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У светлу признања најбољим радницима у Бору обележен Дан рудара Србије

在波尔举办的矿工节表彰优秀员工

张继光：矿工们是公司的骄傲
Захваљујући мукотрпном раду рудара, њиховој борби и ненаметљивој преданости рударска индустрија могла је да доживи здрав развој, па је зато ово занимање вредно поштовања, истакао на свечаности поводом Дана рудара Србије заменик генералног директора Serbia Zijin Copper. – Плејади од 374 „Шистековца“ ове године придружили се Небојша
Бућан, Ивица Ђорђевић, Драган Илић, Дејан Антић, Зоран Лојаница и Саша Миланов. - Централна свечаност поводом Дана рудара Србије организована у Председништву Србије, где
су председник државе Александар Вучић и потпредседница Владе Србије и министарка
рударства и енергетике Зорана Михајловић били домаћини – рударкама! Поред 40 дама
из Serbia Zijin Copper, свечаности у Београду присуствовала и „лепша половина“ Ресавице,
Kолубаре и других мањих рудника
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Jason Zhang: Рудари су понос и
слава компаније

Актуелно 八月要闻
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Председник Србије на састанку са замеником
председника Zijina и амбасадорком Kине

Колектив

Међу 10 највећих рударских компанија по производњи
бакра у првом кварталу 2021.

Вучић: Смањити емисију Zijin за три месеца произвео
штетних гасова
127 хиљада тона бакра

塞尔维亚总统、紫金矿业集团副总裁及中国大使召开会议 塞紫铜为2021 年第一季度铜产量最高的 10 家矿产公司之一

武契奇：要继续降低有害气体排放量

三个月产铜12.7万吨

Председник Србије Александар Вучић тражио је од представника кинеске
компаније да уграде додатне капацитете, смање емисију штетних гасова у
борској топионици и да најкасније до краја године обезбеде потпуно чист
ваздух за становнике, саопштено је из Kабинета шефа државе

Zijin, који међу кинеским компанијама контролише највеће количине бакра и злата у иностранству, заузима осму позицију на листи ТОП 10 рударских компанија, са
пријављеном производњом 127 хиљада тона бакра у првом кварталу 2021. – Листу отварају и затварају чилеански рудници бакра, па је први Kоделко, а десети Антофагаста

„Пројекат „Чукару Пеки“ значајан
је са аспекта рапидног повећања производње концентрата бакра и касније катодног бакра. За развој и изградњу горње
зоне рудника „Чукару Пеки“ пројектована
су улагања у износу 500 милиона долара, а
отварањем овог рудника, које је планирано у октобру 2021. године, Србија ће постати други произвођач бакра у Европи,
после Пољске, док ће њено учешће у производњи овог метала са садашњих пет
бити повећано на 18 одсто“, наведено је
у саопштењу.
На састанку у Београду презентовани су динамика и план развоја Serbia
Zijin Copper, а кинеска компанија обавезала се да до шесте годишњице затварања
трансакције инвестира преко милијарду
долара у надоградњу, проширење или
изградњу четири рудника и топионице.

ра у првом кварталу ове године била три
процента већа него 2020. Гленкор је у прва
три месеца произвео 301.200 тона бакра.
Следе BHP Biliton, Southern Copper, First
Quantum, KGHM и Zijin.
Zijin, који међу кинеским компанијама
контролише највеће количине бакра и злата у иностранству, заузима осму позицију
на листи ТОП 10 рударских компанија, са
пријављеном производњом 127 хиљада
тона бакра у првом кварталу 2021, што
је наспрам прошлогодишњих 115 хиљада тона у истом периоду резултат који је
бољи 10 одсто.
На деветом месту је Рио Тинто где је
у првом кварталу ове године произведено
121 хиљада тона бакра, што је девет одсто
мање него у истом периоду 2020. Десети на
листи је чилеански рудник Антофагаста,
где је за три месеца произведено 118 хиљада тона бакра, односно пет одсто мање
него годину дана раније. .

БЕОГРАД. – На састанку (9. августа) са
замеником председника Zijin Mining
Grupe Que Chaoyangom, амбасадорком
Kине у Београду Чен Бо и директорима
Serbia Zijin Copper и Serbia Zijin Mining
- Jian Ximingom и Fu Feilongom, председник Србије Александар Вучић затражио је да се уграде додатни капацитети
и смањи емисија штетних гасова у борској топионици, као и да се најкасније до
краја ове године обезбеди потпуно чист
ваздух за Боране.
Александар Вучић је током састанка
са представницима кинеске компаније
истакао очекивања да ће, након завршетка система за смањење аерозагађења,
емисија штетних гасова бити у граничним вредностима, али и да се нада да
ће тај систем постати функционалан до
краја августа.
На састанку је, како се наводи у саопштењу Kабинета шефа државе, било
речи о и развоју новог рудника „Чукару
Пеки“ и некадашњег РТБ-а Бор.

KITCO.COM – На основу производње
коју су рударске компаније пријавиле у првом кварталу ове године, портал kitco.com
рангирао је 10 највећих у области експлоатације бакра. Листу отварају и затварају
чилеански рудници бакра, па је на првом
месту Kоделко, који је за три месеца 2021.
произвео 414 хиљада тона бакра, односно
седам одсто више него у истом периоду
лане. Kомпанија је, како преноси портал,
наставила да повећава производњу упркос пандемији COVID-19 и да напредује у
својим структурним пројектима.
Амерички Фрипорт МекМоран забележио је скок на листи за две позиције у
односу на прошлу годину и сада заузео
друго место, са откопаних 332 хиљаде тона
бакра у првом кварталу 2021. Производња
која је ове године 24 одсто јача него прошле остварена је првенствено због повећања подземне експлоатације у Гразбергу (Индонезија), преноси портал.
Гленкор је на трећем месту, јер му је
Припремила: Г. Тончев Василић производња бакра из сопствених изво-

Припремила: Г. Тончев Василић

Serbia Zijin Copper на интернету

Ради сајт компаније
塞紫铜建立官网

正式投入使用
На адреси zijinbor.com могу се пронаћи основне информације о компанији, њеној управљачкој структури, мисији, производном програму, али и о отвореним конкурсима за радна места у Serbia Zijin Copper. – Ту су и подаци о свих пет компанијских огранака (Матично предузеће, РББ, РБМ, ТИР и ЕМО), као и најважније вести
SZC. – Serbia Zijin Copper од 20. августа
на адреси zijinbor.com има своју званичну интернет презентацију. На вебсајту
компаније могу се пронаћи основне информације о њеној управљачкој структури, мисији, производном програму, али и
о отвореним конкурсима за радна места
у Serbia Zijin Copper. Управо ће секција
„послови“ вероватно у почетку привући
највећу пажњу корисника, јер се тамо
налазе информације о томе за која радна
места је у току пријем нових радника.

На истој страници налази се формулар и
опција да се приложи си-ви.
На сајту компаније могу се пронаћи
и основне иснофрмације о свих пет огранака (Матично предузеће, РББ, РБМ,
ТИР и ЕМО), као и најважније вести.
Интернет презентација компаније урађена је по узору на вебсајт матице у Kини и
има своју српску и енглеску верзију.
Г. Тончев Василић

Колектив

纪念矿工节 Дан рудара
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У светлу признања најбољим радницима у Бору обележен Дан рудара Србије

Jason Zhang: Рудари су понос и слава компаније
在波尔举办的矿工节表彰优秀员工

张继光：矿工们是公司的骄傲

Захваљујући мукотрпном раду рудара, њиховој борби и ненаметљивој преданости рударска индустрија могла је да доживи здрав развој, па је зато ово
занимање вредно поштовања, истакао на свечаности поводом Дана рудара Србије заменик генералног директора Serbia Zijin Copper. – Плејади од 374
„Шистековца“ ове године придружили се Небојша Бућан, Ивица Ђорђевић, Драган Илић, Дејан Антић, Зоран Лојаница и Саша Миланов. - Централна свечаност поводом Дана рудара Србије организована у Председништву Србије, где су председник државе Александар Вучић и потпредседница Владе Србије
и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић били домаћини – рударкама! Поред 40 дама из Serbia Zijin Copper, свечаности у Београду присуствовала и „лепша половина“ Ресавице, Kолубаре и других мањих рудника

У официјелном делу најбољима је уручена награда "Инжењер Шистек"
БРЕСТОВАЧKА БАЊА. – Поводом
празника свих који у Србији храбро и
пожртвовано зарађују „хлеб са седам
кора“, а који се прославља у више од
200 активних рудника у земљи, Дан
рудара Србије обележен је 6. августа
и у Serbia Zijin Copper. У Kлубу „Zijin“
у Брестовачкој Бањи уприличен је
пријем за делегације високих званичника, пословне партнере и пријатеље
компаније, као и за представнике месних заједница села која се граниче са
рудницима, репрезентативних синдиката и друштвено-политичког живота
Тимочке Kрајине. У официјелном делу
најбољим радницима додељена је награда „Инжењер Шистек“ за допринос
развоју компаније, а ове године плејади од 374 „Шистековца“ придружило
се још њих шесторица. Најпрестижније признање уручено је Небојши
Бућану (Матично предузеће), Ивици
Ђорђевићу и Драгану Илићу (РББ),
Дејану Антићу (ТИР), Зорану Лојаници (ЕМО) и Саши Миланову (РБМ).
Централна свечаност поводом
Дана рудара Србије ове године организована у Председништву Србије,
где су председник државе Александар
Вучић и потпредседница Владе Србије
и министарка рударства и енергетике
Зорана Михајловић били домаћини
– рударкама! Поред 40 дама из Serbia

Пријем за делегације високих званичника, пословне партнере и пријатеље
Компаније уприличен је у клубу Zijin у Брестовачкој Бањи

Zijin Copper, свечаности у Београду здравио заменик генералног директоприсуствовала је и „лепша половина“ ра Serbia Zijin Copper Jason Zhang.
- Бити рудар је занимање вредно
Ресавице, Kолубаре и других мањих
поштовања. Само захваљујући мурудника, а у госте су били позвани и

а да се паралелно с тим различити
показатељи резултата производње
и пословања непрекидно крећу навише. То је резултирало заузимањем

Jason Zhang
директори рудника. У име компаније котрпном раду рудара, њиховој бор- првог места на листи извозника Сргосте у Kлубу „Zijin“ због тога је по- би и ненаметљивој преданости ру- бије – казао је Zhang и подвукао да је
дарска индустрија могла је да доживи компанија тиме дала позитиван доздрав развој. Ово је права прилика
да свим рударима честитам празник
и искажем им најузвишеније поштовање. Serbia Zijin Copper је рударска
компанија са историјом дужом од
века и имала је кључну улогу у успонима и падовима града Бора. Сведоци смо да се напорним радом свих
запослених свеукупно стање у областима безбедности и заштите животне средине сада знатно побољшало,

Дан рудара 纪念矿工节

Колектив
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Засађено је 112.600 садница и рекултивисано 475 хиљада квадратних
метара земљишта. Kада је у питању
проблем емисије димних гасова из
топионице, који привлачи велику
пажњу јавности, напоменуо бих да је
нов систем за сакупљање и одсумпоравање димних гасова завршен и да
је започето његово пробно пуштање

компаније. Такође, захвалио бих се и
Влади Србије, јавности и медијима за
подршку и помоћ, као и свим запосленима за уложен труд и рад.
Главни рударски инжењер Jiao
Jianming потом је представио овогодишње добитнике Шистекове награде,
а у њихово име за признања се захвалио Небојша Бућан.

На пола пута
Помоћник министра привреде Драган Угрчић није
крио одушевљење актуелном сликом компаније,
па је утиске о томе поделио на свечаности. – Од
2016. године сам у „причи“ о РТБ-у Бор. Те и наредне године, али и 2018, када су се у Србији први пут
појавиле колеге из Kине, био сам активни учесник
у приватизцији „Бора“. Данас смо на пола пута, јер
уговор траје још три године, а за сада све изгледа
веома добро. Надам се да ће компанија наставити
тренд који је успоставила и да ћемо за три године
подвући црту и видети докле смо стигли. Мислим
да можемо далеко – закључио је Угрчић.

У име награђених за признање се захвалио Небојша Бућан
принос економском и друштвеном
развоју Бора и Мајданпека, али и државе Србије.
-Наставићемо да примењујемо концепт Zijina за координирани развој компаније, запослених и
друштвене заједнице и посветићемо
велику пажњу интеграцији српске и
кинеске културе. Настојаћемо да запосленима обезбедимо боље услове
за рад и отворимо што више радних
места. Српски држављани данас чине
97 одсто укупног броја запослених, а

компанија, од када је Zijin преузео
управљање, на име социјалних доприноса уплатила више од 275 милиона
америчких долара, а укупно је донирала више од милион и по долара.

У екологију уместо
договорених 70, досад
уожено 126 милиона долара
- Од када је Zijin преузео руковођење, у побољшање стања животне
средине и екологије уложено је укупно 126 милиона америчких долара.

у рад. Захваљујући раду тог система
концентрација и количина емисије
сумпор-диоксида биће знатно смањене. А, након што заврше и у употребу
пусте нови конвертор и анодна пећ,
проблем емисије димних гасова из
топионице биће потпуно решен –
изјавио је заменик генералнг директора Serbia Zijin Copper.
Истичући да у будућности компанија има добре изгледе за даљи развој, Jason Zhang обећао је да ће, ради
бољег сутра за све, компанија и даље
бити посвећена дељењу резултата са
запосленима и локалним срединама.
Истовремено ће, како је рекао, Serbia
Zijin Copper помоћи Бору да постане једна од највећих база индустрије
обојених метала у Европи, а Србији
да током ове године постане други
највећи произвођач бакра у Европи.
-Актуелна достигнућа компаније
резултат су заједничког напора. Посебно бих захвалио за то свим руда-

Вера Тасић
Заменик градоначелника Бора
Никола Марић честитао је рударима
празник у име Градске управе. - Снага
овога града, али и источне Србије је
у рудницима Бора и Мајданпека, пре
свега у рударима који вредно раде
како бисмо сви живели неким бољим
животом - поручио је Марић.

Рударство ће тек да цвета
Истога дана, само у престоници,
председник Србије уприличио је свечаност за даме које раде у руднику.

Емотивно
„То што ми је дата могућност да доделим Шистекову награду за
мене је највећа част из простог разлога што сам рођен и одрастао
у Шистековој улици, гледајући како се шири Борски коп који ове
године прославља 100 година. Његов развој пратио сам, дакле,
50-ак година.Врло емотивно доживљавам овај чин, а и награду
„Инжењер Шистек“ сматрам великом мотивацијом за даљи рад.
Нека је са срећом свим рударима!“, поручио је начелник Борског
округа Владимир Станковић.
просечна месечна нето зарада је 54
одсто већа од оне која се исплаћује
у Србији - рекао је Jason Zhang. Он
је посебно нагласио чињеницу да је

Тиме смо у знатној мери превазишли суму од 70 милиона америчких
долара, колико је било договорено
споразумом о стратешкој сарадњи.

рима, прецима некадашњег РТБ-а
и компаније Serbia Zijin Copper. Ви
сте вечни понос и слава компаније!
Велико хвала и сваком члану породице рудара, ви сте закулисни хероји

-Верујем у рударство, то је грана
привреде која ће тек да расте и цвета,
и чији ће значај тек да се види. Оно
нам доноси најбоље извозне резултате и има 1,9 одсто учешћа у бруто

Колектив

纪念矿工节 Дан рудара
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друштвеном производу. Наредних
година ће то бити 3,5 до четири одсто БДП-а. Zijin највећи извозник у
Србији, уз ХБИС (смедеревску железару), а очекујем и да ће уз рудник
„Чукару Пеки“ извоз све више расти.

допринос рударству, огроман труд и
рад.
У име Serbia Zijin Copper на пријему је говорила дипломирани инжењер
рударства Јелена Ђурић, заменица руководиоца огранка РБМ и управница

Бор цени труд и зној рудара
“Нека нас овај празник подсети на дубоко поштовање према тешком и одговорном послу који свакодневно обављате, а порука коју носи буде надахнуће да заједнички наставимо да напредујемо напрестано се
присећајући свих достигнућа рудара. Будите уверени да Град Бор и сви његови грађани неизмерно цене
ваш труд, залагање и напор који улажете у обављању једног од најтежих и најодговорнијих послова. Стога
је велики задатак свих нас да вам омогућимо што боље услове, сигурност у раду и да рударски посао буде
награђен и цењен онако како заслужује. Рударски „хлеб са седам кора“ изградио је и гради наш град, а
сви напори и залагања који се се улажу у модернизацију процеса сасвим сигурно ће дати додатни замајац
развоју рудника и града.
У име Града Бора и у своје лично име, желимо вам добро здравље и пуно успеха у будућем раду”, наводи
се у честитки коју су потписали Александар Миликић и Драган Жикић.
Данас је Бор један од градова где
најбрже расте цена квадрата, јер су
и плате највише скочиле – истакао је
Вучић.
Председник државе додао је да Србија неће да прати моду у привреди и
економији, већ потребе Србије и њених грађана.
-Зато сте ви веома важне за земљу

мајданпечке флотације.
- У име Serbia Zijin Copper желим
да се захвалим за овај величанствени
пријем и за пажњу коју сте Ви, потпредседница Владе Србије и Ваши
сарадници на Дан рудара Србије посветили - женама. Kао инжењерка у
флотацији Рудника бакра Мајданпек
радим већ пуне 23 године. Рударство

Јелена Ђурић
треба да буде и добро плаћен, а у компанији из које долазим, у Serbia Zijin
Copper, то је управо тако. Моја месечна плата је преко 100 хиљада динара.
Наравно, надам се да увек има места
за више и боље, па ћу Вас у име својих
колега замолити да водите рачуна о
свима нама и да нам помогнете како
бисмо имали што боље услове рада и

ли велику част на данашњи дан, поздрављам вас у име свих нас из Бора
и Мајданпека рударским поздравом
„Срећно!“ - рекла је Ђурићева председнику Александру Вучићу.
Истичући да су му на пријему неке
од рударки „добациле“ питање зашто

Честитка генералног директора

Jian Ximing

„Поводом величанственог празника, Дана рудара Србије, упућујем најискреније честитке запосленима у Serbia Zijin Copper, Serbia Zijin Mining, грађанима Бора и
Мајданпека, као и осталима који су запослени у рударској индустрији.
Дубоко поштујем тежак и високоризичан посао рудара и ценим њихов рад и труд. Желим свима да се захвалим и изразим дивљење због залагања у обављању
једног од најзахтевнијих послова и истрајности да из месеца у месец повећавамо производњу. Захваљујући рударима, металурзима, флотерима и осталим струкама
Kомпанија сваким даном напредује, а са њом и цела српска привреда. Због тога сам поносан на све запослене.
Будућност рударства је у инвестицијама, отварању нових рудника, а тиме и нових радних места, повећању продуктивности, већој социјалној сигурности и бољим условима рада. Због тога је дужност свих нас у менаџменту да запосленима обезбедимо сигурност у раду, што боље услове и адекватну награду за посао који обављају.
С друге стране, наша обавеза је и да применом светских стандарда и модерних технологија у пословању, грађанима обезбедимо здраву животну средину. Због тога
је Kомпанија у подмлађивање рударских и металуршких објеката досад инвестирала око 750 милиона долара, а од те суме је у решавање еколошких проблема
уложила 126 милиона долара.
Први резултати тих улагања осетиће се већ крајем овог месеца, јер ћемо тада пустити у рад нов систем за пречишћавање димних гасова. Захваљујући раду система
за одсумпоравање, емисија сумпор-диоксида ће се смањити за више од 95 одсто, што ће бити потпуно у складу са стандардима Европске уније. Сумпор-диоксид
ћемо прерађивати и претварати у гипс. Годишње ћемо у новом великом објекту, који ће ускоро бити у функцији, производити 30.000 тона гипса и продавати га
грађевинској индустрији.
У првој половини ове године у Serbia Zijin Copper произведено је 35.400 тона катодног бакра и 691,17 килограма злата. Kомпанија је ове године заузела прво место
на листи извозника у Србији, дајући на тај начин велики допринос економском и социјалном развоју Србије. Од децембра 2018. до краја јуна 2021. године запослено
је 1.518 нових радника, па данас у Kомпанији ради 5.715 људи, а од те бројке 97 одсто су српски држављани. Њихова нето просечна зарада је у првој половини ове
године вредела 98.774 динара, односно 7,8 одсто више него прошле и 19,3 одсто више него 2019. године. Плате су редовне и 54 одсто веће од српског просека.
Наравно, сви успеси и достигнућа не би били могући без велике подршке Владе Републике Србије. Верујем да ћемо и убудуће уз њену и помоћ свих слојева друштва,
запослених и грађана успети да остваримо планове, а они у крајњем исходу Србију треба да доведу до другог места у Европи по производњи бакра и злата.
Желим свима добро здравље и много успеха у раду, уз рударски поздрав „Срећно!“

што веће плате. Мислим да рудари и
и верујемо да ћете још много моћи да је један од најзахтевнијих и најри- рударке Србије то заслужују. Још јед- немају плате као у Бору и Мајданпеку,
учините за наш народ у целини – ис- зичнијих послова. Посао флотера
ном велико хвала што сте нам указа- Вучић је истакао да ће држава покушатакао је Вучић захваљујући дамама за такође. Тежак и високоризичан рад
ти додатно да помогне. Упитао је и госте из Zijina да ли су испунили обећање
и запослили још 100 људи у Мајданпеку, како су обећали приликом његовог
поселдњег боравка у источној Србији.

-Биће? Добро, али пожурите с
тим, да бисмо имали још 100 људи
који примају добре плате – казао је
председник Србије.
"Тежак и високоризичан рад треба да буде добро плаћен"

Горица Тончев Василић

Шистековци “Šistek工程师”获奖者
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Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“:
Руководилац Службе за односе са друштвеном заједницом, Небојша Бућан

Зајечарац, а Бор му у срцу

总经办社会关系处处长Nebojša Bućan

出生于扎耶查尔，扎根波尔市

Небојши Бућану награду је уручио
Драган Угрчић
SZC. – Руководилац Службе за односе са
друштвеном заједницом Небојша Бућан
добитник је Шистекове награде у 2021.
на предлог Матичног предузећа. Иако
родом Зајечарац, Бућан је основну и
средњу школу завршио у Бору, а и звање
дипломираног инжењера рударства стекао је на борском Техничком факултету.
Можда због тога каже да све најлепше и
најружније тренутке у животу и даље
проживљава у граду бакра.
Бућан се одмах по дипломирању запослио као инжењер у борском руднику
и врло брзо постао руководилац техничке
припреме. Руководећу позицију задржао
је до данас, а у међувремену је обављао
функцију помоћника директора за површинску експлоатацију и био директор
Рудника бакра Бор, заменик директора

РТБ-а Бор, као и заменик и помоћник
директора РББ-а. Сада успешно руководи
Службом за односе са друштвеном заједницом, чему се несебично давао током
целе професионалне каријере.
- Ово престижно и значајно признање је у мом случају дошло у тренутку
заласка каријере. Желим да се захвалим
компанији, која нам је доделила ову награду, али дугујем и велико хвала свим
својим сарадницима и сарадницима
осталих добитника. Без њих не бисмо
били препознати и не бисмо добили ову
вредну награду. Изузетна ми је част што
радим у овој компанији и имам прилику
да учествујем у њеном великом и убрзаном развоју. Велика пажња посвећује се
безбедности запослених, али се улаже и
велики напор да се реше дугогодишњи
и нагомилани проблеми у екологији. На
жалост, то је врло, врло тежак и спор
процес, а знамо да многи наши суграђани често немају стрпљења. За показано разумевање бих, због тога, посебно
хвала упутио представницима месних
заједница. Надам се да ћемо до краја
године завршити све фабрике за пречишћавање вода, уградити све системе
за отпрашивање и у пуном капацитету
пустити нове агрегате у топионици –
казао је, поред осталог, на шестоавгустовској свечаности Небојша Бућан.

Руководилац рудника„Ново Церово“, Драган Илић

„Признање је обавеза да се
оправда поверење“
NC矿采矿厂厂长Dragan Ilić

表彰是对成果的认可

Драгану Илићу признање је доделио
Владимир Станковић

РББ. – Руководилац „Новог Церова“
Драган Илић поносан је на рудник
којим руководи и темпо којим се он развија у, како каже, зелени и пример осталима како треба да изгледа један савремени површински коп. Сматра да су га за
награду кандидовали одлични резултати
које најмлађи рудник у саставу Serbia
Zijin Copper бележи од „прве кашике јаловине“.
-Прве тоне руде откопане су 20. маја
прошле године, а пре тога су на време
завршени сви припремни послови за
што бољу разраду лежишта и уклоњена јаловина. Примљено је и за рад обучено преко 120 младих радника, па
сада сваког месеца пребацујемо план
ископина бар за 10 одсто и дајемо по
900 тона бакра. Циљ нам је да „Ново
Г. Тончев Василић Церово“ буде зелени рудник, па је очу-

вање животне средине, уз безбедност и
профит, на листи приоритета у нашем
пословању – каже Драган Илић.
Прва радна искуства Илић је као рударски инжењер стекао на кривељском
копу, где је после две године рада именован за руководиоца производње.
Одатле је отишао у рудник „Церово 1“ и
управљао њиме до завршетка експлоатације. На том месту сачекао је стратешког
партнера и његову одлуку о отварању наредног лежишта из комплекса „Церово“.
Недоумица око тога ко ће водити то ново
лежиште није било.
-Свака награда прија и само лицемерни могу бити равнодушни према
признању. То је потврда да је рад свих
нас препознат и вреднован. Шистекову награду, међутим, сматрам и неком
врстом обавезе да оправдам поверење
послодавца. Хвала свима који су препознали и наградили мој и рад мојих
колега, а посебно хвала колегама са
„Церова“ за подршку и одличне резултате – рекао је Драган Илић.
Г. Тончев Василић

Заменик руководиоца Фабрике за електромашинство у РБМ-у, Саша Миланов:

„Награда је признање комплетном електроодржавању“
RBM机电厂副厂长 Saša Milanov

这是对全体机电维修人员的肯定

Саши Миланову награду је уручио
Никола Марић
РБМ. – Посебно ангажовање приликом реконструкције трафо-станице
Мајданпек 1 и крајње одговоран однос
према безбедности на раду утицали
су да овогодишњи добитник награде
„Инжењер Шистек“ у Руднику бакра
Мајданпек буде Саша Миланов, заменик руководиоца Фабрике за електромашинство у Руднику бакра Мајданпек.
Рођен је у Пироту 7. фебруара 1976.
године. Био је мајданпечки ђак и гимназијалац. Аутоматизацију и електронику
завршио је на Електронском факултету у Нишу, а потом стигао и до звања
мастер електротехнички инжењер у

рударству, са положеним државним и
стручним испитом. У неколико наврата
стручно се додатно образовао за одржавање багера „коматсу“ у Дизелдорфу, у
Немачкој. Говори немачки, енглески и
италијански језик. Уз високу стручност,
карактертеришу га вредне комуникативне вештине, отвореност, тимски дух,
спремност на сарадњу, брзо разумевање
проблема и изналажење решења.
Саша Миланов у Руднику бакра
Мајданпек ради пуних 17 година. Почео
је као инжењер електронике, посебно
ангажован на побољшању аутоматизације багера, наставио као руководилац
одржавања багера и бушалица, да би у
последње две године као заменик руководиоца Фабрике за електромашинство
био посебно ангажован на реконструкцији трафо-станице Мајданпек 1.
-На том захтевном послу који је
требало обавити за потребе напајања
нове флотације у складу са решењем
ЕМС-а, ЕПС-а и надлежних републичких инстанци, реконструкција трафостанице Мајданпек 1 представљала је
једино брзо решење. Према урађеном

пројекту, приступило се великом послу, па су уз ангажовање изабраног извођача радова стари трафои замењени
новим од 50 МW, а прва фаза пројекта
је успешно реализована пуштањем напона према флотацији - наводи Саша
Миланов којем је најдиректнију препоруку за највише инжењерско признање
и награду „Инжењер Шистек“ представљало велико лично ангажовање и
одговорност у том послу, у комбинацији
са одличном организацијом у тимском
раду, као и мотивисању сарадника за
посао.
-У послу којим се бавимо мора да
постоји висок степен одговорности за
безбедност на раду сваког појединца.
Грешке нису ником дозвољене, у интересу сопствене и сигурности свих других. Свесни тога, и појединачно и као
тим, крајње одговорно приступамо
сваком задатку и обавези - каже Миланов, који је задовољан што се велики
послови успешно реализују и са аспекта
безбедности на раду.
У РБМ дошао је као високообразован млад човек, а у годинама кроз ан-

гажован рад сазрео у стручњака у свом
послу: - Рад у руднику подразумева целодневни ангажман, понекад и 24 сата
дневно. Јер, и када се након обављеног
посла који зна да потраје више од уобичајених осам сати крене кући, треба читати литературу, тражити нова,
боља решења. Мора да се учи и даље,
да се ради на себи, стичу вештине.
Признаје да му награда „Инжењер
Шистек“, као највише инжењерско признање, значи пуно:- Наравно, награда
годи, посебно када се добије за стручност. Доживљавам је као признање комплетном електроодржавању са којим
сарађујем, од колега инжењера, преко
електричара, до свих учесника у реализацији овог пројекта, а посвећујем
Радовану Србуу, прерано преминулом
дугогодишњем пословођи одржавања.
У свему што ради, Саша Миланов има снажну подршку породице,
својих девојака, супруге и три ћерке, захваљујући чијем разумевању и може да
се у потпуности посвети послу.
С.Вукашиновић

Колектив
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“Šistek工程师”获奖者 Шистековци

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“:

“Šistek工程师奖”获奖者：
Руководилац фабрике за електромашинску монтажу у огранку ЕМО, Зоран Лојаница Заменик руководиоца кривељске флотације за електромашинско одржавање, Ивица Ђорђевић:

Изузетни резултати у
захтевним пословима

За допринос квалитетнијем
одржавању

EMO机电安装处处长 Zoran Lojanica:

VK浮选厂机电维修处副处长Ivica Đorđević：

高要求成就高效益

为高效维修而奋斗

Зоран Лојаница и Yan Minghui
ЕМО. – У најмлађем огранку компаније,
иако је први пут требало определити
радника који ће понети ласкаво признање „Инжењер Шистек“ у име Електромашинског одржавања, није било
дилеме кога изабрати. Kомисија за доделу ове престижне награде била је једногласна у томе да „Шистековац“ огранка
ЕМО треба да буде руководилац фабрике за електромашинску монтажу Зоран
Лојаница. У томе су били сагласни руководилац ЕМО Lan Huasheng, који је
председавао комисијом путем онлајн
конекције, заменик руководиоца ЕМО
Милован Ступар, Jian Huang и Маја
Ранђеловић Милосављевић.
-Овако велико признање ми много
значи, с обзиром на то да имам 59 година. Награду нит’ сам очекивао, нит’

сам јој се надао, али се лепо осећам
док је држим у рукама. Изненадили су
ме послодавци и моје драге колеге, па
бих желео да им се захвалим што су ми
омогућили да ово високо признање добијем. Лепо је када човек овако нешто
доживи у тим годинама – рекао нам је
Лојаница.
У образложењу комисијске одлуке да
овај скромни човек понесе Шистекову
награду наведено је да је Зоран Лојаница
остварио изузетне резултате у бројним
захтевним пословима. Неки од њих су
замена улазног чела млина са шипкама
и монтажа флотационих машина, пумпи
и дуваљки у Борској флотацији, демонтажа старе опреме у „Заграђу“, „Јами“ и
Борској флотацији, као и замена млина
са шипкама на другој секцији и гоњеног
зупчаника на млину са куглама у кривељској флотацији. Ту су још и успешно
пресељење понтонске пумпне станице из
„поља 1“ у „нулто поље“, монтажа опреме
за другу линију прераде камена у „Kривељском каменолому“, израда и монтажа
флотационе машине РЦС 100 на линији
основног флотирања руде са „Церова“,
али и велики послови у новој мајданпечкој флотацији, где су радови још увек у
току.

Ивица Ђорђевић и Jason Zhang

РББ. – Одговоран однос према послу, несебично ангажовање и врхунски резултати квалификоваи су Ивицу Ђођевића да
ове године буде један од шесторице који
ће понети најпрестижније компанијско
признање за допринос развоју Serbia Zijin
Copper.
„Шистекову награду“ Ђорђевић је добио као заменик руководиоца Флотације
„Велики Kривељ“ за електромашинско одржавање, после две деценије рада у руднику.
- Почео да радим у радионици „Бор“
6. новембра 2000. године где сам послове
машинске обраде обављао до 2004. Тада
сам именован за руководиоца техничке
припреме. Био сам ангажован у припреми генералних ремоната и у одржавању
тешких возила и пратеће механизације у
„Великом Kривељу“ и „Церову“. Након
тога ми је указано поверење да водим
Г. Тончев Василић монтажу великих „белаз“ камиона, а

учествовао сам и у њиховом одржавању.
Године 2016. сам са места техничког руководиоца Транспортног система јаловине
и Примарног дробљења на копу „Велики
Kривељ“ добио нову прилику за доказивање, да би ове, као технички руководилац електромашинског одржавања на
копу „Велики Kривељ“, био укључен у послове одржавања, уходавања и пуштања
у рад „Kривељског каменолома“ - каже
Ђорђевић.
Са већ добрих 20–ак година стажа у погонима РББ-а, он не крије да га је награда
обрадовала: - Наравно да награда импонује, чини ме поносним, али обавезује
да и даље са несмањеним ангажовањем
прилазим сваком задатку. Лично, награду доживљавам као признање за досадашњи рад и обавезу да наставим истим
темпом. Радује ме што ме је за признање
предложила комисија у којој су, поред домаћих, били и представници кинеског менаџмента. Посматрам ово као прилику да
сада ја помогнем некоме да стигне до награде, на начин на који су колеге допринеле мом успеху, због чега им се захваљујем.
Образлажући предлог да Ивица Ђорђевић добије „Шистекову награду“, чалнови
комисије истакли су његов велики допринос подизању квалитета одржавања кривељске флотације, благовремено обављање
радних задатака и систематски приступ решавању проблема.
С.Вукашиновић

Руководилац ватросталног одржавања у Топионици, Дејан Антић

Знање, залагање и одговорност као препорука за успех
冶炼厂耐火管理处处长Dejan Antić

学识、努力与责任感是成功的基石

Дејан Антић и Li Anping
TИР. – Овогодишњи добитник награде
„Инжењер Шистек“ у Огранку ТИР је
Дејан Антић, руководилац ватросталног одржавања у погону Топионица,
који крајње одговорним односом према
свим обавезама, личним ангажовањем
и организаторским способностима доприноси да се послови редовног одржавања и ремонта агрегата обаве у планираним роковима.
Рођен 7. фебруара 1981. године у
Прокупљу, основно и средње образовање завршио је у Бору, а вишу школу
у свом родном граду. У Топионици, на
одељењу ватросталног одржавања, ради

од 2002. Kренуо је од прве, почетне позиције мајстора и кроз рад и несебично залагање, не прескачући ни једну
лествицу, за 10 година стигао до места
руководиоца одељења ватросталног
одржавања.
-Безбедност и здравље на раду
свих запослених прва су обавеза у послу који обављам. У захтевном и тешком послу у металургији и рударству
је одговоран однос према безбедности
императив - каже овогодишњи добитник највишег инжењерског признања
и додаје: - Наравно, са мог аспекта
ништа мање није важно одржавање
металуршких агрегата, анодне и
флеш-пећи, конвертора, као и свих делова који су обложени ватросталним
материјалима како би у сваком тренутку били оперативни.
Дејан Антић наводи да се од службе
коју води очекује редовно одржавање и
ремонт агрегата у планираним роковима. Служба ватросталног одржавања на
радне задатке редовно одговара у што
краћем временском року, а постављени циљеви захтевају одрицања и напоран даноноћни рад јер, поред осталог,
подразумевају и контролу трошкова и

уштеде на нормативним материјалима: - О обиму послова речито говори
податак да је поред сталног, редовног
одржавања металуршких агрегата
одељење ватросталног одржавања
Топионице током прошле и ове године обавило седам делимичних и два
генерална ремонта конвертора, три
делимична и два генерална ремонта
анодних пећи, као и три делимична
ремонта флеш-пећи. У оквиру тих послова уграђено је више од 1.600 тона
ватросталног материјала.
Приликом предлагања Дејана Антића за добијање награде „Инжењер
Шистек“ посебно су истакнуте његове
организаторске способности у припреми и реализацији послова ватросталног
одржавања: „Постављене радне задат–
ке обавља савесно, одговорно и квалитетно, уз много одрицања и напорног
рада, поштујући мере и правила безбед–
ности и здравља на раду, а ватростално одржавање, при Огранку ТИР-а, које
он води, поверене задатке завршава у
планираним роковима.“ Тако је, како се
даље наводи у образложењу, генерални
ремонт у Топионици завршен успешно,
а заслуга Дејана Антића огледа се у до-

број организацији, координацији и активном учешћу при уградњи ватросталног материјала у топионичке агрегате.
-Изузетна је част наћи се међу добитницима највећег признања у компанији, „Шистекове награде“. Посебно, у години завидних производних и
других резултата. Награду не сматрам
личном, већ тимском. Сматрам да су
јој својим укупним ангажовањем допринели, на првом месту радници
одељења ватросталног одржавања,
свих служби одржавања и свих производних одељења Топионице као и комплетног огранка ТИР - скромно реагује
на похвале Дејан Антић и захваљује
претпостављенима за указано поверење
и предлог да се нађе међу добитницима
престижног признања. Посебно се за
подршку захвалио и својој породици,
супрузи Татјани, ћеркици Анастасији
(4) и сину Димитрију (6), који имају
разумевања за његова често и даноноћна ангажовања на послу.
С.Вукашиновић

Друштвена одговорност 履行社会责任
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Рудник и град заједно у акцији чишћења корита реке Мали Пек

Колектив

Недавна акција добровољног давалаштва крви у Мајданпеку у
знаку рекордног одзива

„Дуга рука“ компанијског Рудари предњаче у хуманости
ровокопача дохватила сав муљ 马伊丹佩克市无偿献血人数呈现历史新高
市政与RBM共同清理Mali Pek河河床

矿工为献血主力

公司提供长臂挖机清理河床淤泥

Kрв добровољно дала 82 Мајданпечана, а половина је из редова запослених
РБМ помогао Јавном предузећу за путеве и грађевинско земљиште да од у Serbia Zijin Copper. - Провера сопственог здравља и хуманост најчешћи су
муљних наслага очисти корито реке Мали Пек кроз град. - Са задовољством мотиви за учествовање у овој племенитој акцији, мада има и оних који дају
смо помогли акцију чишћења корита Малог Пека, јер та река треба да буде крв да би добили слободне дане
возач тешких возила Слободан Рајковић.
украс овога града, каже Бранислав Томић. - У сопственој режији мајданпечОн објашњава да се „армији“ хуманих
ки рудник претходно очистио и велики део корита реке изван зоне утицаја,
људи прикључио давне 2005. године у војспрема Дебелом Лугу

РБМ. – Ангажовањем сопствене механизације Рудник бакра Мајданпек и Serbia Zijin
Copper првих дана августа помогли су да
Јавно предузеће за грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек очисти корито реке
Мали Пек кроз град. „Дуга рука“ ровокопача дохватила је огромне количине
муљних наслага, подигла их са дна корита
и тако побољшала проточност реке која у
овом периоду има низак водостај, али са
обилним падавинама, због бројних бујичних притока, може да створи велике невоље и поплавни талас довољно снажан да
угрози објекте у граду.
-Са задовољством смо помогли акцију чишћења корита Малог Пека, јер та
река треба да буде украс овога града. Са
великим муљним наслагама она то није,
па је наш утоваривач неколико дана био
ангажован да очисти корито и реку учини лепшом, али и безбеднијом у случају
обилнијих падавина - каже руководилац
Огранка РБМ Бранислав Томић. Он подсећа и да је током пролећа очишћено кори-

то реке и низводно од зоне рудника, према
Дебелом Лугу.
-Тај део корита деценијама није
чишћен, па су повремени бујични и поплавни таласи „ускладиштили“ ту и велике количине отпада и наноса који су
реку успорили, а корито учинили тесним.
После ових акција река је лепша, а безбедност већа.
Акција одмуљавања Малог Пека кроз
град изазива повољне реакције свих становника Мајданпека, који уз њене обале
радо шетају и на клупама у хладовини дрвореда налазе пријатан кутак да се расхладе и предахну током врелих летњих дана и
вечери.
-Практично
настављамо
акцију
чишћења „уског грла“ корита реке коју
смо почели крајем прошле године, код
старе аутобуске станице. Тада смо, због
неповољних временских прилика, били
принуђени да обуставимо радове. Сада,
када су услови створени и водостај низак,
можемо да санирамо и тај најугроженији
део, а план је да очистимо и неких 300
метара узводно. Желимо да корито реке
очистимо до Нове школе и да притом
уклонимо око 1.000 до 1.200 кубних метара муља - рекао нам је в.д. директора ЈП за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Иван Николић. Прошле јесени, додао је,
уклоњено је око 600 кубика муљних наслага, шута и отпада.
Мајданпечко Јавно предузеће за путеве обезбедило је довољан број камиона за
одвожење муља и постарало се да улице током ове акције буду редовно пране.

РБМ. – У недавној акцији добровољног давалаштва крви у Мајданпеку прикупљене
су 82 бочице течности која живот значи и
тиме је постављен дневни рекорд у добровољном давалаштву у последњих десетак
година. До сада је, наиме, добрим резултатом сматрано уколико акцију подржи 50 до
највише 60 давалаца, па је тим пре бројка
82 (која би била и већа да шесторо њих није
одбијено због здравствене слике) за истицање и сваку похвалу. Оваквом билансу у
добровољном давалаштву крви и то усред
лета, када је одзив давалаца по традицији
слабији, „кумовали“ су запослени у мајднапечком огранку Serbia Zijin Copper, који су
чинили половину укупног броја добровољних давалаца.
-Kрв дајем редовно због сопственог
здравља, али и чињенице што знам да на
С.Вукашиновић тај начин некоме спасавам живот - каже

ци. Свестан је и да међу добровољним даваоцима има и оних којима значи пет слободних дана, колико се према Kолективном
уговору одобрава по том основу.
-Тих пет слободних дана је неком
мање, неком више разлог за учествовање
у овим акцијама. Што се мене тиче, први
и основни разлог је здравље и због тога
већ годинама редовно, на свака четири
месеца, добровољно дајем крв - наводи
Александра Антић из Службе екологије
Огранка РБМ.
Акцију добровољног давалаштва, како
су многи приметили, обележило је и веће
учешће жена и младих.
-Први пут сам добровољно дао крв у
војсци 2006. године и до сада сам у оваквим кацијама учествовао више од 30 пута.
Мој мотив нису слободни дани, већ могућност да помогнем другима, али и себи,
јер имам главобоље и друге тегобе које
као руком однесе једно давање крви. Ако
мене питате, то је и добра провера здравственог стања - мишљење је Завише Николајевића који у флотацији РБМ-а ради
на млиновима. Другима, посебно млађим
људима он препоручује да, само ако им
здравствено стање то дозвољава, обавезно
дају крв и помогну и себи и другима.
С.Вукашиновић

Kомпанија због новог таласа епидемије појачава превентивне мере

„Боље спречити него лечити“

公司为抵御新一波疫情再次提升防控措施

预防为主

Са појавом одређеног броја потврђених случајева оболелих од COVID-19, План спровођења мера за спречавање појаве и ширење епидемиолошких заразних болести
поново интензивиран. - Превентивне мере познате, вакцина најефикаснија мера за смањење ризика од инфекције. - Дан када се прими вакцина рачуна се као радни
РБМ. – После извесног затишја забележеног почетком лета, половином августа поново је корона присутнија међу грађанима
општине Мајданпек, што је и запослене у
Руднику бакра Мајданпек суочило са обавезом да са већом ревношћу примењују
све превентивне мере у борби са опасним
вирусом.
У складу са августовском компанијском
Одлуком о даљем спровођењу превентивних мера за спречавање и контролу ширења
епидемије вируса корона, а због раста броја
инфицираних и могућег избијања новог
„таласа“, свим секторима, радним јединицама и запосленима упућен је апел да се и
даље придржавају захтева изнетих у Плану
спровођења мера за спречавање појаве и
ширење епидемиолошких заразних болести.

-У Руднику бакра Мајданпек смо током августа имали одређени број оболелих
и радника у изолацији. У намери да спречимо даље ширење вируса, у последњих
недељу дана нису одржавани састанци,
а поново је уведена и свакодневна провера температуре на почетку рада, као и
стриктна примена свих предвиђених превентивних и препоручених мера. Поново
се инситира не само на ношењу маски, већ
и на обавезној дистанци, учесталој дезинфекцији радног простора, али и примени
личних мера заштите - каже Игор Младеновић, заменик руководиоца Службе безбедности на раду у РБМ-у.
Будући да је вакцина најефикаснија
мера за смањење ризика од инфекције, посебно се истиче значај имунизације. Kомпанија подстиче запослене који нису вакцинисани да то што пре ураде, а дан када

се вакцина прими, како се наводи, рачуна
се као радни. Притом, јасно је да вакцина
не може дати очекиване ефекте у условима
када њоме није заштићена већина.
У компанијској одлуци сугерише се
спровођење мера личне заштите. Дисциплиновано треба носити маске и често дезинфиковати радни простор, окупљања након радног времена и током одмора треба
смањити (не одлазити у кафиће, ресторане)
и инсистирати да и чланови породице предузму мере личне заштите. Препорука је и
да се не путује у иностранство на одмор.
Такође, саветује се одржавање безбедне
дистанце приликом пословне комуникације, веће од 1,5 метара, обавезно ношење
маске током примопредаје смена и састанака пре почетка смене, а када је простор
мали, препоручује се излазак напоље како
би се избегла гужва.

-Поново се мери телесна температура
запослених пре ступања на радно место, с
тим да уколико се открију повишене вредности, запосленог упућују на испитивање
и у изолацију - каже Младеновић и додаје
да се захтева редовна дезинфекција и проветравање радног простора: - Све радне
јединице треба редовно да дезинфикују
и проветравају канцеларијске просторе и
сале за састанке. То важи и за производне
погоне у којима треба одржати здраво
радно окружење. Јер, не треба заборавити
да је „боље спречити него лечити“.
За реализацију превентивних мера
припремљено је довољно средстава, али је
за превенцију и контролу ширења епидемије неопходна лична и друштвена одговорност појединца.
С.Вукашиновић

Колектив
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Министарство рударства потврдило испуњење свих услова изградње рударских окана за „Јаму“

Све у складу са захтевима и републичким
прописима
矿业部宣布Jama矿满足井巷施工要求

完全符合共和国规定及要求

Инспекцијским надзором који је ненајављено реализован од 26. јула до 10. августа утврђено да технички рударски пројекти израде окана испуњавају све
услове у погледу примене мера и норматива заштите и усклађености са важећим прописима о: безбедности и здрављу на раду, сигурности људи и објеката,
заштити животне средине и заштити културних добара

SZC. – Одељење геолошке и рударске
инспекције при Сектору за инспекцијски надзор Министарства рударства и
енергетике писаним путем потврдило
је да су мере за контролу утицаја на животну средину, које Serbia Zijin Copper

примењује приликом изградње окана
за рудник „Јама“, у складу са захтевима
и прописима Владе Србије, као и да су
испуњени сви услови за нормално извођење радова.

Ово је резиме записника о инспекцијском надзору који је ненајављено реализован од 26. јула до 10. августа. Предмет надзора били су радови на изградњи
сервисног и вентилационих окана за
рудник „Јама“, а утврђено је да технички
рударски пројекти израде окана испуњавају све услове у погледу примене мера
и норматива заштите и усклађености
са важећим прописима о: безбедности
и здрављу на раду, сигурности људи и
објеката, заштити животне средине и заштити културних добара.
Иако је фаза тестирања утицаја минирања на локално становништво завршена, Serbia Zijin Copper од извођача
радова захтева да настави спровођење
мера за смањење буке и у оквиру даљих
операција. Оне укључују изградњу преградне баријере, заптивање окна, постављање гумених облога отпорних на
хабање, употребу висеће платформе за
заптивање улаза у окно, прскање воде
под притиском, оптимизацију радних

операција, али и друге мере за смањење
буке. Све ово чини се како би параметри
утицаја на животну средину приликом
извођења радова били у домену пропи-

саних вредности и како би се смањио
утицај на локално становништво на
свим локацијама где се изводе радови за
окна рудника „Јама“. Становници околних насеља позвани су да надгледају радове и пријаве сваку неправилност извођача радова.
Г. Тончев Василић

Serbia Zijin Copper казнила извођачку фирму која гради вертикална окна за „Јаму“

Десет хиљада евра по џепу због непоштовања
правила и непримереног понашања
塞紫铜处罚Jama竖井施工单位

因违规及不当行为处罚一万欧元

Serbia Zijin Copper је истрагом на лицу места утврдила да је извођач радова, фирма „Хонгда Лиансхао“, минирање и избацивање откопаног материјала
обављала у непланирано, односно ненајављено време, што је утицало на квалитет живота становника околних насеља. - Уколико убудуће поново дође до
прекршаја приликом извођења радова починиоци ће бити строго кажњени, а житељи насеља у чијој околини се граде вертикална окна за рудник „Јама“
позивају се да надгледају и пријаве извођаче радова
SZC. – Реагујући на примедбе становника насеља у чијој околини се граде вертикална окна за рудник „Јама“, Serbia
Zijin Copper је истрагом на лицу места
утврдила да је извођач радова, фирма
„Hongda Lianshao“, минирање и избацивање откопаног материјала обављала у
непланирано, односно ненајављено вре-

ме, што је утицало на квалитет њиховог
живота.
Kако би заштитила права и интересе
становника околних насеља и смањила
утицај буке приликом извођења радова на вентилационом, сервисном и ветреном окну, а у исто време спречила
да се понови непримерено понашање
ове компаније, које узнемирава станов-

ништво, Serbia Zijin Copper је 12. августа
донела одлуку да казни фирму „Hongda
Lianshao“. Kазна ће, према постојећем
правилнику компаније, бити новчана и
износиће 10.000 евра.
Са циљем да током изградње вертикалних окана за рудник „Јама“ смањи
утицај буке на локално становништво
Serbia Zijin Copper предузела је низ мера:
канал за извоз откопаног материјала обложен је дуплим слојем гуме, која амортизује буку, а предвиђено је и његово
облагање и заптивање памучним облогама, што ће умногоме пригушити буку.
Такође, одлучено је да се приликом наредног минирања, 12. августа, тестирају
бука и потреси а време минирања прилагоди ситуацији која ће се и даље пратити.
Уколико убудуће поново дође до
прекршаја приликом извођења радова
починиоци ће бити строго кажњени, а
житељи насеља у чијој околини се граде
вертикална окна за рудник „Јама“ позивају се да надгледају и пријаве извођаче
радова.

Такође, Serbia Zijin Copper обавила
је разговоре са фирмама „Jinchenghin“
и „Hongda Lianshao“ и поново строго
дефинисала време минирања од 8 до 18
сати, уз напомену да се у сваком окну
минирање обавља само једном дневно.
Звучни сигнал ће се огласити три пута
пре сваког минирања и једном по завршетку овог посла. Извор буке биће строго контролисан, па се у периоду од 22х до
7 сати наредног дана откопани материјал
неће избацивати и тај посао биће дозвољен само током преосталог дела дана.
Г. Тончев Василић

Eкологија 生态环境
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Мајданпечка Служба екологије покренула нове акције озелењавања

До зелених површина и хидросетвом
马矿环保处再次启动绿化工作

通过播撒草种进行地表绿化

Нова техника сетве траве брзо даје резултат и први пут се примењује у Мајданпеку. - Јесења акција уз озелењавање простора око нове флотације и транспортног система, предвиђа и активности на површинама бране „Ванчев поток“ и „Kалуђерица“. - У Служби екологије инсистирају на одржавању зелених
површина и подвлаче да је то обавеза свих запослених
гућава да се до зелених површина
дође за само неколико дана. Од нас
се очекује да обезбедимо потребну
количину воде, а
они ће се побринути за све остало - каже инжењер
екологије Јагодинка Богдановић.
Инжењер за
заштиту
живот"Касете" бране "Калуђерицу"
не средине Сандра Барбуловић
РБМ. – После малог предаха, условљеног
тропским температурама по којима се до објашњава хидросетву овако: -Сама техника
жељених резултата у озелењавању , и то на хидросетве је нова модерна метода која у
тешком и мало приступачном терену, не би Мајданпеку никада није била реализована.
могло доћи, у Служби екологије Рудника Примењује се за сетву на великим површибакра Мајданпек покренуте су нове велике нама које се налазе под углом од 90 степеакције. У најскорије време биће озелењен ни. Јако је интересантно што се практично
простор око нових објеката флотације и зелена боја траве види истог тренутка када
се садња заврши и формира тај зелени слој
транспортног система.
-У плану је да се поред нове флотације – каже Барбуловићева. Она додаје и да ће
озелењавање изведе уз примену потпуно комплетна деградирана површина иза зграде
нове технологије - хидросетвом. Понуђачи нове флотације, шкарпа, али и друге огољесу након обиласка терена дали понуде за не површине уз објекат и нови транспортни
извођење рекултивације на начин који омо- систем бити уређене, лепше, зеленије. Јер,

све што је приликом изградње осиромашено,
нарушено, измењено у односу на првобитно
стање, након предвиђених активности биће и
боље него пре почетка радова.
Хидросетва је, иначе, један од најефикаснијих и најекономичнијих начина сетве траве,
као једноставан и брз начин озелењавања. Ту
се смеша семена, воде, ђубрива и заштитног
малча прска по земљишту не би ли се добила
здрава и брзорастућа трава. Хидросетвом се
може лако подићи травњак на великим и на
врло непогодним површинама, а формирање
таквих травњака подразумева и више предности. То су лепи травњаци интезивне боје
и високог квалитета, једноставни за одржавање, јер захтевају мању употребу воде и отпорнији су на сушу. Додатни разлози за то су
и тренутна заштита од ерозије, ревегетација
неплодног земљишта, стварање здравог еколошког система за врло кратко време, уз густ
и уједначен зелени покривач.
-Планирано је и постављање система за
заливање методом кап по кап, а све у циљу
одрживости - истиче Јагодинка Богдановић.
Током јесени биће настављена рекултивација земљишта на потезу бране „Ванчев
поток“ у делу новоизведеног насипа бране.
Поред тог дела биће озелењене и „касете“
бране „Kалуђерица“. Ту су у питању мало веће

површине за рекултивацију, али ће акција
озелењавања, као и претходна, бити изведена
на традиционалан начин.
У Служби екологије у светлу нових акција уређења и озелењавања простора по-

Нови транспортни систем
себно подвлаче значај одржавања које није
обавеза „неке службе и неких појединаца“ већ
свих запослених, а посебно оних којима је то
радно окружење. То је лекција коју ће велики
број запослених тек морати да научи, јер да
је нису савладали, говори немарно разбацан
отпад, пластичне кесе и боце на местима где
им није место.
С. Вукашиновић

У перионици за тешка возила РБМ-а изграђен таложник за прихват и пречишћавање воде

Вода кружи у затвореном циклусу
在RBM重车洗车房内建造集水净化沉淀池

实现用水良性循环

У новој перионици истовремено се могу прати по два тешка возила, а замуљена вода пречишћава се у три коморе таложника. - Пречишћена вода из последње коморе поново се користи за прање возила, али и за цистерне које поливају рударске саобраћајнице

Хигијена
РБМ. – Са намером да се у оближње водотокове слива што мање наноса који
ствара рударска механизација, код Новог сервиса Рудника бакра Мајданпек,
по налогу рударске инспекције, израђена
је перионица за тешка возила. Вода се из
ње слива у отворени таложник, односно
у три бетонске коморе. Прелазећи из једне у другу комору вода се ослобођа чврстог садржаја и на тај начин практично

пречишћава. Тако пречишћена поново
се користи за прање возила, али и за цистерне које поливају рударске саобраћајнице и на тај начин „обарају“ прашину.
Затворен круг и рационално коришћење
воде у овом делу РБМ-а представља нови
велики допринос заштити и очувању
животне средине, али и стварању бољих
услова у радној средини.
-У складу са најважнијим опредељењима Kомпаније о зеленим рудницима и чистим водама, нова перионица омогућила нам је да у природне
водотокове не испуштамо коришћену
воду која би променила њихове карактеристике, али и да искористимо указану могућност за позитиван утицај на
смањење прашине, односно за поливање прометних рударских саобраћајница - каже инжењер у Служби заштите
животне средине РБМ-а Јагодинка Богдановић.
Рудник бакра Мајданпек је перионицу за тешка возила на локацији која је у
непосредној близини нове, на коти 370
поред Новог сервиса, имао и пре неколико деценија, али су је године без улагања
учиниле нефункционалном. По налогу
рударског инспектора изграђена је нова,
савремена и довољно пространа да се

истовремено у њој могу прати по два
тешка возила. У РБМ-у се за транспорт
ископина користи више од 50 тешких
возила, па је потреба за њиховим редовним одржавањем, а прање је саставни
део, постала императив. Јер, показало се
да се велики број кварова дешава када
је одржавање неадекватно. То повећава
трошкове, али и скраћује радни век возила.
-Воду након прања прихватају АБ
канали и усмеравају је до армирано-бетонског таложника. Он садржи три
коморе, раздвојене АБ зидовима, преко којих иде прелив. У првој комори,
која има највећу запремину, задржава
се готово сва количина муља (због чега
ће углавном бити довољно да се само
дно те коморе чисти и празни), док
га у другој има знатно мање. До треће
коморе стиже готово чиста вода, са малом количином ситних, финих честица - објаснили су нам у радном тиму за
грађевинске и геодетске послове задуженом за овај пројекат у делу изградње. - У
последњој комори инсталирана је потапајућа пумпа која пречишћену воду
потискује ка разделнику. Таквом водом
камиони се поново перу, вода практич-

но само кружи и након коришћења се
не испушта у природне водотокове.
За случај да воде нема довољно,
објаснили су нам, допуњавање се обавља
са линије која од округлих резервоара
код Kречане, изнад флотације, преко
дробљења потискује техничку воду и доводи је до Новог сервиса.
-Уз могућност да се два возила
перу истовремено, остављен је и већи
прикључак за пуњење цистерни којима се прскају рударске саобраћајнице.
Прање тешких возила се обавља по
потреби - објаснио нам је помоћник руководиоца Површинског копа РБМ-а за
електромашинско одржавање Братислав Благојевић.
Најважније је да се замуљене воде
не испуштају у Мали Пек, што има посебан значај за очување и заштиту животне средине. Бољитак је очигледан и
када су у питању услови рада, јер је све
лакше када на прометним рударским
саобраћајницама има мање прашине.
Осим тога, како кажу надлежни, редовним одржавањем показује се одговоран
однос према средствима за рад
С. Вукашиновић
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У Руднику бакра Мајданпек покренуто ново дробилично постројење

Нова примарна дробилица положила тест оптерећења
MS矿新浮选厂建成

新初碎设备完成带料试机

Извршни директор Serbia Zijin Copper изјавио да је у нове прерађивачке капацитете у Мајданпеку, који ће омогућити производњу 13,2 милиона тона руде
годишње, инвестирано 439 милиона долара. - После 10 месеци мукотрпног рада реализацију пројекта изградње нове флотације у Мајданпеку привели смо
крају, па је ово веома важан дан за Рудник бакра Мајданпек, али и за Serbia Zijin Copper. Завршетак овог пројекта подразумева прелазак на виши ниво рада
и отварање нове етапе развоја, али и још једних врата сарадње српске и кинеске стране, рекао Ли Анпинг
праве како би читав систем био спреман
за почетак рада нове флотације - рекао
је руководилац Огранка РБМ Бранислав
Томић.

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек од 30.
јула ради ново дробилично постројење.
Оно је део система нове флотације и
пуштено је у рад у оквиру тестирања
опреме и агрегата у новом постројењу
за припрему минералних сировина. Тога
дана ново дробилично постројење прерадило је прву руду и доказало да није
сметња за знатно већи капацитет прераде
који ће имати нова флотација у Мајданпеку.
На симболичној свечаности која је у
Мајданпеку уприличена тим поводом,
извршни директор Serbia Zijin Copper Li
Anping рекао је да је у нове прерађивачке капацитете, који ће омогућити производњу 13,2 милиона тона руде годишње,
инвестирано 439 милиона долара.
- После 10 месеци мукотрпног рада
реализацију пројекта изградње нове

флотације у Мајданпеку привели смо
крају, па је ово веома важан дан за Рудник бакра Мајданпек, али и за Serbia

Zijin Copper. Срећни смо и задовољни
због тога, али не смемо заборавити да
овај посао није био нимало лак и да смо
на путу до циља имали много тешкоћа.
Успешно смо пребродили оне које нам је

непланирано донела епидемија, радили
смо не обазирући се на временске (не)
прилике и током лета и током зиме. Поносни смо и на чињеницу што су успеху допринеле и колеге које су из далека
стигле у страну земљу. Они су такође
даноноћно радили, иако су били далеко
од своје домовине и породице. Многи од
њих одустали су од годишњих одмора, а
све због тога да се овај пројекат што пре
заврши и то на најбољи могући начин.
Сада смо у прилици да заједно видимо
резултат – истакао је Li Anping.
Захваљујући се за сарадњу свим учесницима у пројекту, у своје и име генералног директора Serbia Zijin Copper, извршни директор компаније је подвукао:
- Завршетак овог пројекта подразумева
прелазак на виши ниво рада и отварање
нове етапе развоја, али и још једних врата сарадње српске и кинеске стране.
Присутни су били у прилици да присуствују убацивању и проласку првих количина руде кроз нову примарну дробилицу, али и да испрате њен пут до бункера
нове флотације, преко пресипа 1, 2 и 3.
-Наши људи су распоређени на све
позиције новог дробљења, гледају, прате рад, дају предлоге и сугестије, јер ће
њихов главни задатак у наредном периоду бити да се евентуални недостаци ис-

Заменик руководиоца Службе за изградњу у РБМ-у Жељко Михајловић додао је да је нова примарна дробилица са
системом транспортних трака ОС1 25, на
тесту под оптерећењем и да је руда стигла

до новог бункера. - Уследиће нова тестирања и провере рада опреме под оптерећењем у наредном периоду, јер се пре
пробног рада сваки део опреме мора
тестирати.
С. Вукашиновић

Стални ремонт кашика и лопата као нова велика обавеза мајстора доскорашњег ПУС-а

„Искуство имамо, фале нам радници“
维修铲斗是RBM机电厂一项持之以恒的重任

严重缺少维修工

Неђељко Чавић: Са још неколицином бравара и заваривача били бисмо у прилици да остваримо циљ представника кинеског менаџмента и да за сваку
врсту радне машине увек у резерви имамо кашику или лопату
РБМ. – Поред обиља најразноврснијих
послова, радници машинске радионице у
мајданпечкој Фабрици електромашинства
(доскорашњи ПУС) добили су и нову велику обавезу - стални ремонт кашика и
лопата радних машина, багера, утоваривача, ровокопача, булдозера и друге механизације.
Реч је о деловима који се лако оштећују,
али се без њих не може, па се послодавац у
маниру доброг домаћина побринуо да се
за све врсте машина набаве такви склопови и буду у резерви.
-У циљу остварења уштеда и планиране производње са радницима машинске радионице у саставу Фабрике
за електромашинство организовали смо

да се брже и квалитетније ремонтују делови за радне машине (кашике и лопате), наравно у складу са дефинисаним
приоритетима које захтева производња.
Током последња два месеца успели смо
да ремонтујемо две велике кашике. Реч
је о кашици од 15 кубних метара за багер
ОK и кашици утоваривача који мења багер, капацитета 14 кубика. Обе кашике
имале су оштећена чела, која иначе прва
страдају у раду. Да се не би куповала
нова, успели смо да обавимо њихов ремонт исецањем оштећеног и уградњом
лима отпорног на хабање. У радионици сада једна група искусних бравара и
варилаца свакодневно има задатак да
ремонтује кашике и лопате - каже руко-

водилац Фабрике за електромашинство у
Огранку РБМ Неђељко Чавић.
Инжењер Чавић наглашава да су услови рада на радилиштима екстремни у
погледу хабања поменутих склопова, а да
је структура послова таква да се у прозводњи тражи њихова пуна расположивост. - Имамо довољно искуства, али нам
недостају радници. Са још неколицином
бравара и заваривача били бисмо у прилици да остваримо циљ представника
кинеског менаџмента и да за сваку врсту
радне машине увек у резерви имамо кашику или лопату - каже Чавић.
С. Вукашиновић
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Августовска производња у РБМ-у у знаку рекордних ископина

Скок преко четири милиона тона
RBM 8 月采剥量创新高

近四百万吨

Мајданпечки рудари за 23 дана дали више од три милиона тона ископина, што је пет одсто више од плана за тај број дана. – Флотација ће у трећој декади покушати да смањи подбачај на бакру, а може се похвалити одличним квалитетом и искоришћењем, као и пребачајем на племенитим металима. - У
тропским условима за рад, добру издржљивост су показали и људи и опрема, каже Братислав Благојевић

Радилиште на истоку треба да "испегла" резултат на руди
РБМ. – Већ 23. дана августа, на „Јужном ревиру“ Рудника бакра Мајданпек могли су се
похвалити да су укупне ископине премашиле три милиона тона, а пребачај од 5.47
одсто обећавао је да би планом издигнута
лествица на рекордних четири милиона
тона могла да буде и премашена. На руди је
учинак заостајао за планом, па су и резултати у преради, која се суочава са недовољним количинама и веома влажном рудом,

скромнији. Но, флотери су на племенитим
металима у добром пребачају, док се за
остварење планираних количина бакра у
концентрату наде полажу у последњу декаду августа. Очекивало се да се резултат приближи планском задатку, испоруком већих
количина суве руде са етаже 185 по источној
страни копа.
-Радило се веома добро, тако да је
остварење на ископинама изнад плана, али на руди имамо одређени минус.

Притом, руда је изузетно влажна, тако да
одређене количине прво усмеравамо на
отворени склад ради сушења, а тек онда
на дробљење. Покушавамо да и ту поправимо резултат тако што ће у последњој
декади бити више суве руде са етаже 185
по источној страни копа - објашњава заменик руководиоца Површинског копа за
производњу Горан Репеђић.
Од Репеђића смо сазнали и да је после
десетодневне поправке прорадио багер
ПЦ1, па је усмерен на етажу 185, а да су
чак три багера, ПЦ2, 3 и 4 била ангажована на самом дну копа. Додуше, за последњу
недељу августа планиран је ремонт доњег
строја на ПЦ3, али остварење плана тиме
неће бити доведено у питање: - Тропске
врелине имале су одређеног утицаја на
расположивост тешких возила. У просеку је на располагању било 27-28 дампера,
али се са највишим температурама, које
су на копу понекад прелазиле 40 степени
Целзијуса, бројка спуштала на 22-23 - каже
Горан Репеђић.
-У околностима које смо имали и
тропским условима за рад, добру издржљивост показали су и људи и опрема.
Високе спољне подизале су температуру и
опреме у раду, при чему су често страдали
каиш-вентилатори, али није било повећаног грејања хидраулике чега смо се некако

највише прибојавали. Поред тога, ни са
пнеуматицима није било већих проблема
- речи су помоћника руководиоца производње на Површинском копу за електромашинство Братислава Благојевића.
До флотације, међутим, током августа
нису стизале планом зацртане количине
руде: - Њена изузетно висока влажност
представљала је додатно отежавајућу
околност, али смо расположиве количине
успевали да прерадимо уз планско искоришћење и одличан квалитет концентрата, који је са 22,53 одсто за 12,65 одсто био
већи од планом захтеваног - истиче главни
инжењер Флотације РБМ-а. Јелена Ђурић
не пропушта да истакне да су запослени
имали један по свему веома тежак месец и
бројна ангажовања, како у производњи и
њеном остварењу, још и више око нових капацитета и послова, те да су и поред наведених проблема на сребру и злату постигнути
резултати бољи од плана.
Уз све поменуто, пуно времена потрошено је и на припреме за несметани рад у
условима најављених обилних падавина
које ће сменити летње жеге. Наиме, радило
се на саобраћајницама, те пратећој инфраструктури са циљем да временске прилике
не буду фактор изненађењаза производњу у
наредном периоду.
С. Вукашиновић

ИТ тим „покрива“ комплетан производни процес у Мајданпеку

Шири се мрежа оптичких каблова
MS矿IT设备将全面覆盖生产流程

持续敷设光缆

У постављеној мрежи већ је око 12 километара оптичких каблова који покривају готово све локације од значаја за праћење и аутоматско управљање
производним процесом. Преостало да се постави још око пет километара оптичког кабла који би покрио одлагач и неке делове транспортног система. –
Повезивање Новог дробљења и Нове флотације, као и Новог дробљења са Оперативом, у дужини три километра, изузетно сложен задатак

РБМ. – Тим за информационе технологије
(ИТ) Рудника бакра Мајданпек повезао је
оптичким каблом нове важне локације на
линији прераде, Ново дробљење – Нова
флотација, те Ново дробљење са Оперативом површинског копа, у циљу комплетирања постојеће мреже која практично
покрива читав круг рудника. Овај немали
посао важан је са аспекта праћења и аутоматизације производње. Додуше, пред-

стоји и покривање неколико најудаљенијих локација које се везују за одлагач и
део транспортног система, али је неспорна
чињеница да је мрежа од укупно неких 12
километара оптичког кабла који „покрива“
све важне тачке у производњи РБМ-у већ
– раширена.
-За повезивање нових објеката било
је неопходно да провучемо километар
оптичког кабла од Оперативе до Новог
дробљења, што је додатно отежавало
клизиште на том потезу, које константно ради и због чега је требало пронаћи
начин и побринути се да се кабл постави тако да померање терена не утиче на
његову позицију и рад. Поред тога, захтевна је и сама локација терена. Јер, Ново
дробљење је на раскршћу путева где пролазе тешка возила ша је требало уложити
пуно и времена и средстава у заштиту тог
кабла. На другој страни, ни постављање
кабла од Новог дробљења до Нове флотације у дужини од око 2.300 метара није
био једноставан посао. Ту је изазов представљао прекид на свакој од пет станица
на путу траке, односно транспортном
систему између дробљења и флотације.
На тој траси оптички кабл постављен је
и преноси се регалима поред постојеће

траке, с тим што је на свакој станици омогућен приступ интернету, а направљена
је и мрежа за видео-надзор - објашњава
Данијел Стојановић, задужен за развојне
и инвестиционе послове у ИТ сектору Рудника бакра Мајданпек.
У ИТ сектору подсећају да је оптички кабл у телекомуникацијама драгоцен
за пренос сигнала, али и великог броја
информација. Трансферни медијум је оптичко влакно, а информацију преноси
светлост. У Србији се најчешће користе
оптички каблови капацитета шест до 240
влакна (у овој мрежи су, углавном, снопови са 48), с тим што се на уласку у оптичко влакно електрични сигнал конвертује у
светлост помоћу ласерске диоде, да би се
на пријему опет претворио у електрични,
уз помоћ фото-диоде. Ти каблови, иначе,
имају бројне предности, мањих су димензија у односу на бакарне, имају могућност
преноса великих количина информација,
њихов сигнал мање слаби и дозвољава велике домете преношења квалитетног сигнала без појачања. Ту су још и мања тежина по дужном метру, лакше полагање, све
нижа цена и неосетљивост на електричне и
температурне сметње.

Захваљујући покривености оптичким
каблом побољшана видљивост комплетног производног процеса омогућена је
путем видео-надзора представницима менаџмента, пре свега, док део аутоматског
управљања има значај и унапређује квалитет рада свима који се могу сматрати релевантним чиниоцима у производњи. Додуше, за сада је све то усмерено на оперативу,
али се ускоро очекује да буду дефинисани
и други корисници свих тих информација,
посебно у новим погонима који су или ће
тек бити уведени у рад и производњу.
У ИТ сектору РБМ-а кажу да посао
није завршен, јер предстоји обнављање
мреже видео-надзора, као и наставак ширења мреже и подручја које се покрива
оптичким кабловима. Они тек треба да се
провуку до одлагача на јаловишту Ујевац
и Транспортног система. Реч је о још око
пет километара оптичких каблова који ће
проширити мрежу која је сада развијена са
око 12 километара кабла. Након тога, моћи
ће да се говори о потпуној покривености
мрежом оптичких каблова и видео-надзором, упркос изузетно великој разуђености
објеката и удаљености појединих локација.
С. Вукашиновић

Колектив
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Ремонти на копу и у флотацији нису осујетили августовску производњу у „Великом Kривељу“

Стопроцентна реализација плана
矿山和浮选厂大检修并未影响VK矿八月产量

按计划完成生产任务

„Велики Kривељ“ испоручиће до краја августа и ископине, и руду, и бакар у концентрату у количинама које су дефинисане месечним планом производње.
– Биће откопано 3.172.000 тона јаловине и 927.000 тона руде, чијом ће се прерадом у флотацији добити 2.350 тона бакра у концентрату. – За 23 дана августа
већ је произведено 1.606 тона бакра у концентрату, а у преосталих осам дана повећаћемо садржај метала у руди на преко 0,35 одсто и дневну прераду
подићи на 32.000 тона, што шансу за испуњење и овог парамтера производње чини реалном, каже Видоје Адамовић

РББ. – Ремонти и на копу и у флотацији неће осујетити августовску
производњу у „Великом Kривељу“,
јер ће бити забележена стопроцент-

је још увек у пробном раду) ради
се боље и ефикасност је већа. Одговорнији је приступ послу и већа
је озбиљност, јер су сви свесни да
се негде све то евидентира. Ту је и
видео-надзор, па листинг може да
покаже податке о томе где је, шта и
како радио било који појединац –
каже Адамовић.
План за август „тежак“ је 4,1 милион тона ископина и „Велики Kривељ“ ће до краја месеца испоручити
и ископине, и руду, и бакар у концентрату у складу са дефинисаном
пројекцијом производње. Адамовић
је, како каже, сигуран да ће бити
откопано 3.172.000 тона јаловине и
927.000 тона руде, чијом ће се прераВидоје Адамовић
дом у флотацији добити 2.350 тона
због ремонта прве млинске секбакра у концентрату.
на 810. Ремонт је завршен у року и
– За 23 дана августа већ је у ције. Флотација сада ради стабилбез иједне повреде, што је за сваку флотацији произведено 1.606 тона но, али смо у овом периоду имали
похвалу. Завршетком овог посла
добијена је додатна стабилност у

Из Заграђа 200 тона комадног креча на дан
Фабрика креча у „Заграђу“ августа ће премашити производни план. По речима Видоја Адамовића, тамо је за 23 дана августа произведено 4.620 тона
комадног креча, док је планом предвиђена месечна продукција 4.650 тона.
– Данас се у „Заграђу“ производи око 200 тона комадног креча на дан, активност му је преко 92 одсто и као такав у потпуности може да подмири потребе
флотација у Бору и Мајданпеку. Почела је и производња хидратисаног креча и
већ је 145 тона продуковано за потребе постројења у ТИР-у – каже Адамовић
и подвлачи да свему томе претходи добар рад на копу, где ће укупне ископине
у августу достићи 30.000 тона. Биће, како каже, откопано 23.000 тона ровног
кречњака и скинуто 7.000 тона раскривке.

на реализација планских задатака.
И то, како каже руководилац РББ-а
Видоје Адамовић, упркос чињеници што је ремонт примарне дробилице трајао два и по дана, а облагање млина са шипкама на првој
млинској секцији 56 сати.
-На примарној дробилици је,
поред осталог у њеном систему,
замењен конус и прерађен састав

производњи руде са кривељског
копа, расположивост опреме сада
је на завидном нивоу, а то показују
Августа са кривељског копа 4,1 милион тона ископина
и учинци. Путеве на копу поливају
две цистерне, што је веома важно
и за рад машина и запослених, али бакра у концентрату, а у преоста- проблема и са технолошком водом
и за мештане села Kривељ. Сви лих осам дана повећаћемо садржај са јаловишта. Сушни је период, па
парамтери рада и људи и машина метала у руди на преко 0,35 одсто су и испарења воде велика и због
прате се преко диспечерског ценДруга линија за прераду камена у пробном раду
тра, а откад он функционише (мада
Нова линија за прераду камена у „Kривељском каменолому“ завршена
је у електромашинском делу и у току је њен пробни рад. – Очекујем да
до краја августа почне нормално да ради и то у две смене, као и прва,
стара лиња. Најбитније је да нова има уграђен систем за отпрашивање,
па у овом погону више неће бити прашине – подвлачи Адамовић.

и дневну прераду подићи на 32.000 тога смо у „пољу 2“, где имамо ретона, што шансу за испуњење и зерве, уградили још једну пумпу и
овог парамтера производње чини цевовод и почели препумпавање
реалном упркос застоју од 56 сати
воде у „поље 1“. „Нулто поље“ ради
стабилно, са два понтона, а ЕМО
припрема понтон и за нову флотацију. Санација колектора одмиче
добро, па очекујем да врло брзо
сва јаловина почне да се депонује у
„нулто поље“ – наводи руководилац
Рудника бакра Бор.
Откад ради диспечерски центар ефикасност је знатно већа

Г. Тончев Василић

РББ RBB
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„Ново Церово“ ради добро, учинак на јаловини 30 одсто бољи од плана

Руда стиже са три етаже

NC矿作业良好，尾矿实际比计划低30%

尾矿来自三个平台

Драган Илић: Стање на терену је одлично и путеви су у перфектном стању. На коти 540 скидамо јаловину, тридесет метара ниже откопавамо и руду и јаловину, са коте 500 такође дајемо и руду и јаловину, а на 470. етажи откопавамо само руду. Kомбинујемо садржај, јер није исти на свим позицијама, па он у
просеку износи око 0,5 одсто

Руда са 0,5% бакра у просеку откопава се са три стране
НОВО ЦЕРОВО. – Kада уђете у рудник „Ново Церово“, обавезно обратите пажњу на брзину кретања, ма којим
возилом да сте се упутили на коп или у
флотацију. Нов пут од рудничке капије
до радионице можда ће побудити жељу
да „нагазите“ гас, па је због тога недавно инсталиран уређај који мери брзину
кретања. Дозвољена је, кажу, до 30 километара на сат, а на терену, када и тамо
поставе брзинометар, камиони неће
моћи брже од 20 километара по часу.
- Стање на терену је одлично и путеви су у перфектном стању. Радимо
на четири етаже, а са три откопавамо
руду. На коти 540 скидамо јаловину,
тридесет метара ниже (на етажи 510)
откопавамо и руду и јаловину, са коте
500 такође дајемо и руду и јаловину,
а на најнижој, 470. откопавамо само
руду. Kомбинујемо садржај, јер није
исти на свим позицијама, па у просеку износи око 0,5 одсто. За 23 дана
августа већ смо дали 825.000 тона јаловине, иако је за цео месец у плану
било 690.000 тона. Индекс остварења
на раскривци нам је недељу дана пре
истека месеца већ 120 одсто, па нема

сумње да ћемо до краја августа план
раскривања премашити за целих 30
одсто. Досад смо дали и 169.000 тона
суве руде, а план је „тежак“ 247.000
тона. Kоп може и ту да испуни ме-

сечни план, јер
има
отворене
„партије“ и добар садржај, али
пошто
флотација последњих
дана кубури са
водом и „Мецовим“ пумпама у
хидротранспорту,
преоријентисали смо се на
раскривку
док
прерада не реши
Цистерна "патролира" нон-стоп
проблем - каже
управник „Новог
пошто је та машина, поред помоћних
Церова“ Драган Илић.
На копу раде четири багера, 12 до послова на терену, врло важна и за одр13 „тонли“ камиона и помоћна механи- жавање одлагалишта раскривке.
зација. Расположивост и искоришћење
Да је то тако уверили смо се и на тесу на завидном нивоу и све осим бул- рену. Путеви заиста личе на авионску
дозера Д10, који због замене доњег писту, цистерна их нон-стоп прска востроја мора у радионицу борског копа,
функционише беспрекорно. Док се он дом, па нема ни прашине.
До краја године надају се коначном
не врати у „Ново Церово“ из Kривеља
ће им у помоћ стићи мањи булдозер, измештању далековода, како би за на-

редну могао да се припреми пројекат
проширења граница копа, очекују да
им стигне стационарно пумпно постројење које треба да буде инсталирано на дну копа, али и да се и у њиховом
„атару“ изгради диспечерски центар,
попут оног у „Великом Kривељу“.
За 23 дана августа скинуто 825 хиљада тона јаловине

Локализован пожар код железничке станице „Церово“

Ватру угасила трећа смена рудара
NC矿火车站附近失火

夜班矿工将其扑灭

Захваљујући брзој интервенцији запослених пламен није захватио оближњу шуму
ЦЕРОВО. – Пожар који је десетог августа
око 23 сата избио у руднику „Церово“, код
железничке станице, локализован је захваљујући брзој интервенцији запослених
пре него што је ватра захватила оближњу
шуму. Очевици кажу да га је и овога пута,
као и у неколико наврата ранијих година, највероватније изазвало варничење
локомотиве која превози концентрат из
Мајданпека.

Рудари са „Церова“ одмах су у помоћ позвали ватрогасце, али су и сами организовали људство и механизацију, па је пожар
угашен за мање од два сата. Ватра је захватила само ниско растиње и срећом није изазвала већу материјалну штету.
Г. Тончев Василић

Г. Тончев Василић
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Августовска производња металурга испод очекивања

Тежак месец за ТИР
八月份冶炼厂未完成计划产量

困难重重的八月

У Топионици за 19 августовских дана производено само 2.585 тона анодног бакра, у Фабрици сумпорне киселине 9.930 тона монохидрата, а Електролизи
3.809 тона катода. У Фабрици племенитих метала произведено 12,52 килограма злата, 10,448 килограма паладијума и 2,538 килограма платине. – Учинци
су далеко испод плана, јер су се од почетка месеца смењивали кварови, проблеми, тешкоће, каже Сашка Тасић

ТИР. – Овогодишњи август ће у Огранку
ТИР бити упамћен као један од оних месеца
у којем као да се против запослених све заверило и догодило све оно што није требало
и није смело. Проблеми, кварови, неприлике низали су се и надовезивали један на други као на филмској траци, не мимоилазећи
готово ниједан погон, а све је резултирало
производњом која је била испод очекивања
и плана.
Kоментаришући неповољан говор
бројки, заменик руководиоца Kоординационог центра ТИР-а Иван Најденов наводи
да је за 19 дана августа остварен пријем сопственог сувог концентрата од 13.248 тона,
а из увоза 4.847 тона, што укупно износи
18.095 тона. У поређењу са планом, пријем
концентрата из сопствених рудника нижи
је 37,5 одсто, док је пријем увозног концентрата бољи 19,3 одсто. - У Топионици је
преко флеш-пећи прерађено 11.962 тоне
сувог концентрата (сопственог и увозног)
и још 1.164 тоне повратних сировина из
производње, односно концентрата шљаке и хладног материјала. Тако је укупно
прерађено 13.126 тона са просечним садржајем 22,60 одсто бакра, а на одељењу конвертора претопљено је 297 тона бакарног
скрапа.
На жалост, готово читав месец био је
обележен учесталим, готово свакодневним

застојима како у Топионици, тако и Фабрици сумпорне киселине због честих кварова уређаја и агрегата. Управо због тога,
менаџмент Kомпаније донео је одлуку да

оштећених делова на појединим агрегатима као што су парни котао, електрофилтер
и компресор за инструментални ваздух.
Истовремено, намера је била и да се у Фабрици сумпорне киселине санира улазни
део гасовода у делу за прање гасова, да се
очисти сушни и апсорпциони торањ, укључујући и преглед дуваљке за вучу гаса из
Топионице.
Остварено је и ниско временско искоришћење од само 53,75 одсто, а када је тако,
логичан резултат је и ниска производња: - У
Топионици за 19 дана произведено само
2.585 тона анодног бакра, у Фабрици сумпорне киселине 9.930 тона монохидрата, а
Електролизи 3.809 тона катода. У Фабрици племенитих метала произведено 12,52
килограма злата, 10,448 килограма паладијума и 2,538 килограма платине. Све то
је далеко испод плана – каже Најденов.
Kада је временско искоришћење ниско,
неизбежан је и пробој норматива: - У Топионици се у поменутом делу августа „пробијање“ планираних трошкова бележи
код мазута, кисеоника и електричне енергије (у фази сушења и топљења), док је

на одељењима конвертора и рафинације
се у Топионици направи плански застој од
пробој забележен на кисеонику и елек17. до 18. августа са циљем да се обави пре- тричној енергији. У Фабрици сумпорне
глед свих агрегата и уређаја, али и санација киселине је забележен пробој у потрошњи

електричне енергије и нафте - наводи Најденов.
Од других обављених послова упркос
свим тешкоћама у производњи, свакако
треба поменути обуке из безбедности и заштите на раду укључујући и показне вежбе
противпожарне заштите. Ове обуке су веома битне за целокупан менаџмент, од виших

до нижих менаџера и непосредних извршилаца, јер производња катодног бакра подразумева и немали број ризичних послова у
какве се могу убројати и послови изградње
нове топионице, фабрике сумпорне киселине и електролизе.
-Ово је по свему један изузетно тежак
месец у којем као да ништа није могло да
се одвија без великих тешкоћа. Уз пуно
залагања, личне одговорности и пожртвовања сваког запосленог, биће нам потребно и много срећних околности да би
надокнадили бар део изгубљеног током
августа - истиче Сашка Тасић, заменик руководиоца Огранка ТИР наводећи да се показало да су постројења и агрегати у веома
тешком стању, те да се из дана у дан, упркос
свакодневном раду на решавању уочених
слабости, откривају нове које не дозвољавају да се производња захукта и приближи
планским количинама готових производа. Оно што се намеће као императив у
следећим месецима, нарочито у погонима
Топионице и Фабрике сумпорне киселине,
јесте побољшање превентивног одржавања
и боље управљање процесном опремом у
циљу повећања производње катодног бакра
и племенитих метала.
С. Вукашиновић

Чишћење филтера проузроковало застој у раду дуваљке у Фабрици сумпорне киселине

И компресор „избацио“ на пола сата, проблем брзо саниран
清理滤网导致硫酸厂鼓风机暂停运行

空压机在停运半小时后恢复运转
SZC. – Чишћење филтера од накупљених
нечистоћа, које је 23. августа ујутру трајало незнатно дуже од прописаног времена,
довело је до тога да је на пола сата престала да ради дуваљка у Фабрици сумпорне
киселине, пошто је остала без инструменталног ваздуха. Због тога се компресор аутоматски искључио, и то у тренутку када
је конвертор у топионици радио на бакар,

па је то довело до прекомерне емисије
сумпор-диоксида у ваздуху у периоду од
7.05 до 7.30 сати.
Проблем је одмах уочен и саниран у
складу са мерама компаније које су прописане за реаговање у хитним случајевима. Kомпанија је спровела детаљну истрагу и све релевантне државне институције
обавестила о овој незгоди, а у складу

са интерним прописима о поступању у
оваквим ситуацијама санкционисала је
руководство и оператере задужене за рад
ових агрегата. За запослене је одмах организована обука како се овакве ситуације
у будућности не би поновиле. Због свега
овога, Serbia Zijin Copper се извинила
грађанима Бора.
Г. Тончев Василић

Туризам

开业酬宾
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Легенда о ванземаљцима у источној Србији довела августа у Бор још једну филмску екипу

„Супер клинци“ на Борском језеру

塞尔维亚东部的外星人传说在8月吸引了另一批摄制组

波尔湖上的“超能力儿童”

Сценариста и редитељ научно-фантастичног и авантуристичког филма за децу „Супер кидс“ донео је одлуку да део филма сними у околини Бора јер је чуо
да источна Србија има везе са ванземаљцима и магијом, што се уклапа у причу коју је написао. - Сцене филма „Супер клинци“ снимане су у хотелу „Језеро“
на Борском језеру, а домаћин филмској екипи била је компанија Serbia Zijin Copper. - Овај крај је слика и прилика српског менталитета. Људи су љубазни,
дружељубиви и веома предусретљиви. А, тек природа! Она је фантастична, предели су као из бајке и Борско језеро је једно од најлепших и најчистијих у
Србији. Волео бих да овде снимим и неки хорор филм, са пиранама или неким другим неманима у води, каже Ес Шридер

Филмска "посада"
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Индус са британским пасошем Ес Шридер августа је у
хотел „Језеро“ на Борском језеру довео
50-ак људи како би наставио снимање
филма „Супер клинци“ (Super Kids)
започето у Лос Анђелесу. Шридер
је сценариста и редитељ овог науч-

-Овај крај је слика и прилика
српског менталитета. Људи су љубазни, дружељубиви и веома предусретљиви. А, тек природа! Она је
фантастична, предели су као из бајке
и Борско језеро је једно од најлепших
и најчистијих у Србији. Волео бих да
овде снимим и неки хорор филм, са

ни и мистике и за коју бројни уфолози кажу да је „база ванземаљаца“, Ес
Ширдер уз смех каже: - Ма, снимили
смо је само из далека. Kо зна, можда
тамо стварно има ванземаљаца, па
ми није баш свеједно, нарочито због
тога што радим са децом.
Сцене филма „Супер клинци“ снимане су у хотелу „Језеро“ на Борском
језеру, а домаћин филмској екипи била
је компанија Serbia Zijin Copper. Неки
кадрови снимљени су и у просторијама Удружења ликовних уметника у
Бору, у Долини мира код скулптора
Милорада Антића, али и у Београду,
Ђавољој вароши, на Kосмају, код Петроварадинске тврђаве и у Феликс Ромулијани.
-Пројекат је интересантан јер се
ради на два језика. На једном сету
имамо два сета глумаца. Поставимо
сценографију за једну сцену, па прво
снимају српска деца, која после иду
на припреме за следећу сцену, а на
исту онда дођу енглеска деца. Снима
се на основу два истоветна сценарија.
То је тај бизнис приступ целој причи
– открива Шридер.
У британској верзији филма уло-

Један сусрет мења све

Ес Шридер
но-фантастичног и авантуристичког
филма за децу, који се паралелно ради
на два језика – за српско и британско
тржиште. Одлуку да део филма сними
у околини Бора донео је, како каже,
због тога што је чуо да источна Србија
има везе са ванземаљцима и магијом,
што се уклапа у причу коју је написао.
Ес Шридер живи у Србији дуже од деценије, познаје у прсте Београд и Нови
Сад, разуме српски али га не говори и,
како истиче, обожава Србију.

Радња филма почиње у Лос Анђелесу. Отац једног од дечака, који је пилот (Небојша Миловановић), треба
да одвезе газду у Србију на 10 дана и због тога позива свог сина и његове другове (а сви су потомци породица које су се одселиле из Србије) да му се придруже на путовању. Распуст је и деца са радошћу прихватају авантуру у земљи својих предака. У Србији упознају дечака Дејана, који им показује Петроварадинску
тврђаву и позива их да обиђу и друге делове земље. Успут срећу ванземаљца и након тога њихови таленти
напрасно бивају доведени до савршенства. Дечак који тренира атлетику постаје врхунски атлетичар, девојчица која воли да игра видео-игрице постаје хакер. Њихове супер моћи помажу им да се извуку из свих
недаћа на које ће наилазити током свог путовања кроз Србију. Заплет почиње када дечак из Србије (Дејан)
супер клиницма саопшти да му је отац тешко болестан. Супер клинци желе да му помогну и сакупе новац
за операцију. Све време их, међутим, прате и лоши момци (велики шеф је Борис Миливојевић), који желе
да им отму благо и Kлеопатрину огрлицу коју су деца пронашла у Феликс Ромулијани и планирају да је
продају како би сакупили новац за операцију.
пиранама или неким другим неманима у води – каже Шридер.
На питање да ли му је инспирација
за филм била оближња планина Ртањ,
која је вековима обавијена велом тај-

Клапа
-Нисам знала ништа о вашој
земљи, али се овде осећам веома лепо
и све је занимљиво. Природа је дивна
– каже млађана Софи. Њена вршњакиња Мила истиче да ужива у раду са
глумцима и нада се да ће поново добити прилику да заигра у неком филму.

Српска верзија филма треба да
буде завршена до фебруара наредне
године, а да се премијерно прикаже у
биоскопима до Ускрса. – Такав је план
и надам се да га епидемиолошка ситуација неће покварити – каже сценариста и редитељ Ес Шридер.

гу супер клинке добила је дванаестогодишња Софи Стјуартс, а у српској
екранизацији супер девојчицу игра
Мила Гуранов, којој је ово прво филмско искуство.

Борис Миливојевић
У филму се појављују и познати
српски глумци Борис Миливојевић,
који тумачи улогу главног негативца,
Небојша Миловановић игра оца једног од супер клинаца и Иван Томашевић, у улози ујака једног од четири
супер клинца.
Софи Стјуартс и Мила Гуранов

Г. Тончев Василић
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履行社会责任 Друштвена одговорност

Човек храброг срца Саша Стојановић вратио у живот колегу Миодрага Додића

„Миша је ипак удахнуо, а ја коначно одахнуо“
勇敢的Saša Stojanović将同事Miodraga Dodića从死神手中救回

“Miša终于恢复了呼吸，我提着的心也终于放了下来”

Kолегиница Сања је усплахирено улетела у моју канцеларију и по њеном изразу лица видео сам да је у питању нешто озбиљно. Рекла је да Миши није добро
и позвала ме да помогнем. Потрчао сам до његове канцеларије и тамо затекао језив призор. Миша је седео на својој столици, без свести и са забаченом
главом. Није дисао, није имао пулс и боја му је била лоша. Жута, па зелена. Реаговао сам инстинктивно и одмах почео да га реанимирам и масажом срца
покушам да га вратим у живот. Нисам успео из прве, губили смо га – испричао нам је скромни а велики Саша Стојановић

Саша Стојановић и Миодраг Додић
SZC. – Миодраг Миша Додић и Саша
Сале Стојановић, обојица из Сектора
финансија у Serbia Zijin Copper, вероватно ће до краја живота памтити шта
им је 30. јула приредила сестра Светог Илије. Један ће је памтити по томе
што је остао жив, а други по томе што
је живот спасио. Обојица су обавила
велики посао тога дана, иако кажу да
за Огњену Марију не ваља ни конац у
иглу уденути. Опростила им је она на
најбољи могући начин, а Миша Додић
има све разлоге да је убудуће слави и
као крсну славу.
- Нормално сам, као и сваког другог дана, тог јутра дошао на посао.
Kрајем месеца је обично гужва у мом
сектору, због извештаја који се тада
предају, али је ситуација била иста
као и пред крај било ког другог месеца. Никакве тегобе нисам осећао
до 8.15, када сам се колегиницама
из канцеларије пожалио да ми није
добро и да имам осећај да ћу се онесвестити. Видевши вероватно како
изгледам, колегинице Вера и Дијана
пожуриле су да ми дају шећер и воду.
Попио сам, сећам се, два гутљаја и од
тада не знам више ништа. Kада сам
се освестио, видео сам да је поред
мене Сале, да сам мокар и да ме боли
у грудима – прича нам Додић.
Даље је све личило на акциони
филм у којем је главну улогу имао До-

дићев колега из суседне канцеларије
Саша Стојановић.
-Kолегиница Сања је усплахирено улетела у моју канцеларију и по
њеном изразу лица видео сам да је

у питању нешто озбиљно. Рекла је
да Миши није добро и позвала ме
да помогнем. Потрчао сам до његове канцеларије и тамо затекао језив призор. Миша је седео на својој

Похвала храбрости и новчана награда
За храброст, одлучност, смиреност и стручно знање, али и за дух солидарности, пријатељства и узајамне
помоћи међу запосленима у Serbia Zijin Copper, које је показао при спасавању у хитним случајевима и у
ванредној ситуацији, компанија је Саши Стојановићу упутила јавну похвалу, доделила му титулу „храброг
напредног појединца“ и наградила га са 15 хиљада динара.

столици, без свести и са забаченом
главом. Није дисао, није имао пулс
и боја му је била лоша. Жута, па зелена. Реаговао сам инстинктивно и
одмах почео да га реанимирам и масажом срца покушам да га вратим у
живот. Нисам успео из прве, губили
смо га. Опипао сам му пулс на врату и руци, али узалуд. Чини ми се да
је у том тренутку изгледао још горе.
Покушао сам опет и почео да му
притискам грудни кош најјаче што
сам могао. После, можда, двадесетак
пута Миша је удахнуо, а ја коначно
одахуно – испричао нам је скромни, а
велики Саша.
Ни после двадесет дана, колико је
прошло од тада, Саша Стојановић не
може да заборави неке сцене и живо
их се сећа до најмањег детаља. Поновио их је, каже, најмање трипут и на
Одељењу тријаже у градској Болници.
-Много пута сам био у ситуацији
да помогнем, али никада до сада нисам видео некога у таквом стању.
Чуди ме да сам задржао присебност
и да се нисам уплашио, али то је вероватно оно нешто што свако од нас
носи у себи, само је питање да ли ће
морати то некада и да покаже – каже
човек великог и храброг срца.
Саша Стојановић не заборавља да
нагласи да је у бици за Мишин живот
имао помоћ Јелене Радивојевић, девојке која у компанији обавља стручну праксу, али и Дејана Петровића
са портирнице генералне дирекције.
Њега већ памти и Миша Додић, јер се
у том тренутку вратио међу живе.
-Kао да само што сам се пробудио, па не знам ни где сам, ни шта
сам. Ништа ме не боли, али сам малаксао. Видим људе око мене, међу
њима и Декија са портирнице. До
лифта су ме догурали на столици и
спустили у приземље. Санитет је већ
био испред зграде и ја сам сам могао
да уђем у њега – заокружује причу
Додић.
Шта се тог 30. јула догодило Миши
Додићу на радном месту лекари нису
могли да кажу. Резултати свих анализа били су му у границама нормале.
Дежурни кардиолог и неуролог потврдили су да су му све функције у
реду и Додић је истога дана, шест сати
касније, пуштен кући.
Г. Тончев Василић
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Спасилац Светислав Спасић
KOLEKTIV 生态环境: Spasilac Svetislav Spasić

Илустрација: Игор Крстић
Када се заврши прва половина наилазећег децембра навршиће се двадесет
осам година откако је болест склопила
очи професору књижевности Светиславу Спасићу (1945–1993). Нисмо се случајно упознали, обојица смо добили очекиване позиве за одслужење војног рока, 1972.
године. Звали су нас „олимпијска класа“,
по Олимпијади у Минхену која се одвијала у време док смо ми, ремци, пробали
униформе и бирали чизме које нас неће
жуљати.
У воду шифротелепринтериста
бата Спаса се издвајао изгледом (имао је
двадесет седам година) и знањем чим би
проговорио. Овим последњим није се разметао, али га није било лако ни скрајнути у средини где заједништво групе
траје „само“ 24 часа дневно. Штагод би
дошло на дневни ред знао је да придода
различите податке, и са другачије посматрачке позиције. Подизао нас је на
све већу мисаону осматрачницу.
Ко је хтео и умео, могао је његово
присуство да искористи за сопствени
интелектуални узлет. То би га радовало,
али ту процедуру није наметао те није
попримила карактер учестале појаве.
Настојао је да разговор за сабеседнике не
учини непријатним чак и када су ови каприциозно бранили безвезарије.
„Јесте, то је тако као што ти рече,
али мислим да би требало узети у обзир
и ...“ и стизао је до описа често и дијаметрално супротног. При томе је, посебно
за свој стас, говорио тихо, чиме је постизао да буде пажљиво слушан.
Пре студија књижевности, годину
дана је провео на Правном. Два семестра
била су довољна да појми како припада
духовном свету Толстоја и Достојевског, а не правним параграфима, одбра-

ни грешника у судници или одрезивању
правде.
Како идеалан човек не постоји, ни
бата Спаса то није био. Имао је две особине којима се као кратицом пристиже
до неугода – био је национално свестан и
неспреман да то сакрије.
Вишегодишња наметања од стране предавача с петокраком на челу, у
његовом случају, нису дала резултат. Истрајно је разликовао Гајеву (хрватску)
латиницу од Вукове (српске) ћирилице.
Те могућности мене нису карактерисале.
Нисам ни примећивао када са хрватског
писма пређем на српско, и обрнуто. У
индексу, у коме сам бележио предмете, а
професори потписивали, испит из статистике уписао сам гајевицом. Немам
самозамерања због тога. Процес идеолошког испирања био је вишедеценијски,
толико прашка оштетило би најотпорнији мозак; што код Спасе то није био
случај, ретка је појава, готово као појединци који гутају жилете.
Свој војни рок нисам почео са наглашеном искреношћу. Првог јутра
прећутао сам да имам личну карту чиме
сам постигао да са овим документом
могу да изводим другаре на продужене
изласке (дошла посета) и да постанем
члан Градске библиотеке у Скопљу. Спаса је постао мој ненаметнути ментор,
инструктор за даље животно деловање,
литературу нарочито.
Након завршене обуке, постао је
четни писар у оквиру Батаљона везе.
Формирали смо спонтано дружину четири квргоса, по критеријуму година
старости и склоностима. И узору на
групу Френка Синатре (поред вође ту
су били: Дин Мартин, Питер Лафорд и
Семи Дејвис. Као и холивудска четворка,

и ми се нисмо држали закона (војних првила).
Спаса је имао значајног удела у том
занемаривању прописа. Ишли смо на Језеро Матка, удаљено више од 20 километара од Скопља. Да изиђемо из видокруга патрола, препливавали смо на другу,
копном недоступну обалу и тамо боравили. Спаса је једном руком три пута
савлађивао језеро у клисури. Једном би
пренео своје одело, други пут Радованија,
коме су и две руке биле узмало да пређе на
безбедну обалу, а трећи пут је преносио
храну.
Једино је њему матица реке Треске
капитулантски дозвољавала да напредује пливајући узводно. Дао сам му дугачак надимак-титулу: Човек Јачи од
Струје. Био је први у пливању у касарни
од 2000 војника. Сам сам успео да уђем
међу првих пет. Привилегије су биле ванземаљске. Док снег веје ишли смо у другу,
већу касарну, која је носила име господара
наших живота, а имала је зимски базен.
Тренирали смо за армијско првенство.
Са два месеца стажа на месту писара, Спаса је написао дневну заповест
ћирилицом. Реакција је била као да је
на глави „титовку“ заменио шубаром.
Браћа Латини говорила су да не разумеју
шта тамо пише. Тако је покренута лавина у униформисаној заједници. Спаса
није показао интересовање за учешће у
расправама којима је одлучујуће допринео. Имао је само кратку поруку: „Није
проблем, два дана ми је довољно да их
научим“.
Два дана је и изилазила дневна заповест на српском писму. Толико је требално тајновитим силама да измонтирају „случај Спсић“. Почели су рапорти,
саслушања код капетана који је задужен
за безбедност. Добио је седам дана затвора. Тамо, ипак, није отишао одмах
(казна је сачекала крај војног рока, јер је
предстојало армијско такмичење у пливању). Спаса је могао да допринесе угледу
касарне и њеног амбициозног старешине
који је изгледом наликовао гојазном пензионеру који се нервира зато што је добио лоше домине.
Шиканирања као да га се нису тицала, а како су и могла наудити младићу
који је колико јуче предузимао озбиљне
кораке да дође до Вијетнама и тамо се
бори, заједно с домаћинима, против насилника који спржују ту земљу.
После војске запослио се у Међународном славистичком центру при
Филолошком факултету у Београду.
Обједињавао је професоре који по свету
предају српскохвратски језик и студенте који су овај језик сместили у центар
својих изучавања. Где год сам кретао ван
„Југе“ добијао сам адресе лица, најчешће
доктора српскохрватског језика. Соти-

риос Мистакидис је био веома упоран у
Солуну да нам код Министарства за северну Грчку обезбеди дозволе за улазак у
Свету гору. У времену када је десет особа
укупно добијало дозволу за улазак у Свету земљу атонску, другар и ја смо наше
добили данас за сутра. Отац Дамаскин
је, након што смо преузели папире, био
изричит да одемо до Балканолошког института да се захвалимо.
Видите, они ни њему нису обећали,
ја сам овде на усавршавању грчког језика, био сам у прилици да и невољно прислушкујем телефонски разговор. Када из
минисарства нису попустили, завршио
је речима: „Немам више шта да додам. Ја
вам их шаљем и упозоравам, немојте да
кварите односе са Југославијом!“
Добили смо дозволе одмах за наред–
на четири дана.
Када сам кренуо на премијерно путовање у Пољску (1986), Спаса ми је обезбедио адресе двојице доцената, од којих
је један докторирао српскохрватски језик. На Јагелонском универзитету у Кракову (други по старости у Европи) утркивали су се у љубазности, јер шаље ме
Светислав Спасић. Код Вацлава Тварзика био сам на кућној прослави „Два
века Вука“, 1987. године. Др Александар
Наумов, доцент, стрпљиво ми је показивао дворац Вавел. Разменили смо адресе,
бројеве телефона...
Са јасним отклоном према великолатиничном шовинизму, питао сам љубазног доцента: „Није ли проблем, када
Вам пишем, да то чиним ћирилицом?“
„Не само да није проблем, ја то од
Вас очекујем. Ја сам Србин“ – одговорио
ми је Наумов гласношћу с којом сам се
први пут у разговорима с њиме срео.
„Нисам знао, Света ми о томе није
рекао“ – прешао сам у одбрану.
„Видите, моја мајка је Пољакиња,
отац ми је био Рус, свештеник. Шта
сам друго ја могао него да будем Србин?“
– завршио је у виду питања констатацијом која не дозвољава полемику.
Када га је стигла неисељива болест,
Спаса није изневерио себе, храбро је чекао судбину. На клиници која већ својим
називом буди зебњу, приликом посете,
једном се осврнуо на своје стање. Из кревета са кога не устаје: „Видиш, кврго, докле је дошао Човек Јачи од Струје.“
Јован Г. Сојаиновић
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Четири дана тињала ватра на градској депонији у Бору

Механизација Zijina
згариште затрпала земљом
波尔市填埋场连续4天烟雾缭绕

塞紫铜利用机械设备将失火区域填埋

Дим са депоније ширио се на поједине делове града и околине, па су мерне станице четири дана
за редом бележиле повишене вредности појединих параметара. - Градски штаб за ванредне
ситуације у Бору на један дан прогласио и ванредну ситуацију на подручју месне заједнице
„Слога“. – У гашењу пожара све време помагало неколико булдозера, утоваривача, прскалица
и камиона у власништву Serbia Zijin Copper, а градоначелник Бора упутио је компанији велику
захвалност због тога

БОР. – Пожар који је средином месеца (14.
августа) избио на градској депонији четири
цела дана није могао у потпуности да буде
локализован, јер је ватра упорно тињала из
дубљих слојева сметлишта. Због тога се згариште три дана затрпавало земљом, у чему
је све време помагала бројна механизација
Serbia Zijin Copper. Дим са депоније ширио
се на поједине делове града и околине, па су
мерне станице, на којима се прати квалитет
ваздуха у Бору, бележиле повишене вредности појединих параметара. Градски штаб за
ванредне ситуације због тога је на један дан
(16. августа) прогласио ванредну ситуацију
на подручју месне заједнице „Слога“.
У гашењу пожара учествовали су Ватрогасно спасилачки батаљон у Бору и надлежно јавно комунално предузеће „3. октобар“,
а помагало им је неколико булдозера, утоваривача, прскалица и камиона у власништву
Serbia Zijin Copper. Посебну захвалност за
гашење пожара, како је рекао градоначелник

Александар Миликић, Борани дугују
управо овој компанији.
Захвалност
дугујемо ватрогасцима, који су показали храброст,
снагу и високу
спремност и то не
само у овом случају.
Али, велику захвалност дугујемо
и компанији Zijin
која нам је све време на располагање
ставила механизацију, којом смо згариште дословце затрпани земљом – изјавио је градоначелник Бора. Он је појаснио
и да је одлука о увођењу ванредне стиуације
на делу територије града донесена како би
се омогућило ангажовање и додатне механизације, па је захвалност упутио и другим
предузетницима који су помогли у гашењу
ватре.
Претпоставља се да је висока температура разлог због кога се лако запаљива материја са градске депоније упалила, а велика
количина комуналног отпада који се годинама одлаже на том месту акцију сузбијања
даљег ширења дима чинила је отежаном и
дуготрајном.
Механизација Serbia Zijin Copper била
је на располагању до потпуне локализације
ватре и дима, као што је и у првој декади августа била мобилна при гашењу пожара који
је букнуо у градском насељу „Бор 2“.
Г. Тончев Василић

С Е Ћ А Њ Е
Дана 25. септембра 2021. навршавају се три године од како је отишао наш вољени

Serbia Zijin Copper притекла у помоћ при гашењу пожара у Бору

Машине „пресекле“ пут ватри
塞紫铜协助波尔市消防灭火

利用机械开辟临时道路有效切断火势蔓延

У вишечасовној борби са ватром, која је претила да захвати и стамбене објекте, учествовало је
14 ватрогасаца и шест ватрогасних возила, а механизација компаније послужила је за израду
импровизованог пута како би се спречило ширење ватре. - Начелник Одељења за ванредне ситуације Бор упутио компанији писмо захвалности за подршку и помоћ
БОР. – Само захваљујући прибраности и високој спремности борских ватрогасаца, којима је
у помоћ притекла и механизација Serbia Zijin
Copper, осмог августа локализован је пожар
који је муњевитом брзином захватио десетак
хектара траве и ниског растиња између насеља
Бор II и Бањско Поље.
У вишечасовној борби са ватром, која је претила да захвати и стамбене објекте, учествовало
је 14 ватрогасаца и шест ватрогасних возила, а
механизација компаније послужила је за израду импровизованог пута како би се спречило
ширење ватре.
Претпоставља се да су тропске температуре које данима трају разлог за пожар који је
букнуо, али на срећу материјалне штете ни повређених није било.
Начелник Одељења за ванредне ситуације
Бор Миодраг Марковић упутио је компанији

Serbia Zijin Copper успешно ресертификовала систем ИМС

Три стандарда важе и наредне три године
塞紫铜IMS体系再次认证成功

三项体系有效期延长三年

SZC. – Четворочлани тим проверавача предвођен Владимиром Симићем за четири дана
оценио је фукционисање ИМС система и спровео детаљну проверу у свим деловима компаније. Након тога, менаџменту је на завршном
састанку саопштен предлог да се важење свих
сертификата које компанија има продужи за
још три године. Тако ће сертификати ИСО
9001:2015 (везан за процесе), ИСО 45001:2018
(безбедност и здравље на раду) и ИСО

МИЛИНKО ЖИВKОВИЋ

14001:2015 (заштита животне средине) бити важећи до 2024. -Оцењивачки тим верификовано
је и 15 малих неусаглашености, за које ћемо организовати корективне мере, а најављено нам
је и још толико предлога за побољшање. Њих
ћемо добити у коначном извештају - каже руководилац Службе ИМС Славиша Буђелан и подвлачи да је новим сертификатима обухваћен и
нови огранак компаније - ЕМО.
С. В.

Заштита архивске грађе
妥善保管档案资料
SZC. – С обзиром на то да су обавезе привредних субјеката прецизиране законом, чије се
најновије допуне односе на уређење и заштиту
архивске грађе и документарног материјала,
компанијска Служба за управљање архивом
организовала је (30. јула и 24. августа) за запослене презентацију свих прописа у овој области.
Целокупна пословна документација мора да се
достави Архиви јер су казне за непоштовање
прописа у овој области увећане до 200 пута,
како за правно, тако и за одговорна лица. Због
тога су и организоване презентације са темом
„Достава и паковање документације“, којима је
присуствовало преко 100 запослених. Том при-

ликом свима су још једном предочене инструкције компанијског обавештења бр. 46, документа који је израђен прошле године.
По ранијим инструкцијама, сви сектори и
огранци треба Служби за управљање архивом
(зграда Архиве ТИР-а) на архивирање да доставе целокупну оригинал документацију (не
копије) која је настала приликом обављања
пословних активности. То треба да учине по
завршетку самог посла-предмета или најкасније до 31. јануара текуће године за материјал
из претходне године.
Г. Тончев Василић

Повређен радник
фирме „Jinshan“

Повређен радник
Борске флотације

金山建设一名中方员工
在硫酸厂受伤

Време које је прошло не умањује бол и тугу за тобом. Три године сећање не
бледи, бол не јењава, туга не пролази. Ти си увек у нашим мислима, срцу и души.
Тешко је прихватити истину да тебе више нема, јер нам недостајеш сваког дана
све више. Тужан је овај поздрав. Само је време прошло, туга је остала. Вечно
ћемо чувати успомену на тебе и следити твој пут онако како си нас ти научио.
Волимо те, Милинко. Посносни смо што смо те имали.
Заувек твој син Миљан и супруга Љиљана

писмо захвалности за подршку и помоћ у
којем, између осталог, каже:
„У име Одељења за ванредне ситуације Бор и
свих ватрогасаца-спасилаца желим да се захвалим за несебично пружену помоћ у гашењу
пожара на отвореном простору, Уступањем
механизације и људства помогли сте у спречавању ширења ватре ка густо насељеном месту
Бор II. Господин Бранислав Добромировић лично
је учсетвовао у гашењу пожара и због тога му
се искрено захваљујемо. Ово је најбољи пример
друштвене одговорности компаније и њене бриге о заштити имовине грађана Бора и очувању
животне средине. Надам се да ће у будућности
бити мање оваквих ситуација, али и да помоћ
Serbia Zijin Copper неће изостати уколико за
тим опет буде било потребе“, навео је Марковић.
Г. Тончев Василић

因滑倒摔伤

SZC. – Kинески држављанин Л.С. (1982), запослен
у подизвођачкој фирми „Јинсхан“, повређен је (11.
августа) у Фабрици сумпорне киселине. Тридесетдеветогодишњи човек оклизнуо се и пао са платформе на којој је радио. Радник је одмах збринут
на Одељењу ортопедије у борској болници, његово стање је стабилно и он се осећа добро.
Сходно протоколу, о овом догађају обавештена
је и полиција, а повређени Л.С. остаће неколико
дана у борској болници, где ће се пратити његов
опоравак. Kако се и због чега кинески држављанин повредио, односно зашто се оклизнуо и пао
утврдиће се истрагом која је у току.

SZC. – У оквиру редовног обиласка погона,
ноћас око 2.50, радник В.С. (1984) пропао је
кроз платформу у Борској флотацији и том
приликом задобио повреде због којих је одмах хоспитализован у градској Болници. В.С.
је оперисан, стање му је стабилно и ван је животне опасности. О овом догађају обавештена
је и полиција, а истрагом која је у току биће
расветљени детаљи и узроци повреде.
Kомпанија користи ову прилику да се захвали
борским лекарима за пожртвованост, ефикасност и високи професионализам, а повређеном
раднику обезбедиће све услове за брз опоравак.

Г. Т. В.

Г. Т. В.
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Serbia Zijin Copper поклонила борској Народној
библиотеци књиге у вредности 150 хиљада динара

Kњижни фонд
богатији за 152 наслова

Горица Тончев Василић

Kафа из Kолумбије на светском
тржишту уз помоћ Zijina

塞紫铜向波尔市图书馆捐赠价值15万第纳尔书目

商业科技新闻：紫金助力哥伦比亚咖啡走向世界
ZIJIN. - Пошто су се појавили на
Трећем међународном увозном сајму у
Kини, колумбијски брендови кафе које
подржава Зијинова локална подружница Цонтинентал Голд, почели су брзо да
продиру на глобално тржиште. Сада се
робне марке кафе из Kолумбије продају
на онлине извозним платформама.
-У почетку смо се надали да ће
наша кафа једног дана моћи да се послужи у сваком домаћинству у Буритици. Међутим, уз помоћ Continental Golda, отишли смо далеко изнад тога.
Сада су наши производи ушли на светско тржиште. Почев од Kине, Kанаде, Холандије и Велике Британије,
наша кафа ће на крају стићи у сваки
кутак света – рекао је власник кафића
„Панорама“ Дидиер Хигуита.
Continental Gold подржава развој
плантажа кафе у оквиру свог простора и власницима фарми пружа обуке о
пословном управљању. Такође, помаже им да креирају сопствене пословне моделе, повећају препознатљивост
бренда и спроведу брендирање. У првој половини 2021. године локалне фарме кафе формирале су удружење уз
помоћ Continental Golda. Удружење покрива 13 локалних брендова из 260 домаћинстава која се баве садњом и узгојем кафе.
Continental Gold ће наставити да подстиче економски развој региона подржавајући локалну индустрију, а досад је, кроз блиску комуникацију за околним заједницама, помогао у довођењу преко 1.600 пољопривредних пројеката
на ова подручја.

IZ STAROG ALBUMA

为图书馆增添152本图书
Пошто прошле године нисмо купили њиедну књигу, овај поклон је заиста драгоцен за нас, али и
за наше читаоце. Настојали смо да из широког распона жанрова одаберемо актуелне наслове и
да љубитеље писане речи са дечијег и одељења за одрасле обрадујемо публикацијама које су
изашле прошле године, каже Весна Тешовић
БОР. - Захваљујући донацији Serbia Zijin Copper књижни фонд борске Народне библиотеке од деветог августа богатији је за 152 наслова из савремене продукције домаћих
издавача. Kњиге у вредности 150 хиљада динара библиотекари су бирали на основу ин-

тересовања корсиника, па је за те новце набављена популарна литература, односно оно
што се највише чита на дечијем и одељењу за одрасле.
-Имајући у виду чињеницу да прошле године нисмо купили ниједну књигу, овај поклон је заиста драгоцен за нас, али и за наше читаоце. Настојали смо да из широког

Изградња транспортног система
у „Великом Kривељу“
翻阅旧相册：在VK村建设运输系统

„Kолектив“ је 10. априла 1998. године на насловној страни објавио вест о изградњи транспортног система у РБН-у (Рудницима бакра и неметала). Под насловом „Монтирају се транспортне траке“ саопштено је „да су завршни радови на изградњи транспортног система за превоз
јаловине „Велики Kривељ“ – Бор у пуном замаху.“
Последњих десетак дана пуне руке посла имају специјалисти за вулканизацију из Рудника
бакра Мајданпек. Њихов је задатак да монтирају гумену транспортну траку којом ће се транспортовати раскривка од Kривеља до Бора. Да подсетимо, систем је дужине близу три километра,
а укупна дужина стационарне и покретних трака је око шест километара. Kапацитет транспортног система је 4.200 тона материјала на сат, односно преко 20 милиона тона раскривке годишње.
Г.Т.В.

распона жанрова одаберемо актуелне наслове и да љубитеље писане речи обрадујемо публикацијама које су изашле прошле године – рекла је директор Народне библиотеке у Бору Весна Тешовић.
Библиотечки фонд броји 130 хиљада књига, а од тога је само на полицама у граду око
сто хиљада наслова. Осим донације Serbia
Zijin Copper, ове године је у плану да се за
набавку нових наслова издвоји 900 хиљада
динара, што је тек половина новца који се у
претходних десетак година издвајао за куповину књига. У октобру, када се традиционално одржава Међународни београдски
сајам књига, планирана је набавка нових
наслова у износу 450 хиљада динара.
Г. Тончев Василић

