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Срушен стари борски „стометарски“ димњак, симбол рударства и металургије

矿冶行业的标志——波尔“百米”旧烟囱被拆除

煤烟熏天的“一甲子”已经落幕

塞尔维亚副总理兼矿业能源部部长在《Kolektiv报刊》
诞辰 74 周年之际
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Након најаве почетка експлоатације бакра и злата у
руднику „Чукару Пеки“ у Србији:

Вредност акција Zijin Mining
Grupe на берзи у Хонг Kонгу
скочила за 8,2 одсто

在宣布开始在塞尔维亚“Čukaru Peki”矿山开采铜和金之后：

紫金矿业集团在H股的市值上涨了8.2%
Ова вест шаље у свет добру поруку о имиџу Србије и пословне климе. Сугерише да је наша земља испунила све послове преузете као обавезу, али и
да страни директни инвеститори код нас имају доста добру позицију, могу
да послују и остварују добре резултате. То што расте вредност Zijina, значи
да расте и вредност српског удела, оцењује професор Економског факултета
Љубодраг Савић

Колектив

Рудници у Србији значајно допринели профиту Zijin Mining
Grupe

Раст криве на свим
графиконима

塞尔维亚众矿山对紫金矿业集团的利润贡献显著

所有曲线呈上涨趋势
Профит Zijin Mining Grupe у последњих девет месеци рекордних 1,76 милијарди долара. - Сваким новим извештајем истичу се позитивни резутати
пословања рудника у Србији. - „Чукару Пеки“ добио лиценцу за рад свих објеката. - Zijin постаје и једна од водећих компанија у експоатацији литијума куповином акција канадске корпорације „Neo Lithium“. - Нови рудник литијума
у Аргентини

већина светских фирми има проблема
због пандемије, а кинеска компанија,
за коју су многи сматрали да је лош потез за Србију, то демантује и шаље другу поруку – истиче професор Љубодраг
Савић.
Резерве у горњој зони рудника „Чукару Пеки“, за коју је компанија добила
дозволу па почиње експлоатацију, про- ZIJIN. – Zijin Mining Grupa објавила је
"Чукару Пеки"
цењене су на 1,28 милиона тона бакра и (15. октобра) извештај за трећи квартал
2021. године у коме је детаљно објашњеБЕОГРАД. – Вредност акција Zijin Mining 81 тону злата.
на добит у протеклих девет месеци.
Grupe на берзи у Хонг Kонгу скочила је
Профит за овај период по први пут изза 8,2 одсто након што је кинеска комноси више од 1,76 милијарди долара.
панија најавила почетак експлоатације
Оваквом расту допринели су повећање
бакра и злата у руднику „Чукару Пеки“ у
обима производње, већа цена главних
Србији. Овај раст би, по мишљењу пропроизвода, као и низ нових рударских
фесора Економског факултета Љубодпројеката, који позиционирају Zijin међу
рага Савића, могао да буде значајан не
прве редове глобалних рударских комсамо за Zijin, већ и за Србију.
панија.
-Пошто расте вредност компаПроизводња у прва три квартала
није, расте и вредност српског удела.
била је 34,5 тона злата, 408.000 тона баТо шаље у свет добру поруку о имиџу
Пројекат "Тимок"
кра и 285.000 тона цинка.
Србије и пословне климе. Сугерише да
Висока цена гвожђа које Zijin Mining
је наша земља испунила све послове
Цена бакра је у првим месецима ове производи у руднику Mengku у округу
преузете као обавезу, али и да страни
директни инвеститори код нас имају године скочила на свестким берзама Fuyun , Xunjiang такође има велики удео
доста добру позицију, могу да послују и изнад 9.000 долара за тону, али је и на- у расту профита.
ставила да расте. Повећање производње
Kомпанија се сваког дана шири, а
остварују добре резултате.
Савић додаје да то може да значи и овог метала и експлоатација у „Чукару нови рудници „Kамоа-Kакула“ рудник
експанзију компаније у смислу новог Пеки“ донеће буџету и већи прилив по бакра у Kонгу и „Чукару Пеки“ у Србији
не заостају у доприносу. Ови рудници
запошљавања и повећања текуће доби- основу рудне ренте.
доносе и више од очекиваних резултата.
ти, од које ће и Србија по том основу
имати свој део. – Углавном чујемо да
Припремила: Г. Тончев Василић Производни капацитети се брзо увећа-

вају, ослобађају се и нови оптимизацијом прераде метала, а циљана производња бакра у концентрату за ову годину
повећана је на 95.000 тона..
У јуну 2021. године рудник „Чукару Пеки“ ушао је у фазу пробне производње. Kоначно, 12. октобра сви објекти
добили су дозволу за рад. Ова лиценца
значи формално пуштање у рад и ископавање руде ултра високог квалитета.
Очекивана производња за ову годину је
50.000 тона бакра и три тоне злата.
У извештају се наглашава да производни процес у свим рудницима у Србији тече глатко и по плану.
Важна објава од 10. октобра односи
се на куповину свих преосталих акција
канадске компаније „Neo Lithium Corp“ у
износу 960 милиона долара.
Овај пројекат познат је као „Lithium
Triangle”, а често се користи и скраћеница “3Q” због позиције између три државе: Боливије, Чилеа и Аргентине.
Kуповином акција Zijin Mining
Grupa стиче право на експлоатацију резерви које се налазе на северозападу Аргентине. Аргентина се истиче као друга
земља на свету по богатству литијумом.
Литијум је “ново бело злато” и његова употреба је у експанзији, што ће пред
Zijin поставити нове изазове.
Припремила: Д. Лилић Петровић

Zijin у првом полугођу ове године зарадио више него у целој 2020.

Шестомесечна зарада премашила милијарду долара
紫金今年上半年营业额超2020年总营业额

六个月营收超过十亿美元

У поднеску о повећању нето добити од 174,6%, који је рударски гигант доставио Шангајској берзи, наведено је да је Zijin овај резултат остварио захваљујући
скоку цене злата и бакра, што је подстакнуто глобалним економским опоравком. - У другој половини године Zijin очекује повећање производње бакра за 90
до 100 хиљада тона из пројеката у Србији и Демократској Републици Kонго, као и још око две тоне злата из рудника бакра и злата „Чукару Пеки“
ZIJIN. – Zijin Mining
Grupa је само у првој
половини ове године
зарадила 6,6 милијарди
јуана (1,02 милијарди
долара), односно више
него у целој 2020, када
је укупан годишњи
нето приход износио
6,5 милијарди јуана. Те
године је током првих
шест месеци кинеска
компанија остварила
нето приход 2,4 милијарде јуана.

У поднеску о повећању нето добити од
174,6%, који је рударски гигант доставио
Шангајској берзи, наведено је да је Zijin
овај резултат остварио захваљујући скоку цене злата и бакра, што је подстакнуто
глобалним економским опоравком.
„Монетарна политика великих земаља
је у првој половини ове године остала слаба, док су цене злата биле на високом нивоу. У међувремену је и енергетска транзиција широм света довела цену бакра до
десетогодишњег максимума“, саопштила
је Zijin Mining Grupa и додала „да се понуда још увек суочава са неизвесношћу због
пандемије.“

У првој половини ове године Zijin је
произвео 555.782 тоне бакра (6,5 одсто
више него у истом периоду 2020) и 150
тона злата (7,58 одсто мање него у првом
полугођу прошле године).
У другој половини године Zijin очекује повећање производње бакра за 90 до
100 хиљада тона из пројеката у Србији и
Демократској Републици Kонго, као и још
око две тоне злата из рудника бакра и злата
„Чукару Пеки“.

Припремила: Г. Тончев Василић
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Отворен нови рудник бакра и злата у Бору

Вучић: Исток Србије има будућност
波尔新开铜金矿

武契奇：塞尔维亚东部未来可期

Kинески Zijin, већински власник некадашњег РТБ-а Бор и стопроцентни власник пројекта „Тимок“, отворио нови рудник бакра и злата „Чукару Пеки“. – Почетак рада рудника су притиском на тастер озваничили председник Србије Александар Вучић, директор за пословање Zijina у иностранству Qiu Guozhu и
амбасадорка Kине у Србији Чен Бо. – Вучић: Цена бакра је скочила и сада износи више од 10.000 долара по тони, а то ће додатно дати на значају свему што
Zijin ради на истоку Србије. – У пројекат „Чукару Пеки“ инвестирано је 474 милиона евра, животни век рудника је 13 година, експлоатационе резерве износе
36,99 милиона тона руде, а годишње ће се откопавати 3,3 милиона тона руде бакра и злата
но три пута више него пре три године.
Честитам Боранима, честитам свим
новозапосленима, уверен сам да ће они
доносити бољитак и будућност истоку
Србије.
Отварање рудника „Чукару Пеки“ у
Бору од великог је значаја за економски
развој Србије, за српско-кинеску сарадњу
и за грађане Бора и околине, поручила је
амбасадорка Чен Бо. Она је, поред осталог, казала да је срећна што ће „Чукару
Пеки“ бити зелени рудник, односно што
Председник Србије је у друштву миће се руда ископавати по свим српским,
кинеским и европским стандардима у об- нистарке рударства и енергетике Зоране Михајловић, министарке за заштиту
ласти заштите животне средине.
животне средине Ирене Вујовић, гувер-

Више од 20 милиона евра за борску болницу

Чен Бо, Александар Вучић и Qiu Guozhu
БОР. – Пошто је средином јуна од Министарства рударства и енергетике добила одобрење за изградњу рударских
објеката и извођење рударских радова
за рудник бакра и злата „Чукару Пеки“
код Бора, Serbia Zijin Mining изградила
је рудник са подземном експлоатацијом
са свим пратећим објектима за прераду
и транспорт руде, али и за одлагање ја-

Флотација као апотека
ловине. Реч је о једном од најбогатијих
налазишта бакра и злата на свету које ће,
захваљујући савременим технологијама,
бити претворено у први зелени рудник
у Србији.
Почетак рада новог рудника су (22.
октобра) притиском на тастер озваничили председник Србије Александар
Вучић, директор за пословање Zijina у
иностранству Qiu Guozhu и амбасадорка
Kине у Србији Чен Бо. Након званичног отварања рудника „Чукару Пеки“
председник Србије разгледао је погон за
прераду руде и приметио да је реч о најсавременијим машинама и да флотација
ради по високим еколошким стандардима.
-Нисам ни сањао да овако изгледа
– с одушевљењем је прокоментарисао
Вучић. -Видите колико заостајемо по
питању модерних технологија и производње савремених машина. Kао да смо
пропустили једну целу индустријску
револуцију, али сада имамо од кога да
учимо. Ово је огромна ствар за Бор и
исток Србије. Сада сам сигуран да овај

крај Србије има сјајну будућност. Све
што је до пре само неколико година
изгледало немогуће, данас изгледа реално и готово једноставно оствариво.
Спасили смо Бор, спасили смо рударско-топионичарски басен и отворили
овде „Чукару Пеки“, ову фантастичну
флотацију по највишим светским стандардима подигнуту – подвукао је Александар Вучић.
Истичући да ће Србија постати други произвођач бакра у Европи, одмах иза
Пољске, са 18 одсто укупно произведеног бакра, председник државе је додао:
- За исток Србије нашли смо решење
у партнерству са Zijinom, отворили
горњи слој, па две зоне доњег слоја по
највишим светским стандардима. Полако ћемо да пристижемо Запад и по
платама. У Бору је просечна зарада пре
девет година била 428 евра, а данас је
647 евра што је изнад просека у Србији
и више него, на пример, у Новом Саду.
Плате ће и даље да расту, пре свега захваљујући Zijinu. Такође, цена бакра је
скочила и сада износи више од 10.000
долара по тони, а то ће додатно дати на
значају свему што Zijin ради на истоку
земље. Србија је ове године за рудну
ренту узела девет милиона евра, однос-

Председник Србије најавио је да ће држава уложити до 11 милиона евра у реконструкцију болнице у Бору
и још 10 милиона евра у најмодернију опрему, те да ће радови и набавка опреме почети наредне године.
Радиће се одмах, како је казао, водоводна мрежа и канализација на око 120 километара, што ће коштати
око 80 милиона евра. – Биће и других пројеката, обилазница и многи путеви, а свега тога не би
било да није наших кинеских пријатеља – подвукао је Вучић.
Директор за пословање Zijina у иностранству Qiu Guozhu честитао је отварање горње зоне лежишта „Чукару Пеки“
и захвалио српском руководству, градској управи и свима који су помогли да
рудник буде отворен. Guozhu је истакао
да се Србија у централној и источној Ев-

нерке Народне банке Србије Јоргованке
Табаковић и градоначелника Бора Александра Миликића разгледао и контролну собу погона за припрему минералних
сировина, одакле се покреће и прати целокупна производња.
-У „Чукару Пеки“ ће се вадити много злата, а наша земља ће моћи да га
набавља по повољнијој цени и увећава
златне резерве, које су тренутно највеће
у историји Србије – око 37 тона. То је
важно да бисмо могли да се боримо са
ризицима у овој ситуацији – рекао је
Вучић.
Експлоатационе резерве рудника
„Чукару Пеки“ износе 36,99 милиона тона
руде и рударским пројектом предвиђена
је годишња продукција 3,3 милиона тона
руде бакра и злата. У отварање новог лежишта светске класе досад је уложено

ропи позиционирала као важна дестинација за кинеске инвестиције. – Томе
доприносе повољни услови за инвестирање, али и челично пријатељство
између Србије и Kине – подвукао је он
и подсетио да је Zijin за мање од три године реализовао аквизицију, изградњу и
производњу.
Поклон за председника Србије
474 милиона евра, а само у објекте заштите животне средине инвестирано је око
34 милиона евра. Резерве у горњој зони
рудника, за коју је Serbia Zijin Mining добила дозволу и где је експлоатација почела, процењене су на 1,28 милиона тона
бакра и 81 тону злата. Очекује се да ће у
руднику бити запослено више од 1.200
радника.
Председник Србије добио је од домаћина на поклон парче стене са 60 одсто бакра, која је извађена из рудника сат
времена пре његовог отварања.
Припремила: Г. Тончев Василић
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Према најновијем извештају Агенције за привредне
регистре:

Serbia Zijin Copper у самом
врху листе 100 нај привредних
друштава у 2020.
据商业登记机构最新报告：

Колектив

Из Србије за осам месеци извезена роба у вредности 3,4
милијарде евра

Serbia Zijin Copper убедљиво
највећи извозник

个月内从塞尔维亚出口了价值34亿欧元的商品

塞紫铜是迄今为止最大的出口商

塞紫铜位居2020年百强企业榜首。

Са извозом вредним 556,1 милион евра Serbia Zijin Copper највећи је међу 15
највећих извозника, показали су подаци Министарства финансија. – Друга
Најпрофитабилније и највеће привредно друштво у Србији прошле године на ТОП листи 15 извозника такође кинеска компанија HBIS са извозом вредбило је јавно предузеће ЕПС Београд. На другом месту је „Тигар тајерс“, на ним 409,4 милиона евра
трећем „Теленор“, а на четвртом Serbia Zijin Copper. - Привреда Србије је и БЕОГРАД. – По подацима Министарства
током 2020. године успела да одржи постигнути обим пословних активности финансија, од јануара до краја августа ове
укупна вредност 15 највећих изиз претходне године и оствари позитиван нето резултат за петину већи у од- године
возника у Србији износила је 3,4 милијарносу на 2019. годину, чему је значајно допринело 100 привредних друштава де евра, а највећи међу највећима била је
са највећим пословним приходима и 100 привредних друштава са највећим Serbia Zijin Copper са извозом вредним
556,1 милион евра.
нето добитком, оцењено је у извештају АПР-а
Друга на ТОП листи 15 извозника је
такође кинеска компанија – HBIS, са извозом вредним 409,4 милиона евра. Следе
НИС (285,1 милион евра), „Тигар тајерс“
(271,9 милиона евра), „Хенкел“ (234,2 милиона евра), „Леони“ (220,2 милиона евра).
На списку су још и „Јура“, „Фијат Kрајслер“
аутомобили Србија, „Грундфос“, ХИП Петрохемија, „Бош“ Београд, „Филип Морис“
из Ниша, „Хемофарм“, „Тетра пак“ и ЗФ
Панчево.
Убедљиво највећи извозник у Србији
запошљава близу шест хиљада радника
који месечно зарађују скоро 100 хиљада
динара, односно 54 одсто више од републичког просека. Производња се из године у годину повећава, па је план за 2021.
продукција око 73.000 тона бакра. – То је у
односу на прошлу годину повећање производње од 38 одсто. У наредне две-три

приходима, нето добитку, пословној
имовини и капиталу, нето губитку и
укупном губитку.
Привреда Србије је и током 2020. године успела да одржи постигнути обим
пословних активности из претходне године и оствари позитиван нето резултат
за петину већи у односу на 2019. годину,
чему је значајно допринело 100 привредних друштава са највећим пословним
приходима и 100 привредних друштава
са највећим нето добитком, оцењено је у
извештају АПР-а.
Сто предузећа са највећим нето
добтиком у 2020. години учествовало је
са нешто мање од једне трећине у нето
добити свих друштава и са 21,9 одсто у
главним финансијским перформансама.
Од укупно 103.327 друштава, чији
су подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину
анализирани са аспекта успешности
пословања, финансијских капацитета и
губитака, на АПР листама 100 нај рангирано је 349 привредних друштава, са
највећим утицајем на основне финансијске перформансе привреде у протеклој години.
Најпрофитабилније
и
највеће
привредно друштво у Србији прошле
године било је јавно предузеће ЕПС БеАгенција за привредне регистре у скло- оград. На другом месту је „Тигар тајерс“,
пу Извештаја о 100 нај привредних на трећем „Теленор“, а на четвртом Serbia
друштава у Србији у 2020. години. Из- Zijin Copper.
вештај чине листе првих сто привредних
Припремила: Г. Тончев Василић
друштава оформљене према пословним
БЕОГРАД. – „Значајан раст профитабилности бележи друштво Serbia Zijin
Copper, чији је нето добитак повећан
2,6 пута у односу на претходну годину и
износи 8.402 милиона динара. Успешно
пословање остварено је уз већу рударску
производњу, при чему је са пословним
приходима увећаним за 26,9%, у висини 69.448 милиона динара, реализован
преко три пута већи пословни добитак
(10.486 милиона динара). Друштво је
ангажовало финансијске ресурсе велике
вредности, па је према пословној имовини од 131.116 милиона динара и капиталу 60.471 милион динара на 11. и 12.
месту, а кумулирани губитак свело је на
3,6% вредности прошлогодишњег (4.524
милиона динара). Уз то, број запослених
увећан је за 317, па је друштво запошљавало укупно 5.472 радника.“
Ово је, поред осталог, на својој интернет страници објавила (19. октобра)

године планирамо да повећавамо капацитет и до 2024. године достигнемо производњу 180.000 тона катодног бакра –
изјавио је главни рударски инжењер у SZC
Jiao Jianming.
Он додаје да је, када је реч о злату, веома тешко проценити колико ће га бити у
наредном периоду и то објашњава овако: Није лако донети план за количину злата,
зато што је то секундарни производ при
производњи бакра. Оквирно, планирано је
5,6 тона до краја 2024. године – подвукао је
Jiao Jianming.
Припремила: Г. Тончев Василић

Гувернерка НБС: Србија први пут куповала злато и у
иностранству

Од Zijina 10 тона злата

塞尔维亚国家统计局局长：塞尔维亚首次在国外购置黄金

紫金的黄金产量达10吨

Од 2018. године имамо повећану понуду и откупљујемо све количине злата
које Zijin понуди Народној банци Србије. Укупне златне резерве су 37 тона, а
10 тона купљено је у Бору, изјавила Јоргованка Табаковић
БЕОГРАД. – Народна банка Србије вратила је у земљу тону злата из Базела, која
се физички налазила у Лондону, али је
током последње три године и први пут
куповала „жуто благо“ у иностранству.
Укупне златне резерве су 37 тона, а од 12

тона купљених у иностранству девет је
купљено 2019, а три тоне злата купљене
су у пандемијској 2020. години, изјавила
је (27. октобра) гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.
- Прво се купује домаће злато и
најдраже је оно купљено за динаре. То

значи да су повећане девизне резерве
у злату сопственим динарима. Десет
тона купили смо у РТБ-у Бор, па морам да кажем да од 2018. године имамо
повећану понуду и откупљујемо све
количине које Народној банци Србије
понуди Zijin. Одлазећи тамо да први
пут видим флотацију морала сам двапут да питам возача да ли нисмо промашили пут до Бора. Јер, моје раније
одласке у тај крај памтим по рупама на
путу, ризли и крпљеном асфалту. Сада
сам била импресионирана и тиме, али
и новом флотацијом. Она изгледа као
апотека. Kинези не само да су вредни,
већ су и мајстори церемоније. Био је то
предиван догађај – прокоментарисала је
гувернерка.
Јоргованка Табаковић истакла је да
37 тона злата у трезору Народне банке
Србије представља додатну сигурност
земље у актуелним турбулентним временима, када новац лако губи вредност
и ниједна актива није сигурна.
Г. Тончев Василић

Колектив
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Срушен стари борски „стометарски“ димњак, симбол рударства и металургије

Пао гарави „шездесетогодишњак“
矿冶行业的标志——波尔“百米”旧烟囱被拆除

煤烟熏天的“一甲子”已经落幕

Откад је стара топионица заустављена и пламена пећ угашена, димњак изграђен давне 1961. године више није имао никакву функцију, али је до сада штрчао
у небо као музејска вредност. – Фирма „Јастребац димњаци“ је још пре шест-седам година констатовала да му је стабилност нарушена и саветовала је да се
или санира у потпуности или сруши, пошто је постојала опасност да се димњак уруши сам. На том месту биће изграђена нова енергана, рекао Саша Перишић
радова, који је био поверен београдском Рударско-геолошком факултету.
„Егзекутор“ пројектног задатка била је
фирма „Минекс“, Београд. Потом је, уз

његов пад. У сарадњи са полицијом и
градским Сектором за ванредне ситуације обезбеђено је да у тампон-зони
буде заустављен саобраћај за возила и

Димњак као да је размишљао неколико секунди док је падао

Једна од последњих фотографија времешног "џина"
БОР. – Било је потребно тек неколико
секунди да се стари борски топионички димњак сруши као кула од карата и
претвори у прах, пепео и шут. Историјски тренутак за град бакра, злата, али
и дима догодио се 26. октобра тачно у
18 сати. На локалној телевизији директан пренос. На националној телевизији прилог у ударној информативној
емисији „Дневник“. На друштвеним

-Иако јесте један од симбола града, димњак смо ипак морали да срушимо. Фирма „Јастребац димњаци“
је још пре шест-седам година констатовала да му је стабилност нарушена
и саветовала у експертизи да се или
санира у потпуности или сруши.
Просто, постојала је опасност да се
димњак сам уруши и тако направи
много већу штету – објаснио је руководилац Сектора за безбедну производњу Саша Перишић. Открио је и да
ће на том месту бити изграђена нова
енергана.
Без обзира на то што је рушење
димњака трајало колико и трептај ока,
на припремне и остале послове потрошене су две недеље. Најпре је требало
издејствовати дозволу Министарства
грађевинарства за пројекат рушења,
који је урадила компанија „Теиком“,
али и пројекат бушачко-минерских

примену свих заштитних мера, треба- пешаке и да почетак и крај минирања
ло организовати да се овај деликатан сигнализира сирена.
посао обави на најбезбеднији начин по
Добра припрема дала је очекиване
људе и околину. У складу са пројектрезултате.
„Операција“ је успела иако
ном документацијом израђен је план

„Лична карта“
Димњак који је срушен изграђен је пре равно 60 година. Реч је о мањем димњаку, који је никао у Првој
фази изградње РТБ-а Бор 1961. године. Зидали су га Црнотравци и то од цигала. Није, као његов виши
„брат“, успео да остане имун на разорни земљотрес у Румунији 1977. године, па му је тада поломљен врх,
а „тело“ напрсло. Црнотравци су га санирали, доградили му бетонске прстенове и он је наставио да служи.
Иако га зову „стометарски“, мањи димњак висок је 98 метара и служио је за емисију гасова који се стварају
у пламеној пећи, пролазе кроз котлове, хладе се кроз филтер и испуштају у ваздух без прераде у фабрици
сумпорне киселине. Откад је стара топионица заустављена и пламена пећ угашена, он више није имао
никакву функцију, али је остао да штрчи у небо као музејска вредност.
превентивних мера и дефинисане су
све зоне могућих утицаја минирања и
прашине. Kомпанијске службе безбедности и здравља на раду одржале су неколико тематских састанака. У објектима и постројењима у непосредној
близини димњака обустављене су биле
све производне активности, а топионица је била у ремонту. Припремљен
је и терен, па су ради ублажавања сеизмичких потреса, тик испод димњака, ископани ровови да амортизују

Саша Перишић
мрежама лајв-стрим. На безбедној
удаљености Борани, спремни да мобилним телефоном забележе тренутак.
На Стрелишту, одакле „пуца“ најбољи
поглед на димњак, око 300 суграђана
немо посматра све то. Осећања помешана, али преовладава носталгија.
Жал за неким срећнијим временима.
Суза у оку пензионера који је радни
век провео баш испод тог димњака. Да
ли је обележје града рударства и металургије, крваво зарађеног новца, али и
вишедеценијског аерозагађења морало
да буде порушено?

је „пацијент“ остао да лежи „мртав“. То
је и био циљ. У праву су били и српски
стручњаци у овом послу, па приликом рушења димњака није било разбацивања материјала, нити је ефекат
прашине био значајан за уже и шире
подручје града. Далеко, дакле, од алар-

Консултације на састанцима
компанијских служби БЗНР

Стари димњак је пре рушења сниман неколико пута термалним камерама,
израђен је 3D модел и прегледана је свака његова пукотина

мантне ситуације на коју су истог дана
упозоравали са Техничког факултета у
Бору.
После рушења димњака све ће, по
речима Саше Перишића, бити урађено
у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о управљању отпадом. Материјал који је остао да лежи
на терену, а реч је о око 2.700 кубика,
биће отпремљен након неутрализације.
Г. Тончев Василић

Запошљавање 就业
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У сарадњи са Филијалом НСЗ у Зајечару организован „Дан отворених врата“

У потрази за новим радницима
“ 公司同塞尔维亚就业服务管理局扎耶查尔分局合作开展了“开门日”

新员工招募

У претходне три године посао добило 1.688 нових радника, па данас компанија запошљава 5.850 људи, који у просеку месечно зарађују преко 100 хиљада динара. - Недостају дипломирани економисти и правници, али и дипломирани инжењери машинства и електротехнике, као и инжењери који се баве аутоматизацијом. - Вера Тасић: За производњу потребни извршиоци са средњом стручном спремом и квалификовани радници, па тражимо механичаре, аутомеханичаре,
браваре, машинбраваре, електричаре, вариоце, техничаре мехатронике, аутоелектричаре, возаче и руковаоце грађевинским машинама. Највише проблема
имали смо у потрази за геометрима и инжењерима геодезије, као и за машиновођама и техничарима вуче или маневристима. – Наменски сајам запошљавања, одржан у згради Градске управе у Зајечару, изазвао велико интересовање, си-ви поднело 576 Зајечараца
Генерални директор Националне
службе за запошљавање у Београду Зоран Мартиновић истакао је да
је Zijin веома важан послодавац у
источном делу Србије. – Имајући у
виду број запослених, ваш капацитет и потенцијале, јасно је да морамо размишљати о ширем подручју
сарадње. Видим да је плата добра,
па верујем да су и услови рада такви,
чим запошљавате скоро 6.000 људи.
Учинићемо све да нашим људима
омогућимо доброг послодавца, а да
вама обезбедимо добре раднике, јер
то је нешто што подиже степен економског развоја – рекао је Мартиновић. Притом је додао да је Национална служба запошљавања у Београду
ове године кинеским држављанима
издала 2.700 радних дозвола, углавном за послове на коридорима, док
је за Zijin одобрено око 300 радних
Биографије је предало 576 младих
дозвола.
Zijinu, како је објаснила Вера ТаЗАЈЕЧАР. – Са жељом да охрабри је кинески Zijin у Бор и Мајданпек
незапослене из околних градова да дошао као стратешки партнер Владе сић из Сектора за људске ресурсе,
се придруже армији од скоро шест Србије, са намером да постане стуб хронично недостају дипломирани
хиљада радника, Serbia Zijin Copper развоја источне Србије. – Владе двеју
је у сарадњи са зајечарском Филија- земаља велику пажњу придају полом Националне службе запошља- словним активностима наше компаније, јер је заједнички циљ да Serbia
вања организовала (9. септембра)
Zijin Copper постане фирма која
у том граду „Дан отворених врата“.
ће водити развој овог дела земље.
Тако је, поред осталог, договорено на У протекле три године вредно смо
радили и остварили видљиве резултате у свим сегментима пословања,
па и у запошљавању. У РТБ-у је децембра 2018, када је Zijin преузео
управљање компанијом, радило
4.970 људи, док данас Serbia Zijin
Copper запошљава 5.850 људи, који
у просеку месечно зарађују преко
100 хиљада динара. Посао је добило 1.688 нових радника, међу њима
Зоран Мартиновић и Huang Zhaoyu
и 104 Зајечарца. Висина зараде
састанку са генералним директором
Националне службе за запошљавање
у Београду Зораном Мартиновићем
и директором зајечарске филијале
НСЗ Душаном Младеновићем, који
је недељу дана раније уприличен за
делегацију Serbia Zijin Copper.
Директор људских ресурса Huang
Zhaoyu је у уводној речи истакао да

За истим столом са генералним
директором НСЗ у Београду

усклађена је са радним местом, али
се пуно пажње посвећује и обрачуну
плата, па постоје одређени бенефити. Kако се компанија буде развијала и остваривала боље пословне реултате, тако ће и плате запослених
расти – казао је Zhaoyu.

економисти и правници, али и дипломирани инжењери машинства и
електротехнике, као и инжењери који
се баве аутоматизацијом. – За производњу су нам потребни извршиоци
са средњом стручном спремом и
квалификовани радници, па тражимо механичаре, аутомеханичаре,
браваре, машинбраваре, електричаре, вариоце, техничаре мехатронике, аутоелектричаре. Преко потребни су нам и возачи, као и руковаоци

Гужва испред зграде Градске управе у Зајечару

грађевинским машинама. Највише
проблема имали смо у потрази за геометрима и инжењерима геодезије,
као и за машиновођама и техничарима вуче или маневристима – казала је Тасићева.
Директор зајечарске филијале
НСЗ Душан Младеновић истакао је
да Serbia Zijin Copper може да рачуна на кадрове из Зајечара пошто је у
бази података евидентирано 4.350 незапослених особа.

Тако је и било недељу дана касније, када је у згради Градске управе
у Зајечару одржан. „Дан отворених
врата“, односно наменски сајам запошљавања. Интересовање за посао у
Serbia Zijin Copper и суседном Бору
било је изузетно, јер је биографију
(си-ви) понело и предало 576 Зајечараца!
Г. Тончев Василић

Колектив

RBM РБМ
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Уприличена свечаност поводом пробног пуштања у рад нове флотације у Мајданпеку

Нова флотација за нову етапу развоја
рудника и рударења
马矿新选矿厂试投产仪式隆重举行

新的选矿厂是矿山开发开采的新阶段
После новог погона дробљења и транспортног система на „Јужном ревиру“, нова флотација представља нову прекретницу ка зацртаном плану прераде 11
милиона тона руде годишње, за који ће услови бити створени по завршетку изградње дробиличног постројења и транспортног система на „Северном ревиру“
на нове флотационе машине. Раније
уграђене (флотационе Метсо минералс)машине ће остати у функцији за
прераду шест милиона тона руде, док
су за остатак (додатних пет милиона
тона руде) уграђене нове машине кине-

радионице, централни магацин, припремљен је терен, обављена истражна
бушења и створени услови за велико
градилиште на којем је за нешто више
од две године подигнута нова флотација. Њен рад је ослоњен на више других постројења од стратешког значаја,
чије се подизање и градња одвијала
Свечано
упоредо са новом флотацијом и јасним
РБМ. – Техничка реконструкција и да иза њих стоји велика подршка из- циљем стварања услова за повећање
изградња нове флотације Рудника вођача радова и матичне компаније, производње базирано на преради 11
бакра Мајданпек је кључни проје- као и напоран рад сваког појединца.
милиона тона руде годишње.
кат матичне компаније. Kада буде
- Надам се да ће сви тимови који
Тај пројекат је подразумевао
прорадила пуним капацитетом, го- су учествовали у овом пројекту настадишња производња бакра износиће
45 хиљада тона, а производња злата
1.600 килограма и имаће важну улогу
у подизању капацитета производње
Serbia Zijin Copper - рекао је (13. октобра) генерални директор SZC Jian
Ximing на свечаности у Руднику бакра
Мајданпек поводом пробног пуштања
у рад нове флотације капацитета 40
хиљада тона дневно и нагласио да је у
питању још једна важна прекретница,
након завршетка изградње новог погона дробљења и транспортног система
на површинском копу „Јужни ревир“.
Уз честитке за успешно реализован
инвестициони подухват, у име руководства SZC захвалио је матичној корпорацији, компанијама, тимовима и
сарадницима који су били укључени у
реализацију овог пројекта. - Тимови
Jian Ximing: Изградња нове флотације у Мајданпеку је кључни пројекат матичне компаније
који су били укључени у пројекат и
сарадници трпели су огроман приуградњу две дробилице, од којих је једтисак, имали кратке рокове и велике обавезе. Нису штедели труда при вити да развијају дух иновације и ис- на, чељусна на Северном ревиру, а друпревазилажењу многих препрека траживања у оквиру Zijina и уложити га конусна, већег капацитета на Јужном
и изазова као што су континурани све напоре, искористити моменат и ревиру, у непосредној близини стаутицај епидемије, тешки услови рада потруде се да заједно са свим сарад- рог дробљења. Практично, сада је већ
зими, промена извођача земљаних ницима достигну стандарде новог си- завршено ново примарно дробљење,
стема. Верујем да ће учинити све да до
краја новембра заврше изградњу дробиличног постројења и транспортног
система на Северном ревиру како би
пројекат техничке реконструкције,
иновације и изградње Рудника бакра Мајданпек заокружили. Тиме би
отворили ново поглавље и помогли
матичној компанији да се развија и
остварује нове резултате и успехе.
Прилика је да подсетимо, да је изградња Нове флотације у Руднику барадова и ургентне координације око кра Мајданпек почела јуна 2019.године без секундарних и терцијарних дрореконструкције трафо-станице. Мо- земљаним откопним радовима. На про- билица, јер ће примарно издробљена
билисали су снаге да убрзају изградњу стору у непосредној близини постојеће руда од максимално 300 милиметара,
и омогућили пробно пуштање нове флотације, уз хемијску лабораторију и ићи директно у нове бункере, а одатфлотације. Jian Ximing додао је да машинску радионицу ПУС-а, са којег ле у огромне млинове нове флотације
остварени успеси нису дошли лако, те су измештени вулканизерница, мале који ће је дробити, па онда усмеравати

Бранислав Томић, Јовица Радисављевић
и Jian Heyuan
ске производње. Поред тога, ту су већ и
два нова згушњивача, један за концентрат у филтражи и други за јаловину на
месту згушњивача број три при старој
флотацији. Изграђени су нови транспортери, набављена сита, додавачи…
Укупна инвестиција пројекта техничке
реконструкције флотације Рудника бакра Мајданпек вредна је готово 214 милиона америчких долара.
Истовремено, са Институтом за рударство и металургију уговорена је израда свих допунских рударских проје-

Срећно
ката, за прераду руде на Јужном ревиру,
на Северном ревиру, допунски рударски пројекат за повећање прераде руде
бакра у флотацији са шест на 11 милиона тона, за јаловиште и за одводњавање.
Поред бројних послова везаних за
рашчишћавање и припрему терена,
обављени су и други припремни радови, са ЕМС-ом стварање услова за стабилно снабдевање нових постројења
електричном енергијом, а у самом руднику око водоснабдевања производног
процеса техничком водом. Августа
2020.завршено је пресељење пловеће
пумпне станице које је трајало готово
три године. Већ постојећи план о пресељењу је, доласком компаније Serbia
Zijin Copper преиначен у потребу да
се уз пресељење старе, сагради и нова
пловећа пумпна станица са циљем да
док једна ради друга буде у резерви.
Само та инвестиција до пуштања у рад,
прошле године у августу, коштала је 2,4
милиона евра.
С. Вукашиновић

Друштвена одговорност 社会担当
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Потписан уговор о донацији још пет хиљада кубика ризле

„Бор је наша заједничка кућа“
已签订再捐五千方碎石的合同

波尔是我们共同的家园
Градоначелник Бора Александар Миликћ и директор SZC за људске ресурсе Huang Zhaoyu потписали уговор о донацији још пет хиљада кубних метара материјала за насипање атарских и некатегорисаних путева на подручју града. - У претходна четири месеца већ смо искористили пет хиљада кубика ризле, а
након потписивања овог уговора ће на атарским сеоским путевима у наредних месец дана бити расуто још толико материјала, рекао Миликић. - Вредност
донације је близу шест милиона динара

БОР. – Градоначелник Бора Александар Миликћ и директор Serbia
Zijin Copper за људске ресурсе Huang
Zhaoyu потписали су (28. септембра)
уговор о донацији још пет хиљада
кубних метара материјала за насипање атарских и некатегорисаних
путева на подручју града. Првих пет
хиљада кубика ризле Kомпанија је
граду донирала у мају ове године.

Укупна вредност
донације је близу шест милиона
динара.
-У претходна четири месеца смо уз помоћ
механизације
ЈKП „3. октобар“
већ насули пет
хиљада кубика
ризле у селима,
а у наредних месец дана ћемо захваљујући овој
новој донацији
на атарским и
некатегорис аним
путевима
насипати још толико материјала.
Сарадња Zijina
и града Бора
се наставља, а
подсетићу да нам је ова компанија
и прошле године поклонила око 10
хиљада кубика ризле – изјавио је градоначелник Бора.
Миликић је додао да Zijin увек
излази у сусрет потребама града, па
је подсетио да је у неколико наврата
механизација компаније учествовала
у гашењу великих пожара на градској
депонији и у насељима Бор 2 и Бањско

поље. – У току је и реализација неколико великих пројеката захваљујући
којима ће квалитет живота у Бору и
околним селима бити знатно побољшан. Увелико се ради на припреми
система за прераду отпадних вода
на језеру „Робуле“ који ће, када буде
завршен, припасти граду – казао је
он.
Директор Serbia Zijin Copper за
људске ресурсе Huang Zhaoyu рекао је
да ће компанија наставити да помаже
граду и да ће остати посвећена развоју локалне заједнице у којој послује.
- Serbia Zijin Copper је досадашњи успех постигла захваљујући
ресурсима Бора, Боранима и уз
подршку Владе Републике Србије.
Сарадња ће бити настављена, а уложићемо велики напор и дати све од

Huang Zhaoyu
себе да покажемо друштвену одговорност. Са Боранима и Градском
управом ћемо развијати Бор као
нашу заједничку кућу – истакао је
Huang Zhaoyu.
Г. Тончев Василић

Од Serbia Zijin Copper два милиона динара за фудбалски клуб „Мајданпек 1934“

Да се фудбал опет игра

塞紫铜赠两百万第纳尔予“马伊丹佩克1934”足球俱乐部

让足球再次腾飞
Донација мајданпечком фудбалском клубу само је један од примера који показују нашу посвећеност побољшању услова живота у локалној средини, рекао
заменик генералног директора Serbia Zijin Copper Jian Heyuan

МАЈДАНПЕK. – Serbia Zijin Copper обрадовала је Мајданпечане донацијом захваљујући којој ће Рударски фудбалски
клуб Мајданпек поново бити активиран
и моћи да се такмичи. Уговор о донацији
два милиона динара потписали су (14.
октобра) заменик генералног директора

Serbia Zijin Copper
Jian Heyuan и
председник РФK
Мајданпек Никола Матић.
-Имајући
у
виду нераскидиве везе рудника
и града, Serbia
Zijin Copper у
Мајданпеку настоји да оствари
добру
производњу, уз пуну
пажњу
безбедности, али да
истовремено помогне овој средини и побољша запосленост. Мото компаније је да заједно са окружењем иде
напред, а донација фудбалском клубу
само је један од примера који показују
њену посвећеност побољшању услова живота. И наши људи воле фудбал,
стони тенис, бадминтон, тако да ћемо и

убудуће помагати развој спорта - рекао
је том приликом Jian Heyuan.
Захваљујући се за донацију, председник Општине Мајданпек Драган Поповић је истакао - Пре неколико месеци
иницирали смо покретање рада Фудбалског клуба Мајданпек и у компанији SZC наишли на разумевање да финансира прву годину такмичења. Није
први пут да Zijin помаже Мајданпеку и
општини, што нама неизмерно значи и
на чему захваљујем. Они су већ утицали на подизање стандарда запослених,
општински буџет се пуни, стабилан је
и има средстава за инвестиције, у шта
се и грађани могу уверити будући да
се у сваком делу општине нешто ради.
Поновно активирање фудбалског клуба не подразумева само први тим, већ
и млађе селекције, односно прилику да се деца баве спортом, да здраво
живе и науче више о фудбалу од оних
који су својевремено „бранили боје“
Мајданпека у савезном рангу такмичења некадашње државе.

Председник РФK Мајданпек Никола
Матић, захваљујући се локалној самоуправи, а посебно компанији SZC, додао
је да ће најмлађим категоријама бити
обезбеђени сви услови да раде добро
и развијају се у здраве спортисте: - Радићемо на омасовљавању, јер је у претходном периоду то било запостављено.
Сви заједно ствараћемо услове за њихов рад и развој. Имаће добре и квалитетне тренере, који ће их усмеравати ка
бављењу фудбалом. Нећемо запоставити ни сениорски кадар, а ни тренере рекао је Никола Матић.
С. Вукашиновић

Колектив

生态 Екологија
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У Руднику бакра Мајданпек уводе онлајн систем за праћење квалитета воде

Мониторинг реке Пек
马矿引进线上水质监测系统

Pek河的监测

Kада се систем у потпуности комплетира и заврши, вода Пека ће се аутоматски узорковати и тестирати на свака два сата. - Задужени за управљање заштитом животне средине моћи ће даљински и у реалном времену да прегледају резултате испитивања

РБМ. – Увођење онлајн система за
праћење квалитета воде реке Пек, односно Пројекат за мониторинг вода, у
складу је са опредељењем Serbia Zijin
Copper и Zijin Mining Grupom, „Потребне су златне и сребрне планине, али још
више бистре реке и зелене планине“.
Вођени таквим приступом у РБМ-у су се
определили да осим периодичне контроле воде у референтној установи, на шта
обавезују прописи, кроз мрежни систем
праћења квалитета воде у сваком тренутку располажу актуелним, поузданим
и комплетним информацијама.

Припремајући стални мониторинг вода реке Пек, у Руднику бакра
Мајданпек побринули су се око адекватних услова за континуиран и квалитетан
рад на том плану. Израдили су плато
површине 100 квадратних метара, где је
смештен контејнер са адекватном опремом за тај посао, изградили прилазни
пут и трасу цевовода до реке и места са
којег ће бити узимани узорци.
-У складу са пројектним задатком
и захтевима референтне службе, урадили смо свој део посла на изабраној
локацији и побринули се да тај први
корак значајног пројекта буде урађен

правовремено и на најбољи начин каже Александар Божић из Грађевинске службе РБМ-а, истичући да је тај
део посла одрађен у сопственој режији
и сопственим снагама: - На исти начин
припремили смо и трасу за снабдевање
електричном енергијом, односно постављање бетонских стубова.
Увођење онлајн система за праћење
квалитета воде реке Пек може се сматрати конкретним доприносом спровођењу
основних опредељења Zijin Grupe у области заштите животне средине, коју речито осликава слоган „Бистре воде и зелене
долине су наше злато и сребро“, Наиме, у
Serbia Zijin Copper је испланирана куповина сета система за дигитално праћење
квалитета површинских вода или спољних дренажних вода. Притом, мрежни
систем за праћење квалитета воде реке
Пек један је од њих.
-Базна тачка за овај систем постављена је у самој реци, низводно од
ушћа Малог у Велики Пек и недалеко од места одакле теку као река Пек.
Омогућиће континуирано праћење садржаја цинка, укупног бакра, арсена,
мангана, податке о pH вредности и другим показатељима у води реке Пек низводно од зоне рудника. При куповини
опреме за праћење „на мрежи“ избор
је пао на реномираног произвођача те

врсте опреме – истиче заменик руководиоца Сектора за заштиту животне
средине и екологију и специјални референт за безбедност и заштиту животне
средине у РБМ-у Lin Bin. Он додаје да се
аутоматски систем за праћење квалитета
воде састоји од јединице за узорковање
претходну обраду, анализу, прикупљање
и пренос података, као и од помоћне јединице. Укупна вредност ове инвестиције је око 17,25 милиона динара. -Kада
се систем у потпуности комплетира
и заврши, вода Пека ће се аутоматски
узорковати и тестирати на свака два
сата, а резултати испитивања ће се учитавати. Задужени за управљање заштитом животне средине моћи ће даљински и у реалном времену путем мреже
да прегледају резултате испитивања
како би на време имали на располагању
све прецизне податке о евентуалним
променама у квалитету воде.
Одговорно управљање рудницима
у Serbia Zijin Copper подразумева и ангажовање у области заштите животне
средине, па су стога сви посвећени и
активностима које ће реку Пек учинити
бистром и чистом. Реализацијом оваквих пројеката показана је и спремност за
значајне инвестиције.
С. Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек уводе онлајн систем за Нова техника озелењавања - хидросетва даје одличне резултате у Мајданпеку

„Да и стене озелене“

—液压喷播在马伊丹佩克成效显著

“让石头也穿上绿衣服”

Хидросетва је иновативна техника која се примењује за пун успех озелењавања. - Применом ове технике остварује се тренутна заштита од ерозивних
дејстава, ревегетација неплодног земљишта, али и ствара здравији еколошки систем
начин озелењавања где се смеша семена,
воде, ђубрива и заштитног малча прска
по земљишту, па се травњак лако подиже, чак и на крајње неповољном терену.
Поред лепих површина под травом интензивне боје и високог квалитета, јед-

РБМ. – У настојању да рекултивишу неприступачан простор иза зграде нове
флотације, у Руднику бакра Мајданпек
су на површини од 7.559 квадратних
метара одлучили да примене нову, код
нас мало коришћену технику хидросетве. Прве информације уверавају да би
то могла да постане и често коришћена
техника за подизање зеленог „тепиха“ на
деловима на којима због састава подлоге раније у тој намери и послу није било
успеха.
Подаци говоре да је хидросетва један
од најефикаснијих и најекономичнијих
начина сетве траве, наглашава инжењер
заштите животне средине у Служби
екологије у РБМ-у Сандра Барбуловић.
Она подвлачи да је то једноставан и брз

ноставних за одржавање, разлог више за
примену ове технике је тренутна заштита од ерозивних дејстава, ревегетација
неплодног земљишта, али и стварање

здравијег еколошког система у кратком
року.
-Хидросетва представља ефикасан
и економичан начин, али и савршен
систем за подизање травњака на свим
површинама, па и веома скелетним и
неприступачним теренима - речи су
стручњака за ову област, који потврђују
да је код нас ова техника још увек ретко
примењивана и нова, чак и за део стручне јавности. Сам посао који је обављен
у Руднику бакра Мајданпек представљао
је и изазов, јер је у питању веома стрма
и дуга падина, јако скелетна, са више камених фракција него хумусних слојева.
Није било сумње у успех, будући да је
смеша која се наносила садржала све оно
што би за период од првих 15-20 дана
требало да добије сваки слој, од семена
и ђубрива, влаге до заштитних средстава
од штеточина што су најчешће инсекти,
а у конкретном случају и птице.
Предност иновативне технике хидросетве је и то што сам поступак не
тражи хумусну подлогу, објаснили су
нам стручњаци, а доприноси стабилизацији терена. Јер, травна вегетација је
иницијална за даљи развој. За њено ницање потребне су минималне количине,

најмањи слој хумуса, а када порасте,
природно је да након извесног времена
сатруне, па се регенерише и створи простор да се зелена површина прошири.
Показало се да се квадрат хидросетве
за 10 година кроз процес фиторемедијације дуплира. То је релативно нова
технологија чија је примена почела пре
три - четири деценије, као скуп метода
и техника за уклањање загађујућих материја органског и неорганског порекла из
животне средине. Истраживања су пока-

зала, а стручњаци подсећају да су зелене
биљке способне да уклоне, деградирају,
метаболишу или имобилишу пун спектар загађујућих материја.
С. Вукашиновић

БЗНР 安全
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У Serbia Zijin Copper спроведена трећа квартална
инспекција

Нема места опуштању

Колектив

Јаче мере превенције у борби против COVID-19

Подстицај за имунизацију
强化防疫，共抗新冠

塞紫铜开展了第三季度安全环保大检查

鼓励接种疫苗

全方位戒备

И трећа квартална инспекција показала је да скривених опасности има, због чега Kомпанија дан вакцинисања запосленом рачуна као радни, а обезбеђује и
би све радне целине морале да буду максимално усмерене на њихово уклањање. новчану награду од 1.500 динара. - Погоршана епидемиолошка ситуација
- У претходном кварталу саниран највећи број препознатих ризика и недостатака, захтева доследно спровођење свих прописаних мера
- Kомпанија се побринула да обезбеали је најновијом контролом уочено још укупно 227, чије уклањање треба да почди потребна заштитна и дезинфикационе одмах. - У току реализација обуке о примени противпадне опреме за око 900
на средства. За запослене су обезбеђене
запослених на радним местима са повећаним ризиком

SZC. – Извештај о стању безбедности на
раду и заштити животне средине, након
опште провере у трећем кварталу, указао
је на постојање 227 скривених ризика и
постојећих недостатака на нивоу свих радних јединица. То запосленима у свим секторима и огранцима, па и подружницама
намеће обавезу да предузму ефикасне мере
како би се подигла стопа санације проблема и ниво управљања безбедношћу на раду
и заштити животне средине.
-Са циљем даљег унапређења рада на
пословима безбедности производње и
заштите животне средине у оквиру Kомпаније, у складу са захтевима изнетим у
Одлуци о великој провери на пољу безбедности производње и заштити животне средине за трећи квартал, ради откривања и отклањања скривених опасности
које постоје у свим огранцима, септембра
су организоване и спроведене активности у оквиру опште провере безбедности
производње и заштите животне средине рекао је за „Kолектив“ руководилац Службе за безбедност производње Serbia Zijin
Copper Иван Јевђић, додајући да су упркос
уложеном раду у претходном периоду приликом ове провере уочени проблеми који
захтевају отклањање у најкраћем року: - Од
запослених у свим радним јединицама се
захтева да наставе са спровођењем “акције отклањања скривених опасности“,
полазећи од небезбедног понашања људи,
небезбедног стања опреме, недостатака у
управљању итд, као и да на време про-

нађу и у складу са захтевима отклоне
скривене опасности. Такође, од „главних
лидера“ на свим нивоима управљања тражи се да добро обаве своје дужности на
пољу безбедности, да савладају послове
откривања и отклањања скривених опасности на нивоу својих радних јединица и
елиминишу незгоде, па и повреде узроковане скривеним опасностима.
Јевђић још додаје да се од свих захтева
да уче на својим и туђим грешкама, да анализирају и доносе одлуке како да санирају
скривене ризике и проблеме откривене током ове контроле. Јер, да би се подигла стопа санације проблема и ниво управљања
безбедношћу на раду и заштити животне
средине потребно је да се предузму ефикасне мере.
-И поред тога што је ниво отклањања
уочених ризика у претходном периоду
био изнад 75 процената, недопустиво је
да из месеца у месец преносимо одређене обавезе, свесни да оне представљају
потенцијални ризик по безбедност људи
или опреме. Прилика је, међутим, да јавно похвалимо и све оне који уклањању
уочених потенцијалних опасности приступају одмах, не чекајући да их на то потерају и наметнути рокови. После оволико већ реализованих инспекција, добро је
да већина запослених схвата да је рад на
отклањању скривених ризика и недостатака, у ствари, улог за будућност, за безбеднији и рад у бољем окружењу – истиче
Иван Јевђић.
Из Службе за безбедност производње
подсећају да временске прилике карактеристичне за јесен и зиму, током којих због
падавина и ниских температура треба рачунати на неповољније услове за рад, захтевају одређена прилагођавања. Пре свега,
те околности намећу потребу да се пуна
пажња посвети реализацији свих мера предострожности.

РБМ. – Због погоршане епидемиолошке
ситуације у земљи која не заобилази ни једну средину, у Руднику бакра Мајданпек су
у складу са Одлуком компаније Serbia Zijin
Copper о даљем спречавању и сузбијању
ширења епидемије интензивирали превентивне и мере заштите. У циљу очувања
здравља запослених, од свих сектора, служби и радних јединица, као и од запослених
очекује се да се строго придржавају прописаних и препоручених мера превенције.
Kако је вакцина најефикаснија мера за
смањење ризика од инфекције, запослени
се подстичу да што пре обаве имунизацију. Подржавајући ту меру, у Kомпанији је
одлучено да се дан примања вакцине рачуна као радни и да запослени који одлуче да
приме вакцину буду награђени са по 1.500
динара. Потребно је само да се HR сектору
и обрачунској служби преда захтев за добијање награде и потврда о вакцинацији.
Инсистира се на спровођењу мера личне заштите, на избегавању друштвених
окупљања. Током комуникације на послу,
препорука је одржавање безбедне дистанце, ношење маске и честа дезинфекција, нарочито заједничких просторија. Истовремено, у затвореном простору могу да
бораве највише три особе, а није дозвољено окупљање и ћаскање. Предлаже се да се
непотребна друштвена окупљања смање
и после радног времена, да се избегавају
места на којима има гужве, али и да се то
сугерише и ближњима. Држање дистанце
предлаже се и приликом чекања превоза до
и са посла, а у аутобусу је обавезно ношење
С. Вукашиновић маске и спровођење дезинфекције.

маске, дезинфекциона средства, антибактеријски гел и алкохол, а све просторије,
уз посебан акценат на заједничке, редовно се дезинфикују - каже Игор Младеновић, заменик руководиоца Службе безбедности производње и заштите животне
средине у Огранку РБМ и додаје: - Сви
напори Kомпаније неће уродити плодом
ако сваки појединац не покаже потребну одговорност и заштити себе и своје
ближње, као и људе у окружењу примењујући прописане и препоручене мере
превенције.
На сваком радном месту наставља се
праћење и контрола телесне температуре,
захтева да се смањи број састанака, а више
комуницира путем телефона, мејлова и
других мрежних комуникација. Такође, да
се канцеларије, сале за састанке и просторије за одмор редовно проветравају и дезинфикују, како би радно окружење било
повољно.
Непроизводни сектори, као и Генерална дирекција требало би да несметан рад
и функционисање организују тако да 70
одсто запослених буде на послу, а преосталих 30 одсто на раду од куће и годишњем
одмору.
Захтева се да се на свим нивоима
управљања реализују мере у области превенције и контроле ширења епидемије и
истиче да ће се за доследну примену тражити пуна одговорност, а ако буде потребно, чак и строго кажњавање оних који се
током рада не придржавају прописаних
мера за превенцију и контролу ширења
епидемије.
С. Вукашиновић

РБМ наставља едукацију запослених, али и провере опреме противпожарне заштите

Превентивом против нежељених догађаја
持续培训员工和检查消防设备

预防事故发生

Едукација запослених за деловање у случају пожара има континуитет, обнављање опреме редовност, а провере – конкретне резултате
РБМ. – Израда планских и програмских
докумената, обуке радника у области заштите од пожара, редовни и систематски
прегледи, испитивања опреме и услова
радне средине, али и реализација планских
и ненајављених вежби, само су неке од целина у којима је пуно посла за превентивни
рад, како би се кроз добру обученост свих
радника нежељени догађаји спречили или
свели на минимум, а ако до њих и дође,
сузбили у почетној фази и тиме спречила
штета.
-Подразумева се да је израда планских и програмских докумената сегмент
од којег почињу све активности и за који
смо се, наравно, побринули у старту, али
смо посвећени и развоју и усавршавању

свих надлежности у области заштите
од пожара - истиче заменик руководиоца Службе безбедности у производњи и
заштите животне средине у РБМ-у Игор
Младеновић.
Будући да неконтролисана ватра у часу
може да однесе годинама стицану имовину и средства, али и људске животе, дужна
пажња посвећује се превентивном и корективном одржавању опреме, ватрогасним
апаратима, уређајима и пратећој опреми
за заштиту од пожара. - Две трећине противпожарних апарата смо у претходних
неколико месеци већ заменили новим, а
очекујемо да нам пристигну и преостали
- каже Младеновић и наглашава да су од
доласка Zijina реализована бројна и значај-

на улагања у област противпожарне заштите. - Пуну пажњу посебно поклањамо едукацији свих запослених. Организујемо
честе обуке, вежбе и контроле са циљем
да се постигне потпуна оспособљеност
свих запослених за правовремено и сврсисходно деловање у случају пожара.
Младеновић још наводи да су под посебном пажњом у учесталим проверама
високо ризична места за избијање пожара
попут бензинске пумпе и магацина експлозива, а да генерално едукацију и вежбе
припремају за све целине у РБМ-у.
С. Вукашиновић
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Учестали напади на имовину Serbia Zijin Copper

За недељу дана преко 50 неовлашћених упада у
круг компаније
塞紫铜的财产屡遭侵犯

一周内发生非法入侵我司领地事件50余次

У покушају да украду метални отпад евидентирано 859 особа, а једанаесторо њих предато је полицији. - Саша Перишић: У неколико наврата дошло је и до туче,
повређена су четири радника обезбеђења, а интервенисала је и полиција. Спречено отуђење око две тоне разног металног материјала
хаваријским оштећењима постројења изазваним крађама, а о евентуално изгубљеним људским животима и да не говоримо.
У крађама углавном учествују локални
Роми, мада је полиција у неколико наврата приводила и изгреднике из других
градова.
-Има и доста жена и деце, а закон
каже да се над децом испод 14 година и

на суду, кажу да имају утисак да су код
надлежних државних органа лопови заштићенији од њих – истиче Перишић.
Док не дође до промене законске регулативе у овој области, полиција, тужилаштво и суд раде свој посао по важећим
законима, а борба непрестана у “игри ло-

Компанија ће ангажовати још једну ФТО фирму
БОР. – Само у току једне седмице догоди се
да преко 50 пута крадљивци секундарних
сировина покушају, а понекад и успеју, да
украду метални отпад из круга Serbia Zijin
Copper. У томе их не спречавају ни зид,
који је око својих металуршких погона
компанија изградила у Топионици, а који
они све више оштећују, ни видео-надзор,
а ни чињеница да ће морати да се суоче
са службеницима фирме која обезбеђује
компанијску имовину и са полицијом.
Нико од њих, а за недељу дана их буде регистровано и преко 850 са том намером,
не преза ни од тога да се физички обрачуна са запосленима, физичко-техничким
обезбеђењем или полицијом, која скоро
свакога дана интервенише.
-За недељу дана догодила су се 54
упада “трећих лица” са јасном намером
отуђења имовине. У покушају да укра-

ду метални отпад евидентирано је 859
особа, а једанаесторо њих предато је
полицији. У неколико наврата дошло је
и до туче, повређена су четири радника
обезбеђења, а интервенисала је и полиција. Спречено је отуђење око две тоне
разног металног материјала, отпадног
бакра, жице, лимова и то је резултат ове
неславне статистике у протеклих седам
дана – каже руководилац Сектора за безбедну производњу Саша Перишић.
То да је њих 859 за недељу дана ушло у
круг компаније 54 пута можда ће некоме
звучати невероватно, па зато фотографије
и снимци видео-надзора “говоре” боље од
речи.
Иако се више секундарних сировина украде него што се открије и одузме,
директна штета од крађа је минимална
у поређењу са застојима у производњи и

женама које су у другом стању или кажу
да су трудне не сме примењивати сила.
Такође, оружје се може употребити само
у крајњој нужди, што је за процену веома дискутабилно. Kако онда реаговати
у ситуацији када до сукоба дође са 30
људи, који у рукама имају металне предмете којима могу нанети тешке повреде?
Службеници обезбеђења који имају искуства кроз поступке у тужилаштву и

пова и жандара” и даље траје. Зато је неизоставно потребно да се прописи око набавке, дистрибуције и откупа секундарнх
сировина усагласе са потребама привреде.
-Позивамо све оне који имају ингеренције да регулишу откуп секундарних
сировина како би сви они који доносе
прикупљени метал имали обавезу да се
евидентирају, али и да докажу порекло
секундарне сировине – апелује Перишић.
Serbia Zijin Copper ће због све учесталијих напада на имовину ангажовати још
једну компанију која се бави физичко-техничким обезбеђењем.
Г. Тончев Василић

Serbia Zijin Copper поднела преко сто кривичних пријава против НН лица због крађе имовине

Апел правосуђу да убрза процесуирање и строго
казни пљачкаше
塞紫铜就身份不明人士盗窃公司财产案件已提起百余项刑事指控

请求司法部门加快诉讼进程，严惩强盗

У току је процедура за најновију кривичну пријаву због крађе две тоне секундарног бакра из погона дробљења у Борској флотацији, вредног око 1,7 милиона динара. – „Роба“ коју су лопови
покушали да украду у другој недељи октобра, али су у томе спречени, вреди преко 800 хиљада динара и реч је о бакарној шљаци и бакарним одливцима

SZC. – Напади на имовину компаније
Serbia Zijin Copper трају већ дуго, а ситуација је у октобру постала више него
алармантна. Не прође апсолутно ни један дан, а да се запослени и службеници

физичко-техничког обезбеђења не сретну „очи у очи“ са лоповима.
Службе обезбеђења евидентирале су
укупно 395 особа које су само у периоду 11-17. октобар чак 38 пута ушле у

круг компаније. Ипак, само четири лица
предата су полицији и против њих ће се
водити даља истрага. Свакодневним интервенцијама, у другој недељи октобра,
спречено је отуђење 488 килограма бакарне шљаке и 180 килограма бакарних
одливака, вредности око 800 хиљада
динара. На жалост, крађа две тоне секундарног бакра из погона дробљења
у Борској флотацији, која се догодила
16. октобра, није спречена. На основу
пријаве о нестанку ове „робе“ компанија припрема још једну у низу кривичних пријава против НН лица, а досад их
је поднела преко 100.
Због тога је важно да правосудни органи, на основу доказа које су прикупиле
компанија и фирма која се бави физичко-техничким обезбеђењем, убрзају
преглед, вођење и процесуирање ових
случајева и строго казне виновнике.

Лопови у "акцији"
Незванично, у граду постоје три места
за откуп секундарних сировина, а јавна је тајна да се чак 90 одсто украдене
„робе“ кроз скрап поново врати у борску топионицу на прераду. Због тога је
неизоставно потребно да се прописи
око набавке, дистрибуције и откупа секундарних сировина усагласе са потрбама привреде.
Г. Тончев Василић
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Разбојници у покушајима крађе угрожавају и животе запослених

Лопови и даље кидишу на отпадни бакар

强盗企图盗窃，危及员工生命

盗贼们仍在继续偷盗废铜

Украдени бакар из Бора пронађен Заплењено више од тоне секундарног
чак у Kрагујевцу
бакра

在克拉古耶瓦茨惊现在波尔被盗的铜

缉获二次铜超一吨

Добио сам позив полиције из Kрагујевца, која основано сумња да су материјали пронађени у
тамошњој откупној станици у власништву компаније Zijin. Свакодневно сарађујемо са полицијом из целе Србије у откривању нових случајева - рекао је руководилац Сектора за БЗНР Саша
Перишић

Интервентни тим "Инекс плуса" само у једној претрази терена пронађе око
сто килограма материјала који лопови оставе док беже
Бахатост и бестидност
SZC. – Руководство Serbia Zijin Copper забринуто је због организованих крађа које
су ескалирале у октобру и директног угрожавања живота запослених.
Лопови у организованим групама
неовлашћено упадају у круг компаније и
веома насилно се понашају према радницима обезбеђења и запосленима. Неке покушаје да се отуђи отпадни материјал, али
и чист бакар радници обезбеђења не могу
да спрече и поред видео-надзора и одлично обученог особља. Губици на недељном
нивоу мере се милионима динара, а бакар
украден у Бору проналази се у откупним
станицама секундарног материјала широм Србије.
-Добио сам позив полиције из Kрагујевца, која основано сумња да су материјали пронађени у тамошњој откупној
станици у власништву компаније Zijin.
Свакодневно сарађујемо са полицијом
из целе Србије у откривању нових слу-

чајева - рекао је руководилац Сектора за
БЗНР Саша Перишић.
Безбедносна ситуација је веома лоша,
па се тражи подршка полиције и апелује на тужилаштво да поступке убрза и
најстроже казни починиоце оваквих разбојничких дела.
Преступници су углавном из материјално угрожених група, али то свакако
није олакшавајућа околност. У одсуству
страха од озбиљне санкције а због голог
опстанка, они ове преступе свакодневно
понављају и наносе велику штету не само
компанији већ и економским интересима
Владе Србије.
Serbia Zijin Copper запошљава 5.800
радника, а очекиване инвестиције у Бору
премашују две милијарде америчких долара. Због тога је неопходно да компанија
заједно са полицијом, тужилаштвом и
српском Владом створи безбедну и стабилну пословну атмосферу.
Д.Л.П.

SZC. – У претпоследњој недељи октобра
забележен је 31 упад у посед компаније
Serbia Zijin Copper, а од 139 особа које су
учествовале у покушајима крађе, две особе предате су борској полицији. Већину
ових покушаја осујетили су радници обезбеђења, па је од крадљиваца одузето: 559
килограма бакарне шљаке, 68 килограма
бакарних одливака, седам килограма бакарних лимова, 151 килограм нисконапонске кабле и 250 килограма секундарног бакра.
Овакве интервенције постале су рутина
за раднике београдске фирме ,,Инекс–

плус“ која је задужена за обезбеђење
имовине и људи. Само једном претрагом
терена у кругу топионице, интервентни
тим ,,Инекс-плуса“ пронађе скоро 100
килограма материјала, који у бегу оставе

Ни зид није препрека
крадљивци. Особе које учествују у крађама често су повратници који су добро познати полицији и радницима обезбеђења.
Снимци са видео надзора

Д.Л.П.

Расветљена крађа у Руднику бакра Мајданпек

Ухапшени обијачи магацина
马矿盗窃案已侦破

仓库的窃贼被捕
И.М. (1983) и С.Р. (1993) из Мајданпека украли „робу“ из магацина вредну око 2,5 милиона динара
РБМ. – Припадници Министарства унутрашњих послова у Мајданпеку ухапсили су крајем септембра И.М. (1983) и С.Р.
(1993) из овог града, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело
тешка крађа. Они се терете да су претходних дана више пута обили магацински простор и из њега украли гуме за теренска возила, бакарну жицу, санитарије
и друге ствари наносећи том приликом
милионску материјалну штету компанији.
По налогу Основног јавног тужилаштва
у Неготину, осумњиченима је одређено
задржавање до 48 сати након чега се очекивало да, уз кривичне пријаве, буду приведени тужиоцу.
Трагом поменуте информације сазнали смо да је координисани рад надлежних

служби и појединаца утицао да немили
догађај добије заслужени епилог.
- Руководилац Огранка РБМ Бранислав Томић обавестио нас је да су у
кругу РБМ-а обијене магацинске просторије компаније која за потребе Zijina
обавља одређене послове. Изашавши на
лице места утврдили смо да су поскидани катанци, а представници оштећене
компаније пренели су шта недостаје.
Обиласком и детаљним прегледом терена уочили смо трагове обуће и возила
које земљана препрека није спречила
да приђу самом објекту и себи олакшају
„рад“. Одмах смо обавестили надлежне,
људе из Kомпаније и полицију која је
обавила увиђај – рекао нам је командир
„Инекс-плуса“ Далибор Грујић.

Утврђено је да је недостајало доста
алата, око два и по километра танког и око
500 метара кабла већег пресека. Вредност
украдене робе је, према добро упућеним
изворима, око 2,5 милиона динара. Полиција је брзом интервенцијом пронашла
не само извршиоце ове тешке крађе већ и
њихов плен.
Није још у јавност доспела поменута прича, а већ се, додуше у другом делу
рудника, догодила нова крађа на сервису
Kовеј, где бораве радници задужени за
одржавање „тонли“ возила.
-Руководилац одржавања пријавио
је нестанак алата из чак три просторије. Оно што је ту било изненађујуће,
од поменуте три, две просторије биле
су закључане. На лицу места сазнали
смо да је нестанак опреме утврђен када

су запослени у компанији задуженој за
одржавање опреме и возила, стигавши
на посао, приметили да им недостаје
више алата. И њихове колеге, радници
SZC готово идентичну ситуацију затекли су откључавши своју просторију
у том низу. И тамо је недостајало доста
алата, а из треће просторије нестала су
три компресора. Испоставило се да је
алат нестао, а да нема видљивих трагова обијања. И у овом случају полиција
је на лицу места обавила свој део посла,
па се надамо да ће ускоро и крадљивци
и нестала роба бити пронађени – истиче
Грујић.
С.Вукашиновић

Колектив
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Мајданпечки рудари на добром путу да октобра дају преко 4,7 милиона тона ископина

Kоповци уписују нове рекорде

马矿矿工工作进展顺利，10 月开采量超过 470 万吨

矿工们在创造新纪录

Иако Фаза I није радила 10 дана, све су шансе да мајданпечки рудари октобра достигну и престигну задатак „тежак“ 4,65 милиона тона ископина. - За 25
дана остварено 3,9 милиона тона, па ако се истим темпом нрударење настави до краја месеца, план ће бити пребачен скоро четири одсто

РБМ. – Не тако давно запослени на Површинском копу Рудника бакра Мајданпек
знали су да се похвале да су укупне ископине на месечном нивоу достигле два
милиона тона, недуго затим да је лествица рекорда подигнута на три, питали се
може ли и четири милиона тона, а онда
су у септембру успели да дају ни мање ни
више него 4,7 милиона тона. Октобра су
на добром путу да то и премаше.
-Важно је да смо завршили изношење блата са дна „Јужног ревира“

чиме смо створили могућност
за рад и повећану
производњу
руде са дна копа.
Убрзано се ради
и по западној
страни, на коју су
усмерени багери
„Liebeherr 1“ и
ПЦ5. Kада је реч
о
транспортној
механизацији, за
даље
повећање
производње
и
учинка много ће
нам значити два
нова камиона НТЕ 240 - каже заменик
руководиоца површинског копа за производњу Горан Репеђић.
Нова велика и значајна појачања,
два нова тешка возила НТЕ носивости
240 тона ће оснажити „бели“ део флоте
у којем су багери „Liebeherr“ и три НТЕ
240 дампера која су се у досадашњем раду
одлично показала. Наговештена је куповина још пет(!) пристигла је „дуга рука“,
а у најави је и још неколико машина које
се сврставају у помоћну механизацију и

које ће посебно бити драгоцене за предстојеће зимско одржавање све бројнијих
и дужих рударских саобраћајница.
-Нови утоваривачи упослени су на
рашчишћавању, чишћењу, ширењу путева, изради одводних канала, како по
западној, тако и источној страни копа
- додао је Репеђић.

Везано за флотацијску производњу,
главни инжењер Флотације РБМ-а Јелена Ђурић истиче да су се проблеми из
претходних месеци наставили, али да
је рад у октобру обележила интензивнија припрема за пробно пуштање нових постројења у рад. Kаже и да се пуно

пажње поклања уходавању и синхронизацији свих неопходних предуслова да
нова линија прераде бакра може да се
покрене на најбољи начин. - Упоредо са
тим пословима, који су подразумевали
ангажовање на више позиција, од тестирања појединих делова и комплетне нове опреме до уходавања и обуке
радника за рад са новим машинама,
мобилисани смо и у активностима за
смањење подбачаја у производњи који
не успевамо да избегнемо последњих
месеци.
Kоментаришући веома добре производне резултате у септембру руководилац Огранка РБМ Бранислав Томић
је истакао: -Показало се да се може
достићи и премашити месечна производња од 4,5 милиона тона укупних
ископина. На површинском копу су се
ангажовали да планске задатке остваре
уз пребачај. Међутим, треба стварати
услове да се несмањеним интензитетом и уз пуну пажњу свим аспектима
безбедности, настави и у предстојећем
зимском периоду.
С. Вукашиновић

Уклоњено „блато“ са дна „Јужног ревира“

Суво дно мајданпечког копа
“南坑”底部的“淤泥”已被清除

马矿底部干燥清爽

У великој и добро организованој акцији до почетка октобра „подигнуто“ је милион тона годинама таложеног наноса са виших етажа. – Највећи део завршио
је као јаловина на рудној депонији, а део руде у којој и „партије“ са садржајем бакра и до 0,3 одсто, на отвореном складу новог дробљења

РБМ. – У радне подвиге запослених
на површинском копу Рудника бакра
Мајданпек током септембра свакако је и
велика, добро осмишљена и реализована
акција, у којој су најниже етаже „Јужног
ревира“ очишћене од вишегодишњег наноса и блата, те тако боље припремљене
за планиране рударске активности.
На дну површинског копа „Јужни
ревир“, као нормална последица вишегодишњих падавина, дошло је до таложења
материјала који су обилне кише и бројна изворишта спирале и наносиле. Тај
слој блата, мешавине земље, уситњених
делова јаловине и руде, представљао је

озбиљан проблем
за нормалан рад на
најнижим етажама, па је крај лета
и посебно септембар, као период
када је тај талог
колико је то било
могуће просушен,
виђен као добар за
његово уклањање
и „подизање“ са
дна копа.
-Два багера,
ПЦ2 и ПЦ3, ангажована су све
време, а повремено су добијали
и појачања на утовару тог „блата“ са
дна копа „Јужни ревир“. Према плану, до краја септембра требало је да
то комплетно „подигнемо“. Остала је,
међутим, једна мања количина која је
уврштена у производне задатке за прву
декаду октобра - рекао нам је заменик
руководиоца површинског копа за производњу Горан Репеђић, наводећи да су
на крају месеца били надомак остварења
тог задатка. Појаснио је да је „блато“ назив који користе за наслаге које су временом спуштене са свих етажа и у којима
је у неким деловима било и руде са са-

држајем бакра и до 0,3 одсто. Међутим,
због влажности тог материјала, он се не
упућује на рудно дробљење, већ на отворени склад новог дробљења, док остатак
представља раскривку која се усмерава
на рудну депонију.
Према подацима из геодетске службе
РБМ-а, са етажа 110 и 125 до почетка октобра уклоњено је милион тона тог наноса и блата. Његово уклањање је задатак
који је имао посебну тежину имајући у
виду чињеницу да се радило у захтевним
условима.
-Додатно ангажовање било је неопходно, у погледу пажње, пуне концентрације и опрезности свих лица,
багериста и возача, ангажованих у том
послу када је у питању безбедност, пошто се радило са материјалом који се
точи и често зна да затрпа каблове, па

и угрози багере - објаснио је Дамир Перић, млађи пословођа и додао: - Људи
крајње озбиљно схватају тај задатак и
труде се да посао ураде онако како се
очекује у задатом року, али без угрожавања безбедности људи и опреме.
Није лако ни свеједно, али ни први ни
последњи захтеван задатак пред којим
су се нашли.
То потврђују и сами запослени наводећи да је сасвим свеједно у којем се
амбијенту ради када се обави добра припрема и када се у складу са околностима
реагује. Додају да нема места на којима
успешно и безбедно може да се ради ако
нема пуне посвећености послу, али и
знања и концентрације.
С. Вукашиновић

РБМ RBM
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За Рудник бакра Мајданпек купљена још два тешка
камиона НТЕ 240

Нови дампери за већу
ефикасност на „Јужном ревиру“
马矿再添2辆NTE 240重型卡车

为提高效率“南坑”将新添矿用自卸车

Нова опрема и даље стиже у Рудник бакра Мајданпек

Пет нових утоваривача
新设备陆续抵达马矿

5 辆新的装载车
Са четири „лонкинг“ и једним „катерпилар“ утоваривачем многи послови
обављаће се брже и ефикасније

Г. Репеђић: Са нестрпљењем очекујемо да се заврши монтажа и да се у рад укључе два нова возила. Са њима ће расположивост бити већа, а амбициозно зацртани производни планови реалнији за остварење. - Нови камиони радиће на западу
„Јужног ревира“ и помагати багерима „Liebeherr 1“ и ПЦ 5.

РБМ. – Последња декада октобра у Руднику бакра Мајданпек обележена је, поред
осталог, великим послом на монтажи делова за још два купљена камиона „тешкаша“
НТЕ 240. Они ће појачанти „белу флоту“ на
површинском копу РБМ-а, у којој се уз два
багера „Liebeherr“ налазе три дампера НТЕ
240, који су се у досадашњем раду одлично
показали.
-Са нестрпљењем очекујемо да се
заврши монтажа и у рад укључе та нова
возила. Са њима ће расположивост бити
већа, а амбициозно зацртани производни планови реалнији за остварење каже заменик руководиоца Површинског
копа РБМ-а за производњу Горан Репеђић.
Нова возила ће на управљање бити поверена возачима који имају одређено искуство
и добре резултате у досадашњем раду: Нови камиони радиће на западу „Јужног
ревира“ и помагати багерима „Liebeherr 1“
и ПЦ 5.
Монтажа нових „белих дивова одвија
се на платоу сервиса Kовеј и под будним

Колектив

оком запослених у служби БЗНР. На захтев
произвођача обавља је тим кинеских сервисера. Монтажа изазива велику пажњу
запослених који коментаришу мотор, конструкцију и снажан погонски део: - И неко
претходно искуство са возилима овог
произвођача било је позитивно, тако да
су два нова НТЕ 240 снажна подршка актуелној рударској флоти. Искуство говори да, пошто се склопи први камион, монтажа другог захтева мање времена, тако
да би првих дана новембра већ могло да
се очекује да и ови нови дампери почну
своје крстарење рударским саобраћајни- РБМ. – Набавком пет нових утоваривацама на површинском копу „Јужни ре- ча, који су септембра пристигли у Рудник
вир“ – рекао нам је помоћник руководиоца бакра Мајданпек, решава се проблем недостатка помоћне механизације који је
у Огранку РБМ последица чињенице да
се упоредо са редовним радом у производњи одвија интензивна инвестициона,
али и активност на инфраструктурном
уређењу производних и пратећих рудничких објеката. Нови утоваривачи (један
„катерпилар“ и по два „лонкинг“ ЛГ855Н и
ЛГ863НС) распоређени су тако што су четири ангажована на површинском копу, а
један одржава објекте у Флотацији.
- Утоваривачи нам много значе, посебно
јер смо активности усмерили на одржавање путева, њихову санацију, прошиПовршинског копа за електромашинско рење, израду сигурносних банкина и
одржавање Братислав Благојевић.
друге послове који најдиректније подиПодсетимо, ове узданице мајданпеч- жу квалитет рударских саобраћајница и
ких рудара са 2.500 бруто коњских снага њихово одржавање пред зимски период
престављају моћне машине, имају носи- - каже заменик руководиоца површинског
вост 220-236 тона, економичан „каминс“ копа РБМ за производњу Горан Репеђић и
мотор, али и све потребне услове за квали- подсећа да су квалитетно израђене и добро
тетан и одговоран рад оператера, почев од одржаване рударске саобраћајнице први
опремљености до комфора кабине.
и најважнији услов за квалитетно одржаС. Вукашиновић вање и дуг радни век тешких возила. - У

овом периоду добра припрема саобраћајница је приоритет, а пошто нам је помоћна механизација већ била ангажована,
појачање у виду нових утоваривача је
више него драгоцено, будући да су стигли
у прави час.
Према информацијама које смо добили
од помоћника руководиоца површинског копа за електромашинско одржавање
Братислава Благојевића и заменика руководиоца Службе маркетинга у РБМ-у
Николе Науновића CAT 950 GC је утоваривач на точковима, дизајниран посебно за
обављање свих послова на радилиштима,
од руковања материјалом и утовара камиона до опште конструкције и гомилање залиха. Ова машина је наменска, направљена
са перформансама за висиокоефективан
рад у комбинацији са ниским оперативним
трошковима. Има радну тежину нешто
преко 19 тона и кашику опште намене од
3,1 кубног метра.
И утоваривачи ЛГ 855 Н, са предњом лопатом имају одличне карактеристике. То је
самоходни утоваривач са „каминс“ мотором снаге 162кW и капацитетом подизања
од пет тона. Његова нето тежина је 18 тона.
Висина истовара је шест метара, запремина кашике три кубна метра, а брзина коју
може да развије је 39 километара на сат.
Врло сличан утоваривач са предњом лопатом, самоходни ЛГ863НС има снагу мотора
178 кW, а његова максимална брзина је 38
километара на сат.
С. Вукашиновић

Рудник бакра Мајданпек појачава афлоту помоћне механизације

Још једна „дуга рука“ за ефикасније одводњавање
马矿加强辅助机械车组

高效排水的又一“大长手”
Нов хидраулични багер биће драгоцен за одржавање корита реке Пек, чишћење таложника, водосабирника и канала

РБМ. – Половином октобра у Рудник
бакра Мајданпек стигла је још једна
моћна машина која ће омогућити да се
бројни послови у области одводњавања

на површинском
копу
обављају
ефикасније.То је
нова „дуга рука“,
хидраулични багер гусеничар.
-Реч је о машини
одличних
перформанси,
па
верујемо да ће
успешно
моћи
да одговори све
обимнијем
послу на бројним
радилиштима
рудника - кратко је најновије
појачање прокоментарисао помоћник
руководиоца Површинског копа за одржавање Братислав Благојевић. Заме-

ник руководиоца површинског копа за
производњу Горан Репеђић каже да је
предвиђено да нова „дуга рука“ помаже у пословима одводњавања. – Нов
багер ће нам добро доћи приликом
чишћења таложника реке Пек, али и
свих водосабирника и канала, посебно у периоду када је на површинском
копу акценат стављен на припрему
рударских саобраћајница и комплетне инфраструктуре за предстојећи
зимски период и рад у отежаним условима.
Према подацима произвођача, хидраулични багер ПЦ240 НЛЦ-11 је брз,
моћан и прецизан. Са радном тежином
од преко 25 тона, запремином кашике
нешто већом од пола кубног метра и
снагом мотора од 141 KW, односно, 189
KС при 2.000 обртаја у минути, ова ма-

шина има и изузетне радне способности и перформансе од значаја за заштиту животне средине. Kаталошки подаци
говоре и да има високу ефикасност,
омогућава повећану продуктивност,
има уграђену свестраност и врхунску
продуктивност, побољшано управљање
мотором, побољшану хидрауличну
ефикасност и интегрисану контролу
прикључака.
Висок квалитет самог багера, изузетно погодни услови за рад оператера,
почев од удобности до опремљености
која олакшава управљање, допринеће да
снажан и еколошки прихватљив багер
на површинском копу Рудника бакра
Мајданпек има добро место за демонстрацију својих могућности.
С. Вукашиновић

Колектив

RBM РБМ
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Октобра у знаку радова на тракастим транспортерима

Фаза I спремна за рад у
зимским условима
十月完成了带式输送机工程

冬季作业准备工作第一阶段已完成

У Руднику бакра Мајданпек на улазима постављене нове
„паметне“ рампе

„Покривени“ сви улази у
рудник
马矿各入口处设置新“智能”道闸

矿山的所有入口均被“覆盖”

На тракастом транспортеру 04 дужине 1,7 километара замењено 255 метара
оштећене траке. - Транспортер 06 померен зарад веће стабилности у одлагању
Електронске рампе постављене су код Филтраже, на Партизанском путу
јаловине, пошто је планом предвиђен дневни учинак „тежак“ 80 хиљада тона
према флотацији и код магацина експлозива. - Захваљујући постављеним
камерама оне уредно евидентирају сваки пролазак возила, његову боју и
регистарску ознаку

РБМ. – Након радова на тракастим транспортерима 2506 на одлагалишту „Ујевац“ и Т04, који
повезује дробилану и Б станицу, Фаза I спремније улази у период неповољнијих временских
прилика. Њено функционисање у пуном капацитету има изузетан значај за остварење високо зацртаних планских задатака у производњи,
што само наглашава значај обављеног посла.
Припремајући ово важно постројење за
рад у зимским условима, запослени у одржавању Фазе I ове године имали су сложенији посао, јер је уз померање тракастог транспортера
2506, што је мање-више већ постало рутински
посао, требало заменити и 255 метара траке 04.
То је већ био врло захтеван задатак, имајући у
виду њен положај и саму конструкцију погона.
-Тракасти транспортер 04 дужине 1.700
метара, од дробилане до Б станице, ослоњен
је на конструкцију која има велики нагиб, а
неких 800 метара пролази кроз тунел - каже
технички руководилац Транспортног система 1
Милош Поповић.
Посао је добро организован тако што су
ангажоване две екипе, једна са одржавања Фазе
I и друга са одржавања самих трака - екипа вулканизера.
-Током навлачења траке догодила се хаварија. Пукла је сајла којом смо повлачили
траку, па се цела смакла на дно тунела. Извлачење је трајало два дана, а у томее периоду
замењен је оштећени део траке 2504 у дужини
255 метара - објашњава Поповић.
Kомплетна ситуација и развој догађаја захтевали су појачано ангажовање свих запослених:- Добро организовани, у две групе, посао

смо ипак успешно завршили. Оно што се од
нас очекивало обавили смо у најкраћем року
- рекао нам је Живорад Филиповић, који је са
екипом вулканизера био на овом изазовном
задатку.
Читав посао потрајао је 10 дана. Људи су
се својски ангажовали, имали пуну подршку
претпостављених, а посебно је важно и то да

није било поIреда на раду. Овај застој искоришћен је и за померање траке Т06, али и за
замену дотрајалих 10 поља.
-Померање траке Т06 обезбедиће нам
стабилност у одлагању јаловине и омогућити да се избегне стално померање одлагача,
што је од изузетног значаја када се зна да је
на Фази 1 планирани дневни учинак од 80
хиљада тона - констатује заменик руководиоца
огранка РБМ Небојша Стојановић.
С. Вукашиновић

РБМ. – Будући да су се стекли потребни услови за постављање нових „паметних“ рампи на
још три улаза у круг Рудника бакра Мајданпек,
од октобра су сви они „покривени“ уређајима
који омогућавају и побољшан надзор. Нове
рампе постављене су код Филтраже, на сервису Kовеј, на Партизанском путу према флотацији и према магацину експлозива. Kрајем
прошле године постављене су код Новог сервиса, на главном улазу, код Оперативе и на
"Северном ревиру".
-Поучени добрим искуством са првим
инсталираним електронским рампама, а на
основу сагледане потребе да се на исти начин обезбеде и друге капије, определили смо
се да уредимо и преостала три улаза у круг
рудника - каже Игор Младеновић, заменик
руководиоца Службе безбедности на раду
и заштите животне средине у РБМ-у:- Опет
се наша грађевинска служба побринула за
припрему терена и потребне грађевинске
радове за њихово постављање. Обезбедили
смо и друге неопходне услове за њихов несметани рад.
Подсетимо, прве аутоматске капије у
РБМ-у имају одговарајућу захтевану ширину
од шест до девет метара и производи их лидер
у тој области. Поред сваке рампе налазе се и
две АНПР или ЛПР камере које препознају
регистарску ознаку и боју возила.
Искуство говори да се више погодности
добија монтажом оваквих рампи и камера,
почев од тога да се олакшава рад портира, јер

пролаз возилу омогућавају подизањем
рампе тастерима у
портирници
или
даљинским управљачем, уместо ручно,
како су до сада отварали капију. Поред тога, снимач у
кућици портира бележи видео записом
свако возило које
прође, а претрага је
могућа по времену
или по регистрационој ознаци. До сада
су портири имали
обавезу да уписују
регистацију возила. Овом опремом
омогућена је лака и
тачна контрола евиденције улазака, а како су
све портирнице опремљене и за пренос података који се односи на контролу свих улазака и излазака запослених (wi-fi), податке
са сваке камере могуће је прегледати и преко
мреже, из дирекције у Мајданпеку, Бору или
где већ. Није неважно и то што је могуће да
се програмира ткзв.“бела листа” са бројевима
регaистације возила која могу без провере да
уђу или изађу, када их камера препозна, да се
рампа сама отвара или пак “црна листа” која
омогућава обавештавање да се појавило возило никако не сме да уђе или изађе, односно, да
је потребно некога обавестити да се појавило.
На „руци“ рампе постављене су налепнице
које поред постављеног лед осветљења упозоравају возаче на постојање препреке.
-Нове електронске рампе су у великој
мери олакшале рад нашим портирима који
сада имају неупоредиво већи обим послова
него раније, јер је већа фреквенција возила
од којих свако треба, најпре, прегледати,
па отворити капију да уђе или изађе. Осим
тога, мање је и задржавање возила, омогућен им је бржи пролаз, а евиденција је
комплетна и садржи све неопходне податке - потврђује и Далибор Грујић, командир
В вода у „Инекс плусу“ Београд, служби којој
је поверено обезбеђење имовине у Kомпанији
SZC, па тако и РБМ-у.
С. Вукашиновић

У току радови на згради дирекције Рудника бакра Мајданпек

Санација равног крова
马矿办公楼正在建设中

平顶维修
РБМ. – Половином октобра на згради дирекције Рудника бакра Мајданпек почела
је санација равног крова. У питању су, како
смо сазналли, неопходни радови будући да
део крова изнад другог спрата није саниран
од изградње објекта, због чега су се појавили знаци прокишњавања.
-Неопходно је да се обави замена
и постављање заштитног слоја, хидро-

изолације и олука. Радови се одвијају
предвиђеном динамиком и требало би да
у најскорије време буду завршени - наводи Александар Божић из Грађевинске
службе РБМ-а, додајући да се од извођача
очекује да комплетан посао обави у што
краћем року и пре него што се временске
прилике у складу са календаром погоршају.

Санација равног крова се, иначе, изводи због застарелих технологија уградње,
дотрајалих кровних система, због механичких оштећења хидроизолационих подлога,
непримерених активности на крововима,
као што су уградња сателитских, радио и
телевизијских антена.
С. В.

РББ RBB
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,,Велики Kривељ” остварује задате циљеве и поред техничких кварова и кишног времена

Успех се мери тонама бакра

哪怕技术故障，风雨交加，VK矿仍超额完成既定目标

以吨为标准来衡量成功

На ,,велика врата“ улази ,,Liebeherr” са капацитетом кашике од 18 кубика, први багер те врсте на копу. – Склапају се још два велика камиона носивости
240 тона. – До 24. октобра остварено 96 процената месечног плана

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Kишна јесен задала
је проблеме, али није покварила позитивне резултате производње. На површинском копу ,,Велики Kривељ” је до 24.
октобра, када смо их посетили, месечни
план био остварен 96 процената па постоји реална могућност да резултати и
овог месеца имају стопроцентну реализацију, похвалило се руководство.
- Задати циљ за октобар је четири милиона тона ископина, односно
3.041.667 тона јаловине и 958.333 тоне
руде са средњим садржајем бакра у руди
0,305. Због техничког квара мањак на јаловини је недељу дана пре истека месеца
100 хиљада тона, али и поред тога имамо

реалне шансе да
до краја октобра
остваримо и план
у раскривању –
рекао је управник
површинског копа
,,Велики Kривељ”
Дејан Митић.
- Да су неки
кварови и поред
редовног
одржавања непредвидиви
безброј
пута смо се уверили - каже Митић и појашњава
- Имали смо квар редуктора на бустеру
3 транспортног система. Очекујемо да
нови стигне из Америке и да нормализујемо производњу, јер сада радимо
са једним бустером мање. Због тога у
стари борски коп не смемо да пребацимо више од 35.000 тона јаловине дневно.
Након отклањања овог квара надам се
да ћемо се вратити на капацитет преко
45.000 тона дневно. Лоше време успорило је транспорт јаловине на планире,
тако да је овај квар дошао у најгорем
тренутку.
Сваког месеца циљеви се повећавају,
па се наредне године очекује да ће количина ископина достићи 5 милиона тона.

Са већ постојећих етажа гледа се у будућност. На северном делу копа раде два багера, раскривка иде по плану и припремају
се нове етаже. Због све већег броја нових
машина компанија стално запошљава и
даје прилику младим рударима да се усавршавају. Након отварања нове флотације
и новог система дробљења процене су
да ће површински коп ,,Велики Kривељ”
имати више од 800 запослених.
- Имамо пуно лепих вести које нас
сваки дан мотивишу. Просечни садржај
руде на свим етажама је од 0,33 до 0,35
процената и нема места изненађењима
у остваривању годишњег плана. За нас
свака тона више од месечног плана је
велики успех, у октобру бићемо у плусу
16 тона бакра у руди - додао је наш саговорник.
Kривељски рудари имају још разлога за славље. Флота се стално увећава,
поред 28 великих камиона, полако пристижу делови за још два велика камиона
,,Терекс” која ће се склапати у радионици
површинског копа. У новембру на ,,велика врата“ улази багер ,,Liebeherr” са капацитетом кашике од 18 кубика. Ово је
први багер те врсте чија велика носивост
и продуктивност одговара размерама
највећег површинког копа у компанији.
Из службе за експропријацију саопштавају да је откуп земљишта све

успешнији и планска израда нових одлагалишта је реална.
-На копу се полако спремамо за
зиму. Спроведене су обуке за безбедан

Дејан Митић
рад у зимским условима и условима
смањене видљивости због магле. Kоп је
опремљен неопходном сигнализацијом
како би саобраћај био безбедан а услови
за рад идеални у свим временским приликама – кажу надлежни из Сектора за
безбедност и здравље на раду.
Повећан је надзор руководиоца у
спровођењу мера за сузбијање вируса
COVID 19. Појачане су провере у ноћним
сменама. Најдрагоценији ресурс површинског копа су запослени који се придржавају свих мера заштите на раду, чувају
себе и своје колеге и нису поклекли пред
изазовима које пандемија носи.
Д. Лилић Петровић

Похвале младом тиму диспечарског центра ветар су у леђа

Они су очи и уши кривељског копа
表彰激励着调度中心的年轻团队

他们是VK矿的眼睛和耳朵

Остварење плана производње у највећој фабрици на отвореном заслуга је и тима диспечерског центра. –У три смене, 24 сата дневно не промакне им ни
једна информација

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Магловито јутро
на површинском копу ,,Велики Kривељ.” Окружени мониторима и великим екранима своју смену започињу
радници диспечерског центра. Већ су
пожелели добро јутро путем радио станице руководиоцима на терену и стоје
им на располагању за решавање сваког проблема. Скоцентрисани на мапе
и координате прате снимке камера и
шале се да су велике очи и уши копа.
Kрај октобра је и полако се сумирају резултати остварене производње.
Похвале на рад диспечарског центра на
површинском копу ,,Велики Kривељ”
стижу са свих страна.
-Диспечарски центар ради од јула
ове године, 24 часа дневно и још увек

је у фази усавршавања. Одавде се прати процес производње. Прецизно се
мери време транспорта, застоји у производњи, потрошња горива, ефективно време рада радника и машина
и евидентирају се све битне информације. Похвалио бих све младе људе
запослене у диспечерском центру, веома су одговорни и сналажљиви- рекао нам је управник површинског копа
,,Велики Kривељ” Дејан Митић.
Kако се производња повећава, потребе за што бољом координацијом и
комуникацијом биће све веће, а улога
диспечерског центра у савременом рударењу постаће незаменљива.
Дејан Митић оптимистично гледа у будућност: - Планира се проширење намене овог центра. На пример
неке машине попут бушилица имаће
могућност компјутерског задавања
параметара за руду и јаловину, као и
путању кретања задату директно из
диспечарског центра.
Благовремене информације због
редовног сервиса и одржавања опреме
су од великог значаја за економичност
производње. Заједнички циљ је да се
избегну сви непланирани трошкови

и кварови. Техничке и механичке карактеристике машина аутоматски су
повезане са диспечарским центром.
Дијагностика сваке машине и возила
биће доступна у сваком тренутку што
је од великог значаја за редовно сервисирање.
Јована Танасијевић од фебруара
ради у Serbia Zijin Copper. Сваку тачку
на копу зна као свој џеп. Задовољна је
својим послом, каже да је веома узбудљив. Иако се на почетку није чинило
тако, осам сати јој пролети као трен.
-Kинеске колеге сваког дана унапређују компјутерске програме и
одлично сарађујемо. Тренутно нам
је омогућена и дигитална комуникација преко ГПС система са возачима
и руковаоцима машина. Све наше поруке се директно очитавају на њиховом дисплеју тако да су неспоразуми
много мањи а пренос информација
много бржи. Видео-надзор и ГПС систем омогаћавају да се растерете уска
грла у производњи. Kамиони, остале
машине и радници се преусмеравају
на место где су у том тренутку најпотребнији - рекла је Јована Танасијевић.

Јована Танасијевић
-Радује нас кад се време застоја
у производњи скраћује због размене информација које нама не смеју
да промакну ни у једном тренутку.
Захвалан сам на прилици која ми је
пружена, знање стечено у пракси је
непроценљиво - додаје Јованин колега Владимир Николовски, који као
студент мастер студија Техничког факултета обавља стручну праксу у компанији.
Остварење планова производње
биће и реална заслуга младог тима
диспечерског центра. Речи хвале само
су ветар у леђа да се труде и усавршавају се у корак са новим технологијама.
Д. Лилић Петровић

Колектив

TIR ТИР
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Захваљујући новом систему за сакупљање и одсумпоравање димних гасова

Kвалитет ваздуха у Бору од августа знатно бољи
得益于新的烟气收集和脱硫系统

自八月起波尔空气质量显著改善

Од када је Zijin преузео руковођење, у побољшање стања животне средине и екологије је уместо 70 милиона америчких долара, колико је било договорено
споразумом о стратешкој сарадњи, уложено укупно 142 милиона долара. - Kако бисмо осигурали стабилност целог металуршког система, морамо што пре
да заменимо стару опрему и цевововоде и то је наша одговорност, каже Qiu Weijun
SZC. – Откад је крајем јула почео да ради
нов систем за одсумпоравање, који сакупља димне гасове са одељења конвертора
и код флеш-пећи, али и отпадне гасове из
Фабрике сумпорне киселине, показатељи
емисије сумпор-диоксида далеко су испод
толерисаних 100 микрограма по кубном
метру ваздуха. Упоредни подаци са главних мерних места у граду, пре и после
улагања у ново постројење, показују да је
квалитет ваздуха знатно побољшан након
пуштања у рад система за сакупљање и одсумпоравање димних гасова.
У Брезонику је, тако, од јануара до јула,
односно пре него што је прорадио нов систем одсумпоравања, просечна часовна
емисија димних гасова била 27,65 микрограма по кубном метру ваздуха, а сада је
23,7 микрограма, што је 14,3 одсто мање. У
градском парку емисија сумпор-диоксида
је са 49,57 микрограма по метру кубном
ваздуха смањена за 45 одсто и сведена у августу на 27,24 микрограма, а код Института су просечне сатне вредности опале 11,5
Постројење за одсумпоравање
процената.
- Захваљујући новом систему за сапроизводњу, просечна концентрација
купљање и одсумпоравање димних гасова, који је 25. јула пуштен у пробну сумпор-диоксида је у августу знатно

нижа од оне која је евидентирана од јануара до јула. Kако бисмо осигурали стабилност целог металуршког система, морамо
што пре да заменимо стару опрему и цевововоде и то је наша одговорност. Након што завршимо и у употребу пустимо
три нова конвертора и две анодне пећи,
проблем емисије димних гасова из топионице биће потпуно решен - каже заменик
генералног директора Serbia Zijin Copper
за безбедност и заштиту животне средине
Qiu Weijun.
Kапацитет постројења за прераду димних процесних и отпадних гасова је 700.000
Nm3/h (нормалних кубних метара на сат),
садржај сумпор-диоксида је након обраде
мањи од 100 микрограма по нормалном
кубном метру, а садржај честица је испод
пет микрограма по нормалном кубном метру.
Након одсумпоравања, велика количина фине прашине и суспензије од сумпора увлачи се у димни гас, који се мокрим
електростатичким филтером дубински
уклања, а уклоњене капљице враћају се
у систем одсумпоравања. Отпадни гас се
испушта у складу са стандардом емисије
отпадних гасова. Технологија одсумпо-

Qiu Weijun
равања и уклањања прашине има високу
ефикасност, потврђену технологију, водећу
светску опрему, па је пројекат од изузетног
значаја за заштиту животне средине.
-Од када је Zijin преузео руковођење,
у побољшање стања животне средине и
екологије је уместо 70 милиона евра, колико је било договорено споразумом о
стратешкој сарадњи, уложено укупно 142
милиона евра – закључује Qiu Weijun.
Г. Тончев Василић

Министарка заштите животне средине у посети Бору и компанији Serbia Zijin Copper

„Постројење за одсумпоравање је резултат тесне
сарадње Министарства и Zijina“
环保部长到访波尔和塞紫铜

“环集烟气脱硫系统是国家部委与紫金密切合作的成果”

Ирена Вујовић: Kвалитет ваздуха у Бору је вишедеценијски проблем, али Министарство и Zijin од почетка раде заједно како би аерозагађење било потпуно
елиминисано. Велики корак ка том заједничком циљу јесте постројење за сакупљање и одсумпоравање димних гасова које је кинеска компанија изградила.
-У систем одсумпоравања инвестирано 30 милиона евра, изјавио генерални директор Jian Ximing

SZC. – Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић разгледала је (3. септембра) ново постројење за одсумпоравање, које је у оквиру Фабрике сумпорне
киселине изградила Serbia Zijin Copper, и
поручила да је реализацијом ове и осталих инвестиција у области екологије аерозагађење у Бору знатно мање.
-Kвалитет ваздуха у Бору је вишедеценијски проблем, али министарство и
Zijin од почетка раде заједно како би аерозагађење било потпуно елиминисано.
Велики корак ка том заједничком циљу
јесте постројење за сакупљање и одсумпоравање димних гасова које је кинеска компанија изградила. Захваљујући
овом постројењу квалитет ваздуха у
Бору је побољшан, а томе у прилог говоре и упоредни подаци са мерних станица из августа прошле и августа ове

године. Трудићемо се да заједно решимо
све проблеме у што краћем року, а треба
реализовати још много пројеката. Сигурно је да ће се до тада догађати кризне
ситуације, са прекорачењима емисије
од сат или два, али не треба заборавити
ни чињеницу да је 2011. ваздух у Бору
био прекомерно загађен чак 160 дана –
рекла је Ирена Вујовић.
Генерални директор Serbia Zijin
Copper Jian Ximing је, рекавши да компанија послује у складу са концептом
„бистре воде и зелене планине важније су
од сребра и злата“, истакао напоран рад
у области екологије и заштите животне
средине и у топионици и у рудницима.
- Познато је да је претходни РТБ
пословао са старом опремом и да смо
због тога наследили бројне историјске
проблеме. Од када је Zijin преузео руковођење, у побољшање стања животне
средине и екологије уложено је укупно
142 милиона евра, што је 70 милиона
евра више од суме договорене споразумом о стратешкој сарадњи. Само у
систем одсумпоравања инвестирано
је 30 милиона евра – казао је генерални
директор и подвукао да ће се улагања у
области заштите животне средине и екологије наставити.
- Након што до краја ове године изградимо нове конверотре и анодне пећи

и до фебруара 2022. године их пустимо здравио је напоре Владе Србије у области
у рад, проблем емисије димних гасова заштите животне средине и истакао да и
биће трајно решен, а прекорачења граничних вредности неће бити ни минут. кинеска власт има истоветну политику.
Оценио је притом да очување животне
средине истовремено значи очување производне снаге једне државе.
Градоначелник Бора Александар Миликић истакао је да је захваљујући Zijinu
Бор постао велико градилиште, да запослени имају просечне плате око 100 хиљада динара и да је градски буџет скоро дваИрена Вујовић
пут већи него 2018. године.
-Омогућите новинарима да чешће
У току је и збрињавање отпадних вода у
Јами, Мајданпеку и Топионици, а ту је долазе овде као би Србија могла да види
и језеро Робуле. Такође, самоиниција- велико градилиште у Бору. Мислим да
тивно смо Министарству предложили
да изградимо аутоматизовани систем за људи нису свесни шта се све овде ради
праћење квалитета воде у Мајданпеку, и гради, а сматрам да то треба да се зна.
за реку Пек, као и у Kривељу, за истоСтвари се мењају на боље и не може све
имену реку. Све су то показатељи да
компанија вредно и одговорно ради у преко ноћи, па верујем да ће до августа
области заштите животне средине. Због следеће године Бор постати град у којем
тога ћу своје излагање завршити кинеском изреком „Време ће показати све“ ће екологија имати примат – казао је
Миликић.
– рекао је Jian Ximing.
Саветник за економију и трговину
у амбасади Kине у Београду Liu Kai поГ. Тончев Василић

ТИР TIR
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Колектив

ТИР последњих месеци у знаку тешкоћа са дотрајалим агрегатима

Граде се нова постројења
设备磨损是TIR近月来的难题

在建新变电站

У конверторској хали постављена су два конвертора, а иза њих делови конструкција за котлове, електрофилтере и две анодне пећи, као и постоље ливне
машине за аноде. У току и изградња врећастог филтера и расхладног торња за анодну рафинацију. - У новој фабрици сумпорне киселине постављени су сушни
торањ, међуапсорбер и финални апсорбер и већ се зидају киселоотпорном опеком. У новој електролизи постављене процесне пумпе и кранске стазе са два
крана, а ради се и припрема за убацивање електролитичких каца, каже Иван Најденов
су два конвертора, а иза њих делови конструкција за котлове, електрофилтере и две анодне пећи, као
и постоље ливне машине за аноде.
У овој хали је постављена и кранска стаза са краном носивости 80
тона. У току је изградња врећастог
филтера и расхладног торња за анодну рафинацију. У новој фабрици
сумпорне киселине постављени су
сушни торањ, међуапсорбер и финални апсорбер и већ зидају киселоотпорном опеком. Ту се ради и на
монтажи мокрог електрофилтера
и контактног котла. Истовремено,
у новој електролизи су постављене

ТИР. – Током октобра, као и претходних месеци производња у ТИР-у
била је у знаку учесталих проблема са
агрегатима. Продукцију, која је знатно испод планских захтева, обележиле су и одређене активности на плану
одржавања опреме, али и ремонт до
којег је дошло крајем октобра иако су
најаве биле да ће уследити почетком
новембра. Kако су поменути проблеми имали негативан одраз на остварење планова и заштиту животне
средине, приступило се ремонту који
треба да допринесе побољшању еколошких решења и стварању услова за
стабилнију и већу производњу у наредном периоду.
За 21 дан октобра у Топионицу
је допремљено укупно 28.535 тона
концентрата, односно 64 одсто планиране количине. Из Мајданпека је
стигло 7.297 тона, из „Великог Kривеља“ и „Церова“ 11.595 тона, 7.884
тоне из борске флотације, а из увоза
1.760 тона. Притом, пријем сопственог концентрата био је испод плана у
свим рудницима и кретао се од 51%
за концентрат из Мајданпека, 67 одсто из „Великог Kривеља“ и „Церова“
и 98 процената за борски концентрат.
Такође, у овом периоду у Топионици
је прерађено 20.491 тона концентрата,
сопственог и куповног и 574 тоне бакарног скрапа. Произведено је 3.876
тона анодног бакра, док је у Фабрици
сумпорне киселине производња била
14.807 тона монохидрата. У Електролизи је произведено 2.849 тона катодног бакра, а у Фабрици племенитих
метала 88 килограма злата.
И у овом периоду било је застоја
у Топионици углавном проузрокованих стањем опреме тако да су били
везани за санацију парног котла,
електрофилтера и компресора. Последица застоја је и ниска располо-

живост опреме за прераду која је износила 72,4 одсто. Мању производњу
топионице испратио је и пробој норматива - електричне енергије и кисеоника.
У погону „Транспорт“ се током октобра радило добро. У старој Енергани, која топлотном енергијом снабдева Топионицу (грејање после застоја),
Електролизу (грејање електролита) и
Фабрику племенитих метала, санацијом котлова се обезбеђује стабилност у допремању топлотном енергијом погона ТИР-а у предстојећем
зимском периоду. Уз помоћ запослених из Огранка ЕМО на котлу 5 ремонтована је хранилица угља, млин
за угаљ, као и одшљакивач котла са
шутом за пепео, док су на котлу 7 ремонтована три пужна транспортера.
Паралелно са радом постојеће то-

пионице одвија се и изградња нових
постројења, хала и постављају нова
опрема и уређаји. - У конверторској
хали нове топионице постављена

метала, енергане и неутрализације
отпадних вода.
-У железничком делу погона
Транспорт у току су радови на санацији трећег колосека од железничке
ваге (блока 1) према теретној станици Бор у дужини од 670 метара и на
изградњи нове електронске ваге на
том колосеку. Санацијом овог колосека железнички вагони ће моћи
да се потискују у том правцу и да
се исти врате маневром на колосек
број 1 који сада служи за отпрему у

процесне пумпе и кранске стазе са тертену станицу Бор - вели Најденов.
два крана, а ради се и припрема за Он додаје да је менаџмент Kомпаније
убацивање електролитичких каца размотрио идеју да се у наредном пеоткрива детаље руководилац Центра
риоду санирају железнички колосеци
број 9 и број 10 у дужини 1.200 метара, који су ранијих година прешли
у власништво државне железнице и
притом се 20 година не користе, пошто су у изузетно лошем стању. То је
важно, јер би се оспособљавањем тих
колосека добио трећи директан излаз
у теретну станицу Бор.
Једно од обележја рада је и то што
се из Сектора за безбедну производњу
стално реализују обуке менаџмента
ТИР-а, али и запослених везане за
безбедан рад. Упоредо, запослени се
стално подсећају на правила и мере
за спречавање ширења корона вируса
и епидемије COVID-19 како се то не
за праћење и координацију произ- би негативно одразило на пословање
водње у ТИР-у Иван Најденов.
Kомпаније.
У току су грађевински радови за
изградњу нове фабрике племенитих
С. Вукашиновић
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Ремонт у Топионици и Фабрици сумпорне киселине

Циљ - еколошка побољшања
冶炼厂和硫酸厂正在检修

目标——改善生态环境

Санација оштећења на котлу отпадне топлоте, електростатичком филтеру и просејавање катализатора у Фабрици сумпорне киселине најважнији задаци,
а циљ је да се постигну еколошки прихватљивија решења и да се обезбеди стабилност и континуитет производње

Ремонт котла у топионици
ТИР. – Ремонт у Топионици и Фабрици сумпорне киселине почео је
22. октобра нешто после поноћи заустављањем уноса осушене шарже у
флеш-пећ, а са циљем да се за седам
дана, колико је било планирано да
траје, обави низ послова од значаја за
добар рад и функционисање парног
котла и електростатичког филтера, те
просејавање катализатора у Фабрици
сумпорне киселине. Те ремонтне активности требало би да резултују одређеним еколошким побољшањима,
али и обезбеде континуитет и стабилност у производњи до пуштања у рад
нове топионице, фабрике сумпорне киселине и електролизе, што се очекује с
пролећа наредне године.
Радови на котлу отпадне топлоте
и електростатичком филтеру, укључујући и замену појединих делова на
оба агрегата у Топионици и добро
просејавање катализатора у Фабрици
сумпорне киселине најважније су ак-

тивности у овом ремонту, првенствено
како не би долазило до цурења гасова
из појединих агрегата, потврдио нам
је Иван Најденов, руководилац Центра за праћење и координацију производње у ТИР-у.
- Реализацијом планираних задатака директно се утиче на екологију,
смањује загађење и спречава могућност избијања гасова, нарочито на
филтеру који је пун оштећења. Екипе
раде на чишћењу изолације, пескарењу, варењу и затварању отвора на

Просејавање катализатора у ФСК

филтеру, на плашту и у његовој унутрашњости, јер су те рупе на њему
доприносиле избијању гасова у атмосферу. Интервенише се и на целокупном електродном систему, пошто
од њега зависи функционисање гасовода који је од значаја за повлачење
гасова према Фабрици сумпорне киселине. Са друге стране ту је и ништа
мањи економски аспект ових послова
и значај који агрегати имају за остварење планиране производње, стабилнији рад Топионице и Фабрике сумпорне киселине и већу производњу
анодног и катодног бакра, племенитих метала и сумпорне киселине.
Овај ремонт стицајем околности
укључује нешто мањи број извршилаца
него што је уобичајено. Објашњење би
могло да буде у чињеници да је у питању ремонт мањег обима, али свакако
има утицаја и то што се због епидемије
COVID-19 и других околност не мали
број запослених налази на боловању.
-Ремонт иде својим током, људи
добро раде, а на одређени начин
укључени су радници из свих фабрика ТИР-а, уз пуни ангажман запослених у Огранку ЕМО, док су као
испомоћ на варењу филтера и котла
ангажовани радници других фирми,
такозваних „трећих лица“ - објашњава Влада Илић, који је у овом ремонту
задужен за електромашинске радове.
Додаје да је седам дана рок да се он
заврши и да сви ангажовани радници
дају све од себе да то тако и буде. Ради
се по 12 сати, а циљ је да се кроз ремонт поменути агрегати санирају, среде и оспособе за прераду у што већем
проценту, да буду функционални и уз
поштовање процедура технолошког
процеса некако „прегурају“ зиму, па
са стабилном производњом дочека
почетак рада нових постројења. - У
Фабрици сумпорне киселине, на про-

сејавању катализатора који се налази
у контактном котлу и то у прве три
етаже (где се у одређеном односу мешају стари и нови катализатор), ангажовани су само наши људи, из погона
Сумпорне, Топионице и Електролизе.
Тамо су упућени, јер већу количину
масе треба избацити из етаже, па вратити након просејавања.
Kада су радови већ одмакли, почетком последње седмице октобра,
Иван Најденов је приметио да се послови одвијају са одређеним, додуше,
минималним закашњењем, јер је кроз
ремонт отворен велики број позиција:
- Овај посао зна и може да се одужи
будући да се ремонтним радовима

Замена грејача на парном сушачу
увек отварају и неки други, нови послови. План је да се поправи све оно
што може да допринесе бољим еколошким решењима и показатељима.
Чинимо, међутим, све да се ремонт
оконча у предвиђеном року и да уз
бољу екологију, са што ређом појавом
избијања гасова, омогући континуитет у раду, боље временско искоришћење и бољу производњу анодног
и катодног бакра.
С. Вукашиновић

Топионица у ремонту, а мерна места у граду детектовала загађење ваздуха

Градска топлана има озбиљан утицај на
квалитет ваздуха
冶炼厂停产检修，市内监测点却检测到了空气污染

城市供热厂对空气质量影响严重
SZC. – Иако су сва металуршка постројења обуставила рад 25. октобра, нека због ремонта, а нека
због најављеног рушења старог топионичког димњака, на мерном месту “Градски парк” у центру Бора
тога дана забележена је дневна просечна вредност емисије сумпор-диоксида од 67,98 микрограма по кубном метру ваздуха. И то по ведром
времену, уз нормалан ваздушни
пристисак.
Детектоване вредности концентрације SO2 у ваздуху недвосмис-

лено указују на то да је компанија
Serbia Zijin Copper само један од
емитера, те да и рад градске топлане има озбиљан утицај на квалитет
ваздуха у Бору. На основу података
са мерних станица може се закључити да је учешће овог емитера, у
оквиру дозвољене дневне граничне
вредности концентрације SO2 у ваздуху која износи 125 микрограма
по метру кубном ваздуха, чак 54,38
одсто.
Г. Тончев Василић

Локална самоуправа 市政当局

Понедељак 1. новембар 2021. Број 2334/35, страна 20

Колектив

Обележен Трећи октобар, Дан града и 77 година од ослобођења у Другом светском рату

„Бор постаје индустријски центар Србије“
十月三日是城市日和二战解放77周年纪念日

“波尔成为塞尔维亚工业中心”

Трг ослобођења
БОР. – Овде није лако живети, и зато смо
ми успели у томе! Kао град који је израстао на бакру, Бор је од свог рођења до данас остао град шанси и изазова. Свако у
њему живи за нешто како би преживео
све остало.
Трећи октобар, Дан града и 77 година
од ослобођења у Другом светском рату,
Бор и његове установе културе обележили су ове године богатим програмом,
садржајно прилагођеним свим генерацијама. На тргу ослобођења, на споменик жртвама фашистичког окупатора
положени су венци и цвеће. Уприличен
је пријем за делегацију из Kриве Паланке, македонског града побратима. У сали
музичке школе „Миодраг Васиљевић“
одржана је свечана академија.
Градоначелник Бора Александар
Миликић честитао је Дан града и захва-

лио свима који су дали допринос његовом напретку и развоју.
-Приоритет градског руководства
је да Боранима обезбеди боље услове за
живот, па је зато између два празника
највише пара потрошено за капиталне инвестиције. Ту посебно мислим на
развој водоводне инфраструктуре, јер
смо један водовод у Злоту већ завршили и наредне године чекају нас још два
у том селу. Уз помоћ компаније Serbia
Zijin Mining водовод се ради и у Метовници, која је пола века без воде, као и
у Бучју. Уређујемо путну инфраструктуру у селима и повезујемо их са градом. Бор постаје индустријски центар

Александар Миликић
стале проблеме, али и повољно утиче
на градску касу – рекао је Миликић.
„Борани с поносом већ деценијама
обележавају Трећи октобар, исказујући
на тај начин велико поштовање и захвалност прецима који су часно бранили
и служили домовини. У последњих неко-

рудник, „Чукару Пеки“, с којим ће Србија
постати други произвођач бакра у Европи, после Пољске, а њено учешће у производњи ове руде повећаће се са садашњих
пет на 18 одсто“, нагласила је у честитки грађанима Бора министарка рудар-

Лаптоп рачунари за ученике генерације
ства и енергетике Зорана Михајловић.
На свечаној академији Бобана Момчиловић Величковић постхумно је проглашена почасном грађанком Бора, плакете за афирмацију и изузетан допринос
додељене су Општој болници Бор, ВаДетаљ са свечане академије у сали Музичке школе
трогасно-спасилачкој јединици, компанији Serbia Zijin Mining, Драгану Пејићу
Србије, а један од разлога за то јесте и лико година заједно смо радили на спаса- и Синиши Владимировићу, а ученици
врло одговорно пословање Zijina. Та вању његовог Рударско-топионичарског генерације добили су на поклон лаптоп
компанија темељно и професионално басена, а данас са поносом могу да кажем рачунаре.
да ће добре вести наставити да долазе
развија рударство у Бору, решава заоу Бор, будући да ускоро отварамо нови
Г. Тончев Василић

Бор следеће године добија соларну електрану снаге 56 мегавата

На јаловишту соларни панели

明年波尔将拥有一座容量为 56 兆瓦的太阳能发电站

尾矿库安装了太阳能板

Соларна електрана биће изграђена на земљишту које је деградирано, нема употребну вредност и до сада је стајало неискоришћено, а реч је о локацији познатој под називом „Високи планири“ – одлагалиште јаловине са рудничких копова у Бору. - Уз примену највиших еколошких стандарда, ово подручје биће
претворено у соларни еколошки парк. - Имплементацијом пројекта вредног 40 милиона евра Бор и околина имаће значајан извор електричне енергије
добијене без емисије угљен-диоксида

Саша Савић, Миле Бугарин и Зоран Бутулија

БОР. –
Борски
Институт за рударство и металургију, „Netinvest“ из
Београда и швајцарска компанија
„S2P Electric“, која
је у власништву
SS&A Power Group,
потписали су (1.
октобра) уговор о
Пројекту развоја
и изградње соларне електране од 56

МW у Бору. Биће то прва соларна електрана толике снаге у Србији, а изградиће
се на простору угрожене еколошке зоне
рударског отпада. Уз примену највиших
еколошких стандарда, ово подручје биће
претворено у соларни еколошки парк.
Инвестиција вредна 40 милиона евра
обезбедиће радна места за домаће стручњаке који ће на пројекту радити заједно са
колегама из иностранства. Почетак радова
планиран је за 2022. годину. Имплементацијом овог пројекта Бор и околина имаће
значајан извор електричне енергије добијене без емисије угљен-диоксида.

Осим тога што ће добијена енергија
бити зелена, а ваздух чистији, соларна
електрана ће бити изграђена на земљишту
које је деградирано, нема употребну вредност и до сада је стајало неискоришћено.
Реч је о локацији познатој под називом
„Високи планири“ – одлагалиште јаловине
са рудничких копова у Бору. То је вештачки створено неплодно земљиште које је, захваљујући положају и изложености сунцу,
идеална подлога за постављање соларних
панела.
Припремила: Г. Тончев Василић

Колектив

市政当局 Локална самоуправа
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У Мајданпеку пригодно обележен 12. септембар, Дан општине

Година великих инвестиција
九月十二日是马伊丹佩克的市政日

重大投资的一年

На свечаној седници општинског парламента додељена традиционална септембарска признања. - Драган Поповић: На подручју општине се на иницијативу председника Србије гради 180 километара магистралних и регионалних путева, у Рудној Глави отворен је погон “Yумцо“ и запослено 80 жена, а преко
Kанцеларије за јавна улагања изграђена је нова топлана на дрвну сечку. - Почиње изградња пијаце, израда нове фасаде за “стару школу”, саниран је део
корита реке Пек, а доста се радило и на домовима културе у Влаолу, на Мирочу и у Рудној Глави, додао је председник општине
МАЈДАНПЕK. – Свечаном седницом
општинског парламента, 12. септембра,
обележен је Дан Општине Мајданпек. У
присуству бројних гостију, међу којима
и делегација братске општине Челинац у
Републици Српској, сумирани су резултати између два празника, а додељене су
и награде појединцима који су постигнутим резултатима дали значајан лични
допринос.
На почетку овог свечаног скупа гостима, одборницима и званичницима
добродошлицу је пожелео председник
СО Мајданпек Никола Науновић, подсетивши да се 12. септембар обележава
као дан сећања на жртве НОР-а и хероје
који су поставили темеље слободе на
којој се општина развија: - Слобода је
повезана са одговорношћу, тако да је
стална обавеза свих нас да радимо на
интензивнијем развоју града у складу
са потребама и захтевима модерног
друштва - истакао је Науновић.
О резултатима између два празника
говорио је први човек Општине Драган
Поповић. На самом почетку посебно је
захвалио председнику Републике Србије
Александру Вучићу што је за три месеца, у три наврата, посетио ову општину и
на чију иницијативу се ове године гради
око 180 километара магистралних и регионалних путева на подручју Мајданпека и околних општина.
-На иницијативу председника Вучића отворен је и погон фабрике “Јумко” у Рудној Глави, где је запослено 80
жена. Једна од највећих инвестиција
Kанцеларије за јавна улагања је изградња нове топлане на дрвну сечку у

Мајданпеку, чиме ће општинске субвенције за даљинско грејање (од око
200 милиона динара из буџета на годишњем нивоу) бити знатно смањене -

Изградили смо Дом културе у Влаолу решен велики проблем паса луталица и
на месту оног који се умало није сру- још низ других активности.
шио, приводимо крају домове културе
Свечана седница била је прилика за
на Мирочу и у Рудној Глави, ЈП “Пу- доделу септембарских признања Општине заслужним појединицима. Највише
признање, награда “12. септембар” додељена је седамнаестогодишњем Марку
Николићу, ученику медицинске школе
за хумани гест, пожртвовано и храбро
учешће у спасавању младића из језера
“Велики затон”. Похвале “12. септембар” додељене су пулмологу др Мирјани
Илић, за ангажовање и немерљиви допринос у лечењу оболелих од COVID-19,
наставници српског језика у пензији
Милени Дањец, за допринос раду са
ученицима и допринос основношколском образовању и спортском раднику
Љубомиру Васовићу, за вишегодишњи
допринос развоју рукомета и раду са
млађим селекцијама.
Мајданпек
Гости су имали прилику да посете
неколико изложби у организацији Ценистакао је Поповић, наводећи да се више теви Србије” уређују сам улаз у Доњи тра за културу Мајданпек, изложбу фоактуелних пројеката реализује уз помоћ Милановац, реализујући инвестицију тографија “Мајданпек у слободи”, коју је
министарстава рударства и енергетике вредну 48 милиона динара, а општина приредило Удружење за Мајданпек, XIX
и заштите животне средине, а везано за
Мајданпек се само побринула за изра- Међународну изложбу “Жене сликари”
побољшање енергетске ефикасности и
ду пројекта. Радимо доста и по сели- у Дому омладине и Изложбу колажа и
уклањање дивљих депонија.
- Започињемо градњу пијаце вред- ма, улице, домове културе, али и дечја монопринтова Иване Флегар у Градској
ну 35 милиона динара, потписан је уго- игралишта у баш сваком насељу.
галерији, а током празничне вечери у
Поповић је поменуо и радове на центру града организован је концерт
вор о фасади за мајданпечку “стару”
школу вредну око осам милиона дина- уклањању дивљих депонија, инвестиције “Лексингтон бенда”.
ра, санирано је корито реке Пек (посао у опремање здравствених установа, повредан око девет милиона динара). четак рада прихватилишта за псе чиме је
С. Вукашиновић

Ново руководство мајданпечког рудника на састанку код председника Општине

Добродошлица новом менаџменту РБМ-а
马矿新领导层与市长会面

欢迎来到RBM新管理层

МАЈДАНПЕK. – Нови заменик генералног директора Serbia Zijin Copper Jian
Heyuan са сарадницима - извршним
директором Zheng Guangbinom и за-

меником директора Chen Kingfengom
- састао се 7. октобра са председником
Општине Мајданпек Драганом Поповићем и његовим најближим сарадни-

цима. Поред упознавања, први човек
мајданпечке општине упутио је топлу
добродошлицу новим челним људима
РБМ-а и изразио задовољство што је
дошло до тог сусрета.
Директор Jian Heyuan је на састанку
подсетио на дугогодишње пријатељство између Kине и Србије, те изразио
уверење да ће будући развој Рудника бакра Мајданпек допринети да се
настави и јача координација и комуникација са локалном влашћу ради
побољшања живота локалног становништва, али и унапређења сарадње са
предузећима. Након тога, први човек
Мајданпека упознао је свог саговорника да је доласком Serbia Zijin Copper
дат велики допринос подизању животног стандарда у овој средини, стопе запослености, фискалних прихода
и других сегмената, а да ће локална

самоуправа Мајданпека наставити да
отвара врата јачању сарадње са Рудником бакра Мајданпек, односно компанијом Serbia Zijin Copper.
Осим тога, две стране су такође размениле мишљења о суштинским темама као што су пренос имовине, социјалне донације и експропријација
земљишта.
С. В.

Прича Колектива

Kolektiv报的故事
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Прича Колектива

Високи јахач
KOLEKTIV 报的故事：高个子骑手

Илустрација: Игор Крстић
Иако амерички глумац Рандолф
Скот (1898–1987) није стајао на челу
прве врсте јунака Дивљег запада, где
су господарили Гари Купер и Џон Вејн,
нико му није оспоравао да је примаријус
за вестерне. Без његовог доприноса припитомљавање Дивљег запада било би
исходом неизвесније. Карактерисала га
је велика храброст и брзина у пуцњави,
али не и брзоплетост јер му је сваки метак био промишљен и убитачно тачан.
Правдољубље га није напуштало током
целе каријере. Није много говорио, било му
је важније да се чује кад пали и да циљани
неваљалац што пре заковрне.
Можда најбоље о њему казује
филм „Станица Команча“ (1960) када је
био са два корака забраздио у седму деценију, али га полет није напуштао, нити
су рука и око били мање прецизни. Шпица филма почиње суровошћу предела где
ризик и опасност вребају сваког тренут–
ка. Ту човек и када спава мора да отвори четворе очи. Иза коња кога јаше води
мазгу, да овог првог не би претоварио. Да
би усамљеник тумарао по таквој дивљини потребна је велика одважност, па и
тада не би имао разумевање многих јер
би се запитали ког ђавола тражи у тим
годинама. Када га Индијанци опколе,
нуди им робу у размену (трговина не зна
за границе и не разликује рат од мира)
– џунглу ситних ствари, а када види да
то не пролази, своје основно средство –
пушку, преводи у трговинску робу и даје
у размену. Поглавица, који се истицао

атлетском грађом чиме је показивао
да није све у мозгу, прихвата и – изводи жену која је била у заробљеништву.
Видно разочаран када је види (надао се
сусрету са својом давно отетом женом),
командује јој да одмах крену (да узјаше
на мазгу пре него што главни Индијанац
употреби пушку) што говори о међусобном неповерењу трговинских партнера,
какво понашање и данас опретрећује
наш промет. Том разменом није се дошло
до безбедне слободе, пред њима је вишед–
невно путовање, односно јахање (коња –
примедба преводиоца).
Упознали су се: госпођица је госпођа и зове се Ненси Лоу. Објаснила је
начин доласка у непријатну ситуацију.
Путовала је кочијом коју су Команчи
пресрели, без много премишљања убили
су возача (по правопису из шездесете,
кочијаш) и пратиоца, а њу су поштедели
јер се споља, на први поглед, видело да је
жива кориснија.
Много се изненадила када је
сазнала да Рандолфа Скота (у даљем
тексту Коди) није послао њен муж. Своја
премишљања и страховања није тајила:
„Да су вашу жену отели Команчи
и Ви је вратите, како бисте се осећали
знајући?...“
„Ако је волим ништа то не би значило“.
„Не?“
„Не, госпођо“.

Лоуова је била пријатно изненађена овако либералним гледањем. А не
би била да је читала српске епске песме,
нарочито „Бановић Страхињу“.
И госпођа Бановић је била отета,
па враћена и – након тога, цео комшилук то тврди, са Страхињом је провела најлепше године живота. У брачним
саветовалиштима њихов хармонични
брак узиман је као пример коме треба
тежити.
После проспаване ноћи под ведрим небом (одвојено), наставили су до
Станице Команча. То је била постаја са
оквирним редом вожње, где је писало да
„ујутру иде кочија за ...“ односно „предвече иде кочија за ...“ те је било могуће да
су чекања путника била и већа него на
српским железницама данас.
Док су се мало освежили, зачула
се пуцњава. Тројицу каубоја јурили су
Команчи, не скривајући своје зле намере (да су их скривали они не би бежали).
Спасење их је водило право на постају
где, уз помоћ Кодија, пружају организован
отпор. При томе једно копље је прошло
Кодију тик изнад главе, а госпођа Ненси
би била мртва да није легла у корито са
водом када јој је стрела готово додирнула бујну косу. Каубоји су знали да та борба, као и упут Србије у Европу, нема алтернативу, тако да су пружили жесток
отпор. Када су проредили број агресора,
десетак Команча је схватило да могу сви
да изгину, па је главнокомандујући наредио повлачење.
Вођа тројке придошлица био
је Бен Френк, а код њега су шегртовали
Смит и најмлађи, али најбољи по души,
Доби. Када је Бен чуо да се дама зове Ненси Лоу, обрадовао јој се, али кисело:
„Ми Вас свуда тражимо, и тако
смо налетели на ове Коменче, а Ви сте
ту.“
Још је обавестио госпођу Лоу да је
њен супрут расписао награду од пет
хиљада долара оном ко је ослободи, чиме
се истовремено и сам легитимисао као
човек са погоном на доларе.
Када је чула да је „толико вредна“
и закључила да мотив њеног спасења
није племенит, Ненси није скривала презир према свом спасиоцу. Коди ју је уверавао да за награду није знао, да би се убрзо
мануо ћорава посла и приклонио филозофији Вронског („Моја савест је на мојој
страни, а ви пресудите како хоћете“).
Одговорила је надмено: „Побринућу
се да добијете своје доларе, а одавде ћу у
Лордсбург кочијом.“
Да је тада наишла кочија, Коди никада више не би био у прилици да понови
своју истину. Срећом, ако ту може бити
речи о срећи, Команчи су опет напали кочију те је следило још једно ноћење у постаји. Док су коначили, срећа је отказала подршку преријском животу каубоја
Смита.

Индијанци су га устрелили на
стражи.
Госпопђа Лоу је изјутра (док је
ишла до еколошког тоалета у природи)
видела како га, са стрелом у леђима, река
тихо носи, као да му одаје почаст. Није
ту било амбијента ни времена за сахрану, оставили су га реци и збрисали најбрже што могу.
Сцена је подсећала на тренутак
када се војвода Пријезда опрашта од живота: „Морава нас река отхранила, нек
Морава река и сахрани.“
Потом је Коди отерао двојицу сарадника у које није имао поверење, што је
и нормално. На балканским просторима
се и данас често догађа да када дође нови
директор у јавно предузеће он најури
претходно руководство јер „неће да ради
са лоповима.“
Потом најновији директор исто
поступи.
Сапутници са почетка филма
коначно су стигли у Лордсбург, односно
далеку периферију јер је кућа породице
Лоу једина. Усамљена у дивљини више је
личила на викендицу. Да ли је грађена са
дозволом или јој тек предстоји легализација у филму се не говори.
Из куће истрчава весело детенце:
„Мамо, мамице!“
Загрљај је најчвршћи што може
бити, а да детету све кости остану
целе.
Сузе навиру свима који имају воду
у очима.
Појављује се и супруг на вратима.
Постаје јасно да прекор благопочившег
Лејна (зашто сам није пошао у потрагу
него је послао другог) лишен сваког основа.
Господин Лоу је слеп.
Када се Рандолф Скот након
филма „Пуцњи поподне“ Сема Пекинпоа
(1962. године) повукао у пензију, на рачуну у банци имао је два милиона долара.
Док је јурио правду, поред трговине с
Индијанцима (на филму), знао је да рационално улаже у послове те је направио
велики иметак.
У историји филма остало је записало да је овим филмом завршена ера
вестерна.
Поред касета које чувају филмофили, каубоји се овде још могу
видети у обрачунима на улицама појединих градова.
Јован Г. Стојадиновић

Колектив

马赛克 Мозаик
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Мајданпечка „Златара“ продата за 1,6 милиона евра

Нови власник задовољан пазаром
马伊丹佩克珠宝店以一百六十万欧元被收购

为营业额“点赞”

Власник и директор београдске фирме „Karnak Plus Construction“ Дејан Поповић непосредно после куповине ИПМ-а изјавио да је цела његова породица
радила у „Златари“ и да ју је због породице и купио. - „Karnak Plus Construction“ је у АПР-у регистрован са претежном делатношћу "остали непоменути
грађевински послови"
БЕОГРАД. – Агенција за лиценцирање
стечајних управника објавила је (5. октобра) да је београдска фирма „Karnak
Plus Construction“ купила Индустрију
за прераду Мајданпек ДОО у стечају за
185 милиона динара. Јавно надметање
одржано је након што је Привредни суд
у Зајечару најпре проценио да имовина
ИПМ-а вреди 259,4 милиона динара, а
потом донео решење о продаји по почетној цени 129,7 милиона динара.
Најзначајнију имовину Индустрије
за прераду чини „Златара Мајданпек“,
али и погони накит и кованице, украсни
производи, хемија и металургија, централни магацин, као и пословни простори у Београду, Пожаревцу, Бору, Ваљеву,
Зајечару, Нишу и стан на Новом Београду. Све ово продато је за нешто мање од
1,6 милиона евра.
„Karnak Plus Construction“ из Београда је фирма која је у АПР-у регистрована
са претежном делатношћу "остали непоменути грађевински послови". Према писању штампе, власник и директор
Дејан Поповић је непосредно после куповине изјавио: - Цела моја породица
радила је у „Златари“ и због њих сам је
купио. Радићемо поново. Сматрам да
је цена реална и задовољан сам куповином.
По последњем социјалном програму,
који је реализован крајем 2015. године,
ИПМ су уз отпремнину напустила 263
радника, а Привредни суд у Зајечару је
већ наредне године донео решење о отварању стечаја.
„Златара“ Мајданпек је, заједно са
„Магапластом“ и Фабриком електропроизвода (ФЕП), чинила организа-

циону целину Индустрије за прераду Златаре Мајданпек. Пројекти, опрема, у породици прераде обојених метала у
Мајданпек и некада је била део велике зграде, средства, локација, стручни ка- оквиру Басена Бор. Радовали су се сви: не
породице РТБ-а Бор. Била је првенац у дрови – све ће се то решавати хитно, само радници и грађани Мајданпека, већ
и у Бору, па и у целој Тимочкој крајини.
Јер, радило се о новој развојној политици,
о заокрету у развоју, о отварању једне
нове перспективе која је много обећавала, па је зато и била од великог значаја.
Почело се са 22 запослена радника у непосредној производњи, од којих су више од
две трећине биле омладинке.“
ИПМ је био познат по одличним
мајсторима и по ручној изради накита. Осамдесетих година прошлог века
у њеним погонима прерађивале су се
две тоне плементих метала годишње.
Златници и сребрњаци обележили су
историју мајданпечке „Златаре“ и целих
епоха на овом простору, па су познате
серије са Титовим ликом, ликом светаца
и историјских личности.
Даља прерада злата, сребра и других
племенитих метала успешно се развијала у оквиру Индустрије прераде метала
у Мајданпеку и Доњем Милановцу. Производио се златни, сребрни и музејски
накит врхунске обраде и дизајна, затим
златници, сребрњаци, пригодни златПогон мајданпечке "Златаре" некада
ни и сребрни новац, медаље, плакете и
слично. Друге две фабрике производиле
оквиру програма Петог правца развоја без застоја. Добијена је подршка пред– су ронделе за новац, металну галантеБасена Бор. О том подухвату, у књизи седника Републике Јосипа Броза Тита рију, пригушнице за расвету и мале кућ„Привреда Тимочке крајине, 1940-1990.“, приликом његове посете Бору. И ускоро не апарате.
пише: „Убрзане су припреме за изградњу је почела да се гради фабрика, првенац

Г. Тончев Василић

In memoriam

Славиша Јевтић
(1950 –2021)
Професор српског језика и југословенске књижевности Славиша Јевтић рођен је 22. октобра 1950. године у Врмџи крај Сокобање. Основну школу похађао је у суседном селу Мужинцу, а гимназију „Бранислав Нушић“ завршио је у Сокобањи. У Нишу је стекао диплому
наставника српског и бугарског језика, а у Београду диплому професора српског језика и југословенске књижевности. Kао професор и новинар радио је у Бољевцу, Бору, Зајечару и Сокобањи.
После краћег рада у бољевачкој гимназији, 1976. године преселио се у Бор и почео рад у
листу „Kолектив“. Најдуже је пратио збивања у колективима индустрије прераде бакра. Из
„Kолектива“ одлази за уредника „Kаблова“, листа Фабрике каблова у Зајечару.
Славиша Јевтић сахрањен је 29. септембра у родној Врмџи, где је крунио своје пензионерске дане.
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Заштитне маске и дезинфекциона средства за
Технички факултет и Гимназију у Бору

Горица Тончев Василић

Биткоин и његов нови рекорд – вреди
више од 65.000 долара
商业科学新闻：比特币及其新纪录——价值超过 65,000 美元
Вредност биткоина је 21. октобра
на кратко скочила изнад 65.000 долара,
дан након што је финансијски инструмент намењен тој јединици дебитовао на
Њујоршкој берзи
Bitcoin Strategy ETF, нови берански
фонд повезан са биткоином, повећао је
своју вредност за скоро пет одсто у првом
дану трговања. Фонд би требало да буде
приступачније средство за главне инвеститоре и зато би могао додатно да подстакне трговање криптовалутама.
„Постоји могућност да би утицај лансирања ETF-а већ могао да се процени, а
могли бисмо да видимо неку врсту реакције – Kупи гласине, продај чињеницу у
данима који су пред нама“, приметио је аналитичар Фавард Разакзада.
Познат по нестабилности, биткоин би такође модао лако да обори нови рекорд, пре него што се потенцијално попне и на 70.000 долара, додао је Разакзада.
Највећа светска криптовалута по тржишној капитализацији порасла је за
више од два одсто, на 65.607,92 долара, надмашивши ранији рекорд од 64.899 долара, који је поставила средином априла.
Вредност биткоина достигла је историјски висок ниво и срединм фебруара,
када је вредео преко 51.000 долара. Оваква експанзија његове вредности уследила
је после најаве великих компанија, попут Тесле и Мастеркарда, да ће подржати
криптовалуте.
Оптимистичне изјаве инвеститора и милијардера Пола Тјудора Џонса подигле
су расположење на тржишту и утицале на раст вредности биткоина.
„Мислим да ће криптовалуте бити одлична заштита од инфлације, сасвим
је јасно да биткоин у овом тренутку води утакмицу са златом“, рекао је Џонс гостујућина ЦНБС.

Kорона и даље прети, па
ни донације заштитног
материјала не јењавају
塞紫铜给波尔技术学院和中学捐赠防护口罩和消毒液

新冠病毒虽仍在肆虐，但防疫物
资的捐赠不会减少

Извор: РТС

IZ STAROG ALBUMA

Послератна изградња и обнова
металургије у Бору
出自老专辑： 波尔冶金的战后建设与重建

Инвестициони радови у оквиру програма Прве фазе изградње РТБ-а Бор започети су крајем
октобра 1954. године, да би већ октобра 1955. били заустављени одлуком савезних органа да се у земљи
ограничи изградња капиталних објеката. Ограничења су скинута тек 1957. До краја наредне, 1958. године, бетонирани су темељи хале пржионице са пет етажних пећи, пламеном пећи, три велика конвертора и анодним пећима. У планираном року, почетком 1961. године, завршена је изградња свих
предвиђених објеката, укључујући топионички димњак и фабрике сумпорне киселине, технолошки
повезане са металуршким комплексом. Развијањем хемијске индустрије у Бору и Прахову на бази коришћења сумпорне киселине, решавао се делимично и проблем заштите животне средине. Фабрика
сумпорне киселине радила је по нитрозном „Турм“ систему и била је капацитета 230.000 тона киселине
годишње.
Почетак редовне производње био је праћен многим тешкоћама, најпре у вођењу процеса и раду
пламене пећи. То је сасвим разумљиво, јер су поједини делови технологије за борске топионичаре били
сасвим нови.
Председник Републике Југославије Јосип Броз Тито свечано је пустио у рад нову топионицу
бакра и фабрику сумпорне киселине 9. јуна 1961. године.
На снимку из старог албума може се видети како је металуршки комплекс у Бору изгледао тридесетих година прошлог века, дакле пре Другог светског рата и велике послератне обнове и фазне
изградње Рударско-топионичарског басена.
Г.Т.В.

Гимназија Бор

БОР. - Делегација Serbia Zijin Copper предвођена Kабинетом генералног директора компаније поклонила је (16. и 28. септембра) заштитне маске и дезинфекциона средства двема образовним установама у Бору. Заштитни материјал је
на почетку школске 2021/22 добила борска Гимназија, а десетак дана касније и
Технички факултет.
Челници Техничког факултета у Бору и представници компаније разговарали су том приликом о наставку и унапређењу досадашње сарадње у делу који
се односи на реализацију стручног усавршавања и студентске праксе у погонима Serbia Zijin Copper.
-Serbia Zijin Copper још једном у пракси показује своју намеру да делује
као друштвено одговорна компанија. Захваљујемо се Kабинету генералног
директора, а донирана средства ће, имајући у виду предстојеће обавезе око

Технички факултет

испитних рокова, свакако бити од користи и студентима, али и запосленима на Техничком факултету у Бору – рекла је проф. др Нада Штрбац, декан
борске високообразовне установе.
Г. Тончев Василић

