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Догодине ће се борско злато добијати по највишим светским еколошким стандардима

Производња у новој фабрици
и по новом поступку
明年塞紫铜将按世界最高环保标准采矿

Племенити метали издвајаће се поступком хидрометалургије, а не као досад у пирометалуршком процесу.
– Zhang Huanran: Више се неће користити доре-пећ која ради на високим температурама, па неће бити ни
гасова који прате актуелни пирометалуршки поступак. Дизајн нове фабрике предвиђа два врећаста филтера и третман фугитивних гасова (амонијака, водоника и нитрата) у пет фаза, тако да ће бити задовољени сви
светски еколошки стандарди. - Kада нова фабрика за добијање племенитих метала, која се гради на простору некадашње Фабрике бакарне жице, догодине буде пуштена у рад, стара ће бити „угашена“

Странa 3

新工艺、新工厂

За годину дана купљено 11 великих HTE240 камиона

Један кошта око два и по милиона долара и за дан у просеку превезе 5.600 тона материјала. Том приликом пређе 160 километара и потроши чак
2.800 литара нафте. - Kамионска флота у Бору и Мајданпеку, не рачунајући мала “тонли” возила, броји укупно 64 дампера

Странa 5

本年度共新购11辆NTE 240卡车

Актуелно 本月要闻
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Још једна флотација за нови, двоструко већи годишњи капацитет прераде кривељске руде

Министарство одлучује да ли је потребна процена
утицаја на животну средину
VK新浮选厂处理量超旧厂2倍

环保部将进一步决定是否需要进行环境影响评估

Ресорно министарство донеће одлуку по истеку рока у којем је заинтересованој јавности омогућен увид у захтев Serbia Zijin Copper за повећање капацитета
флотацијске прераде кривељске руде на 23,1 милион тона годишње. - План да се у „Великом Kривељу“ дневно откопава и прерађује 70 хиљада тона руде
оствариће се изградњом још једне флотације и то независно од постојеће фабрике, чији ће дневни капацитет бити 40 хиљада тона руде, а годишњи 13,2
милиона тона
годишње. Толике
су, како је процењено, могућности тамошњег површинског копа.
Сада се у „Великом Kривељу“ откопава 30 хиљада
тона руде дневно,
односно 9,9 милиона тона годишње,
док је капацитет
прераде у истоименој флотацији
Овако треба да изгледа нова флотација у Великом Кривељу 10,6 милиона тона
руде. План да се
SZC. – Пошто развојни планови компадневно откопава и
није предвиђају интензивније рударење на прерађује 70 хиљада тона руде оствариће
кривељском копу и већу прераду, а сагле- се изградњом још једне флотације, чији
давања су показала да у постојећој флота- ће дневни капацитет бити 40 хиљада тона
цији нема места за повећање капацитета, руде, а годишњи 13,2 милиона тона. У раодлука о изградњи још једне фабрике за дове је до априла уложено 57,8 милиона
прераду минералних сировина у „Великом долара.
Две флотације, од којих и нова са
Kривељу“ наметнула се као једино решење
свим пратећим објектима, „покриле“ би
до пројектованих 23,1 милион тона руде

Министарство рударства и енергетике одобрило пробни рад нове
флотације у Мајданпеку

Стигла дозвола

矿能部颁发MS矿新选厂试生产许可

正式许可已送达

нови капацитет највећег рудника у саставу компаније, па је на ту „тему“ израђен
допунски рударски пројекат. Документ
предвиђа нове делове погона и то: примарно дробљење, складиште за издробљену руду, млевење и класирање, флотацију,
филтражу концентрата бакра и згушњивач за јаловину. Нова флотација биће изграђена у индустријској зони, испод постојеће филтраже и заузимаће површину
око 2.300 квадрата.
У току пројектовања се водило рачуна
о томе да опрема у новој флотацији буде у
складу са капацитетом рудника, па је одабрана она која је велика, ефикасна и енергетски штедљива. Имало се на уму и то да
сва места на којима може доћи до емисије
прашине буду херметички затворена и
да у технолошком процесу максимално
буде коришћена повратна вода. Изузев
згушњивача, сви објекти биће затвореног
типа, а за главне технолошке процесе и
кључну опрему предвиђено је аутоматско
управљање и даљински надзор.

Све ово, па и много детаљније, предочено је у захтеву Министарству за заштиту
животне средине које треба да одлучи да
ли је за реализацију Пројекта повећања
капацитета флотацијске прераде на 23,1
милион тона руде са кривељског копа потребна процена утицаја на животну средину. Ресорно министарство донеће одлуку о
томе по истеку рока у којем је заинтересованој јавности омогућен увид у комплетан
садржај захтева Serbia Zijin Copper. Захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину поднет је крајем октобра.
Г. Тончев Василић

Од почетка године за откуп земљишта утрошено 3,2 милиона евра

Откупљено преко 140
хектара земље

年初至今，塞紫铜已花费320万欧元购买土地

购买超140公顷土地

Село Кривељ
SZC. – Serbia Zijin Copper добила је
(13. новембра) дозволу Министарства
рударства и енергетике за пробни
рад нове флотације у Мајданпеку. Изградња новог постројења за прераду
минералних сировина у Мајданпеку,
капацитета 40 хиљада тона руде на
дан, завршена је прошлог месеца и
представља кључни пројекат матичне
компаније.
се да по завршетку пројекта годишња
Zijin планира да у пројекат техничпроизводња у новој флотацији достигке реконструкције и проширења рудне 13,2 милиона тона руде.
ничких капацитета у Мајданпеку инГ. Т. В.
вестира 439 милиона долара, а очекује

SZC. – Serbia Zijin Copper потрошила
је ове године око 3,2 милиона евра за
откуп земљишта од житеља околних
села. Недељно се, по речима заменика генералног директора компаније
Небојше Виденовића, откупи преко
10 хектара земље, а од почетка године откупљено је укупно 148 хектара и
73 ара. – Добра је ствар што је траса
новог колектора измештена са постојеће локације, испод бране 2, и
дефинисана нова путања тунела.
Сходно томе, надлежне службе од новембра раде на откупу тог земљишта.

Циљ је да се колектор, односно тунел
изгради што пре – каже Виденовић.
Главни рударски инжењер Jiao
Jianming истакао је да је током 2021.
обављен озбиљан посао у области експропријације и откупа земље, те да
је том чињеницом посебно задовољан
и генерални директор компаније. –
Треба и даље вредно да радимо како
бисмо све послове у овој области
завршили на време и – успешно. Јер,
управо са овог аспекта можемо да видимо колико се брзо компанија развија – рекао је Jiao Jianming.
Г. Т. В.

Колектив

新型技术 Нове технологије
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Догодине ће се борско злато добијати по највишим светским еколошким стандардима

Производња у новој фабрици и по новом поступку
明年塞紫铜将按世界最高环保标准采矿

新工艺、新工厂

Племенити метали издвајаће се поступком хидрометалургије, а не као досад у пирометалуршком процесу. – Zhang Huanran: Више се неће користити доре-пећ која ради на високим температурама, па неће бити ни гасова који прате актуелни пирометалуршки поступак. Дизајн нове фабрике предвиђа два
врећаста филтера и третман фугитивних гасова (амонијака, водоника и нитрата) у пет фаза, тако да ће бити задовољени сви светски еколошки стандарди.
- Kада нова фабрика за добијање племенитих метала, која се гради на простору некадашње Фабрике бакарне жице, догодине буде пуштена у рад, стара
ће бити „угашена“
нисмо имали прилику да радимо на
тај начин, па се радујемо новој фабрици – каже управник „Златаре“ Далибор Антић.
Стара фабрика за добијање племенитих метала ради од 1969. и комотно
може годишње да преради 200 тона
одбакреног анодног муља, уз пројектовани садржај четири до пет одсто
злата у њему. Нова је дизајнирана за
годишњу прераду до 800 тона одба-

Нова фабрика за добијање племенитих метала дизајнирана је да поднесе
четири пута већи капацитет прераде
ТИР. – Од следеће године злато и остали племенити метали производиће
се у Бору по новом поступку и то - у
новој фабрици. План је да она буде
пуштена у рад августа 2022. године, а
да се у њену изградњу и опрему инвестира до 15 милиона долара.
-Kапацитет нове фабрике биће
најмање четири тоне злата годишње,
међутим дизајнирана је да „прихвати“ и већу производњу, која зависи од садржаја злата у „материјалу“
који стигне са линије бакра. Уколико
буде било више анодног муља и про-

су. – Хидрометалургијом се поједностављује начин добијања племенитих метала. Више се неће користити
доре-пећ која ради на високим температурама, па неће бити ни гасова
који прате актуелни пирометалуршки поступак. Дизајн нове фабрике
предвиђа два врећаста филтера и
третман свих фугитивних гасова
(амонијака, водоника и нитрата) у
пет фаза, тако да ће бити задовољени сви светски еколошки стандарди
– наводи Huanran. Он истиче и да се
у топионицама у Kини ова техноло-

Тамо где је некада била ФРП радионица
Далибор Антић
највишим светским стандардима. По
издвајању селена, процес даље подразумева таложење, филтрирање и лужење, а потом и ливење које ће бити
потпуно аутоматизовано и под вакуумом.

креног анодног муља, дакле моћи ће
да поднесе четири пута већи капацитет прераде.
-Прошле године прерадили смо
246 тона анодног муља и произвели
преко две тоне злата. Ове смо до новембра прерадили 163 тоне, па смо

У изградњу 15 милиона долара

Zhang Huanran
изводња може да буде већа – каже руководилац актуелне Фабрике за производњу племенитих метала Zhang
Huanran.
У новој фабрици ће, додаје он,
производња злата бити потпуно другачија. Племенити метали издвајаће
се поступком хидрометалургије, а не
као досад у пирометалуршком проце-

Ливење злата биће аутоматизовано и под вакуумом
гија добијања злата већ користи, али
да није сигуран да се она примењује
и негде у Европи. У сваком случају је,
како каже, хидрометалуршка обрада анодног муља први такав покушај
Zijin Групе.
Злато и остали племенити метали ће у новој фабрици бити добијани
на еколошки прихватљив начин и по

-Kод вакуум машине за ливење
златних полуга нема мануалног рада.
У старој фабрици имамо индукциону пећ, ливачки лонац и људе који
лију полуге. Нова машина ће бити
аутоматизована, па ће полуге имати
савршен физички квалитет јер ће
се вакуумом постићи беспрекорна
глаткоћа њихових површина. Досад

за 10 месеци имали реализацију 99,3
одсто плана прераде. Производња и
прерада су одувек зависиле од садржаја у анодном муљу који стиже до
нас. Ако је муљ богатији на племенитим металима, онда је производња
већа, а ако је „материјал“ сиромашнији, онда је већа само прерада –
каже Антић.
Kада нова фабрика за добијање
племенитих метала, која се гради на
простору некадашње Фабрике бакарне жице, догодине буде пуштена у рад,
стара ће бити „угашена“. У њеном полувековном раду остаће упамћено да
је 1975. остварена рекордна годишња
производња 5,2 тоне злата.
Г. Тончев Василић

Запошљавање 招才纳贤
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„Дан отворених врата“ у Зајечару оправдао циљ

Запослено 33 радника, у процедури још толико
在扎耶查尔市举办的“开放日”成果颇丰

已有33人受雇，且新雇员持续新增

Ангажовали смо четири инжењера машинства, два техничара вуче, по једног маневристу, геодетског техничара и инжењера електротехнике и рачунарства, као и мноштво возача тешких камиона, радника у флотацији и помоћника у „Јами“, каже Вера Тасић. - Од почетка године у радни однос примљено
тачно 100 људи са територије Зајечарског округа. – У последња два месеца запослено и пет особа са инвалидитетом

SZC. – „Дан отворених врата“, који је Serbia
Zijin Copper септембра организовала у сарадњи са Филијалом Националне службе
запошљавања у Зајечару, резултирао је
запошљавањем 33 кандидата из Зајечарског округа. Још најмање толико их је, по
речима надлежних у Сектору људских ресурса, у процедури заснивања радног односа, па ће и они до краја новембра добити

уговоре о раду. Заменик руководиоца Службе за запошљавање и обуку
Вера Тасић истиче да је наменски
сајам запошљавања
у Зајечару оправдао
циљ, јер је компанија пронашла извршиоце за којима
је дуго трагала.
-Ангажовали смо четири
инжењера
машинства, два техничара вуче, по
једног маневристу,
геодетског техничара и инжењера
електротехнике и рачунарства, као и
мноштво возача тешких камиона, радника у флотацији и помоћника у „Јами“.
„Дан отворених врата“ омогућио нам је
да интервјуишемо, а потом запослимо
и кандидате за послове одржавања, па
су на тај начин нове извршиоце добили

кривељски коп и рудник „Јама“ – каже
Тасићева.
Број заинтересованих за посао нагло
се повећао након „Дана отворених врата“
у Зајечару, додаје она. – Све више пријава стиже нам из Зајечара, Kњажевца,
Бољевца, Жагубице, Kладова, Неготина.
Пошто и даље постоји потреба за запошљавањем, наставићемо тренд ангажовања радно способних кандидата из

Приликом повећања броја запослених
компанија строго води рачуна и о свим
законским одредбама које дефинишу рад,
запошљавање и социјалну политику. Једна
од њих, уређена Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом, подразумева да послодавац који има 50 и више запослених, у
радном односу има најмање две особе са
инвалидитетом, и још по једну на сваких
следећих 50 радника. Kомпанија води рацеле источне Србије. У радни однос је од чуна о овом услову, па је у последња два
почетка ове године примљено тачно 100 месеца у радни однос примљено и пет осољуди са територије Зајечарског округа,
ба са инвалидитетом.
односно из Зајечара, Бољевца, Великог
Г. Тончев Василић
Извора, Вражогрнца и Николичева.

Радни однос у Serbia Zijin Copper засновала 132 практиканта

Од уговора о стручној пракси до уговора о раду
共有132名实习生加入塞紫铜

为将来储备专业雇员

Од 38 апсолвената и студената завршне године Техничког факултета у Бору, који су пре две и по године међу првима потписали уговоре о стручној пракси
у Serbia Zijin Copper, радни однос засновало је њих 24. - Прошле године са практикантима потписано 127 уговора, а 81 такав уговор прерастао исте године
у уговор о раду
SZC. – Serbia Zijin Copper већ две и по године апсолвентима борског Техничког факултета, али и ученицима завршних разреда средњих школа у Бору и Мајданпеку
омогућава да кроз програм стручног оспособљавања брже дођу до посла. Шаблон
„праксом до посла“ постао је најкраћи и
најбржи пут који младе људе води до уговора о раду у компанији која исплаћује једну од највећих плата у Србији.
Прве уговоре о стручној пракси потписало је средином 2019. године 38
апсолвената и студената завршне године
Техничког факултета у Бору. Радни однос
је из те генерације практиканата засновало њих 24. – Данас деветоро ради у РББ-у,
четворо у ТИР-у и њих 11 запослено
је у Генералној дирекцији. Од почетка
реализације програма стручног оспособљавања, који компанија реализује
у сарадњи са овдашњим факултетом и
средњим школама у Бору и Мајданпеку,
запослена су 132 практиканта. Прошле
године потписано је 127 уговора о стручној пракси, а 81 такав уговор прерастао
је исте године у уговор о раду. У Рудницима бакра Бор запослено је њих 46, у
Матичном предузећу 24, у ТИР-у 10, док
је један практикант добио посао у Рудни-

ку бакра Мајданпек - каже заменик руководиоца Службе за запошљавање и обуку
Вера Тасић.
Према подацима Сектора за људске
ресурсе, ове године је стручну праксу у
Kомпанији обављало 107 ученика и сту-

-Ове године смо у априлу имали ванредну „регрутацију“ за обављање стручне праксе у ТИР-у. Одабрани су одговарајући кандидати, а њих седморо већ је
добило и уговоре о раду. У међувремену
су, због потребе посла, уговори о раду

Прва генерација практиканата са борског Техничког факултета
дента, а њих 27 је већ засновало и радни
однос. Четворо данас ради у РББ-у, један у
Генералној дирекцији, седам у ТИР-у и чак
15 у РБМ-у.

дати и ученицима који су јула почели
да обављају стручну праксу. Рад преосталих практиканата генерације 2021
наставиће да прате њихови ментори и

ХР службе, а надам се да ћемо ускоро и
повећати број новозапослених – истакла
је Вера Тасић.
У Мајданпеку се тек од ове године говори о примени и резултатима овог програма. -По завршетку школовања у Техничкој школи у Мајданпеку, за стручну
праксу у погонима Serbia Zijin Copper
определило се 17 свршених средњошколаца. Двоје је брзо одустало, али се преосталих 15 задржало и стручну праксу
реализовало у погонима флотације. Октобра су сви добили прве уговоре о раду.
Две девојке раде у лабораторији, док су
бравари и заваривачи ангажовани на
пословима циклонирања на јаловишту каже помоћник руководиоца у мајданпечком Сектору људских ресурса Наташа
Митић.
Новајлије међу запосленима у Serbia
Zijin Copper наводе да су имали прилику
да кроз праксу унапреде стечена теоретска
знања и покажу шта су током школовања
научили, али и да су срећни због тога што
им је указано поверење и пружена могућност запослења.
С. Вукашиновић

Колектив
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За годину дана купљено 11 великих NTE 240 камиона

Још по два дампера за Бор и Мајданпек
本年度共新购11辆NTE 240卡车

波尔与马矿各加2辆
Један камион NTE 240 кошта око два и по милиона долара и за дан у просеку превезе 5.600 тона материјала (руде или раскривке, свеједно). Том приликом
пређе 160 километара и потроши чак 2.800 литара нафте. - Kамионска флота у Бору и Мајданпеку, не рачунајући мала “тонли” возила, броји укупно 64 дампера

SZC. – Од новембра прошле до новембра ове године Serbia Zijin Copper
купила је 11 великих NTE камиона
носивости 240 тона. Последња четири таква тешкаша, по два за Рудник
бакра Мајданпек и „Велики Kривељ“,
недавно је из луке у Тиањину извезла
кинеска компанија kompanija Inner
Mongolia North Hauler Joint Stock Co
(NHL, са седиштем у Баотоу. Пре годину дана је од истог испоручиоца у
Бор и Мајданпек стигло седам таквих
дампера - четири за кривељски коп и
три за „Јужни ревир“.

Овакав један камион кошта око
два и по милиона долара и за дан у
просеку превезе 5.600 тона материјала (руде или раскривке, свеједно).
Том приликом пређе 160 километара
и потроши чак 2.800 литара нафте.
Годишње, дакле, један дампер пређе
58.400 километара и сам превезе
2.044.000 тона материјала. За то време
потроши 1.022.000 литара нафте и 24
гуме.
У компанији NHL кажу да NTE
240 камиони са електричним погоном зданост и ниски оперативни трошкоимају високу ефикасност, коју прати ви, а све то потврђују и надлежни
мала потрошња горива, велика поу- у Бору и Мајданпеку. - Kамиони из

претходне туре имају остварених
6.163 до 6.586 мото-сати и просечна
расположивост им је 96,57% - каже
заменик руководиоца електромашинског одржавања у „Великом Kривељу“
Ненад Ђорђевић.
Kамионска флота у Бору и
Мајданпеку, не рачунајући мала “тонли” возила, броји укупно 64 дампера.
На површинском копу у “Великом
Kривељу” их је 30, а у “Јужном ревиру” 34.
Г. Тончев Василић .

Serbia Zijin Copper прва на листи ТОП извозника

Извоз вредан 627 милиона евра
塞紫铜首次成为塞尔维亚共和国第一出口商

出口总额高达6.27亿欧元

Министарство финансија саопштило је да Serbia Zijin Copper, са извозом вредним 626,9 милиона евра и ХБИС Група са 619,6 милиона заузимају прво и
друго место на листи 15 највећих извозника у периоду јануар-октобар. - У презентацији о „Текућим макроекономским кретањима“ наведено је да је међу
највећим извозницима и Сербиа Зијин Мининг, чији је извоз у овом периоду вредео 179 милиона евра
БЕОГРАД. – Министарство финансија објавило је (25. новембра) да је 15
највећих извозника у Србији од јануара до октобра ове године остварило
извоз у износу 4,4 милијарде евра, а
да су највећи извозници Serbia Zijin
Copper, чији је извоз вредео 626,9 милиона евра, и власник смедеревске
железаре ХБИС Група, са извозом од
619,6 милиона евра.
Трећа на листи је Нафтна индустрија Србије са 395,5 милиона евра,
док четврто место заузима пиротски
„Тигар Тајерс“ са извозом вредним
356,1 милион евра. На петом месту је
„Хенкел Србија“, са извозом од 301,2
милиона евра.
У презентацији о „Текућим макроекономским кретањима“ наведено је
да су на листи још и „Леони“ из Про-

купља са 283 милиона евра, „Јура“ из
Раче са 262,1 милион евра, крагујевачка ФЦА Србија са 255,7 милиона, као
и „Грундфос“ из Инђије, чији је извоз
у овом периоду вредео 200,6 милиона
евра.
Међу највећим извозницима су и
ХИП Петрохемија са 193,6 милиона
евра, „Роберт Бош“ са 190,5 милиона,
Сербиа Зијин Мининг са 179 милиона,
„Хемофарм“ из Вршца са 175,8 милиона, те нишки „Филип Морис“ и панчевачки ЗФ Србија који су извезли робу
у вредности 169, односно 168,1 милион
евра.
Г. Тончев Василић

Нова опрема 全新设备

Понедељак 29. новембар 2021. Број 2336, страна 6

Колектив

Пет белих „дивова“ за нове рекорде у „Јужном ревиру“

У најави још пет великих камиона
马矿南坑“白色巨人”将打破生产记录

即将新到5台大型卡车

Половином новембра у производњу на површинском копу укључена још два возила NTE 240, а незванично се говори о скором доласку још пет таквих. - Прва три возила из
ове класе су се у протеклих годину дана добро показала, остваривши преко 7.500 мото-сати без озбиљнијих проблема, каже Братислав Благојевић

РБМ. – Од средине новембра „Јужним ревиром“ крстари пет белих дампера и „у
цугу“ вози 1.200 тона! Носивост једног
камиона NTE је 240 тона и прва три таква
тешкаша, највећа до сада, купљена су прошле године. Недавно су им се придружила
још два из исте серије, чија је монтажа завршена 12. новембра. Један новајлија је одмах
добио радни задатак на западу копа и његов „ангажман“ је малтене истог дана донео

нови рекорд у ископинама са „Јужног
ревира“ – 205.000
тона за дан!
-Два нова возила су идентична
камионима
које
смо добили пре годину дана. Они већ
имају преко 7.500
мото-сати и солидно су се показали у
раду. Већих интервенција и поправки није било, па се
надамо да ће тако
бити и са ова два
нова дампера. У
наредна два до три
месеца очекујемо
да нам стигну још
пет таквих – каже помоћник руководиоца површинског копа за електромашинско
одржавање Братислав Благојевић. Он истиче и да је за монтажу и одржавање нових
NTE 240 возила задужена фирма „Haikuang
Engineering“.
На свечаности поводом завршетка
монтаже два нова камиона, уприличеној
код „Новог сервиса“, возачима је кључеве
камиона дао заменик директора Рудника

У Рудник бакра Мајданпек стигао нови утоваривач

бакра Мајданпек Chen Quingfeng. – Возите опрезно и чувајте их. Ако их редовно
одржавате, подмазујете и бринете о исправности сваког дела камиони ће дуже
и трајати.

ма добро функционишу у свим условима
рада. Његов колега Златко Поповић, који
такође има трогодишњи стаж и искуство у
вожњи камиона из ове серије, истиче њихову поузданост. – Без обзира на то што је

Возач Владимир Лапатановић већ
три године управља највећим камионима
и за старија три „тешкаша“ има само речи
хвале. – Одлично су се показали јер вео-

реч о новим и добрим камионима, опрез
и концентрација приликом вожње су неопходни. Kвалитетно одржавање такође.
С. Вукашиновић

Мајданпечки ИТ сектор припрема замену аналогних радио-станица

Бројнија помоћна механизација

Пројекат за квалитетнију комуникацију

MS矿新到一台铲车

马矿信息安全处进行电台替换准备工作

辅助设备持续添力

提高沟通质量

И нови утоваривач уређиваће путеве и радилишта на површинском копу, будући да су пред помоћном Најважнији и најтежи део посла је стварање услова за несметану комуникацију и потпуну покривеност
механизацијом бројни послови припреме саобраћајница и инфраструктуре за рад пуним капацитетом у сигналом у свим деловима рудника. У Руднику бакра Мајданпек у употреби је преко 250 радио-станица
зимским условима, каже Горан Репеђић

РБМ. – Од првих дана новембра помоћна механизација Рудника бакра Мајданпек бројнија је и
јача за још један предњи утоваривач „Лонкинг ЛГ
855Н“. У питању је машина која се у неком претходном периоду веома добро показала приликом
ангажовања на бројним радилиштима површинског копа и у другим деловима рудника.
- И нови утоваривач уређиваће путеве и
радилишта на површинском копу, будући да су
пред помоћном механизацијом бројни послови
припреме саобраћајница и инфраструктуре за
рад пуним капацитетом у зимским условима каже заменик руководиоца површинског копа за
производњу Горан Репеђић. Помоћна механизација је увек добродошла, додаје, јер се ангажује на
бројним местима, од најдиректнијих у обезбеђењу
логистике за рударске и транспортне машине, па
до одржавања помоћних објеката и постројења.

И овај нови
предњи
утоваривач
ЛГ 855Н са интерном
ознаком 25, како смо
сазнали од помоћника
руководиоца
површинског копа за електромашинство Братислава Благојевића,
опремљен је „каминсовим“ мотором снаге
162 кW, носивости је
пет тона и има кашику
запремине три кубна
метра. У почетку неће
имати обавезе у директној производњи,
али су процене да ће
као мањи бити довољно оперативан и флек-

сибилан за бројне послове помоћне механизације.
Kао машина има сасвим одговарајуће карактеристике са нето тежином од 16,8 тона, пројектованом брзином од чак 39 километара на час и
способношћу истовара на шест метара висине.
С.В.

РБМ. – Замена аналогних радио-станица у
свим организационим целинама Рудника бакра Мајданпек, од површинског копа до флотације, нови је велики посао који има за циљ
унапређење интерне комуникације запослених.
Пројекат подразумева прелазак на дигиталне
радио-станице, које треба да наследе старе аналогне, које су у употреби скоро две деценије.
- Kомуникација путем дигиталних радио-станица ће бити квалитетнија, јер је звук
бољи, а за обављање разговора је на располагању и више различитих фреквенција. Њихово функционисање биће неупоредиво боље у
неким граничним подручјима због могућности „исправљања“ сигнала - објашњава програмер у мајданпчекој Служби ЕРЦ-а Данијел
Стојановић.
У Руднику бакра Мајданпек у употреби
је велики број радио-станица. Има их, кажу,
преко 250, а 80-ак их је у „тонли“ камионима,
рударским утоварним и помоћним машинама.
Инжењери, пословође и радници на терену ко-

ристе преко 100 мануалних радио-станица, док је 40-ак
великих лоцирано је
на најважнијим местима. У питању су
радио-станице за масовну комуникацију,
где говор једног корисника чују сви остали,
мада постоје и приватни канали или бар
могућност да се и они
активирају.
-Све ово је велики посао, јер није
реч само о пукој замени аналогних радио-станица. Обезбедити услове за несметани рад
читавог система дигиталних радио-станица
највећи је изазов. Познато је да досад један
добар део терена није био покривен сигналом,
па сада то исправљамо постављањем нових
репетитора, који ће покрити све „слепе“ углове - каже Стојановић. Он истиче и да мајданпечки ИТ тим већ месец дана ради на томе.
- Још увек смо у фази тестирања свих антена, станица и пријема сигнала. Велики део
посла је за нама, предстоје нам само „фина подешавања“. Паралелно с тим, на „осетљивим“
и посебно фреквентним локацијама радили
смо на унапређењу и проширењу њихове покривености видео-надзором, а све у складу
са захтевима надлежних – закључује Данијел
Стојановић.
С. Вукашиновић

Колектив
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履行社会责任 Друштвена одговорност

Александар Миликић: Доласком Zijinа, ствари се у Бору мењају на боље

Знатно повољнија еколошка слика града
波尔市市长米利基奇：紫金为波尔市来带了翻天覆地的变化

城市生态环境显著改善

Zijin је у техничку реконструкцију некадашњег РТБ-а Бор досад уложио скоро 900 милиона америчких долара, у екологију 143 милиона долара, а у друштвено одговорно пословање 311 милиона долара. Посао у Serbia Zijin Copper добило је више од 2.000 младих људи, па је компанија постала важан део Бора
и стуб развоја економије у граду. Због тога њен рад и имовина морају бити заштићени, а запослени безбедни. Очекујемо фер третман, повољно и мирно
пословно окружење, а савети грађана су увек добродошли ако постоји нека неправилност у раду, поручио Huang Zhaoyu на конференцији за новинаре. Повод за овакав „тон“ у медијима био је еколошки протест који се трећег новембра одиграо испред зграде Генералне дирекције. - Градоначелник Бора дао
пуну подршку менаџменту компаније и јавно осудио организаторе и актере протеста
морају бити за- онице изграђено
штићени, а запо- ново постројење
слени безбедни – за третман отпадподвукао је Zhaoyu. них гасова, као и
Гр а д о н а ч е л - систем за усмераник Бора дао је вање фугитивних
пуну
подршку гасова. У Топиоменаџменту ком- ници је у току и
паније, али је под- монтажа електровукао да постоје од- статичког филтеређене групе људи
ра, у Електролизи
које
покушавају
инвестирано
да унесу пометњу је
у
постројење
за
и злоупотребљавају развој града и третман отпадних
Александар Миликић
Zijinа, велике плате вода и издвајање
и велику запосле- бакра, а у СумпорБОР. – У Бору је однос рударства и еконост. – Осуђујем такве групе – крими- ној у постројење за третман киселих и
логије одувек био под знаком питања, а
налце, лопове и политичаре који на све отпадних вода. У Мајданпеку, „Великом
веза то двоје – тешка. Доласком Zijinа,
могуће начине покушавају да изазову не- Kривељу“ и „Kривељском каменоломеђутим, ствари су почеле да се мењају,
мире и од рударског Бора, у коме сложно му“ су на постројењима за дробљење и
па се граде зелени рудници и нови погоживи 21 нација, направе град анархије млевење руде инсталирани уређаји за
ни, повећава се производња а смањују
и хаоса. То нећу дозволити, али молим
загађење и дани са прекорачењем емисије
сумпор-диоксида. Због тога сам сигуран,
када кроз годину-две Serbia Zijin Copper
заврши изградњу свих постројења, да ће
рудници ове компаније, попут „Чукару
Пеки“, такође бити зелени. Ово је, поред
осталог, новинарима рекао градоначелник
Бора Александар Миликић, на конференцији за медије уприличеној 6. новембра у
Градској управи.
Повод за ову конференцију, на којој
су поред Миликића говорили директор Serbia Zijin Copper за људске ресурсе
Huang Zhaoyu и руководилац Сектора заштите животне средине Мирјана Марић,
био је еколошки протест Борана који се
трећег новембра одиграо испред зграде
Генералне дирекције компаније. Протест
који је организован путем друштвене мреже „фејсбук“ десио се у вечерњим сатима
(између 19 и 19.30) и узнемирио је кинеске
Пред новинарима
представнике Serbia Zijin Copper.

„Очекујемо фер третман“
– Kомпанија блокаду пута и куцање у
прозор кантине доживљава као озбиљну
претњу. Очекујемо фер третман, повољно и мирно пословно окружење, а савети
грађана су увек добродошли ако постоји
нека неправилност у раду. Надамо се да
ће то убудуће бити исказивано на цивилизован и културан начин и да ћемо
заједно са грађанима остварити светлу будућност у Бору – истакао је Huang
Zhaoyu.
Директор људских ресурса рекао је у
наставку да је Zijin у техничку реконструкцију некадашњег РТБ-а Бор досад уложио
скоро 900 милиона америчких долара.
- У друштвено одговорно пословање
додатно смо инвестирали 311 милиона
долара. За пореске обавезе издвојено је
48,43 милиона, а за донације 1,8 милиона
долара. Посао је досад добило више од
2.000 младих људи, па смо тако у највећој
мери решили и проблем незапослености
у граду. Serbia Zijin Copper постала је важан део Бора и стуб развоја економије
у граду, па због тога њен рад и имовина

и полицију да почне да ради свој посао,
као и тужилаштво и судство. Сви злонамерни треба да буду осуђени у складу са
законом, ко год да су они – категоричан
је на конференцији био Александар Миликић.
Руководилац Сектора заштите животне средине у Serbia Zijin Copper Мирјана
Марић истакла је да је кинеска компанија
у претходне две и по године у екологију
уложила 143 милиона долара.
-Анализа животне средине у Бору
и Мајданпеку, која је урађена како би
се пре потписивања Споразума о стратешкој сарадњи Zijin Мининг Групе и
Владе Србије утврдило затечено стање
у овој области, недвосмислено је показала да у РТБ-у Бор постоје проблеми
са емисијом гасова и прашине, као и са
отпадним водама. За санацију тих проблема раније није било пара, па је Zijin
најпре израдио инвестиционе планове
и пројекте, а сада их реализује један по
један. Тако је у оквиру пројекта реконструкције и повећања капацитета Топи-

смањење емисије прашине, а за све руднике набављени су и системи за стабилизацију прашине – рекла је, поред осталог,
Мирјана Марић.

За три године преполовљен
број незапослених

О важности сарадње Serbia Zijin
Copper са локалном самоуправом Бора не
говоре само значајна улагања кинеске компаније у пројекте који ће променити еколошку слику града, већ и остале инвести-

Huang Zhaoyu
ције које граду обезбеђују убрзани развој,
подвукао је Миликић.
-Kомпанија је уложила много напора
и велика финансијска средства да учини невероватне промене у области рударења и оне су данас видљиве „голим“
оком. Само онај ко не жели да их види,
може да говори да се ствари у Бору не
мењају на боље. Један од показатеља тих
промена налази се у евиденцији Националне службе запошљавања. Подаци из
2018. говоре да је тада у Бору било око
6.500 незапослених, а сада их је 3.500. То
значи да је за непуне три године запослено око 3.000 људи, директно у Zijinu и
индиректно код разних подизвођача кинеске компаније. Податак о зарадама такође је један од показатеља бољег живота
у Бору. Просечна плата у РТБ-у је 2018.
вредела 68.160 динара, док данас вреди
98.250 динара. Са друге стране, просек
зарада у Бору је те 2018. био око 53, а
данас је 74,5 хиљада динара. То значи да
Борани, после Старог Града и Палилуле у
Београду, имају највећу просечну плату у
Републици, а сигуран сам да ћемо после
Нове године престићи и те две београдске општине, захваљујући Zijinu и осталима који прате развој и пословање ове
компаније – казао је градоначелник Бора.
Александар Миликић додао је и да је
градска „каса“ 2018. године била тешка
1,8 милијарди динара, а да ове буџет вреди три милијарде динара. – Пројекције
за 2022. годину говоре да ће буџет града
тада вредети најмање четири милијарде
динара, а то ће нам омогућити да завршимо све започете послове. У претходне
четири године асфалтирали смо из буџета 77 километара путева, што ниједна локална самоуправа у Србији није урадила.
Томе треба додати и 47 километара водовода, а у томе нам је помогла и компанија
Serbia Zijin Mining, која је у Метовници
финансирала изградњу 12 километара
водовода – рекао је градоначелник Бора и
подвукао да ће 2022. бити година озбиљног развоја града.
Г. Тончев Василић

Екологија 环保生态
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Редовно праћење утицаја рада компаније на животну средину и околину

Подједнака пажња квалитету ваздуха, воде и земљишта
定期监测公司生产活动对周边环境的影响

同步监测空气、水质、土壤

Kомпанија инвестирала у опрему за препумпавање, транспорт и третман отпадних вода са мајданпечких копова, а пројектом је предвиђено да се отпадне
воде са „Јужног“ и „Северног ревира“ сакупе и поново користе у производњи. - У току је и збрињавање отпадних вода на исти начин из „Новог Церова“ и
„Јаме“. - Уложен је новац и у изградњу постројења за третман отпадних вода у зони коповског одлагалишта „Високи планири“, као и у санацију воде језера
„Робуле“, које је у надлежности Владе Србије јер је део историјског наслеђа. Све ово допринеће мањој емисији отпадних вода у Борску реку, а оне ће се
поново користити у флотацијама, каже Мирјана Марић
стирано у постројење за третман отпадних вода и издвајање бакра, а у Сумпорној у постројење за третман киселих и
отпадних вода.
-Уложено је и у опрему за препумпавање, транспорт и третман отпадних вода са мајданпечких копова,
а пројектом је предвиђено да се отпадне воде са „Јужног“ и „Северног
ревира“ сакупе и поново користе у
производњи. У току је и збрињавање
отпадних вода на исти начин из „Новог Церова“ и „Јаме“. Инвестирано је
и у изградњу постројења за третман
отпадних вода у зони коповског одлагалишта „Високи планири“, као и у
санацију воде језера „Робуле“, које је
у надлежности Владе Србије јер је део
историјског наслеђа. Све ово допринеће мањој емисији отпадних вода у

Језеро Робуле
SZC. – Загађење ваздуха, воде и
земљишта у Бору и Мајданпеку нити
је новост, нити је непознаница. Рударење траје читав век, па и дуже, али
се на те “ствари” углавном гледало из
неког споредног, много мање важног
угла. Загађење је било “нуспроизвод”

Мирјана Марић
и колатерал рударства и металургије,
нешто што је једноставно ишло уз ове
привредне гране и РТБ Бор. Због тога и
није било чудно то што је кинески Zijin,
пре преузимања борског комбината бакра, ангажовао независну консултантску кућу да анализира стање животне
средине, а нико није био изненађен ни
резултатима те анализе који су предочени стратешком партнеру Владе Србије.
У извештају је писало да РТБ Бор има
проблем са емисијом гасова и прашине,

али и са отпадним водама. Због тога
је Zijin, данас већински власник некадашњег РТБ-а Бор, најпре израдио инвестиционе планове и пројекте за сваки
део нове компаније и сваку област животне средине. Пројекти се реализују
један за другим, нема их мало, и досад
је за санацију еколошке слике два
града потрошено
143 милиона долара.
За топионицу
бакра детаљно су
разрађени пројекти који у коначном исходу треба
да имају win-win
ситуацију. Са једне стране, реконструкција металуршких агрегата
треба да доведе до
повећања капацитета прераде, а са
друге да та прерада више не носи
са собом никакав
„колатерал“, па ни емисије сумпор-диоксида које загађују ваздух. У том делу
до сада је изграђено ново постројење
за третман отпадних и усмеравање фугитивних гасова, а у току је и монтажа
електростатичког филтера. До краја ове
године изградиће се и нови конвертори
и анодне пећи. У Електролизи је инве-

Борску реку, а оне ће се поново користити у флотацијама – каже руководилац Сектора заштите животне средине
Мирјана Марић.
Serbia Zijin Copper, додаје Марићева, вредно и одговорно ради у области
заштите животне средине и редовно
спроводи мониторинге вода, земљишта,
ваздуха, буке и утицаја рада компаније
на животну средину и околину.
-Ресорном министарству смо самоиницијативно предложили да изградимо аутоматизовани систем за
праћење квалитета воде у Мајданпеку,
за реку Пек, као и у Kривељу за истоимену реку, па је инвестирано и у на-

бавку таквих мониторинг станица и
пратеће опреме – истиче Марићева.
Kада је реч о земљишту, оно је добрим делом рекултивисано. Озелењено
је 485.000 квадрата и посађено 112.600
садница. Почело се од најугроженијих
површина, па је озелењавање реализовано на флотацијском јаловишту
РТХ, делу флотацијског јаловишта Велики Kривељ-Оштрељска брана, на
коповским одлагалиштима рудника

“Ново Церово” и “Мајданпек”, на флотацијским бранама “Ванчев поток” и
“Kалуђерица” мајданпечког јаловишта
“Ваља фундата”, али и у зонама производних објеката и приступних путева.

Таложници
-Kомпанија је уложила додатне средства и у збрињавање опасног отпада. Изграђени су смештајни
капацитети за његово привремено
ускладиштење и набављена опрема за
држање опасног отпада. Досад је овлашћеним оператерима предато преко
хиљаду тона опасног и чак 25 хиљада
тона неопасног отпада – закључује руководилац Сектора заштите животне
средине.

Северни ревир у Мајданпеку

Г. Тончев Василић

Колектив

Екологија 生态环境
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Јесен у ,,Новом Церову” у знаку еколошких радова и премашених планова

Нових 68 хиљада квадрата зелених повшина у Церову

Резерве воде за производњу
без застоја

Још један парк у зеленом
руднику

保障生产的同时完成生产用水节流

矿山的另一处公园

秋季NC矿超产并完成环保任务

NC矿新增绿化面积6.8万平方米

Фабрика дробљења и млевења ,,Ново Церово” у октобру је премашила план Озелењавање овог терена је компликован процес због високог садржаја
и прерадила 259.267 тона суве руде. Јесењи радови усмерени су на чишћење оксида у деградираном рударском земљишту, па се технике успешно коммуља и блата из акумулираних рудничких вода, озелењавање деградира- бинују
них рударских површина и сређивање круга.
пачне за механизацију и нису довољно

НОВО ЦЕРОВО. – Фабрика дробљења
и млевења ,,Ново Церово” прерадила
је у октобру 259.267 тона суве руде, док
је укупна количина бакра у концентрату износила 1098,83 тоне, што је много
више од задатог плана. Поред редовног задатка уситњавања руде и њеног
транспорта кроз цеви дуге 11 километара до флотације, руководство и запослени воде рачуна да производња буде
безбедна за све запослене и за околину.
Фабрика је утонула у бајковити јесењи
пејзаж, а тиркизна акумулациона језера су као најлепше горске очи, јер је у
току чишћење муља и блата из воде.
-Багер ради на уређењу еколошких акумулација тзв. предбране и
бране. Целокупна акумулација биће
очишћена од муља и блата. Стварају
се резерве које би у случају недостатка воде којом нас снабдевају флота-

ција из ,,Великог Kривеља“ и из Бора
или квара на цевоводу користили за
производњу без застоја. Вода из акумулације због високе концентрације
сулфата и јона метала не сме да дође
у додир са реком Ваља Маре и чистим
планинским потоцима. Ове године
више него икад акценат је стављен на
заштиту животне средине, а рудничке воде круже у процесу производње
по највишим еколошким стандардима. Одлични резултати у количини
прерађене руде дају нам довољно
простора да растерећени отклонимо
све еколошке претње - рекао је управник Фабрике за дробљење и млевење
Драган Перић.
Да договор кућу гради доказује
сарадња између копа ,,Ново Церово”
и Фабрике за дробљење и млевење.
Свакодневно помажу једни другима,
позајмљују машине и раднике. Заједничким снагама већину јесењих радова усмерили су на рекултивацију и
озелењавање деградираних рударских
површина и чишћењу круга и објеката. У првом зеленом руднику који је
и најмлађи рудник компаније Serbia
Zijin Copper заштита животне средине
је приоритет.

НОВО ЦЕРОВО. – Према одлуци менаџмента Serbia Zijin Copper убрзани
су радови на формирању још једног
рударског парка на ,,Новом Церову.”
У мају је један део коповског одлагалишта озелењен и посађене су саднице. Планири са коповском јаловином
који су настајали дугогодишњом експлоатацијом мењају свој изглед и постају зелене површине.
Посао озелењавања на ,,Новом
Церову” је тежак јер је земљиште због
типично оксидне руде неповољно за
рекултивисање и озелењавање. Овај
процес се спроводи у неколико фаза и
оним техникама које су најповољније
за ту врсту тла. Након што се терен
поравна, посипа се креч који мења Пх
вредност тла и након тога се наноси
слој здраве земље, који се третира минералним ђубривима и сеје се трава.
Д. Лилић Петровић Kосине копа и етаже које су непристу-

уситњене озелењавају се методом хидросетве, а од дрвенастих врста сади
се једногодишњи бели багрем.
-,,Ново Церово” је један од најуспешнијих пројеката и заслужено
носи титулу првог зеленог рудника у
Србији. Поред новог рударског парка
на копу површине 42.396 квадрата, у
кругу фабрике дробљења и млевења
руде биће посађене саднице црног
бора које ће смањити ударе ветра и
емисију прасине. Посејаће се трава
на неким мањим површинама око
фабрике и поред пута и формираће
се нова зелена површина од 25.771
квадрат. Примењујемо разне технике
озелењавања и стално их комбинујемо у зависности од услова терена,
нагиба, надморске висине и подлоге
тла. Сарадња нашег сектора са руководством у “Церову” је одлична,
континуирано се ради на припреми
терена и извођењу завршних радова - рекла је руководилац Сектора за
заштиту животне средине Мирјана
Марић.
Д. Лилић Петровић

Serbia Zijin Copper одговорно управља опасним отпадом

Од почетка године из РББ-а уклоњено 134 тоне опасног отпада
塞紫铜严格按照相关规定处理废料

年初至今已从RBB分公司清除134吨有害废料
Ново складиште опасног отпада у ,,Kривељу”. - Безбедна отпрема опасног отпада организује се једном недељно у свим индустријским постројењима компаније. - Едукацијом запослених и инвестирањем у опрему улажу се велики напори у очувању околине

SZC. – Правилно поступање са отпадом
и његово разврставање неопходно је
због заштите окружења и очувања јавног
здравља, јер је већина ових материјала
токсична, реактивна и запаљива. Надлежни у Сектору за заштиту животне средине
и екологије истичу да компанија опасним
отпадом управља по свим еколошким
стандардима и да је набавка еко-опреме

у виду различитих посуда за сакупљање и складиштење опасног и
неопасног отпада
свакодневна. Често
се спроводе обуке,
али и контрола на
локацијама за складиштење, а запослени су добро упознати са стриктним
правилима како се
са отпадом поступа.
Новоизграђени објекат у погону флотације ,,Велики Kривељ” од краја октобра служи
за привремено складиштење опасног
отпада. Овде се одлажу отпадна бурад од
реагенаса, мазива и остале отпадне амбалаже. Изградња новог складишта била
је захтевна али у складу са препорукама
стручних служби и законском регулативом. План компаније је да се обезбеде и

осигурају услови за санацију неуређених
складишта и изградњу нових – рекла је
Ивона Пацић из Сектора за заштиту животне средине и екологију.
Безбедно отпремање опасног отпада
из свих индустријских комплекса компаније спроводи се на недељном нивоу,
преко овлашћених оператера, а трошкове
сноси компанија. Због великих количина
и штетности његово редовно отпремање је
веома важно, појашњавају из овог Сектора, па се из тих разлога сарађује са неколико искусних фирми које се баве овим пословима. Иако је сва одговорност коначног
збрињавања на еколошки прихватљив на-

чин њихова, оператери увек извештавају
компанију о томе где је отпад завршио.
Неретко се дешава да се неки материјали
збрињавају и третирају у иностранству и
тако се завршава пут опасног отпада.
Kако бисмо схватили о којој количини опасног отпада је реч Пацићева нам је
предочила податке за само један огранак
компаније. - Укупна отпремљена количина опасног отпада из РББ-а до октобра
ове године износи 134,27 тона. Од тога
81,17 тона отпадних моторних уља, 32
тоне контаминиране амбалаже, отпадних филтера од уља и мазива скоро 13
тона, отпадних батерија 3,5 тоне и нешто
мање од тоне контаминиране ПВЦ амбалаже. Тренутно држава субвенционише
трошкове безбедног управљања електричног и електронског отпада, а само
из овог огранка отпремљено је 2,4 тоне.
Реч је о великим количинама опасног и
неопасног отпада које су сразмерне производњи Zijinа, па помоћ државе у виду
субвенција пуно значи, али је и наша
одговорност приликом управљања отпадом већа него икада.
Д. Лилић Петровић
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Помоћ мајданпечком Удружењу дијабетичара

Апарати и тракице за „Плави круг“
公司向MS矿糖尿病患者协会提供援助

捐赠血糖仪及试纸

За новац прикупљен добровољним прилозима кинески радници купили шест апарата за мерење нивоа шећера у крви и 1.200 тракица, па то поклонили локалном удружењу дијабетичара
биће подељени онима којима су најпотребнији.
Уручењу донације присуствовали су и
будући корисници ове помоћи. Владимир Ђорђевић живи са дијабетесом од
своје четврте године, па ће му помоћ у
виду апарата и тракица које користи
свакодневно, и то неколико пута, како

МАЈДАНПЕK. – Са пуно пажње и разумевања за живот и потребе локалног
становништва у заједници чији су део
постали и сами, кинески упосленици
компаније Serbia Zijin Copper у Руднику бакра Мајданпек, организовали су
на иницијативу менаџмента нову хуманитарну акцију. Прикупили су средства
и за потребе Удружења дијабетичара
“Плави круг“ у Мајданпеку купили шест
апарата за мерење нивоа шећера у крви
и 1.200 тракица. Примопредаја донације
уприличена је (22. новембра) у просторијама овог удружења.

-Због тога што удружење има хумане
циљеве и јаку жељу да помогне свима са
дијабетесом, подржавамо ваш рад и сигурни смо да ће донација стићи до оних
којима је најпотребнија - рекао је заменик директора РБМ-а Цхен Qуингфенг.
Председница „Плавог круга“ Светлана Репеђић истакла је да је удружење
спремно да на овај хумани гест узврати тако што ће, када се укаже прилика,
организовати контролно мерење шећера у крви за раднике Zijinа. Апарати за
мерење шећера у крви и тракице које је
удружење добило на поклон, додала је,

Новчана помоћ породици Гајић из Мајданпека

се, иначе, недавно запослила у Zijinu, а
дијабетес је добила када је имала само
три године. Александра Ђорђевић из
Црнајке додала је да су сви људи са овим
здравственим проблемом одувек могли
да рачунају на помоћ удружења, а ова донација је права потврда подршке „Плавог круга“.

каже, добро доћи. Сара Ивановић на- Према подацима Удружења дијабетичара, у општини Мајданпек са овом боглашава да је то помоћ која пуно значи,
лешћу живи близу хиљаду људи.
будући да су редовне провере и начин
С. Вукашиновић
да се болест држи под контролом. Сара

Солидарност кинеског дела менаџмента Serbia Zijin Copper

Kолица за Јована

Сто хиљада динара за малог Алексу

塞紫铜为马伊丹佩克市Gajić家进行捐款

塞紫铜中塞领导团结一心

用来给患病儿童Jovana购买轮椅

Јован Гајић је треће Љиљанино и Гораново дете и од рођења има озбиљне здравствене проблеме, због
којих уместо у игри, детињство проводи у колицима. - Сазнавши за муке породице Гајић, представници кинеског руководства РБМ-а врло брзо су сакупили 105 хиљада динара за куповину новог помагала за Јована

МАЈДАНПЕK. – Заменик директора Рудника бакра Мајданпек Chen
Quingfeng посетио је (15. новембра)
породицу Гајић из овог града и родитељима петнаестогодишњег Јована,
дугогодишњим радницима РБМ-а,
уручио новчану помоћ за негу дечака.
Средства су прикупљена добровољним
прилозима кинеских радника Serbia
Zijin Copper и њихових сународника
из других кинеских фирми, а биће употребљена за куповину нових колица за
Јована.
Јован Гајић је треће Љиљанино и
Гораново дете и од рођења има озбиљне здравствене проблеме, због којих

уместо у игри, детињство проводи у
колицима. – Он је сада велики дечак,
ученик је осмог разреда, па улази у
пубертет и нагло расте. Прерастао је
садашња колица – испричала нам је
мајка Љиљана.
Сазнавши за муке породице Гајић,
представници кинеског руководства
РБМ-а организовали су се и врло брзо
сакупили 105 хиљада динара за куповину новог помагала за Јована. Акцију
су подржали и радници кинеских подизвођачких фирми које у Мајданпеку
раде за Serbia Zijin Copper.
Уручујући Јовановим родитељима новац, а дечаку и посебне поклоне за које се лично побринуо, Chen
Quingfeng је рекао да је ова врста помоћи један од начина да се покаже разумевање за проблеме других људи. Пожелео је притом Јовану боље здравље и
опоравак.
-Ова помоћ ће нам пуно значити.
Од срца свима до неба хвала и нека
им се добро добрим врати - рекла је
Љиљана Гајић, искрено дирнута овим
хуманим гестом.

为小艾力克斯筹集捐款100,000第纳尔

SZC. – Представници Kабинета генералног директора Serbia Zijin Copper посетили су (4. новембра) породицу Новаковић из Бора и домаћину, који је радник
компаније, уручили 100 хиљада динара
за лечење њиховог седмогодишњег сина
Алексе.
Алекса од рођења има проблем са
видом и четири дијагнозе постављене од
признатих руских доктора. Једина нада
да боље види јесу терапије за које ова породица годишње издваја око 200 хиљада
динара и то без трошкова смештаја и
путовања до Новог Сада. Алексин млађи
брат болује од исте болести, па се породица Новаковић већ годинама храбро
бори за срећније детињство своје деце.
Сазнавши све то, кинески део менаџменС. Вукашиновић та Serbia Zijin Copper врло брзо прику-

пио је половину средстава потребних за
лечење малог Алексе.
- Морамо да бринемо једни о другима и функционишемо као велика
фамилија. Рад и доброта јесу прве људске дужности, а Алексин отац је приде
и наш колега са копа „Ново Церово“.
Због тога се помоћ подразумевала.
Овај новац је само аванс, па обећавам
да ћемо се врло брзо поново организовати и покрити још неке трошкове за
наредну годину. Помоћи ћемо новчано
сваки пут када је потребно и пружићемо подршку породици да преброди
тешке тренутке – рекао је шеф Kабинета генералног директора Serbia Zijin
Copper Hongzhi Wen.
Г. Тончев Василић
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Kутија солидарности за помоћ у лечењу детета мајданпечког радника

Одреду борских извиђача „Радомир Јовановић Чоче“ на дар:

Да Лејла оздрави

Рачунари и штампачи

公司向马矿员工子女康送“爱心盒”

公司向波尔市童军协会进行捐赠

但愿蕾拉早日康复

捐赠电脑与打印机

одраз велике жеље свих нас да девојчица што пре оздрави – рекао је директор Рудника бакра Мајданпек Jian
Heyuan.
Владан Сурдуловић је, наиме, претходног дана дошао да донесе дознаке
и обавести претпостављене да ће због
лечења детета бити на дужем боловању. Његова девојчица, после две
РБМ. – Необична атмосфера и велика
гужва владала је 25. новембра ујутру
у холу мајданпечке дирекције. Дан раније тамо је постављена кутија за прикупљање средстава за лечење ћерке
возача тешких камиона Владана Сурдуловића, па су се запослени спонтано окупили да помогну колеги колико
могу. Дословце је све „преко ноћи“ прерасло у велику хуманитарну акцију за
помоћ четворогодишњој Лејли. Гужва
око кутије солидарности није се стишавала од раног јутра, јер су и рудари
треће смене у повратку с посла свратили да дају допринос. Акцији се прикључио и велики број радника кинеских
фирми које за Serbia Zijin Copper
обављају подизвођачке послове.
-Јуче сам добио информацију да
је дете нашег возача тешких возила тешко болесно. Сви у РБМ-у смо
једна велика породица, па ме је вест
баш потресла. Kутија солидарности је

тешке операције у септембру, сада прима хемотерапију. – Kолеге из смене су
ми помогле и септембра, када је Лејла
била на операцији. На жалост, болест
се проширила и лекари кажу да нова
хируршка интервенција није могућа.
Сви се, међутим, надамо да ће моја девојчица, уз лечење терапијом, оздравити – рекао нам је отац.
Запослени нису желели да коментаришу колико је велико њихово срце
рударско. Оно се и не објашњава. Или
се има, или не.

БОР. – Представници Kабинета генералног директора Serbia Zijin Copper
поклонили су (25. новембра) Одреду
извиђача „Радомир Јовановић Чоче“ у
Бору два половна рачунара са штампачима. Kомпјутерску опрему користиће
млади извиђачи, који су са својим старешинама уприличили тим поводом и
пријем за делегацију компаније предвођену директором људских ресурса.
-Драго ми је што је компанија у могућности да на овај начин помогне
деци која желе да живе у складу са

природом и брину о њеном очувању.
Рачунари и штампачи ће им помоћи у
раду и припремама за развијање вештина које одликују извиђачке покрете
– рекао је Huang Zhaoyu.
Начелник одреда „Чоче“ Михајло
Радичевић се у име свих извиђача захвалио компанији јер им је дозволила
и да раде у њеним просторијама. -Надамо се да ћемо ту и остати јер се деци

свиђају просторије, а одговарају и
нама старијима – казао је млади Радичевић.
Одред „Радомир Јовановић Чоче“ из
Бора у својим редовима има 50-ак чланова различитог узраста.
Г. Тончев Василић

С. Вукашиновић

Мајданпечкој болници уручена драгоцена хируршка опрема

Два милиона динара за модернизацију оперативног блока
塞紫铜向马伊丹佩克市医院捐赠200万第纳尔

将用于采购珍贵手术设备以及修缮医院手术大楼
Захваљујући новој хируршкој опреми и инструментима лекари ће са једног места моћи да прате све виталне функције животно угрожених пацијената, а њеном употребом биће постигнут стандард оптималног лечења најтежих болесника. – Централна мониторска јединица и три пацијент-монитора, 10 антидекубиталних душека,
хируршки ретрактор и инструмент за лигирање набављени су захваљујући средствима Serbia Zijin Copper која су обезбеђена кроз донацију вредну два милиона динара

МАЈДАНПЕK.
–
Представници
Serbia Zijin Copper уручили су (10.
новембра) лекарима Опште болнице у Мајданпеку вредну и преко
потребну хируршку опрему. Централна мониторска јединица и три
пацијент-монитора, 10 антидекубиталних душека, хируршки ретрактор и инструмент за лигирање набављени су захваљујући средствима
компаније која су обезбеђена кроз
донацију вредну два милиона дина-

ра. Ова опрема
и инструменти,
како се чуло приликом
примопредаје, помоћи
ће лекарима да
са једног места
прате све виталне функције животно угрожених
пацијената, а њеном употребом
биће постигнут
стандард оптималног лечења
најтежих болес-

ника.
-Здравствене установе имају
изузетан значај у функционисању
сваке локалне заједнице, па је природно што компанија води рачуна

о томе да њени
запослени
и
сви становници Мајданпека
имају квалитетну здравствену
заштиту. То је
и део животног стандарда,
посебно у условима актуелне
пандемије
COVID-19. Запослени у здравству још увек
имају веома важне и осетљиве задатке на том „фронту“, те их у Kини
називамо белим анђелима – рекао је
заменик генералног директора Serbia
Zijin Copper Jian Heyuan.
Директор мајданпечке здравствене установе др Никола Стефановић
захвалио се у име мајданпечке болнице за драгоцену донацију. – Лекари ће захваљујући купљеној опреми
имати лакши увид у стање пацијената са обољењима које прати најтежа
патологија, а са новим хируршким

инструментима заокружићемо и
модернизацију оперативног блока
– истакао је др Стефановић.
Набављена
хируршка
опрема вреди 1,35 милиона динара и
у мајданпечку болницу стигла је
крајем октобра. Већ је у употреби, па
су представници Serbia Zijin Copper
у друштву домаћина разгледали оперативни блок и упознали се са њеном
применом, а пацијентима су пожелели брз опоравак.
С. Вукашиновић
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Реорганизација мајданпечке Службе за безбедност и заштиту животне средине

Формирана одељења за безбедност
MS矿职业安全与环保处重新调整组织架构

新设安全科

Kадровски појачани, упосленици службе сада су распоређени у одељења за безбедност у флотацији, на површинском копу и ЕМО, одакле ће директније
обављати своју функцију. - Поред контролне имаће снажнију улогу и при изналажењу решења за проблеме из њиховог делокруга рада
РБМ. – Жеља да се рад унапреди, ефикасност побољша, а питањима безбедности производње и заштите животне
средине у Руднику бакра Мајданпек
обезбеди адекватно место, условила је
Службу за безбедност производње и заштиту животне средине да спроведе одређене организационе промене. Уместо
у дирекцији, упосленици ове службе су
од половине новембра, кроз новооформљена одељења за безбедност при флотацији, површинском копу и електромашинском одржавању, односно ПУС-у
како се ова целина и даље популарно
назива, на радним местима у поменутим организационим целинама.
-Реорганизовали смо службу у
намери да подигнемо квалитет рада.
Kадровски смо појачани двојицом нових колега и људима који су већ били
у производњи, а који су се преквалификовали и пребачени су у Службу
безбедности и заштите животне средине. У Флотацији је то тим од четворо људи, као и на површинском копу,
а за електромашинство је ангажовано
двоје - објашњава заменик руководиоца Службе БЗНР у Огранку РБМ Игор
Младеновић.
Бројнија служба сигурно ће имати
и боље резултате, јер ће њени запослени бити присутнији у свим деловима
мајданпечког огранка. У плану је да се
на терену буде дуже, каже Младеновић: - На лицу места указиваћемо на
пропусте и учествовати у изналажењу
решња. На тај начин ћемо утицати и
на свест запослених о томе да су питања безбедности изнад свих других.
У том правцу радићемо са свим запосленима, па и са руководиоцима, јер

треба почети од надзорно-техничког
особља, бригадира и пословођа.
Запослени у поменутим одељењима
ће и убудуће обављати послове за које
је служба и до сада, док су сви били у
дирекцији, била задужена. Они преу-

алкохола у даху, спроводе ноћне контроле, али и све остало из домена рада
службе: - Сукцесивно ћемо пребацивати и документацију, да буде доступна и на дохват руке у сваком тренутку.

Прве реакције су подељене. Има
оних који то нису доживели на најбољи
начин, мислећи само на контролну, а
занемарујући улогу коју ови службеници имају у креирању безбедније и боље
радне и животне средине. Међутим,
има и оних које је нова организација обрадовала, јер деле мишљење кинеских
колега да су „одељења за безбедност
очи и огледало фабрика“, очекујући да
они буду и промотери нових навика у
опхођењу и односу према безбедности,
радној и животној средини.
-Очекујемо потпуну сарадњу и
синхронизован рад руководилаца тих
фабрика са људима из одељења за безбедност. Само тако ћемо ствари моћи
да померамо на боље. Јер, имали смо
и раније покушаје, на пример, уређивања одређеног простора. Међутим,
изостајала је брига о одржавању. Чак
се догађало да се само једним непромишљеним потезом и брзим решењем
неког питања уруши труд и напор
претходника, али и обезвреди укупна
инвестиција у тај простор. Да се то не
би поновило, представник одељења
Одељење у флотацији
за безбедност ће бити ту да у свакој
прилици опомене, сарађује и све конзимају планирање и реализацију лекар- Речју, та одељења биће у прилици да
тролише у мери у којој је то могуће ских прегледа, обављају инспекције на брину о погону и запосленима. У тиму
терену у том погону, иницирају испи- је и лице задужено за заштиту од по- закључује Игор Младеновић..
тивање опреме, контролишу присуство жара и заштиту животне средине.
С. Вукашиновић

Са Петог форума градоначелника централне и источне Европе ЦЕЕЦ и НР Kине

Округли сто о здравим градовима
举办第五届中国中东欧和市长论坛

针对健康城市举办圆桌会议
Директор Дома здравља „Др Верољуб Цакић“ у Мајданпеку др Драган Фудуловић о искуствима у борби са пандемијом COVID-19
цији
Пекиншке
здравствене комисије и Завода
за јавно здравство
Kантона Сарајево
новембра је одржан „Округли сто
о здравим градовима“, на којем је
директор
Дома
здравља „Др Верољуб Цакић“ у
Мајданпеку
др
Драган Фудуловић имао запажеМАЈДАНПЕK. – У оквиру Петог форума но излагање о искуствима ове здравградоначелника централне и источне ствене установе у борби са пандемијом
Европе ЦЕЕЦ и НР Kине у организа- COVID-19.

Др Фудуловић је у 15-оминутном
излагању објаснио сву деликатност
функционисања ове здравствене установе на разуђеној територији општине
Мајданпек, површине од 934 квадратна
километра, где је удаљеност појединих
тачака и пуних 130 километара. Говорио
је о томе како фукционишу ковид амбу-

ланте, каква је опремљеност установе и
како протиче имунизација. Подсетио је
да се и председник Србије Александар
Вучић вакцинисао на овом подручју,
као и неколико стотина кинеских радника из фирми у Бору које сарађују са
Зијином, и нагласио да је најзаступљенија вакцина Синофарм.
Директор
мајданпечког
Дома
здравља предочио је и статистику у
сва четири таласа пандемије. Према
подацима ажурираним 23. новембра,
обављено је 12.155 тестирања, 2.233
било је позитивно, излечено је 2.112, а
преминуло 86 особа.
С. В.
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За месец дана две хиљаде људи евидентирано у покушају крађе отпадног бакра

Атак на имовину седам пута дневно
一个月内共有2000余人企图盗窃公司废铜

平均每天发生七次盗窃行为

Секундарне сировине краду се и даље свакодневно, а у те сврхе врло често се „регрутују“ и малолетне особе, које не подлежу кривичној одговорности, али
и - труднице! - Дрски лопови не либе се да, када буду откривени, нападну службенике „Инекс-плуса“, а само у току ове године регистровано је 20 таквих
покушаја, један уз претњу ватреним оружјем. - Од почетка године, службеници „Инекс-плуса“ онемогућили су лоповима да из Serbia Zijin Copper украду
18.768 килограма бакра и 6.934 килограма осталих секундарних сировина

Батица Стошић, Стефан Лазић и Ненад Васковић свкодневно бију битку с лоповима
SZC. – Иако је последње недеље октобра
приметан тренд смањења покушаја
крађе у Serbia Zijin Copper, чему су вероватно кумовале и чешће полицијске
контроле после апела компаније у јавности да се томе стане на пут, статистика каже да је прошлог месеца преко

Пази, снима се

две хиљаде лопова, у 208 наврата, значи у просеку седам пута дневно, покушало да украде 4.500 килограма разног металног материјала! Томе треба
додати и оно што су лопови прошлог
месеца успели да украду – каблове у
Мајданпеку и Kривељском каменолому,
гуме из Филтраже, профиле из Цементације.
Звучи заиста невероватно да је за
месец дана из круга компаније удаљено две хиљаде људи, па надлежни у
„Инекс-плусу“, предузећу задуженом да
обезбеђује имовину Serbia Zijin Copper,
појашњавају да стотинак њих улази свакодневно и то по неколико пута, те да
се евидентира сваки такав покушај. У
званичним папирима ове ФТО фирме
именом и презименом уписано је тачно
130 таквих изгредника.

Секундарне сировине краду се и
даље свакодневно, а у те сврхе врло често се „регрутују“ и малолетне особе,
које не подлежу кривичној одговорности, али и - труднице! За њима, по
разрађеној „шеми“, креће група старијих и организованијих људи, која сачека да деца и жене буду ухваћени, па
да онда без икаквих проблема покупе
плен. Дрски лопови не либе се да, када
буду откривени, нападну службенике
„Инекс-плуса“, а само у току ове године
регистровано је 20 таквих покушаја, јетешку скоро 26 тона званично је покудан уз претњу ватреним оружјем.
Највећи
проблем
радницима шало да изнесе 714 особа, јер је толи„Инекс-плуса“, којих има 210, јесте то
што обезбеђују готово 10 хиљада хекта- ко њих задржано и предато полицији.
ра фабричког круга у Бору и Мајданпе- Неки од њих, наравно, по више пута и
ку, тако да им се понекад чини да је то за само десет месеци.
њихов посао немогућа мисија. Додатно
Г. Тончев Василић
их у обављању дужности ограничава
закон који каже
да се оружје може
употребити само
у нужној одбрани.
Од почетка године, службеници
„Инекс-плуса“
онемогућили су
лоповима да из
компаније украду
18.768 килограма бакра и 6.934
килограма осталих секундарних
Ни зид није препрека
сировина. „Робу“

Имовина на мети лопова и у Руднику бакра Мајданпек

Немар отвара простор крађама
马矿资产成为盗贼偷窃目标

麻痹大意为盗窃提供契机
Ове године порастао је број крађа, али охрабрује што су поједине расветљене.- Сарадња и одговорност запослених кроз бригу о средствима и опреми за рад
и након обављеног посла, у погледу правилног одлагања и складиштења, начин је да се смање атаци на имовину
РБМ. – Да лопови не мирују, стара је и свима добро позната изрека, а у овој години
су у Руднику бакра Мајданпек трагови
њихових недела поново постали видљиви.
Нестала кабла на „Северном ревиру“, нестао алат на Сервису Kовеј, па опет кабла,
али на „Јужном ревиру“, неки други алат
на Новом сервису, па 200 метара кабле на
сервису Kовеј и тако - набрајање би могло
да потраје.
-Све крађе су последица немара оних
који су непосредно задужени за рад тим
средствима. Kада се опрема, сви делови
и алати након употребе збрину на прави начин, оставе тамо где и како треба,
остаје неупоредиво мање простора за
крађе, пропадање и оштећења. Због тога
инсистирамо да се у том смислу поштују
јасно дефинисана правила и да нико након обављеног посла не треба да рачуна
да ће неко други ићи за њим, склањати
и чистити. Јер, добро обављен посао
подразумева да се на тај начин заврши -

подсећа заменик руководиоца Службе за
безбедност производње и заштиту на раду
Игор Младеновић.
И летимичан поглед на појединачне извештаје о овогодишњим крађама
у РБМ-у указује на чињеницу да лопове
или оне који су „типовали“ крађу не треба тражити далеко од места на којем су се
догодиле. Неко са стране, па чак и неко ко
повремено пролази одређеним деловима
рудничког круга то не би могао да изведе.
Јер, у питању је превелики простор да би се
лак „плен“ могао случајно да нађе. Неко у
тим нечасним радњама мора да посредује
и да зна на који начин то може да изнесе.
-За боље резултате у погледу безбедности и чувања имовине компаније,
нама је потребна пуна сарадња запослених. Никада није било проблема са
обезбеђењем опреме када нам се пажња
скрене да извесно време неће бити на
свом месту, али је са нашег аспекта недопустиво да се нестанак неког дела

или алата пријави тек када прође пуно
времена. У таквим случајевима, ми мало
тога можемо да урадимо, а и полиција
са којом имамо одличну сарадњу, што
показују и резултати - рекао нам је Далибор Грујић, командир V вода београдског
„Инекс-плуса“, службе обезбеђења у компанији Сербиа Zijin Copper и подсетио да
су уз помоћ полиције расветљене крађе
које су благовремено пријављене и где се
истрага могла спровести.
-Kомпанија Serbia Zijin Copper је низом инвестиција подигла ниво безбедности имовине, побринула се за видео надзор, „паметне рампе“, ограде, расвету,
али је потребно да своју улогу савесних
радника који брину о опреми, средствима за рад и укупној безбедности обаве и
сами запослени крајње одговорним односом према послу - наглашава Бранислав Томић, руководилац Огранка РБМ.
Да се простор лоповима и лоповлуку
може смањити само у приликама када се

сви запослени крајње одговорно понашају према имовини Kомпаније, није тајна. Одговорност за чување имовине је на
сваком од запослених, без изузетка, а пре
свега, када су у питању средства за рад и
опрема коју сам појединац користи. Због
тога се баш све (што подразумева и отпад),
након завршеног посла мора поспремити, почистити за собом и одложити на за
то одређено место. У противном, зарад
нечије мале користи, ствараће се велика
штета. Јер, сваки украдени део нема само
своју набавну вредност, већ и увећање за
штету која је причињена, коју трпи производња или нека њена целина, док се не
набави нови. А крађа, посебно када неко
од запослених има било какве везе са њом,
штети не само интересима, већ и угледу
Kомпаније.
С. Вукашиновић

РББ RBB
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„Велики Kривељ“ на висини задатка и у производњи и у
припремама за зиму

Kривељска флотација прати темпо све веће производње на
коповима

VK矿进行冬季安全生产与高空作业准备

VK浮选厂处理量紧跟生产步伐

Све критичне позиције на копу оспособљене да буду оперативне по снегу,
леду и киши, а набављена и светлосна сигнализација како би транспортне
машине могле несметано да раде и у условима смањене видљивости. Обављено и неколико важних ремоната, који нису пореметили новембарске
производне задатке. – После више од 20 година коначно елиминисано клизиште на југоисточној страни копа

Руда која на прераду стиже из „Великог Kривеља“ и са „Новог Церова“ изузетно је флотабилна, па флотација постиже одлична технолошка и висока
временска искоришћења. – Д. Милићевић: Са нестрпљењем очекујемо
пријем око 100 нових колега због отварања још једне флотације, које је планирано следеће године. – Након четворомесечног пробног рада покренуто
јаловиште ,,нулто поље“

Без обзира на то што је у новембру радио без једног електромотора (бустера),
преко транспортног система прошле су
завидне количине материјала. До 22.
новембра је у стари борски коп уместо
планских 660.000 тона јаловине за тај
број дана, пребачено 758.000 тона, што
је 14 одсто више. План за цео месец је
900.000 тона јаловине преко транспортног система, а ми ћемо сигурно пребацити милион тона – наводи Митић.
Са рудом је, међутим, због свих застоја, кривељски коп у заостатку 50-ак
хиљада тона, па је реализација за 22 дана
новембра 92 процента. – Можда до краја
месеца будемо у мањку са количином
руде, али ће бакра бити по плану јер
откопавамо бољи садржај од планског
и уместо 0,316% остварујемо 0,34 одсто.
Недељу дана пред истек месеца ископине имају стопроцентну реализацију
и такав тренд ћемо задржати до краја
новембра – сигуран је управник кривељског копа.
Дејан Митић је оптимиста и када је
реч о испуњењу годишњег плана у „Великом Kривељу“, па каже да ће на бакру
и руди коп забележити остварење 110

потребно бар три до шест месеци обуке како би
били самостални у раду – каже управник флотације ,,Велики Kривељ“ Дарко Милићевић.
Након четворомесечног пробног рада покренуто је и јаловиште ,,нулто поље“, па се одлагање
флотацијске јаловине наставља без проблема. Решени су они око водоснабдевања, који су чести и
типични у периоду летњих суша, па данас производња тече глатко, поручују из флотације.
-Поносан сам на резултате, јер смо целе јесени успевали и да неки проценат пребацимо преко задатог плана. Флотација скоро да не стаје,
прошлог месеца временско искоришћење било
је 94 одсто, што је резултирало производњом
2.389 тона бакра у концентрату. Kао у сваком
погону имамо и ми мање техничке проблеме,
али се све решава у ходу и са минималним застојима. Новембра смо имали редовни „водени“
застој у трајању два дана, када је цела флотација
стајала. Тада су ремонтоване машине за проток
и пречишћавање воде коју користимо у производњи, проверене су пумпе и све оно што није
могуће урадити у оквиру редовног одржавања
и када флотација ради пуном паром - додао је
Милићевић.
У кривељској флотацији у току је и изградња
новог постројења за производњу кречног млека
које се користи у процесу флотирања руде, а у
хали млевења монтиран је још један кран.

Уредили коп и припремили
руду за наредних шест месеци
为接下来六个月做好生产准备

Трептачи су постављени на свим
раскрсницама копа
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Kривељски рудари
добро су се припремили за предстојећу
зиму, па за њих „нема зиме“. Новембра
су све потенцијално критичне позиције
на копу уредили и оспособили их да буду
оперативне по снегу, леду и киши, а набавили су и светлосну сигнализацију (трептаче) како би транспортна механизација
могла несметано да ради и у условима
смањене видљивости.
-Трептачи су постављени на свим
раскрсницама и местима где камиони
кипују материјал, па убудуће магла,
која овде зна да потраје дуго, неће отежавати и успоравати посао. Паралелно са производњом, свакодневно смо
у новембру припремали радилишта за
зимске услове, а успели смо и да коначно потпуно елиминишемо клизиште по
југоисточној страни копа. Више од 20
година јаловина се одатле „свлачила“
и силазила чак до коте 80, а сада тамо
нема ни тоне таквог материјала, све смо
покупили – каже управник кривељског
копа Дејан Митић.
Уочи зиме је, додаје, обављено и неколико важних ремоната, који ипак нису
пореметили новембарске производне
задатке. – У време дводневног застоја
кривељске флотације, заменили смо
редуктор 510 на примарном рудном
дробљењу, а на транспортном систему

Први нови дампер на копу од 26. новембра
уградили нов редуктор за бустер 3. Замењена је и трака 108 на његовој другој
линији и санирана су сва пресипна места. Остало нам је да заменимо и бубањ
на траци одлагача, па да од децембра
транспортни систем поново ради пуним капацитетом и у стари борски коп
пребацује 45.000 тона јаловине на дан.

Увек бар проценат преко
плана
至少超1%完成生产任务

KРИВЕЉСKА ФЛОТАЦИЈА. – Флотација ,,Велики
Kривељ“ прошлог месеца премашила је план производње за осам процената. Прерађено је 971.152
тоне влажне, односно 925.237 тона суве руде, а
главни показатељ успешне производње било је
2.389 тона бакра у концентрату. Руда је била изузетно флотабилна, кажу, па су постигнута одлична технолошка и висока временска искоришћења
(чак 94 процента). У кривељској флотацији запослена су 383 радника и сви они са нестрпљењем
очекују долазак нових колега због отварања још
једне флотације, које је планирано следеће године.
Док се то не деси, успевају да испрате темпо све
веће експлоатације на коповима „Велики Kривељ“
и „Ново Церово“.
-У плану је пријем око 100 нових радника за
нову флотацију, а ми ћемо им са задовољством
пренети све што знамо о овом послу. Новајлијама ће за стицање неких основних знања бити

Г. Тончев Василић

У „Kривељском каменолому“ почела да ради нова линија за
прераду камена

На старој линији дограђен, а на
новој уграђен систем отпрашивања
одсто. – Мали заостатак у односу на
годишњи план имаћемо на јаловини, а
један од разлога за то је изостанак још
једног багера, који је требало да нам
стигне у јуну. Планом је био укалкулисан и његов рад, а он стиже тек у децембру.
Децембра, дакле, на кривељском копу
треба да почне да ради још један багер
„Liebherr“ од 18 кубика, али и још два
нова НТЕ 240 камиона, која су стигла и
склапају се у кривељској радионици.
-Постојећој флоти ће се до краја
новембра придружити још два нова
велика камиона, па ћемо укупно имати
30 дампера. На коти 80, где откопавамо
богатије партије, имамо припремљену
руду за експлоатацију до половине наредне године. Средњи садржај је преко
0,35 одсто, па смо у том делу спокојни.
Kоп се одлично развија а увелико раскривамо и његов источни део, где почетком наредне године треба да дођемо до велике количине сиромашније
руде, коју ћемо мешати са богатијом на
дну. Новембарски план „тежак“ равно
4.089.589 тона ископина биће остварен
сто одсто – категоричан је Митић.

采石厂启动全新生产线

升级老生产线并配置除尘系统

дана, па је и на њој
санирано оно што
је годинама било
лоше. Проблем са
отпрашивањем,
на који су се околни мештани често
жалили, решен је
уградњом четири
филтера на пресипним местима, а на
Трећа смена у Kривељском каменолому
сваком су инсталиране и прскалице.
РББ. – Прошло је тачно месец дана од како
Систем
отпрашивања
је подразумевани
у „Kривељском каменолому“ ради и нова
линија за прераду камена, па овај рудник део и нове линије, па је због тога “Kривељнеметала после много година не спава ски каменолом” сада постао прави еконоћу. У три смене раде обе линије – стара лошки рудник.
и у ноћној, док нова линија камен уситња- Овај рудник неметала бави се уситњава само по дану. У првих месец дана про- вањем камена до гранулација потребних
изводња је са 300 повећана на око 500 тона у грађевинарству. Са нове линије се за
камена за дан, али она тек треба да расте прављење бетона испоручује фракција од
и достигне пројектовани капацитет од 800
-4 до +8мм, док стара линија уситњава катона на дан.
План је да стара линија за прераду каме- мен на гранулацију -8 до +35мм.
Г. Тончев Василић
Г. Тончев Василић на, заједно са новом, ради бар још годину
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Мајданпечки рудари новембра одлични у раскривању лежишта

Преко пет милиона тона ископина
MS矿十一月份采剥创新高

超过五百万吨

За 23 дана новембра остварено 4,2 милиона тона ископина, пре свега захваљујући раскривању које је за четвртину боље од плана. - На руди трећина недостаје за испуњење плана. – У Флотацији произведено 1.868 тона бакра у концентрату

Суво дно "Јужног ревира"
РБМ. – За 23 дана новембра на Површинском копу Рудника бакра Мајданпек
остварено је 4,2 милиона тона ископина,
а то је сигуран знак да ће месечни план
„тежак“ пет милиона тона бити премашен.
Али, док се на раскривци бележи пребачај од скоро 25 одсто, укупан резултат је у
сенци чињенице да ће трећина недостајати
од плана на руди. Мањак руде утицао је и
на прераду у Флотацији, самим тим и на
производњу бакра у концентрату, која за
23 дана износи 1.868 тона, уз пратеће количине племенитих метала.
-Производња руде је испод плана због
тога што смо почетком месеца у пробни

рад пустили ново рудно дробљење, па је
као и код сваког уходавања било проблема са спојевима трака, сипкама, али и са
самом дробилицом због металних предмета који су у њу доспевали. Старо рудно
дробљење морали смо да зауставимо због
недовољног броја радника за истовремени рад оба постројења. На јаловини
смо, међутим, план знатно пребацили и
поред тога што смо имали застој због ремонта дробилице број 2 на Фази 1. Боље
одржавање тешких возила резултирало
је већим бројем расположивих возила, а
изласком два нова НТЕ 240 возила стање
се последњих дана новембра битно по-

правило и одразило на остварење плана
- каже заменик руководиоца површинског
копа РБМ-а Горан Репеђић.
Причу о подигнутој ефикасности и
побољшаном одржавању потврђује планирана расположивост од 28 тешких возила што се одразило на резултат. У раду
је био и довољан број утоварних машина:
- Није било већих застоја на багерима,
а без обзира што је био планиран, сервис на багеру ПЦ1 је пролонгиран, баш
како би на делу копа на којем је ангажован тај багер дошли што пре до довољне
количине откривене руде за рад новог
дробљења.
Будући да се зна како зима током децембра и јануара баш уме да покаже „зубе“,
на површинском копу је дочекују спремно:
- Стање рударских саобраћајница још
увек није одлично, али је неупоредиво
боље него што је било. Имамо две екипе
које су ангажоване на сређивању транспортних путева. Оне имају на располагању део механизације, потребне машине и руковаоце, па и обавезу да санирају
постојеће путеве. Имамо радилишта на
„Kалоти“, „Чока Мускалу“ и „Истоку“.
Од Репеђића смо сазнали добру вест
да је недавно, после пар година, поново
покренута производња туцаника који се
користи за финиширање путева.
У флотацијској производњи, односно
преради руде, новембар је протекао у знаку „уходавања“ нових постројења.
-Добили смо 13. новембра дозволу
Министарства рударства и енергетике

за пробни рад нове флотације. Од тада
дани протичу у знаку захтевног уходавања новог постројења за прераду минералних сировина, капацитета 40 хиљада
тона руде на дан. Таква производња,
разумљиво, још увек није постигнута,
али смо на дорбом путу. Ради се на усаглашавању свих техничко- технолошких
параметара, а упоредо стварају и нови
тимови запослених задужених за одређене послове у свим организационим
целинама флотације - прокоментарисао
је новембарско ангажовање руководилац
Огранка РБМ Бранислав Томић.

Према подацима службе Припреме,
за 23 дана новембра произведено је 1.868
тона бакра у концентрату са пратећим количинама сребра и злата у концентрату.
С. Вукашиновић

Вулканизерница мајданпечког ПУС-а добила нову котларницу

Мала фабрика паре
马矿硫化车间新建锅炉

建成小型蒸汽车间

Kапацитет јој је хиљаду метара кубних на сат, а инвестиција у опрему вредна је око 66 хиљада евра. - Набављен је парни котао на течно гориво, напојни резервоар са дегазатором, разводник паре, акумулатор паре, потпуно нове парне и водоводне арматуре, као и електроинсталације потребне за аутоматски рад
РБМ. – Вулканизерница Производних услуга у Руднику бакра Мајданпек, која слови за један од најпрофитабилнијих погона
Фабрике за електромашинство, добила је
потпуно нову котларницу и котао је средином новембра пуштен у пробни рад. То
је мала „фабрика паре“ капацитета хиљаду метара кубних на сат, а инвестиција
је вредна око 66 хиљада евра. Толико је
коштала само опрема, не рачунајући рад
запослених у електромашинском одржавању.
- Вулканизерница има изузетан значај за рад флотације, како старе, тако и
нове. Прошле године набављен је нови
аутоклав већег капацитета, у којем се
„топлом методом“ могу гумирати сви
бубњеви на транспортерима у руднику.
За нову флотацију ту је гумиран велики
број металних цеви дужине до 4,5 меИнвестиција вредна 66 хиљада евра
тара, као и сипке и касете. Поред тога,
услужно је рађено облагање металних улагања у набавку аутоклава - каже руделова гумом за борске руднике „Раки- ководилац Фабрике за електромашинство
та“ и РББ, што говори о оправданости у мајданпечком огранку Неђељко Чавић.

Рад Вулканизернице је незамислив без
парног котла који производи пару обезбеђујући потребну температуру пресама
и аутоклаву за вулканизацију гумено-техничке робе која излази испод калупа и при
ручном облагању металних делова гумом
„топлом методом“. Парни котао који је
био у употреби произведен је 1973. године, што говори о његовој поузданости у
раду. Притом треба имати у виду да је са
изградњом нове флотације, стара котларница срушена и пресељена на нову локацију заједно са вулканизерницом. Ту су
сопственим снагама створени услови за
њено привремено функционисање.
-Представници кинеског менаџмента су, схвативши неопходност поузданог
функционисања Вулканизернице за рад
рудника у Мајданпеку и Бору, дали сагласност за инвестицију у потпуно нову
котларницу са опремом која задовољава
све најновије прописе о судовима под
притиском. Набављен је парни котао

на течно гориво, напојни резервоар са
дегазатором, разводник паре, акумулатор паре, потпуно нове парне и водоводне арматуре, као и електроинсталације
потребне за аутоматски рад - истиче
инжењер Чавић и додаје да су радници
ПУС-а самостално уградили парну и водоводну арматуру и електроинсталације и
тако забележили нову уштеду. Поред тога,
урађена је потпуно нова просторија за
котларницу од челичне конструкције и по
слову прописа одвојена од вулканизернице у којој се ради са запаљивим материјалима, попут лепкова, бензина и другог.
Нова котларница биће пуштена у рад
када за њу стигну сви атести и дозволе, а
са њом ће вулканизерница имати мању
потрошњу нафте, али и поузданији и безбеднији рад.
С. Вукашиновић

РБМ RBM
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Колектив

Рудник бакра Мајданпек унапређује систем пречишћавања отпадних вода

Инсталирани сепаратори са филтером за пречишћавање
马矿改造废水处理系统

安装净水用分离器

Два сепаратора са филтером за пречишћавање неће дозволити да у техничкој води, која се неколико пута пречисти и прође кроз процес таложења, остану
да „пливају“ масноће

РБМ. – Kод велике хале Новог сервиса
и перионице за тешка возила Рудника
бакра Мајданпек половином новембра
уграђени су сепаратори уља са перивим
коалесценим филтером. Реч је, заправо,
о сакупљачима масноћа из отпадних
вода који су инсталирани ради унапређења система пречишћавања таквих
вода. Циљ је да технолошке воде круже
у затвореном циклусу, а да у речне водотокове буде испуштана само добро
прочишћена вода.
- Први сепаратор постављен је у
непосредној близини хале Новог сервиса, са циљем да прикупи сву масноћу која са замашћеним, зауљеним
отпадним водама излази из хале, а да
пропусти чисту воду и проведе је новоизграђеним цевоводом до бетонског базена перионице. Перионица
има три базена, где се преливањем из
једног у други и трећи, опадна вода

пречишћава таложењем. Масноћа
која се издвоји након прања „плива“ по површини
и преноси се до
трећег базена, где
је са задатком да
је сакупи уграђен
други сепаратор.
Вода која се добија
након пречишћавања,
таложења
чврстих материја
и после издвајања
масноћа поново
се
употребљава
за прање возила
- објаснио нам је
помоћник руководиоца површинског
копа РБМ-а за електромашинство Братислав Благојевић.
Према подацима стручњака, уграђени пластични сепаратор са технологијом спиралног намотавања полиетилена високе густине PEHD, материјала
изузетне хемијске постојаности, не прима мирисе од течности нити их одаје, па
је погодан за прикупљање уља и масноћа из отпадних вода индустријских
постројења. PEHD је непорозан и отпоран на све врсте хемијских супстанци.
У Служби екологије РБМ-а сазнали
смо да осим поменуте хемијске отпорности и дугог века трајања (50 година),
материјал PEHD поседује и одличне
механичке карактеристике од којих је
за производњу сепаратора најзначајнија његова велика статичка носивост,
односно отпорност на притисак и лом.

инжењер у Служби заштите животне
средине РБМ-а.
Kоалесцентни филтерски пакет
омогућава висок степен издвајања
нафтних деривата и осигурава да пречишћена течност има највише до пет
милиграма по литру неемулгираних
уља и масти.
-Ово је само једна од активности
Serbia Zijin Copper усмерених на изналажење нових, еколошки прихватљивих решења за проблеме са којима смо
и раније били суочени. Поштујући све
налоге и препоруке надлежних инспекција које имају увид у наше деловање, реализовали смо и низ других
мера са циљем да наша основна делат-

Сепаратори нафтних деривата употребљавају се свуда где отпадне воде
садрже већу количину растворених минералних течности.
-Пластични сепаратори се састоје
из дела за таложење и дела са коалесцентним филтером. Таложник је
опремљен елементима за усмеравање
тока и спречавање вртложења воде.
На тај начин интензивира се таложење чврстих материја и омогућава
несметано одвајање уља и нафтних деривата у следећој фази обраде. Kада се
запуни, филтер се опере, очисти и врати - објашњава Јагодинка Богдановић

ност не угрожава животну средину.
Питањима заштите животне средине
у компанији се придаје посебан значај
- наглашава руководилац Огранка РБМ
Бранислав Томић.
С. Вукашиновић

Ремонтована дробилица број 2 на мајданпечком транспортном систему за јаловину

За већу поузданост Фазе I
对马矿废石破碎站2号破碎机完成大修

保障生产

Замењене су облоге статора како се не би радило са крупним гранулатом који изазива оштећења траке и обављен сервис погонских чаура. - Између облога
статора и ротора уместо наливања цинком коришћени еколошки прихватљиви материјали - полимери
РБМ. – Са циљем да транспортни систем за јаловину оспособе за рад пуним
капацитетом и учинак од 80 хиљада
тона раскривке за дан, али и да повећају
његову поузданост у предстојећем зимском периоду, мајданпечки рудари ремонтовали су дробилицу број 2. Посао
је завршен за 12 дана, а том приликом
су, поред осталог, замењене облоге статора како се не би радило са крупним
гранулатом који изазива оштећења траке, али су сервисиране и погонске чауре.
Најбржи пут за одлагање раскривке
функционише добро само када пуним
капацитетом ради Фаза I, па је најкраћу
и најјефтинију везу до јаловишта „Ујевац“ требало на време припремити за
несметано функционисање и у зимском периоду, каже заменик руководиоца Рудника бакра Мајднапек Небојша

Стојановић. – Било је неопходно заменити облоге статора и сервисирати
погонске чауре, јер је уље у хладњацима почело да се загрева, што је знак
да су чауре истрошене и да се често
запуњују филтери које треба прати од
опиљака метала. Одлучили смо да овај
посао обавимо пре зиме и снега, јер
бисмо по ниским температурама на то
потрошили много више времена.
Фаза I, додаје Стојановић, у време
ремонта није стајала, радила је све време са једном дробилицом и једним додавачем. Обустављен је био рад само једне
линије.
-Ремонт дробилице је изузетно
тежак физички посао, а демонтажа
старих облога са цинком специфичан,
захтеван и исцрпљујућ задатак. Ипак,
завршили смо све за 12 дана и то без

икаквих компликација и непредвиђених ситуација. Између облога статора
и ротора смо овога пута, уместо наливања цинком, за састав користили
еколошки прихватљиве материјале –
полимерну масу, што је био изазов и новина у раду – испричао нам је технички
руководилац Транспортног система 1
Милош Поповић.
Kомплетан посао обавили су запослени на одржавању Фазе I, а пред крај
ремонта у помоћ им је прискочила петочлана група радника са дробљења,
која има искуства у замени чаура на ротору и у погонском делу дробилице.
С. Вукашиновић

Колектив

TIR ТИР
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Новембарска производња металурга у знаку познатих тешкоћа

Проблеми са опремом преполовили учинак
十一月份冶炼工作困难重重

设备问题影响生产

За 20 дана новембра остварено само 50 процената планиране производње анодног, 47 одсто катодног бакра и 57 процената планиране количине сумпорне
киселине. - Преко плана само производња злата и сребра

ТИР. – У прве две декаде новембра производња у Топионици и рафинацији
одвијала се у знаку познатих тешкоћа
са опремом, учесталих застоја и сталних покушаја да се стање нормализује
и у прихватљивим еколошким условима
оствари што већа производња.
-За 20 дана новембра у Топионици
је пријем концентрата бакра из компанијских рудника и увоза износио
27.527 тона, при чему је у производњу
ушао само део од 21.761 тоне и 608 тона
купљеног хладног бакра. Произведено
је 3.737 тона анодног, 1.848 тона катодног бакра, 100 килограма злата,

766
килограма
сребра и 16.282
тоне
сумпорне
киселине. Подаци речито говоре
да и овај период у
новембру карактерише половичан производни
учинак који се
огледа у великим
одступањима од
плана, почевши
од пријема концентрата који је
износио 56 процената, преко његове прераде у топионици од 65 одсто,
до половичног учинка у производњи
анодног бакра за тај број дана. Производња катодног бакра је на 47 одсто
плана, а сумпорне киселине на 57 процената. Једино је производња злата и
сребра остварена преко плана - уводи нас у причу руководилац Центра за
праћење и координацију производње у
ТИР-у Иван Најденов.
Разлог за овако ниско остварење
новембарског плана у ТИР-у је мањи
број оперативних дана у топионици. Да
то буде само 61 одсто плана највише су
утицали застоји, који су добрим делом
проузроковани стањем опреме, а подсетимо да је и после октобарског ремонта
у неколико наврата долазило до вишесатних застоја.
Kада се производња не одвија у
континуитету, по правилу долази и до
пробоја норматива. У новембру је код
флеш-пећи забележена већа потрошња
струје и кисеоника, док је на конвер-

торима и у анодној рафинацији забе- до нових анодних пећи. Овим радолежена већа потрошња струје и инду- вима претходила је реконструкција
чворишта на блоку сумпорне киселистријске воде.
-У овом периоду у старој енергани
произведено је 3.765 кубних метара
деминерализоване и 17.271 кубни метар декарбонизоване воде, док је производња паре износила 2.301 МW. С
обзиром на то да ради само котао број
5, последње недеље новембра почео је
ремонт котла број 7. Циљ је да се обезбеди стабилност у снабдевању погона
ТИР-а топлотном енергијом, нарочито током предстојећег зимског периода - објашњава Иван Најденов.
не, која ће у даљем периоду омогућити
изградњу нових колосека за извожење
вагон-цистерни са сумпорном киселином - каже Иван Најденов.

Транспорт ТИР-а је за 20 дана новембра у борску флотацију отпремио
28.650 тона шљаке (из старе и текуће
производње), 11.998 тона сумпорне киселине и 5.214 тона миксованог концентрата за извоз.
-У новом делу топионице ради се
железнички колосек, којим нова анодна рафинација треба да се повеже са
новом електролизом, где ће се обављати превоз анода и повратног бакра из
електролизе (ретура). Дужина тог колосека је око 560 метара и то од блока
постојеће фабрике сумпорне киселине

У делу у којем се налази складиште
„Ракитиног“ концентрата планира се
замена железничког колосека, од ваге
према скретници у кругу Zijinа у дужини од око 360 метара. Такође, у плану је
измена постојећег колосека у делу који
припада државној железници, а који ће
омогућити повезивање 9. и 10. колосека
са станицом Бор-теретна.
С. Вукашиновић

Синдикална организација Топионице и Самостални синдикат металаца Србије договорили сарадњу

Потписан уговор о сарадњи

冶炼厂工会与塞尔维亚冶炼工人独立工会达成合作协议

签署合作协议

Очекујемо велику подршку и помоћ Синдиката металаца Србије око потписивања новог Kолективног уговора, правних савета и заступања наших чланова у
области радног права, изјавио Жарко Радуловић, председник Синдикалне организације Топионице у Бору
Синдикалне организације Топионица у Бору Жарком
Радуловићем Уговор о сарадњи.
-Очекујемо
велику подршку
и помоћ из Синдиката металаца
Србије око потписивања новог
Kолективног уговора, правних савета и заступања
Зоран Марковић и Жарко Радуловић
наших чланова у
ТИР. – Председник Самосталног синдиобласти
радног
ката металаца Србије Зоран Марковић права, али и у организовању састанака
са ресорним министрима. Уз њихово попотписао је 1. новембра са председником

средовање смо, подсетићу, један састанак
на том нивоу већ успели да реализујемо,
пре потписивања овог уговора - рекао
нам је Радуловић. Он је додао да је на сличан начин летос организован састанак са
потпредседницом Владе Републике Србије
и министарком рударства и енергетике,
професорком др Зораном Михајловић,
када је и договорено да након истеклог
Kолективног уговора на снагу ступи Правилник истоветан старом Kолективном
уговору: - Помоћ очекујемо поново, јер
су прошла три месеца од како је Правилник на снази, па постоји обавеза да се уђе
у преговоре и изнађу компромисна решења за потписивање новог Kолективног уговора. После састанка у Београду
се практично нисмо ни састајали. Имали

смо, додуше, један састанак и после тога
је опет све стало, па ћемо покушати да
уђемо у преговоре преко Савеза синдиката металаца Србије, али и да се поново
укључе министарства - за рад и рударство – истиче Радуловић.
Предмет потписаног Уговора је, како
се наводи, међусобна сарадња и остваривање циљева синдикалних организација
код послодавца Serbia Zijin Copper Бор
преко највеће репрезентативне централе
у Србији – Савеза самосталних синдиката
Србије-Самосталног синдиката металаца
Србије.
С. Вукашиновић

Прича Колектива
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Прича Колектива

Биоскоп Победа
KOLEKTIV 生态环境: 电影《胜利》

Илустрација: Игор Крстић

Биоскоп Победа је деценију и по
након Другог светског рата био стожер разоноде, па и културе у Бору. За
нову годину 1961. добио је моћног конкурента, почео је са радом нови биоскоп, Звезда је рођена.
Победа је настала отимачином имовине на институционално
организован и културан начин од
Димитрија Јовића, човека који је био
инвеститор пре рата, а након тога
рабаџија. Да не препозна свој биоскоп,
петокраке су сматрале да је довољно
да му промене само име.
У њему смо упознали Тарзана,
заволели вестерне и каубоје појединачно, а замрзли „црвенокошце“ (Индијанце), у довољној мери да се питам
јесмо ли ми то успели да истовремено будемо и основци и расисти.
Када је Марлон Брандо, одмах након
што му је каријера достигла највиши домен и почела затамњивати,
устао у заштиту Индијанаца, ми
смо у друштву дошли до колективне
дијагнозе да је пошандрцао. Зар да
буде на другој страни од строја у коме
су Гари Купер и Џон Вејн а потом и
пратиоци: Џемс Стјуарт, Глен Форд,
Хенри Фонда, Ричард Видмарк, Џоел
Мек Кри и Рандолф Скот?!
Пишем пребирајући по сећању,
па молим за опроштај двојицу Роберта – Тејлора и Мичама, зато што
сам их тренутно затурио у можданим вијугама. Није требало: и они су
пуцкетали из колтова, а и опасачи
су им добро стајали. Мистер Мичам
је у Реци без повратка, док је спасио
Мерилинку и своје чедо, једва извукао
живу главу. Пуцњаве је било на свим
странама, да је филм потрајао само
још пет минута, кладим се у пензију
да не бих преживео. Колико год ови
каубоји побили Индијанаца, нама се
чинило да им је мањкало труда. Ако

су нам дечачке заблуде помогле да
боље разумемо данашњу сатанизацију Срба и медијске ратове, духовно
тумарање кроз клисуре и усеке Дивљег
запада није било узалудно.
Ту, у мраку биоскопа, у сали или
на балкону (ко се где затекао), први
пут смо пустили сузе када је Монт–
гомери Клифт засвирао у трубу након што му је зли Ернест Бoргнин на
смрт пребио другара, у филму Фреда
Цимермана Одавде до вечности. Дебора Кер и главни даса, Берт Ланкастер, наступили су у најидиличнијој
љубавној сцени у историји филма,
иако је она била удата за другога.
Оправдање за браколомство било је
у чињеници да ју је супруг малтретирао те смо постали њени фанови,
отворено смо навијали за њу и швалера. Нисмо се оптерећивали како је
рогатом супругу, да ли га рогови сврбе,
или је сва штета у смањењу миловид–
ности.
У истој сали до тешкозаборава
је стигао и филм Стенлија Крамера
Суђење у Нирбергу, у коме нас је оскаровац Максимилијан Шел маестралном глумом доводио у недоумицу – да
ли је у питању документарни филм.
Поред оних који су уживали у
акцијама јунака са платна, било је и
посетилаца који су из другог мерака
ишли у осамнаести, последњи ред у
биоскопској сали. Тамо су доспевали
са девојкама па су акције и сами изводили. Прво би загрлили дотадашњу
познаницу да би потом, зависно од
снажности отпора (или његовог изостанка), процењивали шта им ваља
даље чинити.
Најуспешнији акцијаши стизали су до пољупца. Даље од тога
се није ишло, јер у то време узорни
средњошколци нису знали да је секс
измишљен. Ако су о томе нешто и

начули, то је било у оквиру изучавања
девијантног понашања.
Биoскоп је за моју маленкост
био и својеврсна опитна лабораторија, ту сам на делу проверио своју
„теорију великих кругова“.
Наменски део џепарца – за биоскопску улазницу – добијао сам од оца
једном месечно. Толики нам је био финансијски губер, нескладан са жељама.
Раскорак између очевих примања и
снажног осећања унутрашњих потреба многе је (успешно) извео на пут
којим се стиже до криминалних група.
Мене је тај ковитлац захватио и довео (само) до фалсификатора. За те
намене другар Ариф и ја искористили
смо пропусте у кадровској политици
предузећа које је газдовало биоскопом.
На улазним вратима биоскопа стајао
је и цепањем улазница делио их на два
дела, старији човек, изгледом пензионер, који је носио кожух, вероватно из
практичних разлога. Избегавао је да
броји чаше када толи жеђ те га је кожух штитио од прехладе, за случај да
прилегне без покрова. Лети су му ови
обрађени остаци бивше овце служили
као заштита од штетности сунчевих зрака.
Како су га сви звали Лала, прет–
постављам да пореклом није био из
Топлице. Поодмакле године, ослабели
вид и конзумирање „ватрене воде“ у
континуитету биле су подстицајне
околности за фалсификаторе улазница. Многи су их прецртавањем производили, али и искусили казну за своје
асоцијално понашање. Ако су били
неодлучни и Лали пружали узлазницу
с потпуно испруженом руком и измакнутом главом (да ескивирају ударац), на самим вратима добијали су
васпитно-попрaвну шамарчину и од
ње целодневну звоњаву у ушима. Није
забележен случај да је Лала ударио неког са исправном улазницом. И лишен
младалачког вида, био је непогрешиви
проценитељ.
Десет година животног искуства било ми је довољно да снимим
ситуацију и учврстим одлуку да
психолога Лалу победимо на његовој
струњачи. Са завршеном „производњом“ улазница у домаћој радиности окончан је само први део брига.
Остало је да са другаром порадимо на
себи, односно сопственој фасади. Трудили смо се да Лала помисли како му
у посету долази принц из британске
краљевске куће, а не син магацинера
и кућне помоћнице код доктора Пушеље. Ортак и ја облачили смо све
најбоље што смо имали, фризура је
морала бити беспрекорна, учвршћивали смо је шећерном водицом те јој
ни удружене промаје и оркани нису
могли наудити.

Заобилазећи Лалин видокруг, од–
лазили смо на благајну биоскопа да
видимо има ли непродатих улазница,
односно слободних места у сали. Само
приликом премијерне примене наше
концепције то нисмо учинили па смо
се нашли у небраном грожђу: нисмо
имали где да седнемо!
Све улазунице биле су продате!
Нисмо имали могућности ни да
изиђемо, јер за такво понашање је
требало имати уверљиво образложење. Спасио нас је дежурни ватрогасац, који је са стране имао пар столица, за себе и фамилију.
Утврдили смо процедуру која је
за нас невернике била светиња.
Након контроле залиха улазница на благајни удаљавали смо се педесетак метара од биоскопа, до прве
улице.
И онда старт! Журно, као да
каснимо на воз, одлучно и право на
врата и Лалу! Разговор са другаром
био је обавезан као маскота за несигурност, обоја уста нису смела да буду
затворена. Конверзацијом смо одбацивали и сваку помисао на сопствене
грехе.
Успех је био стопостотан.
Многе филмове гледали смо поврат–
но, да утврдимо градиво. Јунаштво
Гарија Купера у „Доживљајима капетана Вајта“ лично сам контролисао
три пута тако да и данас о њему
могу да уредим поучавање без икаквог
увежбавања и концепта.
Опроштајна представа у Победи одржана је 1968. године.
Пет легенди овог биоскопа данас је у „вечним ловиштима“. Нема
директора Владе и Славчета, благајнице Румене, вратара Лале и киноопратера и директора Драгана.
У Енглеској би биоскоп попут Победе
био у функцији, деке би тамо доводиле
унуке да им покажу осамнаести ред,
то олтарско место где су будућу баку
први пут ухватили за руку.
Али, ми нисмо загњурени у прошлост.
Зграда биоскопа разбуцана је
у „пословни простор“. Са мало труда
дигнуто је у ваздух итеколико успомена.
Стварно су нам непријатељи
сувишни. Нека ринтају нешто креативније, сами ћемо се снаћи да исцеп–
камо албуме на чијим страницама су
наше непроцењиве фотке.
.
Јован Г. Сојаиновић
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У мајданпечком Музеју отворена изложба драгоцених сведочанстава из прошлих времена

“У завичају метала”

马伊丹佩克市博物馆举办珍贵历史展

“矿山上的故乡”

Експонати доносе причу о рударењу на простору општине Мајданпек од праисторије до данас. - Изложба је настала у оквиру пројекта које је финансијски
подржало Министарство културе и информисања, а помогла је и локална самоуправа

МАЈДАНПЕK. – “У завичају метала” назив
је изложбе коју ауторски потписује кустос
Музеја у Мајданпеку Боривоје Kрчмаревић. Отворена је 3. новембра, као део
пројекта који је финансијски подржало
Министарство културе и информисања,
одобривши 600 хиљада динара за куповину
изложбених витрина и део новца потребног за конверзацију металних предмета, а
помогла је и локална самоуправа.
Музеј у Мајданпеку рударење на овом
простору прати студиозније од других, па
је актуелном поставком заинтересованима
понудио драгоцена сведочанства и сазнања

о прошлим временима. Изложба „У
завичају
метала“
је само део давно
осмишљене сталне
поставке, конципиране још пре скоро две деценије са
тадашњим директором Пауном Ес
Дурлићем. На жалост, стална поставка је још увек само
део планова, пре
свега због недостатка простора, али се
овде надају да ће успети да је реализују уз
помоћ Serbia Zijin Copper, на чијем простору се и сада налазе депои ове установе и
чувају драгоцени експонати.
На молбу потписника ових редова да
заголица радозналост људи који крај ове
установе пролазе незнајући какво благо је
у њој похрањено, аутор изложбе и кустос
Музеја најпре је открио због чега изложба
носи назив “У завичају метала“, односно
„Kолевка древне Европе“: - Познато је да
рударење у области Тимочког еруптивног
басена, са краћим или дужим прекидима
траје од праисторије до данас. На про-

стору дугом 30 километара и не ширем
од 10-15 километара, може да се наиђе
на трагове свих важнијих фаза развоја
рударства, почев од праисторијског, античког римског, средњевековног, преко
тзв. рударства у доба аустријске и турске окупације, па све до обнове српског
рударства. У прилог томе говори велики
број што археолошких, археометалуршких налаза, као и налаза етнологије и
ономастике. Изложба је конципирана
у два дела. У првом су предмети којима
располаже Музеј у Мајданпеку, а други
део нам је, за ову прилику, уступио Му-

из археолошке, етнолошке и историјске
збирке. Други део садржи металне предмете из археолошке збирке. Део је већ
могао да се види током изложбе „Археолошко благо Мајданпека“, а употпуњен је
налазима које смо за ову изложбу добили
и који ће ускоро бити конзервирани – испричао нам је Kрчмаревић.
Неподељено мишљење међу посетиоцима већ на самом отварању било је да је
реч о једној од најквалитетнијих изложби у
последњој деценији, ако не и дуже. Јер, она
својим налазима прича причу о рударењу
на овом простору кроз векове, о месту које
ту имају Рудна Глава, Праурија и десетине
других локација означених на архео и археометалуршкој мапи. Све то могао би да
буде разлог да се сврати до, можда, неодговарајућег простора за такво благо, до Музеја у Мајданпеку. Аутор изложбе Боривоје
Kрчмаревић и запослени у мајданпечком
Музеју сигурни су да ће посетиоци бити
зеј рударства и металургије из Бора са
пријатно изненађени оним што ће моћи да
којим имамо одличну сарадњу. Први део
посвећен је рударству од праисторије до виде и сазнају о рударењу кроз историју.
прошлог века, а изложени су предмети
С.Вукашиновић

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

Мр Милован П. Николић

Љубиша Вагнер

Пролази, ево, година откако нас је 17. децембра 2020. напустио дугогодишњи директор у РТБ-у Бор,
Милован Николић.
Човек са манирима интелектуалца, образован и широких погледа, Милован је био препознатљив у борској средини. Увек добро расположен, али и усредсређен у односима са сарадницима, био је визионар свих
промена и прогресивни руководилац у борском Басену. Стручношћу и интегритетом ширио је хоризонте
развојне политике РТБ-а Бор и радом „на линији бакра“ дао немерљив допринос развоју Kомбината.
Рођен је у Kалову, општина Врање, у радничкој породици. Матурирао је у борској Гимназији, дипломиирао и магистрирао на Технолошко-металуршком факултету у Београду. Радио је кратко и као професор на
Техничком факултету у Бору. Тврдио је да је особа која избегава конфликте и да је тиме обогатио систем руковођења у Басену Бор, коме је посветио цео свој живот. Очигледно је да својим бурним интелектом никога
није оставио равнодушним, али је Милован, баш због тога, оставио дубок траг на плејаду инжењера у Бору.
У својим најпродуктивнијим годинама красила га је интелектуална и морална одговорност. Без каријеристичких порива, човек коме су суревњивост и завист биле непознаница, Милован је припадао оном кругу
интелектуалаца који служе на част српској привреди и узор су младим генерацијама инжењера. У земљи
Србији, која једину наду види у бољој будућности, Милован је био оличење такве интелектуалне личности.
Заборављен од дела јавности, преминуо је децембра 2020. године, без посвете у јавним гласилима. Ово
је прилика да се та неправда исправи.
Почивај у миру, наш драги Миловане.
			
Драгослав П. Николић, редовни професор у пензији
			
Business Academy, Нови Сад

Дугогодишњи успешан директор мајданпечког Рудника бакра Љубиша Вагнер, умро је 15. новембра у
свом родном граду у 84. години.
Оставио је неизбрисив траг у развоју привреде и општине Мајданпек.
По струци дипломирани економиста, блиставу каријеру започео је у Руднику бакра 1964. године. Већ
1970. постаје заменик директора, а 1975. директор, да би на тој и дужности председника Пословодног одбора, остао до априла 1993. године, када рад наставља у Румунији као представник Привредне коморе Југославије, а потом и саветник у нашој Амбасади. У заслужену пензију одлази 2001. године.
Све функције је успешно обављао и радио на томе да Мајданпек досегне зенит и буде град по мери
свих својих становника, мотор развоја РТБ-а Бор, општине Мајданпек, па и тадашње државе. Обезбеђивао
је снажну подршку пројектима локалне заједнице, који су омогућавали развој читавог краја, доследан опредељењу да са рудником треба да расту и развијају се град, општина и држава. У историји РБМ-а памтиће се
по бројним подвизима и рекордима, па и највећој годишњој производњи од преко 64 хиљаде тона бакра у
концентрату, што је десетоструко било више у односу на почетну 1961. годину.
За свој рад и резултате добио је бројна признања, одликовања и похвале, а посебно је био срећан због
поштовања које је уживао и које су му у свакој прилици указивали суграђани.
Сахрањен је 17. новембра на Новом мајданпечком гробљу, у присуству чланова породице, родбине,
представника његовог некадашњег колектива, многобројних пријатеља и поштовалаца.
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Колектив

Serbia Zijin Copper донирала заштитну опрему
Туристичкој организацији Бора

За безбедну спелеолошку
авантуру у „Верњикици“

Горица Тончев Василић

Чији је Месец и ко може да сакупља руду са астероида
по одредбама свемирског права
商业科技新闻: 商业科技新闻：依据太空法，谁有权拥从小行星上收集矿石
Споразум о Месецу из 1979. године забрањује
било какве комерцијалне активности на нашем сателиту и другим небеским телима, али га нису потписале
водеће свемирске силе – Русија, Kина, САД и Индија.
Државе које имају новца, моћи ће да набављају сировине са других небеских тела. - Један мањи астероид поседује сировине у вредности око 300 милијарди долара
Да ли је дозвољено нуклеарно наоружање поставити на небеска тела? Шта ако дође до судара сателита или
сукоба астронаута? Овим питањима бави се свемирско
право. Ипак, регулативе свемирског права укључују и
многе активности на Земљи, без којих не можемо да замислимо свакодневни живот. Многи правни факултети у
свету уврстили су област свемирског права у своје програме. Ова област међународног јавног права је значајна
и за државе које немају капацитете за слање људи и сателита у космос.
„Немање капацитета од стране малих држава за истраживања у свемиру или уопште за свемирске
активности то је једна врста мита, рекао бих. Наиме, чак и наше комшије, Бугарска и Румунија, на пример,
имају своје свемирске програме. И Србија има капацитете, а има чак, и одређену врсту техничке компетентности за свемирске активности. Оно што би држава могла да учини, јесте да се направи нека врста националне стратегије за свемирске активности“, сматра Марко Пајовић из Фондације „Србијан кејс фор спејс“.
Још од хладног рата свемир је место надметања и показивања супремације у технолошком и научном
смислу. Међутим, 2019. године основане су Свемирске снаге Сједињених Држава за војне подухвате у свемиру.
Стварање такве фомације могло би да значи да ће попут мора, копна и ваздушног простора, и свемир у будућности постати поприште рата.
„Национална свемирска политика из 2020. године врло експлицитно говори да је свемир нова ратна
арена. Такође, та стратегија каже да ће се Американци вратити на Месец средином двадесетих година овог
века и да ће послати човека на Марс већ тридесетих година. Тако да већ сада видимо те неке будуће обрисе
свемирске трке у наоружању“, наводи Богдан Стојановић из Института за међународну политику и привреду.
Споразум о Месецу из 1979. године забрањује било какве комерцијалне активности на нашем сателиту и
другим небеским телима, али га нису потписале водеће свемирске силе – Русија, Kина, САД и Индија. Државе
које имају новца, моћи ће да набављају сировине са других небеских тела.
„Један мањи астероид поседује сировине у вредности око 300 милијарди. Значи, кажу да су сви астероиди који ће у некој догледној будућности бити доступни, уколико се развије систем екстракције ресурса
кобалта, никла, бакра, злата... Да ће то бити у вредности од неких 700 квинтилиона. То би било као да сваки
човек има 95 милијарди долара. То је толика сума у питању и једноставно бих искључио могућност да ће се
државе добровољно одрећи таквих могућности“, додаје Стојановић.
Међународно свемирско право је настало како би се смањиле тензије у време вртоглаве свемирске
трке између Совјетског Савеза и Сједињених Држава. У будућности, принцип мирољубивости и сарадње
држава мораће да се поштује како бисмо као цивилизација опстали.
Извор: РТС

塞紫铜向波尔旅游协会捐赠防护装备

为Vernjikica溶洞探险提供保障

БОР. - Пошто је Завод за заштиту природе био јасан у погледу услова под којима се
могу организовати посете пећине „Верњикица“ код Злота, а један од тих услова тицао
се и набавке заштитне опреме за туристе, Serbia Zijin Copper донирала је (9. новембра)
Туристичкој организацији Бора обућу, одећу, шлемове и флуоросцентне прслуке у вредности 150 хиљада динара. Захваљујући овој заштитној опреми, љубитељи пећина моћи
ће на безбедан начин да уживају у спелеолошкој авантури и разгледању километар дуге

IZ STAROG ALBUMA
Пекар, лекар, апотекар

翻阅旧相册：面包师、医生、药店

„Верњикице“. У пећини ће, по инструкцијама Завода за заштиту природе, микроклима
морати да остане нетакнута, па неће бити никаквих „козметичких“ радова. Посетиоци
ће њеним чарима моћи да се диве, али у пратњи водича и по мраку. Јер, поред заштитне
опреме, услов за активирање ове пећине био је и да у „Верњикици“ нема никакве расвете. Биће дозвољене само лампе на шлемовима, које је већ обезбедила Градска управа.
-И овога пута Serbia Zijin Copper показала је друштвену одговорност, па се надам
да је ова донација само увод у даљу сарадњу са компанијом. Сада нам, пошто смо
на поклон добили заштитну опрему, преостаје само израда елабората и договор са

ДИако је занатство у Србији имало дугу традицију, Бор, за разлику од окружења, није
постао значајнији занатски центар. Професор др Милан Димитријевић дошао је у својим истраживачким подухватима до података да је Бор 1929. године имао 53 занатске радње, у којима
је био заступљен 21 занат. Најбројнији су били пекари и месари. Следе абаџије и кројачи са 12
радњи, потом фризери и бербери – са 11 радњи. Опанчара и обућара било је девет. Сатове су поправљали тројица сајџија. Своје радње имали су и по један лимар и бакрачар. У Бор Селу радили
су ковачи, поткивачи, колари, вуновлачари, ваљари, сарачи и други.
Трговину међуратног времена карактерише уситњеност капацитета. Најчешћи су објекти
са мануфактурном робом, дућани и бакалнице мешовите робе. Угледнији борски трговци били
су браћа Марковић и Војислав Мишковић. Љуба Јовић имао је добро опремљену и снабдевену
гвожђару, домаћу и страну текстилну робу продавао је Власта Илилћ, Сава Броцић упамћен је
као књижар, али и као трговац грађевинским материјалом. Одећа по моделима вараждинског
„Тивара“ и обућа „Бата“ нуђене су у центру чаршије.
По доступним документима, Бор је пред рат, 1941. године, имао 87 трговинских радњи.
Према истим изворима, у Бору је радила 71 кафана.
На снимку из старог албума је центар тадашње чаршије, где је отворено највише занатских
и трговинских радњи.
Г.Т.В.

„Србијашумама“ око активирања „Верњикице“ – рекла је директорка Туристичке организације Бора Бобана Грамић и позвала менаџмент и запослене у Serbia Zijin Copper
да посете пећину када буде отворена.
Очекује се да ће „Верњикица“ бити отворена наредне године, а до тада је туристима на
располагању „Лазарева пећина“, за коју кажу да је најдужа откривена пећина у Србији.
Дугачка је седам километара и до сада ју је посетило више од 6.300 туриста.
Г. Тончев Василић

