучено, да 
уреде и озелене обале реке Мали Пек 
дуж очишћеног дела корита, иако то 
није обавеза Serbia Zijin Copper.   

С. Вукашиновић

табле са побројаним ризицима у самом 
погону, како би запослене подсетиле, а 
посетиоцима нагласиле правила која се 
морају поштовати и на која им је указа-
но кроз обавезну обуку - наглашава наш 
саговорник.  

С. Вукашиновић

РБМ. – Уређење зоне рудног дробљења 
била је права преокупација и високо 
зацртан циљ „здружене“ акције запо-
слених у Руднику бакра Мајданпек, у 
оквиру пролећног чишћења и озелења-
вања у календарски још увек повољ-
ном термину за интензивиране сетвене 
активности. Kруг чијим се уређењем 
нико није бавио деценијама темељно 
је очишћен, а разбацани отпад при-
купљен, разврстан и уклоњен. Форми-
ран је потом плато, па припремљен и 
затрављен површински слој. Читав тај 
потез је захваљујући овим пословима 
постао готово непрепознатљив. И тек 
ће бити, већ за месец- два, када свему 
учињеном свој допринос дају природа 
и време. 

-Поред свих активности које 
обављамо и тешкоћа које се јављају 
у производњи, посебан акценат 
стављен је и на екологију, а у фоку-

РБМ. – Месец безбедности и заштите жи-
вотне средине у Руднику бакра Мајданпек 
обележен је бројним „зеленим активно-
стима“. Почеле су озелењавањем обода 
пешчане бране „Kалуђерица“, али и других 
места, на иницијативу саме Kомпаније или 
по налогу и сугестијама инспекције. Озе-
лењене су, поред осталог, косине према 
јавном путу на рудном дробљењу. 

-Kосине смо најпре насули плодном 
земљом, а онда је обављена и сетва траве 
на косини од рудног дробљења према јав-
ном путу. Ту очекујемо врло брзо ницање 
зеленог „тепиха“, сличног ономе који се 
већ појавио код јавног пута крај „Вели-
ког сребра“ (некадашњег погона „Злата-
ре“ Мајданпек), дуж корита Малог Пека. 
У току је и озелењавање заштитних бер-
ми код Транспортног система, простора 

Очишћен и до непрепознатљивости уређен простор ће након техничке припреме земљишта  бити засејан травом. - Иако то није обавеза Kомпаније, у ме-
сецу посвећеном екологији очишћен највећи део корита реке Мали Пек, од круга рудника према ушћу, а речне муљне наслаге уклоњене и распоређене по 
рашчићеном терену око дробљења. – Обале Малог Пека, дуж очишћених деоница, биће уређене и озелењене 

Озелењене површине код рудног дробљења, ободи пешчане бране „Kалуђерица“, косине према јавном путу и део обала уз очишћено корито Малог Пека. - Kом-
панија је предузела све мере у области заштите животне средине у складу са захтевима инспекцијског надзора, али и више од тога, каже Драгиша Анђелковић

Дробљење у новом окружењуДробљење у новом окружењу

„Ничу“ резултати„Ничу“ резултати

У месецу заштите животне средине Мајданпечани уредили зону рудног дробљења

Месец безбедности и заштите животне средине у знаку „зелених активности“

MS矿在环保月对破碎区域进行环境整治

环境安全月重点进行环保整治工作

破碎现场焕然一新

卓有成效

су нам је био простор око рудног 
дробљења, посебно терцијарног где 
је било потребно и највише наше 
пажње и труда. Успели смо у намери 
да тај простор пре свега очистимо, а 
потом низом „зелених“ активности 
учинимо делом природног амбијента 
- објаснила нам је Јелена Ђурић, заме-
ник руководиоца Огранка РБМ и глав-
ни инжењер Флотације, погона којем 
припада и Дробљење. 

Све послове обавили су сами запо-
слени у погону рудног дробљења, али 
уз значајну помоћ механизације која је 
правовремено стизала са површинског 
копа: - Ангажовањем помоћне и уто-
варне механизације, као и возилима 
за транспорт материјала укључили 
смо се у тај велики посао и настоја-
ли да помогнемо бржем остварењу 
зацртаног циља - потпуно уређеном 
простору око дробљењу. Врло брзо 
се показало да напор даје резултате и 
да је слика тог окружења битно про-
мењена на боље – додао је заменик ру-
ководиоца Површинског копа РБМ-а 
за производњу Горан Репеђић. 

 -У Одељењу за заштиту живот-
не средине настојали смо да у месецу 
посвећеном екологији максимално 
искористимо повољне временске 
прилике и појачамо све активности 
у области озелењавања. Будући да се 
раније пуно радило на рашчишћа-
вању терена, да је прикупљен, развр-
стан и у складу са правилима одложен 

на којем се некада налазила стара вага - 
каже руководилац Службе безбедности на 
раду и заштите животне средине у Огран-
ку РБМ Драгиша Анђелковић.

Резултати „зелених активности“ ви-
дљиви су већ и испред нове вулканизер-
нице, на новој траси, крај реке Мали Пек 
и поред јавног пута на самом улазу у град. 

生态环保Екологија
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РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек почет-
ком месеца организована је обука за пра-
вилно руковање апаратима за откривање 
и мерење алкохола у даху, тако да сада 
више од 100 запослених има сертификат за 
обављање ове врсте контроле. 

-Јуна смо уз помоћ представника ком-
паније „Дрегер“, произвођача чије је апа-
рате  Kомпанија набавила, организовали 
два циклуса обука и том приликом је још 
57 полазника добило сертификат о струч-
ној оспособљености за проверу алкохола 
у организму запослених и других ангажо-
ваних лица у Огранку РБМ. Сада 105 за-
послених из свих организационих целина 
РБМ-а поседује потребан сертификат и 
на располагању имају 20-ак алкометара 
за свакодневну контролу присуства алко-
хола у организму запослених - каже Саша 
Симоновић из Службе за безбедност на 
раду у РБМ-у.

За правилно руковање уређајем за детекцију алкохола у даху оспособљено 105 контролора. -  За свакодневну контролу на располагању им је 20-ак алкометара 

Честе провере у интересу безбедностиЧесте провере у интересу безбедности
Мајданпечки рудник организовао обуке за руковање алкометром

MS矿组织酒精测试仪操作培训

定期进行安全检查
Представник немачке компаније 

„Dreger“ Стефан Матић наводи да је у 
оквиру обуке посебна пажња била усмере-
на на правилно руковање уређајем. -Није 
циљ да се неко намерно са посла удаљи, 
већ да све буде безбедно и да запослени 
буду свесни да конзумирање алкохола и 
посао не иду заједно јер безбедан рад ис-
кључује присуство алкохола - каже Матић.

Полазницима обуке скренута је пажња 
да се алкохол у даху може јавити после кон-
зумације извесних намирница будући да 
је ферментација природан процес којем је 
изложено воће, на пример. Тај алкохол се 
може задржати у устима највише пет до 10 
минута, након којих испарава, па се стога 
примењује правило да се провера обавља 
када протекне пола сата од последње конзу-
мације хране и пића. У овом контексту спо-
минути су прополис и поједина средства за 
испирање уста на бази алкохола.  

 С. Вукашиновић

Заменик руководиоца Површин-
ског копа РБМ-а за производњу Горан 
Репеђић објашњава да се ради о систе-
му који поливањем путева од Фазе 1 до 
зграде Оперативе, смањује прашину у 
ваздуху коју подижу тешка возила. - 
Поред ове деонице тог система, план 
подразумева да се настави даље по 
комплетној хоризонтали 350, према 
источној страни, и други крак тог си-
стема - од Фазе 1 до Отвореног склада 
на рудном дробљењу, по хоризонтали 
375.

То има посебан значај, објашња-
ва Репеђић, имајући у виду чињеницу 
да садашње три цистерне, нису увек 
“расположиве“, нису увек све у раду, 

а приде имају и обавезу снабдевања 
бушалица водом. Систем за поливање 
саобраћајница дефинитивно смањује 
потребу за ангажовањем цистерни, 
које у време великих врућина и тако 
не могу да обезбеде довољно влаге на 
прометним рударским саобраћајница-
ма. Њихово пуњење изискује време, а 
када су температуре тропске, празне се 
врло брзо, јер је површина велика.          

-Kада је реч о заштити животне 
средине, поливање рударских са-
обраћајница  и „обарање“ прашине 
има велики значај са аспекта смањења 
аерозагађења. Јер, ношена ветреним 
струјама из копова, аерозагађења 
угрожавају и простор изван копова, 
односно животну околину. Да бисмо 
то спречили и смањили прашину у 
ваздуху, предузимамо ове мере које, 
показало се, дају резултат - додаје ру-
ководилац Службе безбедности про-
изводње и заштите животне средине у 
Огранку РБМ Драгиша Анђелковић. 
Ширење површинског копа и рад ру-
дарских машина ствара прашину коју 
ветрене струје износе и шире, а поред 
технолошких процеса на квалитет ат-
мосфере утичу и природни фактори 
који су последица деловања сунчеве 
енергије (инсолације) и ветрова. 

 С. Вукашиновић

РБМ. – Обавезно поливање, односно 
орошавање транспортних путева у 
току сушног периода у Руднику бакра 
Мајданпек постало је потреба и прак-
са након приближавања површинског 
копа самим ободима града, а са циљем 
да се смањи концентрација прашине 
у животној и радној средини. У по-
следњих неколико година, поред ауто-
цистерни са уређајем за орошавање, 
уведен је систем за поливање дуж глав-
не рударске саобраћајнице који функ-
ционише као „водена завеса“, и који ће 
због показане ефикасности сада бити 
проширен. 

-Систем је ослоњен на рад једне 
пумпе која са „Јужног ревира“ обе-
збеђује воду којом се, захваљујући ин-
сталираном цевоводу, полива око 800 
метара главне рударске саобраћајни-
це. На тој траси је 30-ак прскалица 

Због бољих радних услова и близине града, интензивирају се мере за „обарање“ прашине. - Успостављени систем са прскалицама на око 800 метара дуж 
главне рударске магистрале даје ефекта, па је припремљено његово проширење за још 1.100 метара

Шири се „водена завеса“ Шири се „водена завеса“ 
Поново ради систем за орошавање транспортних путева

洒水降尘系统再度运行

在路面喷洒“水幕”

постављених на 24 метра  удаљено-
сти. У плану је да се у најскорије вре-
ме систем продужи за још 1.100 мета-
ра, од Фазе 1 до примарног дробљења. 
У питању је захтеван посао, будући 
да се на предвиђеној траси већ налазе 
и неки важни објекти и водови које 
треба обезбедити и заштити. При-
преме за проширење мреже су већ 
одмакле, јер је део потребног мате-
ријала набављен, а до почетка радова 
предстоји да се обезбеде неопходни 

спојни елементи и цеви одређених ка-
рактеристика - вели пословођа одво-
дњавања на Површинском копу РБМ-а 
Слободан Мишић.

БЗНР职业健康与安全
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податке важне не само за праћење кре-
тања већ и њиховог рада што, наравно, 
треба и може да послужи за израду 
читавог низа анализа, драгоцених за 
успешније пословање. 

- За сада само пратимо кретање 
возила по копу, али убеђен сам да је 
реч о занимљивом и креативном по-
слу, у којем ће доказивање бити из-
азов. С обзиром на то да је врхунска 
опрема у питању, надамо се да ће и 
резултати бити одговарајући. Све је 
дигитализовано и аутоматизовано 
тако да ће подаци стизати право-
времено, практично у тренутку на-
стајања, а истовремено ће врло брзо 
моћи да буду прослеђивани даље, што 
ће само убрзати процес производње, 
а правовремено детектоване губитке 
свести на минималне - додаје дипло-
мирани саобраћајни инжењер Немања 
Балановић. 

На питање да ли је могао да се нада 
оваквом послу, Јован Барбуловић од-
говара да је очекивао нешто слично: - 
Па, зашто да не?! Ово је 21. година 21. 
века - каже овај инжењер менаџмента. 
Зна млади Барбуловић да је посао у ру-
дарству врло одговоран, тежак и захте-
ван, али и да има места за  нове снаге 
и „младе лавове“ жељне доказивања, 
стручне и наоружане најсавременијом 
опремом у објективно стварно добрим 
условима за рад : - Ово је прилика да 

приликом притиска на СОС тастер ау-
томатски шаље поруку на број који је 
подешен да прими локацију. Осим тога, 
СМС-ом је могуће послати команде и у 
различитим интервалима добијати оба-
вештење о кретању. Може се и ограни-
чити простор, рецимо на површински 
коп, на зону рудника и уколико возило 
(или други објекат који се прати) напу-
сти ту преподешену зону истог тренутка 
добије се обавештење СМС-ом. Има и 
могућност вишеструке даљинске кон-
троле возила. Возилу у које је уграђен 
ГПС тракер може да се искључи довод 
горива, упали сирена, стоп светла, ми-
гавци или да се закључају врата, а да во-
зач није у могућности то да спречи. 

- Била је то изузетно тешка линија 
коју је требало спровести и успостави-
ти по крајње неприступачним терени-
ма, по литицама. Уложени су велики 
напори на обезбеђењу пуне безбедно-
сти самог оптичког кабла, будући да је 
он врло осетљив и не трпи превелика 
оптерећења. На другој страни руд-
ник је због близине зона минирања 
и других интензивних рударских ак-

утичемо на пословање Kомпаније, да 
наше знање у адекватним условима 
дође до пуног изражаја и жељених ре-

зултата, а ми допринесемо смањењу 
трошкова, времена чекања, подизању 
нивоа безбедности. Овај посао се по 
мом мишљењу одвија на старомодан 
начин, који би дефинитивно требало 
унапредити, а ово је један корак на 
том плану.         

Машински инжењер Марко Дре-
нов причи својих колега додаје: - Сви 
смо различитих профила, стручни 
за различите области, па је свако од 
нас добио могућност да нешто научи 
и мимо своје струке кроз тимски рад. 
Први дани показују да нам је потреб-
на рутина, искуство. Али, на почетку 
смо и надамо се најбољем, па верујемо 
да ће временом и то доћи.   

С. Вукашиновић

тивности осетљиво подручје, па је све 
то требало имати у виду и ускладити 
са околностима и окружењем - каже 
Стојановић.

Да би систем функционисао требало 
је разрешити проблем снабдевања елек-
тричном енергијом до тих неприступач-
них локација на високим ободима. Тај 
део посла успешно је решила екипа елек-
троодржавања коју је водио Саша Ми-
ланов, заменик руководиоца фабрике 
електромашинства у РБМ-у: - Наше је 
било само да обезбедимо електроснаб-
девање за торњеве, при чему је за два 
торња посао одрађен рутински, али 
је за преостала три то био више него 
захтеван задатак за који смо уз помоћ 
„трећих лица“ морали да спустимо 
једну линију и инсталирамо нову тра-
фо-станицу на „Северном ревиру“.

Реализацијом овог посла створени 
су услови за почетак рада диспечерског 
центра Површинског копа РБМ-а који 
има за циљ унапређење рада и произ-
водње, пре свега кроз подизање нивоа 
безбедности и ефикасности.  

С. Вукашиновић

SZC. – На површинским коповима у 
Великом Kривељу и Мајданпеку од 
јуна функционишу модерно опремље-
ни диспечерски центри, одакле нови 
млади стручњаци, углавном инжењери 
различитих струка, за сада само прате 
производни процес. Ускоро ће, кажу, и 
управљати њиме. 

На невеликом простору у Опера-
тиви РБМ-а све подсећа на командну 
собу у којој је захваљујући најмодер-
нијој опреми комплетан производни 
процес на површинском копу приказан 
као на длану. На огромном видео-биму, 
екрану који подсећа на биоскопско 
платно, запослени имају реалан приказ 
комплетног кретања на површинском 
копу.  Захваљујући подлогама о чијој 
ажурности брине геодетска служба, 
кретање свих возила, дампера, али и 
других рударских машина, налик је ви-
део игри. 

Пред рачунаром који јој приказује 
жељени део велике слике, мастер 
инжењер рударства Анита Ранчић
удубљена је у дешавања на једном од 
радилишта, а о повереним задацима 
каже: -Пратићемо кретање свих ма-
шина по површинском копу. На први 
поглед посао није тежак, али је без 
сумње веома одговоран. На почетку 
смо, видећемо какве нас све обавезе 
очекују, а не сумњам да ћемо време-
ном успети да им одговоримо. За  по-

РБМ. – Стручњаци ИТ тима Рудника ба-
кра Мајданпек половином јуна заврши-
ли су оптичко повезивање Оперативе са 
торњем код георадара на који је ослоње-
но функционисање диспечерског цен-
тра, односно ГПС система. Тај систем 
је већ инсталиран и потпуно покрива 
површинске копове, будући да су већ 
повезане локације сервис „Kовеј“, зграда 
минера, рударско одводњавање, одржа-
вање помоћне механизације и операти-
ва копа. 

-Створени су услови да систем 
функционише, а он ће омогућити да се 
у сваком тренутку прати кретање свих 
возила и покретних објеката на повр-
шинским коповима. Јер, помоћу ГПС 
тракера сви подаци аутоматски стижу 
у централни рачунар који је лоциран 
у диспечерском центру. Функциони-
сање оваквог система повећава безбед-
ност и ефикасност производње, чему 
је, уосталом, овај комплетан пројекат 
подређен и намењен - објашњава ма-
стер софтверског инжењеринга и про-
грамер у Служби ЕРЦ-а Рудника бакра 
Мајданпек Данијел Стојановић. Он 

Групе младих стручњака различитих профила у добро опремљеном центру прате кретање свих машина на површинским коповима

Реализацијом овог посла створени услови за функционисање диспечерског центра, који ће вишеструко помоћи унапређењу рада и производње и подићи ниво 
безбедности и ефикасности 

Производни процес прате младе снагеПроизводни процес прате младе снаге

Пуна контрола кретања по површинским коповимаПуна контрола кретања по површинским коповима

У Великом Kривељу и Мајданпеку почели да раде нови диспечерски центри

Завршено оптичко повезивање торња код георадара са диспечерским центром у РБМ-у

VK矿与MS矿新卡调中心投入使用

RBM 卡调中心与基站光纤连接完成

青年员工跟踪生产流程

全面掌控露采动态

четак имамо помоћ старијих колега, 
коповских диспечера који су већ го-
динама у овом послу, а сада и са нама 
деле драгоцено искуство и информа-

ције од значаја за даљи рад. Додуше, 
са модерном опремом ће ефекти бити 
већи, а информације поузданије и 
брже. 

Ови млади стручњаци посла се не 
боје. Уздају се у своју добру вољу и труд 
који су спремни да уложе, уз подразу-
мевајућу стручност коју су стекли об-
разовањем.Верују у помоћ старијих ко-
лега, знају да ће најсавременија опрема 
на коју су упућени, бити добар осло-
нац...Јер, у оквиру припрема за функ-
ционисање нових диспечерских цента-
ра, постављени торњеви функционишу 
као базне станице, а у покретним ма-
шинама на површинском копу су ин-
сталирани  ГПС предајници који шаљу 

додаје и да ГПС тракер локатор пред-
ставља ефикасну заштиту свих покрет-
них објеката, а тако и заштиту имовине 
и лица.

Тај прецизан уређај за праћење ће, 
како каже Стојановић, у делићу секунде 
послати до диспечерског центра тачну 

позицију праћеног објекта, а онда и до 
свих других који су задужени да то кре-
тање прате. Уређај позиционира објекат 
одговарајућим параметрима, координа-
тама која се лако оцртавају и следе на 
изабраним мапама. ГПС тракер локатор 
поседује СОС команду, тако да особа 

领先工艺Нове технологије

У "Великом Кривељу"
У Манјданпеку
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По речима градоначелника 
Бора Александра Миликића, ово 
је један од проблема за који се већ 

дуго тражи решење, а став локал-
не самоуправе и Владе Србије је да 
цело село мора да буде измештено 

на нову локацију, укључујући црк-
ве, споменике и сеоско гробље.

-За 31. јул заказан је састанак 
представника Града Бора, ком-
паније Serbia Zijin Copper, као и 
житеља села Kривељ. Саслушаће-
мо мештане, који тада треба да 
се изјасне на који начин желе да 
се иселе - да ли им више одгова-
ра појединачно или колектив-
но пресељење. Градској власти 
најважније је да свака породи-
ца и појединац у Kривељу буду 
испоштовани у погледу тржишне 
цене, наравно уколико дође до 
директне продаје. Град Бор је већ 
обезбедио локације на потезу из-
међу насеља „Бор 2“ и „Сунце“. 
Уједно, имамо и нов потез код 
„Новог градског центра“, као и 
испод насеља „Бор 2“. То ће све 
бити локације где ће Kривељани, 
који буду желели да граде нове 
објекте, имати адекватно место 
за то - рекао је градоначелник Бора 
Александар Миликић. Он је по-
себно нагласио и да још увек није 
дефинисана локација уколико се 
Kривељани одлуче за колективно 
пресељење села. 

Радна група у чијем су саставу 
представницилокалне самоуправе, 
ресорних министарстава и ком-
паније Serbia Zijin Copper састаје 
се једном седмично и тада се раз-
матрају сви актуелни проблеми и 
евентуалне притужбе које грађани 
имају на утицај рударских актив-
ности.   

Г. Тончев Василић 

БОР. – И као у песми из наслова, 
следи оно „а где ћемо га населити?“ 
О томе је у оквиру посете пред-
ставника Министарства рудар-
ства и енергетике Бору, на Светог 
Прокопија, 21. јула, у Скупштини 
града одржан састанак радне гру-
пе која се бави питањима утицаја 
рада компаније Serbia Zijin Copper 
на локалну заједницу. Радна група 
састављена од представника ре-
сорног министарства, Града Бора, 
Kомпаније и Месне заједнице Kри-
вељ одлучила је да ће село Kривељ 
сигурно бити измештено у циљу 
проширења рудника у саставу 
Serbia Zijin Copper. 

Житељима села биће понуђене 
три опције. Прва је да власници 
земљишта и објеката своје непо-
кретности директно продају ком-
панији и да потом тим новцем купе 
себи земљиште или некретнину по 
слободном избору. Друга варијанта 

Радна група састављена од представника ресорног министарства, Града Бора, Kомпаније и Месне заједнице Kривељ одлучила је да ће село Kривељ сигурно 
бити измештено у циљу проширења рудника у саставу Serbia Zijin Copper. - Житељима села биће понуђене три опције, а о томе ће се разговарати и на збору у 
Kривељу који је планиран за 31. јул. - По речима градоначелника Бора Александра Миликића став локалне самоуправе и Владе Србије је да цело село мора 
да буде измештено на нову локацију, укључујући цркве, споменике и сеоско гробље

’Ајде село да селимо’Ајде село да селимо
Да ли ће Kривељ бити потпуно измештен?

Krivelj村将全部搬迁？

让我们一起搬迁！

предвиђа сценарио по којем би се 
сви житељи колективно иселили, 
што би подразумевало да се пре 
тога пронађе нова локација за село, 

а потом изграде куће и објекти. 
Трећа опција је самостално поједи-
начно исељење.  

Друштвена одговорност履行社会责任

Кривељ

Састанци оваквог типа организују се једном седмично

Радна група у пуном саставу
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сребру 14 одсто. Садржај метала у руди је 
на бакру био на нивоу планираног, а за пле-
мените метале изнад плана.

На површинском копу је оствариван 
просечан учинак од 3,7 милиона тона ис-
копина месечно, што је знатно мање од 
планираног: - Имали смо тежак почетак 
године и подбачај у производњи фебруа-
ра и марта, јер смо на Фази И морали да 
заменимо траку и преместимо тракасти 
транспортер. Знатно боље радили смо у 
другом кварталу, па смо наговестили да 
ћемо појачаним ангажовањем моћи да 
надокнадимо део изгубљеног у првој по-
ловини године. За то ће бити неопходно 
да Фаза 1, али и утоварна и транспортна 
механизација раде пуном паром - нагла-
шава Репеђић и подвлачи да ће упоредо са 
производним задацима морати ефикасно 
да се решавају сви безбедносни ризици и 
подиже ниво безбедности на раду и зашти-
те животне средине, који у опредељењима 
Kомпаније са разлогом имају место број 1.

У Флотацији РБМ могли су да рачунају 
на 3,3 милиона влажне, односно 3,2 милио-
на тона суве руде из које је добијено 11.288 
тона сувог концентрата, што је око 95 од-
сто плана. Просечни квалитет концентрата 
био је 20,46 одсто. 

-Због изузетно влажне руде са дна 
копа, проблеме је имала и флотација. 

без проблема, а мере предострожности и 
безбедности на раду испоштоване су мак-
симално – подвлачи Вукомановић. 

Тиме су створени услови за даље радове 
на санацији старог понтона, а они су бројни.

-Тек предстоји уградња пумпи, пове-
зивање са цевоводом, али је самим пре-
сељењем објекта већ учињен важан корак 
ка реализацији читавог посла - истиче ру-
ководилац Огранка РБМ Бранислав Томић. 
Он наглашава да пројекат измештања старе 
пловеће пумпне станице, уз додатну сигур-
ност у снабдевању флотацијске производње 
техничком водом, има велики значај и у без-
бедносном смислу пошто омогућава да се 
водено огледало јаловишта додатно удаљи 
од превоја „Шашка“ и једине земљане бра-
не која је била у контакту са водом, па је као 
таква била најугроженија.

Заменик руководиоца Службе за из-
градњу Огранка РБМ Жељко Михајловић
каже да је пумпна станица требало да буде 
измештена још пре четврт века, о чему 
говори пројекат „Снабдевање флотације 
Мајданпек повратном индустријском во-
дом“ из 1994. године којим је било предвиђе-

На једној страни није добијала довољне 
количине, а због њених карактеристика 
било је пуно проблема и у раду рудног 
дробљења - наводи Бранислав Томић и 
додаје да се много обавеза преноси у другу 
половину године: - Пуна пажња безбедно-
сти на раду је оно што од својих сарадни-
ка, али и свих запослених очекујем у сва-
кој прилици и на сваком радном месту. 
Свима је јасно да не смемо правити греш-
ке на том плану и да су сталан рад и еду-
кација начини да се приближимо зацрта-
ним вредностима. Kада будемо успели да 
испоштујемо све што је захтевано, биће 
нам једноставније и лакше да остваримо 
планску производњу.  

Утрошак нормативног материјала се 
будно прати из месеца у месец, а полу-
годишњи резултати указују да се потро-
шња шипки и кугли, мазива и електричне 
енергије мора рационализовати на мести-
ма настанка - у флотацији и на рудном 
дробљењу.

За 22 дана јула у РБМ-у нису успели 
да побољшају шестомесечне производне 
резултате будући да је индекс остварења 
укупних ископина био 91 одсто, испоруче-
не руде 98 одсто, а бакра у концентрату 88 
одсто..   

С. Вукашиновић

но њено пребацивање у средњи или далеки 
залив. - На старој пловећој пумпној стани-
ци санираћемо сва оштећења и делове које 
је захватила корозија. Она ће бити „златна 
резерва“ и омогућиће нам апсолутну ста-
билност у снабдевању флотације технич-
ком водом. Обе пумпне станице налазе се 
у дубокој ували, где незамуљене воде има 
у довољној количини за несметани рад 
агрегата – каже Михајловић.

Подсетимо, реализација овог пројекта 
траје скоро четири године, а већ је кошта-
ла више од 2,4 милиона евра. Све је почело 
тако што су најпре разрешени имовинско 
правни односи, раскрчена траса, изведе-
ни земљани радови, подигнути бетонски 
објекти, канали, шахте, анкер-блокови, а 
постављен је и нови цевовод дужине 1.240 
метара. Пројекат је у међувремену проши-
рен још једном пловећом пумпном стани-
цом коју је, заједно са пратећом опремом, 
требало монтирати, изградити две нове 
трафо-станице и све ускладити, тестирати и 
привести намени.  

С. Вукашиновић

РБМ. – Полугодишња производња у Рудни-
ку бакра Мајданпек није достигла планске 
захтеве, па ће запослени до краја године, уз 
редовне послове дефинисане планом про-
изводње, морати да се додатно ангажују 
како би бар део подбачаја успели да на-
докнаде. Паралелно са производњом веће 
обавезе очекују их и у делу безбедности 
на раду и заштите животне средине, јер се 
грешке не смеју понављати, а свакодневни 
рад на отклањању потенцијалних ризика, 
едукацији и свести о значају безбедности 
мора бити интензивиран.

-Иако нам је и у претходном периоду 
то знатно отежавало рад, нисмо успели 
да избегнемо експлоатацију руде са нај-
нижих етажа површинског копа, коју ка-
рактеришу изузетно тешки услови рада 
и борба са пуно муља преосталог након 
испумпавања милиона кубика воде. То су 

РБМ. – Стара пловећа пумпна станица по-
ловином јула измештена је са неадекватне и 
скоро потпуно нефункционалне старе лока-
ције на безбеднију за рад - у средњу увалу 
флотацијског језера „Ваља фундата“, тик 
до нове. Изградњом и опремањем потпуно 
нове пловеће пумпне станице и повези-
вањем новог цевовода, које је завршено на 
Дан рудара прошле године, водоснабдевање 
мајданпечке Флотације постало је стабилно 
и не доводи се у питање. Међутим, да би се 
подигао ниво сигурности, стару пловећу 
пумпну станицу, која је у раду од далеке 
1988. године (и од тада више пута премеш-
тана), чека оспособљавање и опремање за 
улогу „златне резерве“. Истовремено, тиме 
се коначно приводи крају пројекат који је 

У првом полугођу остварено 22,356 милиона тона ископина, што је само 81 одсто плана. Око 3,5 милиона тона влажне руде ископане углавном на „Истоку 
1“ и тек делом на радилишту „Чока Мускал“ чинило само 76 одсто планиране реализације. - Производња бакра у концентрату испод, а племенитих метала 
изнад шестомесечног плана. – Б. Томић: Због изузетно влажне руде са дна копа, проблеме је имала и флотација. На једној страни није добијала довољне 
количине, а због њених карактеристика било је пуно проблема и у раду рудног дробљења 

Снабдевање мајданпечке Флотације техничком водом постало је стабилно израдњом нове пловеће пумпне станице, а додатну сигурност улива и оспособља-
вање старог постројења, које је се однедавно налази тик уз ново.  – Б. Томић:  Тек предстоји уградња пумпи и повезивање са цевоводом, али је самим пре-
сељењем објекта учињен важан корак ка реализацији читавог посла у који је досад инвестирано више од 2,4 милиона евра

Влажна руда успорила реализацијуВлажна руда успорила реализацију

За сигурније водоснабдевање флотацијеЗа сигурније водоснабдевање флотације

Полугодишња производња у мајданпечком руднику каска за планом

Пресељење старе пловеће пумпне станице и њено опремање за улогу „златне резерве“ 

MS矿上半年生产未达计划

老船泵迁移新地点

受湿矿影响

确保选厂用水安全

главни разлози због којих на површин-
ском копу имамо успорен рад и подбачај 
на руди - објашњава главне карактеристи-
ке полугодишњег рада на „Јужном ревиру“ 
руководилац Огранка РБМ Бранислав То-
мић.

Заменик руководиоца Површинског 
копа за производњу Горан Репеђић додаје 
да је рад на најнижим етажама посебно 
захтеван. – Да бисмо открили руду са нај-
нижих етажа морали смо да за транспорт 
јаловине ангажујемо велики број возила. 
Материјал због велике влаге нисмо мог-
ли да усмеравамо на транспортни систем 
и Фазу И, па је он депонован на спољна 
одлагалишта. Такав начин рада подразу-
мева дуже релације и веће ангажовање 
тешких возила и транспортне механиза-
ције, па се све то одразило и на укупан 
резултат.

Подаци Службе за производну техно-
логију РБМ-а говоре да је на површинском 
копу остварена производња 22,356 мили-
она тона ископина, што је само 81 одсто 
плана за прво полугодиште. Притом, око 
3,5 милиона тона влажне руде ископане 
углавном на „Истоку 1“ и тек делом на ра-
дилишту „Чока Мускал“ чинило је само 76 
одсто планираног остварења. Посматрано 
преко метала, на бакру је за испуњење пла-
на недостајала четвртина, на злату 11, а на 

предуго одлаган, а који је у комбинацији са 
неповољним временским приликама дово-
дио у питање флотацијску производњу, као 
и безбедност јаловишта. 

-Kако се на пресељење старе пловеће 
пуно чекало из више разлога, али на пр-
вом месту због безбедности, услови су се 
створили оног тренутка када је изабран 
одговарајући извођач радова за наутички 
део селидбе. Стари понтон припремљен је 
за транспорт (вучу) преко воденог огледа-
ла јаловишта „Ваља фундата“, а логистич-
ку подршку за ове послове дали су радни-
ци са јаловишта – објашњава помоћник 
руководиоца Флотације за производњу у 
Огранку РБМ Дејан Вукомановић. 

Пошто је због јаких ветрова, који су че-
ста појава на јаловишту, постојала опасност 
да понтон буде одгуран и насукан на песак, 
за овај посао чекао се прави тренутак. Водо-
стај и дан без ветра поклопили су се 13. јула, 
када је почела и завршила се селидба старе 
пловеће пумпне станице и помоћног пон-
тона. - Оба понтона су у касним поподнев-
ним сатима тога дана била у новом заливу, 
осигурана. Цела „операција“ протекла је 

RBMРБМ

Јужни ревир
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„сипамо“ 45.000 тона раскривке. 
Најважније је што су на транспорт-
ном систему инсталирани уређаји 
за „обарање“ прашине, један на 
самом транспортеру, док је други, 
који кваси косине одлагалишта, по-
стављен на стрели одлагача. Одатле 
млазнице распршују воду и квасе 
косину по којој се материјал котрља 
ка дну старог копа – објашњава Ви-
доје Адамовић. 

Јаловина се, по његовим речима, 
поред старог борског копа одлаже 
на још три локације, а у припреми 
је још једна. – Имаћемо ускоро пет 
јаловишта, па служба за експро-
пријацију увелико ради на откупу 
земљишта за пето, али и постојећа 
јаловишта која треба проширити. 

У јулу ће, како ствари стоје пред 

истек месеца (са Адамовићем смо 
разговарали 27. јула), кривељски 
рудари и флотери премашити оче-
кивања и уместо планираних 2.350 
тона бакра у концентрату остварити 
око 2.900 тона, што је рекордна ме-
сечна производња од доласка стра-
тешког партнера. – Данас „Kривељ“ 
у просеку месечно даје око четири 
милиона тона ископина, односно 
преко три милиона тона раскривке 
и непун милион тона руде. Због тога 
бих упутио похвале свима за труд 
и ентузијазам, јер није мала ствар 
испуњење шестомесечног плана и 
пребачај јулског.

Флотација дневно преради 
преко 30 хиљада тона руде

Kривељска флотација је у првом 
полугодишту прерадила непуних пет 
милиона тона суве руде, што је у одно-
су на план прераде за тај период 99,5 
одсто. Просечни садржај метала био 
је 0,295%, па је произведено 12.169 
тона бакра у концентрату или проце-
нат више од плана. - Поред свих пла-
нираних и непланираних застоја, 
почев од дробљења и замене редук-
тора и трака, до замене улазних чела 
на млиновима и њиховог облагања, 
погон за припрему минералних си-
ровина показује све већу стабил-

ност у производњи. То потврђује и 
дневна прерада преко 30.000 тона 
руде у јулу. Искоришћење на бакру 
је такође добро и овог месеца биће 
преко 88 одсто – каже Адамовић.

Наш саговорник подсећа и да 
је крајем јуна од надлежних инсти-
туција добијена дозвола за пробни 
рад „нултог поља“ у наредна четири 
месеца, па се сада до 70 одсто флота-
цијске јаловине одлаже у новом пољу, 
а остатак иде у „поље 1“. – Циљ је да 
„нулто поље“ буде стопроцентно ак-
тивно, односно да прихвати сву ја-
ловину која долази из флотације, а 
да се „поље 1“ елиминише. То ће се 
и десити у наредна два-три месеца, 
до када треба завршити и санацију 
старог колектора који пролази ис-
под поља 1 и 2.

Од августа нова линија за 
прераду у „Kривељском 

каменолому“
Иако је током прве половине го-

дине радио са старом линијом за 
прераду камена, „Kривељски камено-
лом“ успео је да подмири све потребе 
у грађевинарству унутар компаније, 
али и у Мајданпеку, не само у Бору. – 
Са изградњом нове линије се касни-
ло јер је било проблема и у грађевин-
ском и у пројектантском делу, али је 
њено инсталирање сада при крају 
и очекујем да је почетком августа 
пустимо у рад. Kапацитет нове ли-
није је 80 тона на сат или 1.800 тона 
дневно, што је трипут више од мо-
гућности старе. Ипак, идеја је да из-
весно време раде паралелно и стара 
и нова линија, бар док у компанији 
трају изградња, реконструкција и 
проширења рударских и металурш-
ких капацитета. Похвалио бих овом 
приликом и рад ове фабрике, јер 
је успела да одржи производњу и 
подмири све потребе за каменим 
агергатом, а уједно је и проширила 
тамошњи коп и на време обезбеди-
ла „материјал“ за рад обе линије – 
закључује Видоје Адамовић.

Горица Тончев Василић

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Највећи руд-
ник у саставу Serbia Zijin Copper је у 
првом полугођу 2021. забележио 30 
одсто већу производњу од оне коју 
је остварио у истом периоду прошле 
године. За шест месеци је на кри-
вељском копу остварено 21.717.000 
тона ископина, што значи да се ме-
сечно откопавало преко 3,6 милиона 
тона руде и јаловине.

- На јаловини је шестомесечни 
учинак 40 одсто „јачи“ од лањског, 
јер је до краја јуна скинуто 16,6 ми-
лиона тона раскривке, а откопано је 
и 5,3 милиона тона руде. Сви парам-
тери су ове године бољи од лањских, 
па се за трећину већа производња 

види и голим оком.  У посматраном 
периоду је и садржај бакра у руди 
био близу 0,3 одсто, што је седам 
процената више него што смо пла-
нирали. У текућем захвату, који је и 
носилац овакве производње, ушли 
смо у етаже где је садржај метала у 

Видоје Адамовић: У највећем руднику у саставу Serbia Zijin Copper за шест месеци остварено непуних 22 милиона тона ископина, што је 30 одсто више него у 
првој половини прошле године. – На јаловини је учинак 40 одсто „јачи“ од лањског, јер је скинуто 16,6 милиона тона раскривке, а откопано је и 5,3 милиона 
тона руде. – Kривељска флотација је у истом периоду прерадила непуних пет милиона тона суве руде, па је произведено тачно 12.169 тона бакра у концен-
трату, што је за проценат више од плана за прво шестомесечје

Тридесет одсто већа производњаТридесет одсто већа производња
 „Велики Kривељ“ у првом полугођу 2021. за трећину бољи него у истом периоду лане

VK矿2021年前四个月产量大幅增长

同比增产30%

руди преко 0,3 одсто. На југоистоку 
копа форсирамо захват у близини 
кривељског расада, који нам прави 
проблеме јер косине „клизају“. Због 
тога тамо однедавно ради и четвр-
ти багер, па раскривку интензивно 
склањамо. На тај начин санирамо 
клизиште, али долазимо до руде и у 
том делу. Преостала два багера раде 
у текућем захвату – каже руководи-

лац задужен за све „фабрике“ Вели-
ког Kривеља“, односно коп, флота-
цију и каменолом Видоје Адамовић.

Адамовић додаје и да су резул-
тати остварени захваљујући високој 
расположивости утоварне и транс-
портне механизације. Уз добру рас-
пложивост опреме било је добро и 
искоришћење, што је такође један од 
предулосва за реализацију планских 
задатака.

-На кривељском копу данас ради 
28 великих камиона, шест великих 
и два мала багера, као и шест буша-
лица. За путеве и све остало што је 
везано за одржавање копа (одво-
дњавање, ширење саобраћајница и 
поливање) задужена су четири бул-
дозера, три грејдера, два „волво“ 
утоваривача, две цистерне и четири 
„тонлy“ камиона – каже он.

За коп је, како истиче Адамовић, 
веома важно и да транспортни си-
стем, који ради са две дробилице, 
функционише беспрекорно. – Тамо 
тренутно имамо проблем са чланка-
стим додавачем на позицијии број 
2, али ћемо га решити у наредних 
месец дана. Због клизања материја-
ла и нестабилне подлоге проблем се 
појављује и код одлагача, па се он 
често помера. Све то решавамо у 
ходу како би и на линији 2 обезбе-
дили пун капацитет, а тако и могућ-
ности да у стари борски коп дневно 

На кривељском копу преко 600 радника

У „Великом Kривељу“ је у последњих годину дана запослено много младих, па данас само на копу ради 
преко 600 људи. Биће, каже Адамовић, још нових радних места јер се очекује набавка додатне опреме 
ради активирања северне стране рудника. – Тада ћемо месечно давати пет милиона тона иско-
пина и мораћемо преко 70 хиљада тона руде да откопавамо за дан. Све су то припреме за 
пуштање нове флотације у рад, у складу са студијом која предвиђа производњу 23,1 милион 
тона руде годишње.

РББRBB

Кривељским копом крстари 28 великих камиона

Видоје Адамовић
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менитих метала пребачен је на 
злату скоро за четвртину, а на 
сребру за трећину, првенствено 
због већег садржаја у улазним 
сировинама (увозни концентрат 
и секундарни бакар), као и веће 
прераде секундарног бакра - на-
води заменик руководиоца коор-
динационог центра ТИР-а Иван 
Најденов.

Шестомесечни резултати, по-
себно на бакру, нису задовоља-
вајући: - Треба имати у виду 
да се и у овом периоду произ-
водња одвијала са ограничењи-
ма условљеним управљањем 
емисијама сумпор-диоксида и 
опредељењем Kомпаније да је 
екологија испред производње - 
каже заменик руководиоца ТИР-а 
Сашка Тасић. Она подсећа да су 
за ниско временско искоришћење, 
уз застоје, “заслужни” и ремонти 
у марту и мају. - До краја године 
имамо обавезу да уз редован рад 
надокнадимо и део изгубљене 
производње. То неће бити лако, 
али ми не одустајемо.

У Топионици је током јуна 
остварено временско иско-
ришћење рада флеш-пећи од 93 
одсто, што је за 2,5 одсто мање 
од плана и последица је проблема 
са транспортом прашине у сувом 
филтеру иза котла флеш-пећи. 
Проблем је решен, али уз застој 
од 40 сати, па је топионица наста-
вила да ради у складу са планским 
захтевима и технолошким пара-
метрима вођења процеса произ-
водње. 

-У јуну је остварено високо 
временско искоришћење и на-
стављена максимална брига о 
безбедности на раду и заштити 
животне средине. Од 30. марта 
у ТИР-у се није догодила нијед-
на повреда на раду, нити је било 
инцидената. Ваља истаћи и то да 
је у јунуе само једном прекораче-
на емисија сумпор-диоксида на 
мерном месту „Брезоник“, док 
је контрола на мерним местима 
у граду показивала апсолутно 
задовољавајуће резултате. Због 
тога је јун један од најуспеш-
нијих месеци у управљању еми-
сијама сумпор-диоксида из то-

пионичких агрегата. У наредном 
периоду очекују се бољи резул-
тати у погледу збрињавања фу-
гитивних топионичких гасова, 
јер ће у Фабрици сумпорне кисе-
лине до краја августа бити зав-
ршен систем за одсумпоравње
- коментар је доскорашњег заме-
ника руководиоца ТИР-а Бобана 
Тодоровића.   

С. Вукашиновић

ТИР. – У константном настојању 
да се негативни утицај на живот-
ну средину максимално смањи и 
сведе у дозвољене оквире, ТИР у 
првој половини године није успео 
да досегне план на бакру, али је 
учинак на племенитим металима 
био изнад планског. Смањен нега-
тивни утицај на животну средину, 
производни резултати и чиње-
ница да у другом кварталу годи-
не није било ниједне повреде на 
раду, нити инцидената, разлози 
су због којих је укупан рад огран-
ка ипак заслужио повољне оцене. 
Међутим, запослени су пред ве-
ликом обавезом да у другом делу 
године позитивне трендове у раду 
наставе и истовремено учине све 
што је у њиховој моћи да се мањак 
у производњи надокнади, а уоче-
не слабости у најкраћем року от-
клоне.

-Топионица је за шест месе-
ци прерадила 166.734 тоне сувог 
концентрата и 6.624 тоне секун-
дарног (хладног) бакра који на-
стаје у процесу конвертовања. 

У првом полугодишту Топионица прерадила 166.734 тоне сувог концентрата и 6.624 тоне секундарног (хладног) бакра, па је произведено 42.985 тона ано-
дног и 35.448 тона катодног бакра, 778 килограма злата, 5.746 килограма сребра, 5,6 килограма платине и 42 килограма паладијума. У Фабрици сумпорне 
киселине у истом период продуковано 150.876 тона монохидрата. – Сашка Тасић: До краја године имамо обавезу да уз редован рад надокнадимо и део 
изгубљене производње бакра, што неће бити лако

Kатода мање, али племенитих Kатода мање, али племенитих 
метала више од планаметала више од плана

Шестомесечна производња у знаку доброг управљања топионичким агрегатима

冶炼厂上半年运营成果良好

阴极铜产量未达计划、稀贵金属超产

У истом периоду произведено 
је 42.985 тона анодног и 35.448 
тона катодног бакра, 778 кило-
грама злата, 5.746 килограма 

сребра, 5,6 килограма платине и 
42 килограма паладијума. У Фа-
брици сумпорне киселине про-
дуковано је 150.876 тона моно-
хидрата. Због ниског временског 
искоришћења (80 одсто) план 
није остварен у производњи 
катодног бакра и сумпорне ки-
селине. Разлог томе су неплани-
рани застоји у топионици који 
су најчешће били због цурења 
котла. План производње пле-

За шест месеци произведено 35,5 хиљада тона катодног бакра

TIRТИР
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ситуација разрешена је тако што су 
у железничком транспорту од 1. јуна 
увели тромесечну прерасподелу рад-
ног времена на дванаесточасовни рад. 
- То је било неопходно због изузетно 
великог обима посла и недостатка ма-
невриста, а добра околност је то што 
је покренута процедура за пријем 
шест радника железничке струке, па 
очекујемо нове машиновође и ма-
невристе за одељење железничког са-
обраћаја. 

Ни у друмском саобраћају ситу-
ација није много боља. Свакодневна 
допрема свих материјала неопходних 
за производњу анодног бакра, превоз 
концентрата из „Великог Kривеља“, 
хладног материјала са борске филтра-
же, превоз захтеване количине за про-
изводњу у флотацији „Бор“, допрема 
шљаке, старе и нове, две до 2,5 хиљада 
тона и хладног материјала који се враћа 
из Топионице у флотацију, обавезе су 
које не остављају вишак времена ни 
капацитета. Јер, то су стандардни, сва-
кодневни послови, уз које четири туре 
креча треба допремити из Заграђа до 
флотације „Велики Kривељ“ и једну 
недељно за „Церово“. Редовним посло-
вима за РББ треба додати свакодневно 
ангажовање ресурса овог погона око 
изградње нових фабрика, топионице, 
електролизе и сумпорне, а на истовару  
увозне опреме која стиже камионима.

За време вођења овог разговора 
обављан је истовар нових електроли-
тичких ћелија за нову електролизу, 
објашњено да некад стигне седам до 
10 или 15 камиона за дан, тако да су 
људи максимално упослени на истова-
ру те опреме, ангажујући расположиве 
виљушкаре и дизалице. 

Због изузетно великог обима по-
сла на градилиштима, део потребне 
опреме, односно помоћне механиза-
ције је изнајмљен. Јер, поседују само 
једну аутодизалицу од 50 тона и једну 
нисконосећу платформу од 46 тона, па 
су рентирали још три дизалице и један 
камион-платформу како би покрили 
дневне потребе за изградњу фабрика. 

У погону Транспорт ТИР-а, у овој 
ситуацији решење виде у новом запо-
шљавању. Kажу да је  највећи проблем 
одржавање: - Имамо само два механи-
чара, а 80 радних машина којима је 
неопходно свакодневно одржавање. 
Опредељење пословодства да ускоро 
формира Центар за одржавање на ни-
воу ТИР-а је решење, јер смо већ на 
измаку снага. Велики број људи одла-
зи у пензију, а у радионици је остало 
само 10 радника са повећаним бројем 
радних машина - каже Недељковић.

Скоро решење и оснаживање ка-
пацитета се очекује и у области желез-
ничког саобраћаја, кроз реализацију 
обећаних великих поправки и одржа-
вања локомотива, као и предвиђеном 
набавком једне нове. Има тешкоћа и са 
одржавањем транспортера за превоз 
тешке шљаке без којих топионица не 
може да функционише, јер се користе 
за специфичне послове на премештању 
хладних лонаца до базена за тумбање 
и на премештању са флеш-пећи и кон-
верторске шљаке до места предвиђеног 
за хлађење лонаца. - Ради се генерална 
поправка једног старог транспорте-
ра, али и ови које имамо у раду изис-
кују стално присуство механичара, 
бравара, аутоелектричара које једва 
успевамо да обезбедимо и за тај део 
послова. Имамо и радне јединице 
у топионици, а све радне машине 
у ТИР-у дужни смо да одржавамо 
иако имамо смањени број радника, 
повећани број машина и посла. Због 
тога сам веома захвалан свим запос-
ленима који и у таквим условима из-
узетним залагањем успевају да одго-
воре обавезама и „носе“ производњу
- наглашава Иван Недељковић.   

С. Вукашиновић

ТИР. – Транспорт ТИР-а предњачи 
међу погонима у компанији Serbia Zijin 
Copper који имају посла као никад до 
сада. Поред редовних обавеза запосле-
ни се максимално ангажују и око број-
них додатних, око допреме и истовара 
нове опреме, делова и других елемена-
та за већину производних целина, а и 
око потпуно нових послова, па не чуди 
да су током првих пет месеци ове го-
дине имали учинак од 160 хиљада тона 
у железничком транспорту, 744 хиља-
де тона у друмском и 17 хиљада часова 
рада механизације на утовару и исто-
вару.

-Од половине маја наш погон 
са новог складишта Zijin Раките, са 
јужне капије „Штулц“, реализује и 
извоз концентрата. Наша обавеза је 
да дневно организујемо три до чети-
ри композиције, са 48 до 64 велика 
вагона које након утовара неизо-
ставно треба провести кроз процес 
мерења, прегледа од стране колске 
службе теретне станице, у смислу да 
ли је утовар добро изведен, па након 
свих сагласности испоручити у „Бор 
теретну“ - каже Иван Недељковић, 
руководилац погона Транспорт ТИР-а, 
наводећи да су на том послу максимал-
но ангажовани, те да су увели и убр-
зани систем рада на 12 сати, јер су на 
испомоћи „са железничким особљем 
и локомотивама“, упркос њиховој до-
трајалости. 

У првој половини године много више посла за железнички транспорт, друмски превоз, али и механизацију за утовар и истовар. - Поред обавеза у самом 
ТИР-у, много је и оних за друге целине Zijinа. - Велике наде полажу се у скоро формирање Центра за одржавање на нивоу ТИР-а, јер је машина све више, а 
радника на одржавању нема довољно

Погон скоро као транспортно предузећеПогон скоро као транспортно предузеће
Транспорт ТИР-а успешан у реализацији бројних редовних, али и све већих нових обавеза 

TIR运输车间成功完成日常及新增运输任务

运输工作有条不紊

Kако би могли да одговоре све 
бројнијим и већим обавезама, у Транс-
порту се надају модернизацији вучних 
машина. Више од шест деценија ста-
ре су две мале које опслужују погоне 
топионице и електролизе, а преко 40 
година имају и две, односно три ве-
лике локомотиве које су ангажоване 
за извлачење киселине, отпрему до 
теретне станице, извлачење концен-
трата из увоза и за извоз на релацији 
Индустријски колосек- станица Бор 
теретна: - Те локомотиве је практич-
но немогуће сервисирати због старо-
сти и непостојања резервних делова, 
али ћемо ускоро једну велику упутити 
на генералну поправку у „Шинвоз“ 
Зрењанин. Kако је веома тешко ре-
монтовати их, јер не постоји тржиште 
за набавку делова, поправка ће се 
обавити на бази репарације, делови 
ће бити ремонтовани, поправљени 
или „крпљени“, како би могли да носе 
производњу - истиче овај саговорник 
објашњавајући да обавезе никада нису 
биле веће са новим пословима око из-
воза концентрата за Zijin Ракиту, па су 
ту још извоз и мешавина компанијског 
концентрата, поред бединга топионице 
раде извоз у контејнере, друмски пре-
воз и обављају утоварну манипулацију. 
Због свих обавеза радне машине су у 
све три смене максимално ангажоване, 
баш као и запослени који једва стижу 
да искористе годишње одморе. Таква 

У Транспорту ТИР-а надају се модернизацији вучних машина

ТИРTIR
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две прве, три друге, шест трећих и 
10 подстицајних награда. 
Приче које су добиле највише оце-
не и освојиле прву награду („Дете 
комунизма“, аутора Предрага Kне-
жевића и „Велики змај чува моје 
сутра“, аутора Мирјане Ђорђе-
вић), као и по један другорангира-
ни и трећерангирани рад („Пред–
седници Србије и Kине сачуваше 
нашем Бору име“, аутора Горице 

Брашанац и „Дата шанса мла-
дима“, аутора Дејана Јанковића) 
објављујемо у овом броју „Kолек-
тива“. Уколико нека прича буде 
пренесена и у спољним медијима 
аутор ће, подсећамо, сходно ком-
панијском обавештењу бити на-
грађен са додатних 5.000 динара.   .   

Г. Тончев Василић

SZC. – На литерарни конкурс за за-
послене под називом „Зијин и ја“, 
који је био отворен до 30. априла 
2021. године, стигло је 17 радова 
колега из Србије и све приче биле 
су претежно написане у складу са 
пропозицијама из компанијског 
обавештења. Такође, четири рада 
предале су на време и колеге из 
Kине.

Јутро је, 5 сати и 20 минута. Мој 
будилник кинеске производње, као 
и сви, већ дуго година саопшта-
ва ми да је почео нови радни дан. 
Умивам своје лице и гледам себе у 
огледалу.

Имао сам 20 година кад сам 
овако почео свој први радни дан 
у Борском басену. Завршио школу 
за стручњака аутоматских процеса 
у индустрији, у једином одељењу 
оформљеном по захтеву компа-
није, јер није имала стручњаке тог 
профила.

У армији, као прва генерација 
након смрти Јосипа Броза Тита 
(тада је служење војног рока траја-
ло годину и по дана) завршио сам 
за сервисера оптоелектронских 
средстава за ноћно гађање и осма-
трање. На моју, тада велику радост, 
у армији сам и примљен у Савез 
Kомуниста Југославије.

Радити тада у Басену, постати 
део тог великог тима, било је право 
задовољство. Била је то пета орга-
низација у Европи по економској 
снази. Потпуно аутоматизована 
фирма. Једна јака визија, елан, за-
лагање.

Радили смо. Викендима садили 
зеленило (свуда 88 Титових ружа), 
а у поподневним сатима имали 
састанке Савеза Kомуниста, где 
смо анализирали рад, правили 
нове планове. Kао најмлађи члан 
општинског комитета до тада, био 
сам поносан што живим у таквом 
друштву.

А онда су кренуле “промене". 
Пад Савеза Kомуниста, разбијање 
Југославије и урушавање свега за 
шта су наши преци крвљу Револу-
ције уцртали пут. Басен је радио све 
теже. Нестало је резервних делова, 

Посао у руднику наследих од оца,
радим у ZIJIN-у и зовем се Гоца.

Ако неког баш јако голица,
радница сам ZIJIN-а, Брашанац Горица.

Од муке ми ничу седе власи,
хоће рудник да нам се угаси.

Kао да га никад било није,
а понос је целе Србије.

Двехиљаде И деветнаеста,
година је била врло стресна.
Ил’ ћемо се некоме допасти,
Или ћемо потпуно пропасти.
На крају је испала баш фина,
за партнера добисмо ZIJIN-а.
Тог момента осетих се млада,
заслужна је зато српска влада.
Председници Србије и Kине,

сачуваше нашем Бору име.
Обузе ме радост и милина,

постала сам радница ZIJIN-а.
Дочекасмо тај радостан дан,

биће ми колеге Kинези Минг и Лан.
Постадох пуна радости И среће,

рад и производња у ZIJIN-у креће.
Kинези иначе воле биологију,
побољшаће битно екологију.

Сви очекујемо повећање плата,
већом производњом бакра, сребра, платине и злата.

Свакоме од нас понос је и дика,
отварање погона и нових рудника.
Рад, упорност, чврста дисциплина,

Одлике су гиганта ZIJIN-а.
Пишем песму, а имам и наду,
да освојим баш прву награду.
Желим зато, треба да се зна

заслужују то ZIJIN И ја.
Желим да освојим награду прву,

и ZIJIN да постане џин.

Горица Брашанац
Огранак ТИР –РЈ Транспорт

Иако је првобитна одлука Kомпаније била да се новчано награде три најбоља литерарна рада са 15.000, 10.000 и 5.000 динара, као и да се додели једна 
подстицајна награда у износу 2.000 динара, у јулу је ипак одлучено да се награде сви приспели радови. - Додељене две прве, три друге, шест трећих и 10 
подстицајних награда 

Новчана награда за све „писце“Новчана награда за све „писце“

Дете комунизима Дете комунизима Председници Србије и Kине, Председници Србије и Kине, 
сачуваше нашем Бору име сачуваше нашем Бору име 

На литерарни конкурс под називом „Zijin и ја“ стигла 21 прича

公司组织“我与紫金“征文比赛

奖励获奖者

共产主义之子
塞尔维亚与中国共同拯救波尔

Иако је првобитна одлука Kом-
паније била да се новчано награ-
де три најбоља литерарна рада са 
15.000, 10.000 и 5.000 динара, као 
и да се додели једна подстицајна 
награда у износу 2.000 динара, у 
јулу је ипак одлучено да се награ-
де сви приспели радови. Приликом 
одлучивања о рангирању радова, 
водило се рачуна о аутентичним 
осећањима аутора и додељене су 

раскривка на коповима није пра-
тила производњу, бомбардовање, 
ратови. Многи из моје генерације 
су одустали. Отишли су из Басена 
и расули се по свету тражећи жи-
вотну сигурност. Не и ја. Остао сам 
овде, у свом родном граду, делећи 
судбину града, басена, државе.

Помало телесно посустао, за-
молио сам руководство за проме-
ну радног места, прешао у Сектор 
безбедности и здравља на раду. А 
онда, лагано, почеле су кружити 
приче о продаји Басена. Мени тада 
несхватљиве. Да ћу ја, дете кому-
низма, дочекати продају.

Kинеска компанија Zijin конач-
но је склопила стратешко партнер-
ство и постала већински власник 
Басена. Био сам збуњен, као и чи-
тава моја генерација. Ођедном до-
лази све више припадника велике 
кинеске нације. Свуда око нас нат-
писи о братској, заједничкој борби 
за нову будућност.

Десиле су се велике промене. 
Порасле су плате. Однос према 
послу у фирми, онакав на какав 
сам навикао у својој младости. На 
лицима кинеских колега осмех, 
за разлику од наших, због тешких 
времена, бомбардовања, ратова, 
брига -тужних и намрштених.

И поново једна дивна и пози-
тивна енергија. Старо је замењено 
новим, бољим, савременијим. И 
поново видим јасну визију будућ-
ности, просперитета, напретка. Са 
братским кинеским народом та ви-
зија је добила ново име ZIJIN.

Предраг Kнежевић
 Сектор безбедности и здравља 

на раду

“我与紫金”Zijin и ја
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巨龙引领未来

为年轻人创造机遇

Пре сваког почетка и иза сваког краја, 
на сваком путу, у свакој сенци, на сунцу, у 
одважности и у свакој снази, у сваком сну, 
у свакој радости, кроз сваки напор, понос 
и страх, кроз машту о нечем важном, кроз 
бригу, зној и кораке, остане уз нас увек оно 
најсветлије – идеја. Она је драгоцена, не-
проценљива, водиља, инспирација. Идеја 
је више од успеха, више од победе, више од 
неба – идеја је живот.

Тако се идејом родила и прича о новом 
сутра, прича дуга, ведра, жива и непоко-
лебљива. Ту смо се нашли један велики 
змај и ја, на истом путу, са истом мишљу, 
заједно.

Док исписујем редове, плетем успо-
мене и нагађам будућност, покушавам да 
схватим када смо постали тако блиски, 
тако битни, такви пријатељи, тај велики 
змај и ја. Не памтим како смо се упознали, 
јер као да се одувек знамо, не памтим како 
смо навикли једно на друго, јер као да смо 
породица, не памтим како смо кренули 
истим путем, јер као да одувек корачамо 
скупа. Осећам да смо већи од пријатеља, 
брижни и стрпљиви као браћа, одани. 
Тако мој велики змај и ја путујемо заједно.

То путовање на ветру од поноса, тај 
громки замах змајевих крила, тај сваки 
степеник који смо прошли и свака нада 
коју гајимо у души, све је то одсјај мог сва-
ког дана. Нису то само прости тренуци 
кад смишљамо зато што се мора, нису то 
само покрети срца који су неми и ретко се 
памте, Зиђин и ја градимо нешто веће од 
рада и шире од свемира – ми градимо кро-

Kомпанија Zijin Mining Grupa основана 
је давне 1988. године. Срећним околностима 
од 2018. године град Бор и његови суграђани 
су добили јединствену прилику да буду део 
успешне компаније Zijin. Град је ову промену 
спремно дочекао и раширених руку је поже-
лео добродошлицу компанији Zijin Цоопер 
Бор. Запослени који су радили у руднику 
чврсто су веровали да ће им ова промена до-
нети много бољитака, али они тада нису мог-
ли ни да предпоставе колики ће проспери-
тет и напредак да постигне компанија Zijin. 
Напредак који смо доживели није се одра-
зио само на раднике наше компаније, већ и 
на све становнике града и његове околине.                                                                                                                                         
Kомпанија Zijin се од самог почетка брину-
ла о свим прописима и заиста испоштовала 
светске стандарде. Радници су добили боље 
услове за рад, новчана примања су се знат-
но повећала, а морам да напоменем да јед-
на од најбитнијих новина јесте безбедност 
радника која је утростручена. Поред нове 
опреме и реорганизације коју смо добили, 
наша безбедност стављена је на прво место 
и чини примарну ствар у обављању сваког 
посла, што је веома важно за сваког радника 
и заиста изискује поштовање наших нових 
послодаваца. Такође се доласком компаније 
Zijin еколошки статус града позитивно про-
менио, што нам показује да Zijin не води ра-
чуна само о својим радницима, већ и о свим 
осталим грађанима. Наш град одувек је имао 
проблема са заштитом животне средине, јер 
се о екологији није много размишљало, све 
до доласка Zijinа. Не само да су нам пружили 
могућност чистог ваздуха, већ сада засигур-
но можемо знати да ће и наша деца моћи да 
дишу пуним плућима. Поред екологије мно-
го се улагало и у културу, финансирањем и 
подржавањем разноврсних културних про-
грама који су се одвијали пре појаве корона 
вируса. Промена власништва рудника свим 
грађанима донела је много тога позитивног. 
Поред свих повластица које су добили рад-
ници компаније, мора се напоменути и све 
добро што је компанија Zijin урадила и за 
остале грађане. Не само да нам је пружила 

Велики змај чува моје сутраВелики змај чува моје сутра

Дата шанса младимаДата шанса младима

вове за све који их немају, градимо пекаре 
за сваког од нас, ми крчимо стазе за нове 
животе, зидамо школе, паркове, тргове. 
Ми смо светионик на мору, велики извор 
воде и снаге, ми ткамо судбине, сејемо 
жита, сигурна смо лука и заклон од страха. 
Зато смо заједно склопили руке, да радимо 
више, да можемо све, да учимо најбоље.

Тако у тами, кад ноћу све усни, када се 
погасе светла и утишају звуци, кад стану 
ветрови и олује, мој велики змај наставља 
даље. Он бди као оловни војник над на-
шим жељама, он чува све наше мисли, он 
памти приче које смо сплели и смишља 
нове, још богатије, још славније. Тад мир-
но спавам јер знам да је ту, над мојим до-
мом, над сваким почетком, над дечијим 
сновима, над нашим небом. У освит дана 
све поново крене, отворим очи и погледам 
напред – јер сваки пут ми треба тај видик, 
тај нови удах, тај дочек. Треба нам свима 
тај нови поглед, тај покрет руком који нас 
зове, те мирне воде. Да се уверимо да иде-
мо даље, да нам путеви желе добродошли-
цу, да настављамо свој важни лет.

Пишем те дане у књиге успомена и 
чини се као да пишем о себи – све наше 
бриге увек су наше, наше радости увек 
су свелте, наше похвале увек су вредне. 
Памтим и чувам те сате у журби, од њих 
нижем приче да читају други, памтим све 
људе од којих учим, памтим почетнике, 
памтим старије, памтим све речи које нам 
требају, сваки помак и осмех, сваки ис-
писани ред, памтим тај живот. Чувам тај 
осећај мира у себи да га као бисер предам 

чист ваздух и стабилну еколошку ситуацију, 
већ се од доласка компаније Zijin град еко-
номски уздигао. Отварањем нових радних 
места пружио је младим људима шансу да 
остану у Бору и покажу своје умеће, иско-
ристе своје знање и способности. Мени као 
раднику компаније ово заиста највише зна-
чи и са поносом могу да кажем да ће и моја 
деца имати прилику да буду део велике и 
модерне заједнице. Овим је компанија Zijin 
отишла корак даље и тако је свим грађани-
ма обезбедила темељ за напредак и ширење 
породице. Сматрам да је наша обавеза и 
одговорност да се захвалимо на пруженој 
прилици и искористимо све повластице које 
смо добили од стране Zijinа. Такође морам 
да напоменем да сам за својих 25 година рада 
по први пут добио шансу да искрено изне-
сем своје идеје које би побољшале положај 
радника и унапредиле рад саме компаније. 
Овиме је Zijin запосленима пружио прили-
ку да искористе своје способности у циљу 
побољшања услова рада, као и у циљу на-
предка компаније. Наш глас се коначно чује, 
као и глас наше деце. Поносан сам зато што 
ће моја деца моћи да живе и раде баш у Бору, 
јер верујем да ћемо захваљујући Zijinu бити 
један од најразвијенијих градова у целом 
региону. Систем вредности и начин посло-
вања компаније донео је добробит целокуп-
ној заједници, дао нам је шансу и потпору за 
напредак и показао нам је потенцијал који 
са собом носи наш град. Kомпанија Zijin је 
такође решила многобројне техничке про-
блеме, попут тренутне поправке обилазнице 
која годинама није била у функцији. Ово ће 
значајно побољшати градски саобраћај и до-
неће промене које ће позитивно утицати на 
целокупну градску заједницу. Kомпанија се 
такође брине о занемареним селима, на које 
се дуги низ година није обраћала пажња. 
Њиховим улагањима пружиће шансу за раз-
вој и напредак не само града, већ и његове 
околине. Поред тога, веома сам срећан јер 
смо баш ми добили прилику да учврстимо 
везе са нашим кинеским пријатељима, како 
на пословном, тако и на другим животним 

даље, да га оживимо сваким новим почет-
ком, да видимо његову сенку у сваком од 
нас. Јер ми смо саздани од ових планина, 
ми смо свако по мало тај бакарни сјај, ми 
смо сви откуцај земље, ми без овог песка 
и ових брда не умемо. Зиђин то зна као 
и ја, истим се речима служимо, исто ми 
видимо те наше звезде, планови наши го-
воре исто и цртамо без трептаја, и идемо 
напред природно и лако – мој велики змај 
и ја.

Често се питам како се не уморимо, 
како се не заситимо, не застанемо. Не 
знам, ваљда једно друго чинимо јачим, 
једно друго хранимо вољом, дајемо несе-
бично. Нема ту умора, нема стајања, знамо 
наш пут и просто корачамо. Ево, већ да-
нас ја видим сутра, данас је већ нови по-
четак, данас је као и јуче нови успех, нов 
комад среће, данас је оно чему се одувек 
надамо. Ја знам да добро видим, знам да је 
ово наша прича и знам да је важна сваком 
од нас – јер ако има приче, она мора бити 
велика, и ако има наде она мора бити без 
краја.

И кад се негде далеко присетим овог 
града, моје колевке, мог првог осмеха, ко-
рачаја, мојих дедова, ту су људи који живе 
у мом срцу и ту је мој велики змај. И сваки 
пут кад се овде вратим, кад пружим руке, 
кад се насмејем или уплашим, чека ме мој 
кутак света – заједно градимо сутра које 
је већ ту, заједно чувамо јуче јер је тако 
важно, заједно делимо овај хлеб и свако 
зрно соли, заједно гледамо напред, газимо 
чврсто, не застајемо. Тако смо братски по-

пољима. Kина је одувек била верна подршка 
Републици Србији и свим њеним становни-
цама, а сада је и директно постала део наше 
заједнице. Спремно и са великом радошћу 
смо дочекали наше кинеске пријатеље и на-
дамо се да ће и они имати прилику да оснују 
породице у нашем граду. Изградња нових 
инфраструктурних објеката, побољшан 
положај радника, отварање нових радних 
места и заштита животне средине  само  је 
мали део добробити које нам је компанија 
Zijin донела. Наша деца сада имају здраву 
околину у којој могу да одрастају, а млади 
људи добили су прилику да се запосле у 
свом граду и овде оснују породице. Такође 
нам много значи и сусретање са новом кул-
туром и срећни смо јер смо баш ми добили 
прилику да се упознамо са новим обичаји-
ма и разбијемо стереотипе који су до сада 
постојали. Бити део ове компаније пружа 
ми могућност да будем део једне велике 
породице која брине о својим запослени-
ма. Дали су нам прилику да напредујемо на 
свим пољима, како пословним, тако и поро-
дичним и зато се надам да ће се сарадња са 
компанијом Zijin проширити и на друге де-
латности. Прошле године је компанија Zijin 
још једном показала колико јој је безбедност 
њених радника битна. Kорона вирус, болест 
која је оштетила читаву планету, ни у једном 
тренутку није успела да пољуља нашу ком-
панију. Zijin се побринуо да безбедоносне 
мере буду максимално испоштоване и спро-
ведене, и током највеће кризе и несташице 
сви радници у компанији имали су приступ 
заштитним маскама, као и дезинфекционим 
средствима и ни у једном тренутку нису 
били угрожени. Могућност заразе смањена 
је на сам минимум, а компанија Zijin је ура-
дила све што је било у њиховој моћи како би 
максимално заштитила своје раднике и њи-
хове породице. Иако је читав свет захватила 
и економска криза због овог вируса и много 
је делатности престало са радом, компанија 
Zijin се изборила за своје раднике и није до-
зволила да се ова криза негативно одрази на 
њих. Обезбедили су сигурну радну околину 

делили улоге, тако се разумемо на безброј 
језика, тако се јачамо и бодримо. Баш тако 
је Зиђин крочио у моје дане, уселио се међу 
све мени драге, тако је постао домаћин 
међу мојима и мој међу другима.

Сви наши планови, џиновске бројке, 
тоне метала, сваки златни сјај, замах лопа-
том и километар пута, сви велики погони, 
свака нова фабрика, сваки папир, сваки 
грумен земље, страница су књиге која ће 
остати наш печат у животима оним малих 
који тек долазе а већ се диве том челичном 
џину.

И сва та сила која се ваља, та моћ 
знања неописива, ти вредни дани и ноћи 
саздане од бакарних река и златних звезда, 
нису само моји и Зиђинови. То су трагови 
у животима свих који овуда ходају, моје и 
све друге деце која са дивљењем гледају на-
више у те наше снове, у све што већ имамо, 
у све што тек долази. Зато је мени тај вели-
ки змај бескрајно велик – јер га не живим 
сама, јер га делим са хиљадама људи, са 
хиљадама судбина и хиљадама будућно-
сти. И никада није, ниједном још, остао 
нем на све моје тежње и речи, на све што 
носим најдражима – узвраћа, разуме мој 
велики змај. Јер, нема те магије која може 
дати више и нема те среће која може пру-
жити боље од велике породице са истим 
сном – да теку метали, да будемо одважни 
и да нам сутра и даље буде већ данас…

Мирјана Ђорђевић
Сектор маркетинга

Служба продаје и набавке материјала

за своје запослене и побринули се да ниједан 
радник не трпи последице ове биолошке ка-
тастрофе.                    Част ми је зато што 
сам део компаније која је својим запосле-
нима пружила прилику за напредак, осећај 
сигурности, као и шансу за бољу будућност. 
Kомпанија Zijin је за веома кратко време 
успела да постигне невероватне резултате 
унапредивши све делатности, а да је притом 
на прво место ставила бригу о својим запо-
сленима. Отварање нових радних места, као 
и пођеднака брига за све раднике говори 
нам о квалитету услуге коју ова компанија 
пружа. И зато напомињем да бити део ове 
комапније не пружа само прилику за нов-
чаном зарадом, већ ме подстиче да развијам 
своје интелектуалне способности и изнесем 
своје идеје у циљу бољег и просперитетнијег 
пословања. Kомапнија Zijin ми не пружа 
само сигурност као њеном запосленом, већ 
ми доноси наду у боље сутра. Срећан сам 
и радујем се јер ћемо будућим поколењима 
оставити темеље здраве и нормалне среди-
не у којој могу мирно и спокојно да живе. 
Остављамо им темеље једног новог, бољег 
система. Овим путем такође желим да се за-
хвалим компанији Zijin што нам је омогући-
ла да будућим генерацијама оставимо бољу 
и модернију заједницу. За боље сутра и бољу 
будућност све заслуге и похвале треба при-
писати најбољој комапнији у региону, Zijinu. 
И требамо бити заиста захвални и поносни, 
јер сав труд и рад који компанија данас ула-
же једнога ће се дана одразити на генерације 
које тек долазе, а оно што остаје иза нас је 
једино што може показати праву величину 
напредка за који смо се борили. Ово је само 
почетак, а све промене које нам је компанија 
Zijin донела одразиће се на нашу децу и зато 
би сваки радник и грађанин који подржава 
нашу компанију требао да буде поносан, јер 
све што ће остати иза нас, остављамо нашој 
деци.

Дејан Јанковић 
ТИР-Топионица-Kотлови

Zijin и ја“我与紫金”
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О афоризму
KOLEKTIV 生态环境: 一则格言

Прича Колектива

Афоризам је најкраћа књижевна 
форма, прилагођена литератама без 
радних навика. Привидна лакоћа ства-
рања чини афоризме погодним за опро-
бавање многих у овој вештини. Ту се, 
међутим, долази у ситуацију изласка за 
говорницу појединаца који немају шта 
да кажу. Слободу коју данас имају афо-
ристичари завређивана је током низа 
деценија трпељивошћу непријатности 
најкреативнијих од одважних кадрова. 
Многи су афористичари код служби које 
бране систем били у прилици да објасне 
шта су хтели да кажу. Неке ствараоце 
су уредници у новинама  „бранили“ не-
објављивањем њихових прилога. Када је 
Јосип Броз славио „своје и наше јубилеје“ 
Милован Илић Минимакс добио је пону-
ду да за Телевизију и Јеж направи ниску 
од дванаест афоризама. Јеж је резул-
тат своје поруџбине простро на једну 
од страница док је у новогодишњој теле-
визијској емисији  објављен само „једана-
естерац“. Изостављена је једна посебно 
шкакљива умотворина:

„У земљи у којој сви краду највећи 
лопов ужива највећи углед“.

 Данас имамо поплаву овог ства-
ралаштва а селекцију врши најобјек-
тивнији одабирач: време. Ту никаква 
блискост и благослов не помажу. Пре-
живљавају вредни памћења. 

Вреди се подсетити неких од њих.
У времену када је Слободан Мило-

шевић објавио победу над натоовским 
бомбардерима 1999. године, и честитао 
грађанима мир, огласио се

Алексанар Баљак:
*Могли смо ми и раније да победимо 

да нас непријатељ није ометао у повла-
чењу. 

Данас благопочивши Милан Беш-
ић највећу пажњу привукао је афориз-
мом: 

*Волим секс и радо га се сећам.
А његове колеге по перу како следи.
Раослав Тилер:
*Сваки растанак је болан, само 

између Срба и Црногораца је донео олак-
шање.

Јасмина Буква:
*Немамо разлога да се бунимо. Чо-

век нам је лепо рекао да су акције бес-
платне.

Дамир Милошевић
*Измислили су пљоснате мониторе, 

телевизоре, компјутере. А где су пљосна-
ти фрижидери за наше пензионере?

Влаан Чизмовић Чики
*Боље је бити мало луд, но мало па-

метан.
Драан Скленер Пеле:
*Ја сам луд, а ти збуњена – па, види 

што ћемо!
Живко Бујић:
*Какав си ти то момак кад још 

ниси нашао момка!?
Рамило Мићковић:
*Боље хашка доживотна, него 

српска старосна!
Мијо Мирановић Гроф:
*За венчање су потребна два сведо-

ка а за развод – један комшија.
Саниша Милосављевић:
*Начела су јасна ако се правилно 

протумаче.
Брана Црнчевић.
*Способан човек одлази у четнике а 

враћа се из партизана.
Миле Георијоски
*Да наши политичари имају велики 

апетит доказује и оно што остављају 
иза себе.

Раивоје Рале Дамјановић:
Кад год се нађемо на раскршћу, ми 

се вратимо да не бисмо залутали. 
Неељко Терзић:
*Бићемо богати оног дана кад се сви 

изређамо као министри.
Ранко Гузина:
*Ђаци предлажу да се школа профе-

сионализује и да иду само добровољци и 
плаћени наставници.

Зоран Т. Поовић:
*Данас у школи нисам добио ниједну 

слабу оцену.
Све су то јаки кечеви.
Влаа Булаовић Виб:
*Застарело је правити човека од 

блата. Савременије је правити блато од 
човека.

Раивоје Бојичић:
*Доста нам је истине.
Кажите ви нама како је стварно 

било.
Милован Вржина:
*Новинарима су поломљени зуби, 

руке су им у гипсу, имају модрице... јер 
закон каже да за време протеста морају 
бити јасно обележени. 

Вук Глиоријевић:
*Дневну штампу читам у стању 

умањене урачунљивости. 
Бојан Боановић:
*Када гостују на ТВ, лидери стра-

нака би морали да носе чарапе на глави 
тако да и глуви могу да схвате суштину 
њиховог програма.

Гојко Божовић: 
*Длака на језику главу чува.
Миар Ђерић:
*Жута штапа је добра. Ако пригу-

сти.
Раско Закић:
*Новинама се потпаљује ватра!
Рае Јовановић:
*Прошао сам цео свет, али нигде 

народ не живи лепше него на нашој те-
левизији.

Бојан Љубеновић:
*Наишао сам јутрос на једног неза-

висног новинара. Убацио сам му двадесет 
динара у шешир.

Томислав Марковић:
*Једно мисле, друго говоре. Очиглед–

но је да не умеју да се изразе.
Саво Мариновић:
*Званична верзија је демантовала 

догађаје.
Драослав Мировић:
*С телевизије су нас извели на ра-

тиште. С телевизорима смо се и врати-
ли.

Ђорђе Оашевић:
*Када сам прочитао званично са-

општење о ономе што сам видео, схва-
тио сам колико ми је вид ослабио.

Милан Р. Симић:
*За преосетљиве гледаоце емитује-

мо слику без тона.
Јово Ћирилица:
*Да су резултате избора саопшти-

ли месец дана раније, страсти би се сми-
риле до гласања.

Сена Хонић:
Оженио сам се и по други пут да не 

мисле да сам кукавица.
Јован Мокрински:
*Испирање мозга је било бања, али 

је тек телевизија омогућила кућно ле-
чење.

Абрахам Линколн:
*Боље је ћутати и бити сматран 

будалом него проговорити и одстранити 
сваку сумњу.

Раомир Рацковић:
*Предност братоубилачког рата је 

што, у сваком случају, побеђују наши.
 Написао и преписао:

Јован Г. Сојаиновић
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БОР. – Одборници градске Скупштине 
усвојили су на јулској седници пар-
ламента Kраткорочни акциони план 
(KАП) за смањење загађења ваздуха у 
Бору. Документ о којем је реч израђен 
је 2019. године и предвиђа низ мера за 
спречавање прекомерног аерозагађења 
у граду. Њиме је дефинисано понашање 
града који спроводи део мониторинга, 
али и свих загађивача који утичу на 
животну средину. 

-Ово је поглед на светлу будућ-
ност екологије у нашем граду. Свес-
ни смо да је Бор град који живи од 
рударења, а KАП треба да буде основ 

БОР. – Три службеника компаније 
„Inex plus“, задужене за обезбеђење 
имовине Сербиа Зијин Цоппер, спре-
чила су (24. јула) крађу 99 килограма 
бакарне шљаке из погона доробљења у 
Борској флотацији, али су том прили-
ком сва тројица добила батине и имају 
лакше повреде. 
Због тога што се сумњиче да су из круга 
компаније покушалли да изнесу бакар-
ни плен, те да су том приликом напали 
раднике обезбеђења који су покуша-
ли да их спрече у крађи, припадници 
Министарства унутрашњих послова у 
Бору ухапсили су Б.Л. (36), Б.Ј. (20) и 
Ј.З. (22). Тројица изгредника су, како 
је наведено у полицијском саопштењу, 
приликом хапшења физички напали 
и полицајце. Осумњичени су, уз кри-
вичну пријаву, приведени Основном 
јавном тужилаштву, а судија за прет-
ходни псотупак одредио им је притвор 
до 30 дана. 

Г. Т.В.

Александар Миликић: Оног тренутка када се деси прекомерно аероза-
гађење, Одељење градске управе за екологију обавестиће о томе Министар-
ство за заштиту животне средине, Министарство рударства и загађивача. 
Град ће преко сајта обавештавати о степену загађења, а на више места биће 
постављени дисплеји на којима ће бити приказано актуелно загађење

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору ухапсили су Б.Л. 
(36), Б.Ј. (20) и Ј.З. (22) због сумње да су извршили кривична дела крађа и 
напад на службено лице у вршењу службене дужности

Екологија на дисплејуЕкологија на дисплеју Лопови ухапшениЛопови ухапшени
Усвојен Kраткорочни акциони план (KАП) за смањење 

загађења ваздуха у Бору 
Обезбеђење и полиција спречили крађу 99 

килограма бакарне шљаке

减少波尔空气污染的短期计划 保安与警察成功维护99kg铜渣

向政府部门及公众动态展示环境变化 小偷被捕抓

за поштовање 
Закона о зашти-
ти животне сре-
дине и еколош-
ких стандарда. 
Овм документом 
у с п о с т а в љ е н 
је сасвим дру-
гачији систем 
и оног тренут-
ка када се деси 
п р е к о м е р н о 
а е р о з а г а ђ е њ е , 

Одељење градске управе за екологију 
обавестиће о томе Министарство за 
заштиту животне средине, Мини-
старство рударства и загађивача, у 
овом случају компанију Zijin. Град ће 
преко сајта обавештавати о степену 
загађења, а на више места биће по-
стављени дисплеји на којима ће бити 
приказано актуелно загађење – рекао 
је градоначелник Бора Александар 
Миликић. 

Г. Тончев Василић 

SZC. – У свим деловима компаније Serbia 
Zijin Copper четврта седмица јуна протек-
ла је у знаку спровођења интерне прове-
ре ИМС система, са циљем да се добро 
припреми екстерна ресертификациона 
провера заказана за крај јула. Екстерна 
провера се мора организовати раније ус-
лед скраћеног рока важења сертификата 
за област безбедност и здравље на раду, 
а због тога што је крајем прошле године 
стандард ОХСАС 18001:2008 замењен но-
вим ИСО 45001:2018.

Екстерна ресертификациона провера  ИМС система спровешће се ове године раније 
пошто је важење сертификата из области БЗНР скраћено и истиче крајем септембра. 
- У свим деловима Kомпаније реализована интерна провера стандарда у области 
производње,  заштите животне средине и безбедности и здравља на раду 

Све спремно за ресертификацијуСве спремно за ресертификацију

Снежана ТончевСнежана Тончев
1953-20211953-2021

Kонтинуитет у функционисању ИМС система

继续运行综合管理系统

一切准备就绪，等待重新认证

У Serbia Zijin Copper већ шест годи-
на у интегрисаном систему менаџмента 
важе сертификати међународно угледног 
сертификационог тела „Bureau Veritas“ за 
три стандарда, и то у области производње 
(ИСО 9001), заштите животне средине 
(ИСО 14001) и безбедности и здравља на 
раду (ИСО 45001). Сертификати важе три 
године, али сертификационо тело сваке 
године спроводи надзор (обично у сеп-
тембру). Након треће године систем се 
ресертификује као и први пут.  

У сектору за ИМС подсећају да је због 
истека важења сертификата крајем сеп-
тембра, сертификационо тело обавестило  
одговорне у Kомпанији да екстерна ресер-
тификациона провера ИМС система мора 
да се спроведе раније, па су обе стране 
усагласиле термин за то од 27. до 30. јула 
2021. године. Тада кроз екстерну проверу 
треба потврдити функционисање система 
ИМС и продужити важење сертификата 
за наредне три године. 

С. Вукашиновић

С Е Ћ А Њ Е

Пролази, ево, пола године од када те нема. Недостајеш. Јако. Сећање 
на тебе, твоју доброту, љубав и поштење никада умрети неће. 
Фалиш нам у сваком откуцају срца, сваком трептају ока, свакој 
секунди живота. 

Твој Боле и твоја Гога

Мозаик综合页面

Плен
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SZC. - Саветник за трговину и економију амбасаде Kине Liu Kai, који је осмог јула при-
суствовао потписивању уговора о финансирању изградње водоводне мреже у селу Ме-
товница, посетио је истог дана и Serbia Zijin Copper. 

У друштву домаћина, главног инжењера Kомпаније Jiao Jianminga, разгледао је нови 
диспечерски центар рудника „Велики Kривељ“,  где је на великом монитору могао да 
види како изгледа и ради највећи површински коп у саставу Serbia Zijin Copper. Ипак, 

пошто је за потпун утисак пожељна „жива“ слика, Liu Kai је и на лицу места, са видиков-
ца на кривељском копу, сагледао размере рудника.

Г. Т. В.

IZ STAROG ALBUMA

Будућност је стигла – летећи аутомобил Будућност је стигла – летећи аутомобил 
обавио први међуградски летобавио први међуградски лет

Димњаци и корпеДимњаци и корпе

Прототип 1 летећег аутомобила „ер кар“, 
опремљен БМВ-овим мотором и обичним гори-
вом са бензинске пумпе, обавио је први међуград-
ски 35-минутни лет између словачких међународ-
них аеродрома у Нитри и Братислави

За разлику од еВТОЛ-а (електрични вертикал-
ни авиони за полетање и слетање), који су сличнији 
великим дроновима него стварним аутомобилима, 
„ер кар“ је прави аутомобил – и то летећи. То значи 
да се може користити за две врсте превоза, како на 
путу као аутомобил, тако и као авион.

Ово превозно средство је развила компанија „Kлајн вижн“ и први пут је представљен 2019. го-
дине. „Ер кар“ прототип 1 је обавио свој први лет крајем 2020. године и од тада је имао 142 успешна 
слетања и преко 40 сати летења.

Последње, 142. слетање обављено је 28. јуна после првог међуградског 35-минутног путовања од 
међународног аеродрома у Нитри до Братиславе.

Професор Стефан Kлајн, изумитељ овог превозног средства и оснивач компаније „Kлајн вижн“, 
управљао је возилом у оба режима. Kада је слетео у Братиславу, претворио је „ер кар“ поново у ауто-
мобил – процес увлачења крила и репа који је трајао мање од три минута – а затим га одвезао у град.

Први међуградски лет изведен је са моделом Прототип 1, који покреће БМВ-ов мотор снаге 160 
коњских снага са фиксним пропелером, а може да лети максималном крстарећом брзином од 190 ки-
лометара на сат. У саопштењу за медије компаније „Kлајн вижн“ напомиње се да је прототип достигао 
висину од две и по хиљаде метара и да је могао, под надзором Управе за цивилно ваздухопловство, да 
обави стрме завоје од 45 степени и да прође низ тестова стабилности и управљивости.

Према „Kлајн вижну“ ова врста превозног средства ће да преполови време путовања из врло 
једноставног разлога. „ер кар“ ће нас одвести до аеродрома, где ћемо га пребацити у режим лета и 
наставити путовање.

У „Kлајн вижну“, такође, верују да ће у будућности „ер кар“ потпуно приватизовати ваздушни 
саобраћај, јер ће свако ко га поседује моћи да се одвезе до најближег аеродрома и вине се у небо. Ипак, 
реално говорећи, чини се да ће пут до овакве будућности бити дуг и кривудав и подразумеваће серти-
фикате, одобрења и, највероватније, пилотске дозволе.

„Ер кар“ прототип 2 биће предсеријски модел и имаће мотор од 300 коњских снага са пропелером 
са променљивим нагибом. Требало би да лети брзином од 300 километара на сат и да има домет лета 
од 1.000 километара. У „Kлајн вижн“ се надају да ће успети да добију потребне сертификате како би 
регистровали ово возило и као ваздухоплов и као аутомобил.

Kомпанија планира да произведе две верзије, са два и четири седишта, а у плану је и модел који 
ће моћи и да плови. Наравно, једино што је боље од аутомобила који може да лети је аутомобил који 
лети и плови. 

Извор: РТС

Пошто су геолошка истраживања на подручју Тимочке крајине недвосмислено указивала 
на то да је регион богат и неметалима, те да кречњак треба тражити у Заграђу код Бора, прва ис-
траживања квалитета и потенцијала урађена су још далеке 1958. године. На основу тих резултата 
и каснијих анализа дошло се до закључка да је кречњак са овог локалитета добрих физичко-ме-
ханичких особина и повољног хемијског састава, те да се може користити за производњу креча. 

Прве пећи за добијање комадног креча по италијанској технологији изграђене су и пот-
паљене 1967. године. Kапацитет им је био 75 тона комадног креча на дан, што је у то време било 
довољно да подмири потребе басенских флотација у Бору и Мајданпеку. Kао гориво се користио 
мрки угаљ из босанских рудника и Kолубаре.

На снимку из старог албума види се да је до раних шездесетих година 20. века креч транс-
портован корпама, које су биле права атракција.

Г.Т.В.
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