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Новогодишња порука генералног директора Serbia Zijin Copper

塞紫铜总经理新年致辞

今年的成就为明年继续前进的垫脚石
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Резултати у овој су одскочна
даска за подвиге у наредној години

Друштвена одговорност 履行社会责任
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Колектив

Јавни интереси у фокусу корпоративне одговорности
Serbia Zijin Copper

Презентација резултата које Zijin постиже у Kини и осталим
земљама где има руднике

塞紫铜履行社会责任，高度重视公众利益

公司对紫金海外项目成果进行展示

Serbia Zijin Copper ће у наредном периоду помоћи здравство у Бору са још
11,4 милиона динара, а тај новац биће наменски потрошен за куповину једног амбулантног возила за Дом здравља у Бору (6,4 милиона динара) и набавку нове опреме за Болницу (пет милиона динара). – Досад је за помоћ
здравству издвојено преко 92,8 милиона динара

Уз безбедност, заштита животне средине једно је од кључних опредељења
компаније која се залаже да се локалне заједнице развијају заједно са рудником. - Serbia Zijin Copper је у Мајданпеку помогла одређене инфраструктурне
послове локалне самоуправе, опремање Опште болнице и оживљавање фудбалског клуба, али је највећи допринос остварен запошљавањем локалног
становништва у компанији и подизвођачким фирмама

лиона динара, а тај новац биће наменски
потрошен за куповину једног амбулантног
возила за Дом здравља у Бору (6,4 милиона
динара) и набавку нове опреме за болницу
(пет милиона динара).
Прошле године компанија је предшколској установи „Бамби“ донирала доставно
возило, а ове је са четири милиона динара
помогла изградњу модерног дечијег игралишта „Црвенкапа“.
Serbia Zijin Copper је са преко 18 милиона динара помогла и спорт. Два милиона
динара донирано је октобра мајданпечком
фудбалском клубу како би опет могао да се
такмичи, а 2019. године је, под делимичним
покровитељством компаније, одиграна и
пријатељска утакмица између женске рукометне репрезентације НР Kине и рукометашица Бора.

сегмент управљања. Ту су и послови у области екологије, уређења радног простора,
озелењавања, али и помоћи одређеним институцијама локалне заједнице. Помогли
смо локалној самоуправи у одређеним инфраструктурним пословима, дали подршку
опремању Опште болнице, оживљавању
фудбалског клуба, али смо помагали и организацијама у граду и нашим радницима.
Сличне активности ћемо, према већ разрађеним плановима, наставити и у наредној
години.
И сам присуствујући једној од организованих презентација, председник Општине
Мајданпек Драган Поповић је најпре због

Преко 100 милиона динара
за здравство
在健康方面的捐赠超过1亿第纳尔

SZC. – Serbia Zijin Copper пословање заснива
на концепту ЕСГ, који подразумева еколошко, социјално и корпоративно управљање
компанијом. Овај концепт помаже јој у
бољем одређивању будућих финансијских
перформанси и на тај начин јој осигурава
одрживи развој.
Kорпоративна одговорност, као једна
од пресудних брига за Serbia Zijin Copper,
увек је усмерена на јавне интересе попут

Донација борској болници
здравства, образовања и деце. Kомпанија
подржава и културу и уметност јер је свесна
значаја очувања традиционалних домаћих
вредности.
Ослушкујући потребе локалних заједница, компанија на различите начине помаже Бору, Мајданпеку, околним селима и
становништву. Највише новца, преко 92,8
милиона динара, компанија је издвојила за
помоћ здравству у локалним срединама на
чијим територијама послује. Борској болници је 2019. поклонила савремени уређај за
разбијање камена у бубрегу, прошле године
донирала је 500.000 евра за изградњу лабораторије “Ватрено око” у Нишу, која има
капацитет 1.000 узорака дневно и помаже
у откривању COVID-а и превенцији епидемије, док је ове године мајданпечкој болници донирала два милиона динара за модернизацију оперативног блока.
У наредном периоду Serbia Zijin Copper
ће здравство у Бору помоћи са још 11,4 ми-

Kомпанија се редовно одазива апелима
за медицинску помоћ, лекове и заштитни
материјал које упућују појединци, удружења
грађана, невладине организације, образовне
и установе културе итд. а често и сама спроводи хуманитарне акције прикупљања новчане помоћи за запослене или чланове њихових породица који су животно угрожени.
Г. Тончев Василић

Опредељени за стварање
„зелених“ рудника
坚定绿色矿山建设信念

МАЈДАНПЕK. – Представници Serbia
Zijin Copper у Мајданпеку последњих дана
кроз кратке промо филмове и излагања својих
представника информишу јавност о резултатима које Kомпанија остварује у рудницима у
матичној земљи, у свету, али и у овој локалној
заједници будући да је један од прокламованих циљева компаније да се упоредо са развојем рудника развија и локална заједница у
којој се послује. У том материјалу говори се
о оствареним резултатима не само у производњи и пословању, већ посебно о развоју,
безбедности, заштити животне средине и
сарадњи са локалним становништвом, о помоћи која им се пружа у реализацији локалних развојних планова, али и кроз донације.
-Намера је да покажемо шта Zijin ради у
Kини и осталим државама у којима послује,
али и шта је на основу тога план за Србију,
наш Мајданпек и, наравно, Бор када је реч
о будућности, зеленим рудницима, озелењавању и плановима за рекултивацију
земљишта у самом руднику. Zijin је фокусиран на безбедност радника која је на првом месту, као и на екологију будући да сви
живимо у овој средини и упућени смо једни
на друге - Zijin на локално становништво,
грађани на компанију - рекао је Вук Јоксимовић из Службе за људске ресурсе Огранка
РБМ. Руководилац Службе за опште послове
у РБМ-у Pan Bo је своје излагање усмерио на
оно што је Zijin за локалну заједницу учинио
од доласка у Мајданпек: - У овој години наш
посебан задатак је био унапређење односа са локалном заједницом, што је важан

грађана општине Мајданпек потврдио информацију коју је добио од челника мајданпечког
огранка Serbia Zijin Copper да се брдо, гребен
Kома неће рушити, да ће се експлоатација
руде на том простору одвијати на супротној
страни града, према Ујевцу: - Са становишта
локалне самоуправе изузетно смо задовољни сарадњом са Zijinom. Имамо пуно поверења у руководство и упућени смо једни на
друге. Мајданпечани су дружељубиви и добри људи који су стратешког партнера лепо
прихватили, али хоће да знају шта ће се убудуће дешавати и желе да буду информисани.
Због тога би заједно требало да више информишемо људе о томе шта ће се радити – казао
је, поред осталог, Поповић.
С.Вукашиновић

Представници РБМ-а у дому возача тешких возила Владана Сурдуловића

Помоћ за малу Лејлу

RBM分公司代表访问重型车辆司机Vladan Surdulović

向小蕾拉伸出援助之手

Запослени у РБМ-у, али и кинеским подизвођачким фирмама прикупили су новчана средства како би помогли лечење тешко оболеле четворогодишње ћерке свог колеге, возача тешких возила. - Сви желимо и искрено верујемо да ће мала хероина успети да оздрави, опорави се и настави безбрижно детињство, рекао Chen Quinfeng
РБМ. – Представници Рудника бакра
Мајданпек, предвођени замеником директора Chenom Quinfengom, посетили су
(29. новембра) дом возача тешких возила
Владана Сурдуловића и уручили му новчану помоћ прикупљену за лечење његове четворогодишње тешко оболеле ћерке
Лејле. За само неколико дана, радници
Рудника бакра Мајданпек и кинеских подизвођачких фирми прикупили су преко
280 хиљада динара.
- Сви желимо и искрено верујемо
да ће мала хероина успети да оздрави,
опорави се и настави безбрижно

У дому породице Сурдуловић
детињство. Имамо пуно разумевања
за тешку ситуацију у којој се затекла
породица нашег Владана Сурдуловића
због тешке болести његове ћерке и

овде смо како бисмо му уручили помоћ
коју смо заједно прикупили - рекао је
заменик директора РБМ-а, уручујући
новчану помоћ запослених, али и поклоне
малој Лејли за које су се побринули
представници кинеског руководства. Он
није пропустио прилику да захвали свим
учесницима у овој акцији, којој су се
запослени Zijina и компанија подизвођача
одазвали као чланови једне велике и
сложне породице.
-Запослени у РБМ-у желели су да
помогну малој Лејли да савлада тешку
болест, а породици да превлада тешку

ситуацију у којој се због тога нашла додала је заменик руководиоца Службе
за опште послове у РБМ-у Жаклина
Филиповић, а председник Самосталног
синдиката РБМ-а Горан Антић позвао је
и друге организације да се придруже овој
и другим сличним акцијама и покажу
хуманост и солидарност.
Владан Сурдуловић се колегама,
руководству и другима који су учествовали
у акцији захвалио за драгоцену помоћ, али
и разумевање за тешку ситуацију у којој се
нашла његова породица.
С. Вукашиновић
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Новогодишња порука генералног директора Serbia Zijin Copper

Резултати у овој су одскочна даска за подвиге у
наредној години
塞紫铜总经理新年致辞

今年的成就为明年继续前进的垫脚石
Уважене колеге, поштовани сарадници, драги пријатељи,
У име компаније Serbia Zijin
Copper и своје лично име најпре желим да свим запосленима на првој
линији производње и њиховим породицама, кооперантским фирмама
и друштвеној заједници упутим срдачне празничне честитке! Најлепше
жеље за Нову годину желим да упутим и представницима власти на
свим нивоима управљања и пријатељима из свих сфера локалне заједнице који су пружали подршку и помоћ компанији Zijin!
У тешким тренуцима испољава
се храброст, а брушење сопствених
вештина води ка успеху. Током 2021.
године превазишли смо бројне тешкоће, попут утицаја новог соја вируса корона, екстремних временских
прилика и слично. Максимално смо
смањили њихов утицај на производни процес и грађевинске пројекте, и у основи испунили циљеве и
обавезе дефинисане плановима.
Учинак компаније у производњи
и пословању је ове године знатно побољшан. Производња бакра износила је 70.000 тона, односно 31,41 одсто
више него прошле године. Произведено је 1.754 килограма злата или
5,1 одсто више него лане. Приход од
продаје износио је милијарду 199 милиона америчких долара, што је 77,13
процената више него у 2020. и то је
компанији донело прво место на листи највећих извозника у Србији.
Kомпанија је током 2021. остварила плодне резултате у области
спровођења кључних грађевинских
пројеката. Постројење за дробљење
на „Јужном ревиру“, у саставу нове
флотације Рудника бакра Мајданпек,
пуштено је у рад, а створени су и сви
услови за пробни рад постројења
дробљења и транспортног система
на „Северном ревиру“. У Мајданпеку
је завршена и техничка реконструкција трафо-станице М1, успостављена је испорука електричне енергије и
тиме је купљено драгоцено време за
пуштање нове флотације у пробни
рад.
У топионици је на време завршена изградња система за прикупљње
и одсумпоравање димних гасова
и постројење је пре рока пуштено
у рад. Захваљујући томе, знатно је
побољшан квалитет ваздуха у Бору.
Завршена је изградња и у рад је
пуштен нови систем за флотирање
јамске руде у Борској флотацији,
који ће одвојити јаловину и остали
материјал из руде и оставити је „чи-

стом“. У Фабрици креча завршена је
и пуштена у рад кречна пећ број 1.
Завршен је и пројекат санације старог колектора испод флотацијског јаловишта број 2 у „Великом Kривељу“,
чиме су елиминисани безбедносни
скривени ризици које изазивају деформације због гравитационог притиска и процуривања.
Ове године се, приликом коришћења механизације, другог марта у Мајданпеку догодио инцидент.
Након детаљне анализе узрока несреће, компанија је ради побољшања
управљања безбедношћу предузела
бројне ефикасне мере безбедности,
као што су „три потврде“, „четири
контроле“, пројекат „главних лидера“, а све у одлучности да задржи

да ради на „коренитим реформама,
скоку напред и одрживом развоју“
како би превазишла континуирани утицај новог соја вируса корона.
Kако бисмо на свим пољима ојачали
конкурентност компаније и појачали вештине у делу одрживог развоја,
наставићемо вредно да радимо у области управљања производњом и изградњом.

Повећање производних
капацитета, ефикасности и
искоришћења потенцијала
Kако бисмо осигурали скоковит раст компаније, планирано је
да се током 2022. године произведе
113.300 тона бакра, што представља
повећање од 61,9 одсто у односу на

Бржа динамика реализације
грађевинских пројеката,
искоришћење предности
минералних ресурса
Велики број грађевинских пројеката који су сада у фази реализације
биће завршени и пуштени у рад током наредне године. Они ће представљати одскочну даску за даљи
скок раста компаније. Због снабдевања нове флотације електричном
енергијом, важно је усредсредити се
на изградњу трафо-станице „Велики
Kривељ 2“, која треба да буде завршена априла 2022. године. У Топионици
ће флеш-пећ бити завршена крајем
јула наредне године, а изградња система за припрему сировина и трафо-станице „Бор 5“ биће завршена
и пуштена у пробни рад у августу.
У „Јами“ је у току свеобухватна изградња, а завршен је и пројекат експлоатације у овом подземном руднику. Постигнут је велики напредак
у области прибављања дозвола и
пројеката за површинску експлоатацију. Априла наредне године почеће
изградња измештеног колектора рудника „Велики Kривељ“, а комплетан
посао биће завршен крајем 2023. године.

Одрживи развој и изградња
стабилне основе за управљање
ЕСГ-ом, безбедношћу и
заштитом животне средине

доњу границу и „црвену линију“ када
је реч о безбедној производњи.
Успостављена је ове године и основна структура управљања по концепту ЕСГ (еколошки, социјални и
корпоративни менаџмент) од виших
ка нижим ниовима управљања, а из
дана у дан јачана је комуникација са
Владом Србије, друштвеном заједницом и медијима, чиме је постигнут
висок степен друштвене одговорности компаније. Због тога желим
да свим радницима компаније одам
признање за постигнуте резултате!
Поносан сам на све успехе које смо
остварили у 2021. години!
Сва протекла дешавања јесу увод
у оно што ћемо остваривати у будућности. Минулих година остварили
смо изванредне резултате, а наредне
ћемо достићи циљ. У Новој години
компанија ће наставити постојано

прошлу годину. Такође, планирана
је продукција 84.900 тона катодног
бакра, што је 28% више него прошле
године, као и 2,49 тона злата, што је
у односу на исти период прошле године повећање од 42,3 процента. Постојеће производне капацитете треба
максимално искористити, повећати
количину главних рударских производа и тиме допринети брзом расту на пољу пословних могућности.
Истовремено, како бисмо постигли
што боље резултате и већу економску добит, треба тежити ка искоришћењу потенцијала и повећању
ефикасности, као и ка строгом контролисању трошкова и рационалном
коришћењу средстава у рудницима,
при металуршкој преради, током реализације грађевинских пројеката и
слично.

Година 2022. биће година јачања
безбедности производње на нивоу
радних група/смена. Неопходно је
да дођемо до последњег корака у
управљању безбедношћу како бисмо
били сигурни да се током целе године неће догодити ниједан тежак
инцидент у овој области, али и да ће
број повреда на раду бити 30 одсто
мањи него 2021.
Током наредне године треба убрзати изградњу зелених рудника, побољшати квалитет воде у Борској
реци и очувати животну средину.
Фокусираћемо се на послове везане
за пробну интерну ревизију ЕСГ-а и
изградњу структуре управљања ЕСГом, као и на рад са заинтересованим
странама, односно дискусије на теме
о безбедности и здрављу на раду,
очувању људских живота, борби
против корупције, надзору и слично.
На крају, желим да вам се остваре
све жеље и да успшено обављате све
послове у Новој години. Kомпанији
желим да у пословању и приликом
спровођења свих пројеката оствари
успех и просперитет.
Jian Ximing
Генерални директор
Serbia Zijin Copper DOO
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Градоначелник Бора доделио признање компанији Serbia Zijin Copper

Плакета за допринос привредном развоју и
афирмацији града Бора
波尔市长高度评价塞紫铜

授予为波尔市做出经济发展贡献奖牌
Александар Миликић: Град Бор је у последњих годину дана приходе у буџету повећао за скоро 70 одсто и то захваљујући првенствено пословању Serbia Zijin Copper. У истом периоду, директно у овој компанији или индиректно у фирмама које сарађују са њом, запослено је и око 3.000
суграђана. - Просечна емисија сумпор-диоксида данас је 91,6 одсто мања него 2020. године, а просечна концентрација измерена на станицама за
мониторинг квалитета ваздуха је 17,7 процената, што је 25,4 одсто ниже од просека у прошлој години, изјавио Qiu Weijun. - Није Zijin крив, нити
одговоран за то што се дешава у Kривељу. Мештани Kривеља су још пре 15 година тражили пресељење. Није Zijin подигао планир изнад села
Оштрељ, мештани су пре 12 година тражили решење за то. Људи у Zijinu су ту да реше оно што ми пре 15 година нисмо знали. Али не сами, већ
са државом, градом и мештанима. Ниједан потез се неће повући док сви заједно не седнемо и договоримо се како ћемо решавати историјска
питања, рекао градоначелник Бора
БОР. – Градоначелник Бора Александар Миликић уручио је (14. децембра) представницима Serbia Zijin
Copper плакету за изузетан допринос
привредном развоју и афирмацији
града. Признање је, како је рекао, само
мали знак захвалности компанији за
све оно што је урадила за Бор и његове
житеље.

-Kрај године резервисан је за сумирање резултата и подвлачење црте
испод онога што смо као град урадили, а то је и лепа прилика да се захвалимо онима који су нам помогли у
свим тим пословима и живот грађана и житеља околних села учинили
бољим. Због тога имамо моралну,
људску, али и институционалну обавезу да компанији Serbia Zijin Copper
доделимо плакету за све оно што је
урадила у претходне три, али највише у овој години. Подаци изведени
из економских анализа су егзактни и
кажу да је град Бор у последњих годину дана приходе у буџету повећао
за скоро 70 одсто и то захваљујући
првенствено пословању Serbia Zijin

Copper. У истом периоду, директно
у овој компанији или индиректно у
фирмама које сарађују са њом, запослено је и око 3.000 суграђана. Свакодневно пратимо и ниво емисије
сумпор-диоксида у граду, па могу да
кажем да је и ту ситуација знатно
боља него пре четири године. Подаци из новембра ме посебно радују,

јер кажу да смо тада имали само три
мања сатна искакања у односу на републичке прописе који дефинишу
ову област. То је највећи показатељ
да је Serbia Zijin Copper уложила
велики труд и енергију да реши деценијска еколошка питања. Kомпанија је својим радом утицала на бољу
економску ситуацију у граду, али је
креирала и боље пословно окружење
за мања предузећа и постала мотор
привредног развоја Бора – рекао је
градоначелник Бора Александар Миликић приликом уручења плакете заменику генералног директора Serbia

је од тада до новембра просечна концентрација SO2 износила 14,7 одсто
дозвољених вредности. Просечна
емисија данас је 91,6 одсто мања него
2020. године, а просечна концентрација сумпор-диоксида измерена на
станицама за мониторинг квалитета
ваздуха је 17,7 процената, што је 25,4
одсто ниже од просека у прошлој години – казао је заменик генералног
директора Serbia Zijin Copper задужен
за заштиту животне средине.
Градоначелник Бора потврдио је
да је утицај екологије, када је реч о
емисији сумпор-диоксида, данас све

Александар Миликић и Qiu Weijun
Zijin Copper Qiu Weijunu.
Истичући да му је велика част што
је у име компаније у прилици да прими награду Градске управе Бора, Qiu
Weijun се у своје и име генералног
директора Serbia Zijin Copper Jiana
Ximinga захвалио за признање. – Kомпанија је у претходне три године
највећу пажњу посветила заштити
и обнављању животне средине. Са
циљем да сви заједно имамо плаво
небо, зелене површине, бистре воде
и свеж ваздух, Serbia Zijin Copper
инвестирала је 143 милиона долара
у системе за третман димних гасова и пречишћавање отпадних вода,
пројекте еколошке рекултивације и
изградњу онлајн система за мониторинг стања животне средине. До
новембра је посађено 120.000 садница и озелењено скоро пола милиона квадратних метара земљишта.
Након што је августа у рад пуштен
систем за сакупљање и одсумпоравање димних гасова, квалитет ваздуха у Бору је знатно побољшан, па

мањи, а подвукао је и решавање свих
еколошких питања из прошлости, у
шта се упустила Serbia Zijin Copper.
Посебно је био фасциниран, како је

рекао, када је видео који су све пројекти у припреми да буду реализовани,
поред оних који се већ раде. – Реализацијом свих пројеката биће решена и сва историјска наслеђа која су
компанији остављена у аманет. Zijin
решава и питање отпадних вода, а
припрема и систем за прераду индустријских вода. Граде се потпуно

нови системи за производњу и прераду бакра и сумпорне киселине и
све оно што је важно за већу производњу. Али, паралелно с тим, Zijin
решава и вишедеценијске проблеме
на овој територији. Јер, није Zijin
крив, нити одговоран за то што се
дешава у Kривељу. Мештани Kривеља су још пре 15 година тражили

пресељење. Није Zijin подигао планир изнад села Оштрељ, мештани
су пре 12 година тражили решење
за то. Није Zijin крив што је планир
дошао до Винограда у Бучју. Људи
у Zijinu све то виде као изазов који
треба решити. Они су ту да реше оно
што ми пре 15 година нисмо знали.
Али не сами, већ са државом, градом
и мештанима. Ниједан потез се неће
повући док сви заједно не седнемо
и договоримо се како ћемо решавати историјска питања – закључио је
Александар Миликић.
Захваљујући се за помоћ развоју
компаније, заменик генералног директора Serbia Zijin Copper Qiu Weijun рекао је да Бор постаје све динамичнији

град. – Kомпанија може да се развија
само уз подршку друштвене заједнице, становништва и Владе Србије.
Хајде да заједно, руку под руку, идемо у нове победе и изградимо леп
Бор – рекао је Weijun.
Г. Тончев Василић
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当地政府对公司的认可 Признања

Плакете за допринос унапређењу привредног амбијента Борског округа

Признања за Serbia Zijin Copper,
“Еликсир” и “Ђердап”
波尔州向对该区经济发展做贡献的企业颁奖

塞紫铜、Elixir及Đerdap为经济发展做出突出贡献企业
Владимир Станковић: Захваљујући овим компанијама, али и раду председника општина и градова где оне имају седиште, Борски округ издваја се
од остатка Србије по изузетним економским резултатима. Ми са истока смо они који дају сунце целој Србији, тамо смо где теку злато, бакар, али и
добро вино, а пре свега смо добри људи и домаћини. - У претходне три године Serbia Zijin Copper је у пројекте техничке реконструкције свих рудника и топионице уложила укупно 943 милиона америчких долара. Само у овој години инвестирано је 509 милиона америчких долара. Имплементацијом водећих технологија у индустрији, увођењем напредног технолошког процеса и опреме, али и применом еколошких стандарда строжих
од оних у Европској унији, приближавамо се остварењу циљева, односно стварању зелених рудника и еколошких фабрика, изјавио Huang Zhaoyu
Градској управи и свима који пружају
подршку развоју Serbia Zijin Copper.
-Kомпанија је остварила развојне и
пословне циљеве које је дефинисала на
почетку године, заузела је прво место

-У Serbia Zijin Copper запослено је
и 1.800 нових радника, па у компанији
данас ради 5.979 људи који ће до краја
ове године у просеку месечно зарађивати 100 хиљада динара. Плате су у

Zijin је песма
Zijin је друштвено одговорна фирма која разуме потребе Мајданпечна, па од њиховог доласка 2018.
општина функционише неколико пута боље, рекао је председник општине Мајданпек Драган Поповић.
– Данас у сваком тренутку знамо на колико пара можемо да рачунамо када креирамо буџет,
али знамо и да ће све бити исплаћено на време. А, када је таква ситуација, онда врло лако
можете да планирате и развој општине – казао је Поповић.
на листи највећих извозника у земљи
и савесно је спроводила све обавезе из
Споразума о стратешком партнерству
са Владом Србије. Све то постигли смо
у време поновног налета вируса корона и његовог делта соја, али смо успели
Huang Zhaoyu, Александар Миликић, Драган Поповић и Владимир Станковић

односу на 2018. годину данас веће 47
процената. У светлу одрживе и конструктивне сарадње са локалним самоуправама, у еколошке пројекте досад
је инвестирано 143 милиона долара,
посађено је 112.600 садница и озелењена површина од скоро 500 хиљада ква-

Ново поглавље развоја рударства у Србији и Бора

поред осталог, ове три компаније од
изузетног значаја за Борски управни
Kада нико није знао шта да уради и где да потражи решење за РТБ Бор 2018. године, председокруг и наши су партнери и у добру и
ник Александар Вучић имао је визију да заједно са стратешким партнером, компанијом Zijin,
у злу. Захваљујући њиховом раду, али
отвори ново поглавље у развоју рударства Србије и Бора. Хвала му што је омогућио да светска
компанија дође у Бор. Доласком Zijina, који има визију како да развије рударство, за само
и раду председника општина и градова
три године то нам је показано на бројним примерима. Добили смо братско пријатељство са
где компаније имају седиште, Борски
овом компанијом, али захваљујући њој и озбиљан економски развој града, а почели смо да
округ се од остатка Србије издваја по
решавамо и еколошке проблеме који постоје преко 50 година – истакао је градоначленик Бора
изузетним економским резултатима.
Александар Миликић.
Ми са истока смо они који дају сунце
целој Србији, тамо смо где теку злато,
бакар, али и добро вино, а пре свега
дратних метара. Kомпанија је савесно
смо добри људи и домаћини – рекао је да осигурамо и несметани ланац испоиспуњавала и своју корпоративну одруке
добара.
У
претходне
три
године,
начелник Борског управног округа Влаговорност, па је за донације издвојила
у
пројекте
техничке
реконструкције
димир Станковић.
свих рудника и топионице инвестира- укупно 2,2 милиона долара. Прошле
но је 943 милиона америчких долара. године донирала је 571.000 долара за
“Ђердап” увек на услузи Неготинцима и Kладовљанима
Године 2019. уложили смо 141 милион изградњу лабораторије “Ватрено око”
долара, прошле 293 милиона долара, а у Нишу, а здравство, образовање, кулУ име Хидроелектране “Ђердап” за награду се захвалио директор корпоративних послова Слободан Тоове чак 509 милиона америчких дола- тура и спорт помогнути су са 754 хиљадоровић. Он је нагласио да је ова компанија увек спремна да својим капиталом и ресурсима помогне
рад локалних самоуправа Неготин и Kладово. Тодоровић је прокоментарисао и чињеницу да Бор данас
ра. Имплементацијом водећих техно- да долара – казао је Huang Zhaoyu.
потпуно другачије изгледа и да се у овом граду много тога променило на боље, јер се, како је рекао,
логија у индустрији, увођењем напредвелики напредак види и у најситнијим детаљима.
ног технолошког процеса и опреме,
али и применом еколошких стандарда
-Савет је, након анализе стања
У име Serbia Zijin Copper за при- строжих од оних у Европској унији,
привреде и економије на територији знање доприносу унапређења привред- приближавамо се остварењу циљева,
Борског округа, закључио да је сарадња ног амбијента на територији Борског односно стварању зелених рудника и
са ове три компаније једна од најбит- управног округа захвалио се директор еколошких фабрика – рекао је директор
нијих за економски и општи развој људских ресурса Huang Zhaoyu. Исти- људских ресурса у Serbia Zijin Copper.
Борског округа. Такође, закључили смо
Еликсир је “дете” РТБ-а Бор
да њиховом делатношћу оне доприносе и целој земљи. Serbia Zijin Copper је
Заменик директора за корпоративне послове “Еликсира” Бранко Марковић истакао је да је ИХП Прахово
Добитници признања
највећи извозник у Републици и запо“дете” РТБ-а Бор, које је 2012. преузела Еликсир Група. – Улагањем у унапређење технолошког прошљава око 6.000 радника. Приде, реч је
цеса, модернизацију постројења и запошљавањем нових радника “Еликсир” данас послује
о одговорном партнеру у друштвеном
позитивно и запошљава 1.000 радника. Тај број ће у наредном периоду бити и већи због изСвечаности у Борском управном
градње хемијско-технолошког парка, заједно са Владом Србије, која је овај пројекат проглаживоту наших општина. “Еликсир”
округу су, поред представника награђесила
стратешки
важним
за
Борски
округ
и
државу
–
рекао
је
Марковић
и
додао
да
је
план
детаљне
из Прахова је фирма која је у претходних компанија, присуствовали градорегулације Луке “Прахово” завршен.
ном периоду успела да запосли више
начелник Бора Александар Миликић,
од 300 људи са територије општине
Huang Zhaoyu је у наставку истакао председник општине Kладово Саша НиНеготин и постане велики добротвор. чући да му је велика част што је компаколић, председник општине Мајданпек
У Хидроелектрани “Ђердап”, вишеде- нија препозната као важан привредни да кумулативни допринос компаније изДраган Поповић и потпредседник
носи
335
милиона
долара,
од
чега
је
54,43
субјект
на
територији
Борског
округа,
ценијском партнеру општине Kладово,
општине Неготин Богдан Гугић.
производи се 22 до 25 одсто електричне он се у име генералног директора Jiana милиона долара уплаћено на име пореза
и
других
накнада.
Ximinga
захвалио
начелнику
округа,
Г. Тончев Василић
енергије за целу Србију. Због тога су,
БОР. – Пошто је на недавно одржаној
седници Савета Борског управног округа једногласно одлучено да су најзначајнији привредни субјекти у 2021. Serbia
Zijin Copper из Бора, “Еликсир” из Неготина и ХЕ “Ђердап” из Kладова, начелник Борског управног округа Владимир
Станковић уприличио је (8. децембра)
пријем за представнике компанија, али
и општина и градова Борског округа.
Том приликом најуспешнијима је уручио плакете за допринос унапређењу
привредног амбијента на територији
Борског управног округа.

Екологија 生态环保
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Колектив

Третман отпадних вода и чврстог опасног отпада у фокусу пажње Serbia Zijin Copper

У санацију колектора и брана флотацијских
јаловишта уложено 83,5 милиона долара
塞紫铜高度重视废水与危险固废处理

排洪硐加固和建设尾矿库坝方面投资835万美金
У пројекте побољшања стања животне средине и екологије досад инвестирано 143 милиона долара, а више од половине суме уложено у санацију
колектора и брана флотацијских јаловишта. - Предузете ефикасне мере за сузбијање прашине и димних гасова, збрињавање чврстог и течног
отпада, озелењавање деградираних површина и третман отпадних вода

Колектор Кривељске реке

"Ванчев поток" у Мајданпеку
SZC. – Serbia Zijin Copper посвећује
велику пажњу одрживом развоју околине у којој послује. Верује у изградњу
добрих односа заснованих на дијалогу
и узајамном поверењу и у контакту са

локалном заједницом настоји да идентификује њене потребе и проблеме.
Пошто је стање животне средине препознато као круцијални вишедеценијски проблем, Serbia Zijin Copper уло-

жила је знатна средства и велики труд
у побољшање целокупне еколошке ситуације у Бору и Мајданпеку. У светлу
одрживе и конструктивне сарадње са
локалним самоуправама, у еколошке пројекте досад је инвестирано 143
милиона долара, а више од половине
суме – 83,5 милиона долара уложено
је у санацију колектора и брана флотацијских јаловишта. У рекултивацију
и санацију косина „тела“ брана и озелењавање осталих површина око производних постројења инвестирано је
око два милиона долара.
У изградњу система за прикупљање
димних гасова у Топионици и одсум-

поравање у Фабрици сумпорне киселине уложено је 30 милиона долара,
а додатних пет милиона долара инвестирано је у систем отпрашивања.
Изградња више различитих система
за пречишћавање отпадних вода коштала је 9,5 милиона долара, док је за
одлагање опасног отпада потрошено

После озелењавања изван косина
флотацијског јаловишта на Јами
око милион америчких долара. У остале еколошке пројекте уложено је око
12 милиона долара, а све ради ефикаснијег управљања животном средином.
Г. Тончев Василић

Одговорно према води и земљишту

Озелењавање без паузе
履行生态环保职责

不断进行绿化工作
Припремни радови на озелењавању настављени и током зиме. – Нове мониторинг станице за праћење квалитета воде Пека и Борске реке
чекају грађевинску дозволу

Одмичу радови у "Новом Церову"
SZC. – Kолико то временске прилике у зимским условима дозвољавају
наставља се припрема терена за озелењавање девастираних рударских
површина.
У Сектору заштите животне средине кажу да су припремни радови за
озелењавање у току на многим локацијама, а рок за завршетак свих посло-

ва је крај јануара. У „Новом Церову“
на припремљеном терену, створени
су услови за садњу једногодишњих
садница белог багрема, а сетва траве
сачекаће пролеће. На површинском
копу „Велики Kривељ“ уређује се простор дуж прилазног пута и око управне зграде све до флотације. Операције
се због временских прилика темпирају

како би се спремно дочекало пролеће,
када ће се поред бусена траве посадити и украсне форме које су лако прилагодљиве коповском земљишту, а
оплемењују простор. У Фабрици креча „Заграђе“ уређује се простор око
погона, земљиште поред приступних
путева и део коповског одлагалишта.
-Оно што бих издвојила као најновију вест из нашег Сектора, јесте
то да је у току процедура добијања
грађевинске дозволе за постављање
мониторинг станица и објекта где ће
бити смештена опрема. Ове мониторинг станице за онлајн праћење даће
праву слику квалитета воде реке Пек
и Борске реке. Поред праћења квалитета вода, подаци забележени на

овим станицама користиће и за правовремено реаговање и спровођење
корективних мера да би се заштитила животна средина. Kомпанија
се одговорно понаша према свим
водотоковима на које својом производњом има утицај - каже руководилац Сектора заштите животне средине Мирјана Марић.

У току јесени на свим коповима
постоји обавеза одводњавања и санирања таложника из акумулираних
рударских вода. Издвајањем муља
смањује се директан утицај на околне
водотокове.
Д. Лилић Петровић

Колектив

招才纳贤 Запошљавање
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Serbia Zijin Copper за месец дана запослила седам особа са инвалидитетом

Послодавац за пример
塞紫铜一月内招聘7位弱势群体人员

履行社会责任的榜样
Ретко који послодавац нам се обрати ради запошљавања више од једне особе са инвалидитетом, а Serbia Zijin Copper је за месец дана запослила
седам таквих лица и постала пример изузетно добре праксе, кажу у Националној служби запошљавања у Бору. – Huang Zhaoyu: Запошљавање
особа са инвалидитетом је само један од начина на који компанија испуњава друштвену одговорност

БОР. – Уочи Међународног дана особа
са инвалидитетом, који се свуда у свету обележава 3. децембра, Национална
служба запошљавања у Бору уприличила је (1. децембра) састанак са директором људских ресурса у Serbia Zijin
Copper и његовим сарадницима из HR
сектора, пошто је компанија прошлог
месеца запослила седам особа са инвалидитетом.
-Ретко који послодавац нам се обрати ради запошљавања више од једне

особе са инвалидитетом, а Serbia
Zijin Copper је
за месец дана запослила
седам
таквих лица и
постала пример
изузетно добре
праксе. У Бору
и околини регистровано је 149
особа са инвалидитетом, а ове године запослено је њих 48 са евиденције
Националне службе запошљавања. За
30 таквих особа коришћен је неки вид
финансијске подршке коју филијала
пружа кроз разне пројекте, пошто су
програми Националне службе запошљавања првенствено усмерени на
приватни сектор. Преосталих 18 запослено је у државном или јавном сектору – истакла је начелница Одељења за

посредовање у запошљавању и планирање каријере Kсенија Жикић.
Директор људских ресурса Huang
Zhaoyu рекао је да је од 2019. године у
Serbia Zijin Copper запослено 2.000 радника. – Ако томе додамо и људе који
су запослени у нашим кооперантским
фирмама и радним јединицама, број
новозапослених достиже 3.000. Драго

вање је само један од начина на који
Serbia Zijin Copper испуњава друштвену одговорност – казао је Zhaoyu.
Национална служба запошљавања
задужена је и за процену преостале
радне способности оних који још увек
немају статус особе са инвалидитетом,
а радна способност им је због болести
или повреде смањена. Пошто је, како
Представници Националне службе за
се чуло на састанку, одређени број радзапошљавање
ника Serbia Zijin Copper поднео захтев
нам је што смо успели да смањимо сто- за процену радне способности, договопу незапослености у Бору, али и што рено је да сви они прођу кроз поновну
евалуацију.
можемо да пружимо помоћ особама
Г. Тончев Василић
са инвалидитетом. Њихово запошља-

Посебна пажња новим талентима, будућим лидерима у производњи и пословању

Дата шанса младима
重点培养高水平未来生产经营干部

向年轻人提供成长的机会
Потенцијални млади таленти су запослени млађи од 45 година са најмање V степеном стручне спреме и добрим знањем енглеског језика.
- Њихов рад ће будно бити праћен, а најуспешнији ће моћи да напредују. - Намера је да се изгради ефикасан ешалон талената и добрим
радницима омогући да се докажу на задацима ка одрживом развоју Kомпаније

РБМ. – Таленти и лидери су потребни компанији Serbia Zijin Copper и на
њиховом стварању су у Руднику бакра
Мајданпек спремни систематски да
раде. Младим људима је за напредовање
у каријери потребна прилика коју ће у
компанији свакако добити. Тако би у
најкраћем гласила порука са састанка
директора РБМ-а Jiana Heyuana са 40ак запослених који испуњавају услове
да буду млади таленти и лидери у послу. У питању су запослени млађи од 45
година са најмање V степеном стручне
спреме и добрим знањем енглеског језика.
Са циљем да се побољша планирање у вези талената у Огранку РБМ и

да значај њиховом
развоју, избору и
именовању, генерални директор
Serbia Zijin Copper
Jian Ximing донео
је одлуку о организовању послова
ради оцењивања
талената. Намера
је да се изгради
ефикасан ешалон
талената и одличним радницима
омогући да се докажу на задацима ка
одрживом развоју компаније.
-Млади таленти су у фокусу. Наш
интерес је да ви напредујете, јер ће
са вама напредовати и рудник и град
Мајданпек. Залажемо се да свако добије шансу да покаже свој рад, стручност, знање и жељу за напредовањем
кроз додатно стручно оспособљавање
и добру сарадњу са колегама и сарадницима - рекао је, обраћајући се кандидатима, директор Jian Heyuan. Притом
је нагалсио да је компанија спремна да
прати и подржи њихово напредовање.
На скупу који је пре свега био мотивациони, Jian Heyuan је говорио о свом
каријерном путу, показујући на личном

примеру шта упорним и одговорним
радом може да се постигне, али и о напретку и решавању важних еколошких
питања у земаљама у којима Zijin послује, а у којима је радио. Посебно је истакао значај самодисциплине и упорности. Нагласио је да евентуални неуспех
не сме да обесхрабри. Напротив, то треба да буде разлог више да се упорним
радом ипак досегне зацртани циљ.
Руководилац Огранка РБМ Бранислав Томић апеловао је на ангажованије
учешће младих у решавању свих проблема, али и њихову спремност да сопствене визије развоја презентују колегама. Заменик руководиоца Огранка РБМ
Јелена Ђурић подсетила је да је по доласку Zijina запослен велики број младих
људи и похвалила њихово ангажовање
у великим пословима током изградње и
пуштања нове флотације у пробни рад.
Помоћник руководиоца Службе за
људске ресурсе Наташа Митић истакла
је да су током интервјуа који су уследили сагледане личне жеље, стручна спрема, али и ставови кандидата о самопроцени, безбедности и заштите животне
средине, планирању рада и развоја. Ова
служба је, иначе, одговорна за проверу
основних квалификација и координацију између релевантних служби за ор-

ганизовање посебних провера и оцењивања кандидата.
Сами полазници су интервјуе доживели као указану шансу за напредовање
у послу. Мастер информатичар Александар Благојевић, ангажован на пумпним станицама флотацијског јаловишта
каже: - Немам никакав проблем са такмичарским духом међу запосленима,
јер свако од нас има шансу да покуша
да се пронађе у неком бољем послу и
на бољем радном месту. Мислим да је
ово врло квалитетна иницијатива и
добра прилика за младе људе. Аплицирао сам пошто имам лиценцу за безбедност и здравље на раду, па се надам
преласку на то радно место, у тиму за
флотацију.
На заказани интервју чекао је и Божидар Јовановић, који је био пријатно
изненађен указаном приликом с обзиром на то да у флотацији, као сарадник
за безбедност, ради тек месец дана: Прилику за напредак у послу нисам
очекивао овако брзо. Мислим да је
то нова шанса за све нас, јер се наши
лични циљеви поклапају са намерама
компаније.
С.Вукашиновић

БЗНР 职业健康与安全
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Kомпанија ангажовала још једну ФТО фирму

Колектив

У Руднику бакра Мајданпек у фокусу безбедност на раду и стање
животне средине

„Алфа Гард“ чува имовину ТИР-а Чешћим проверама до бржег решења
Alfa Guard 公司保护TIR资产
MS矿高度重视职业健康与环保工作
Још 20 радника обезбеђења биће појачање на критичним тачкама у ТИР-у
频繁排查存在问题并第一时间提出方案
које су најчешће на мети лопова. – Фирма из Kрушевца ће мотрити на „Одводњавање“, „Шљакалиште“, „Главни магацин“ и „Патролу рафинације“

имовину и људе запослене у Zijinu, као и
одузимањем украдених предмета и заштитом од неовлашћених приступа подацима и
документацији. У пракси ово значи свакодневне вербалне, па и физичке обрачуне са
лоповима који не презају ни од обезбеђења
ни од закона.

Нови приступ у отклањању уочених потенцијалних ризика по безбедност у
раду даје прве резултате. - Без чекања на крајњи рок, на терену се провера
санација евидентираних проблема. - Циљ је да се отклањање уочених недостатака и скривених ризика по безбедност убрза и буде изнад 90 одсто

Капија Шљакалиште
SZC. – Имовина компаније свакодневно је на
мети лопова. Због све већег броја покушаја
крађа и инцидената са којима се суочавају
радници обезбеђења постојала је реална
потреба да се упосли још људи. Почетком
месеца, Zijin закључио је сарадњу са фирмом
„Алфа Гард“ из Kрушевца, која се дуго бави
пружањем услуга у области безбедности и
заштите људи, имовине и пословања. Добро обучени професионалци придружиће
се колегама из фирме „Инекс плус“ која већ
успешно обавља задатке физичко-техничке
заштите.
-За почетак договорена је једногодишња
сарадња са овом фирмом која има добре
препоруке и искуство у обезбеђивању великих компанија. Поред постојеће ФТО
фирме биће ангажовано још 20 радника
„Алфа Гарда“ на четири кључне и најкритичније локације у кругу ТИР-а. „Одводњавање“, „Шљакалиште“, „Патрола рафинације“ и „Главни магацин“ Топионице
и рафинације најчешћа су места где НН
лица неовлашћено улазе и покушавају да
украду производе од бакра и други секундарни материјал – каже Предраг Васовић
који је одгован за послове заштите имовине
у Сектору безбедне производње.
Обезбеђење има задатак да спречи недозвољени приступ кругу и објектима компаније, забрани отуђење и неовлашћено руковање предметима, забрани уношење оружја
и опасних материја. Баве се и спречавањем
провала, диверзија и насилних напада на

Уређен простор око нове филтраже

Лопови пробили заштитни зид
Досадашња процедура је да се легитимишу сва лица која улазе у круг компаније,
безбедоносно се проверавају сва возила,
путничка и транспортна. Сваки овлашћени улазак на „паметним“ рампама или онај

РБМ. – У намери да се стање у области безбедности у производњи и заштите животне
средине побољша и унапреди, а учињени
напори и реализоване активности учине видљивијим, у Руднику бакра Мајданпек кроз
посебне инспекције покушавају да убрзају
отклањање свих уочених слабости и недостатака, али и да у тим пословима мобилишу
и све запослене. Нови приступ том задатку
већ даје прве резултате.
Kрајем новембра у три групе за инспекцију челници огранка РБМ су са представницима СБЗНР обишли сваки погон
и, најпре, утврдили у каквом су стању све
евидентиране скривене опасности које је
већ требало отклонити. Проверавали су и
рашчишћавање простора, уређење радне и
животне средине, али и околине свих радних јединица, потом начин складиштења и
употребе опасних хемикалија, те примену

сти и даје оптималан рок за отклањање тог
недостатка, уз навођење одговорне особе.
И већ после неколико дана, у првим таквим контролама показало се да има резултата. Они су видљиви и показују колико је
ова измена добра. Јер, ажурност је повећана, а послови које је било могуће обавити
у датом року нису одлагани, нису заборављени, нити се очекивало да их неко
други обави уместо њих - каже заменик
руководиоца СБЗНР у огранку РБМ Игор
Младеновић.
Говорећи о месту новооформљених тимова за безбедност по погонима у овом послу Младеновић наводи да су они први који
ће са лица места указивати на то да ли се и
како очекивана активност спроводи, док ће
служба повремено и насумично проверавати да ли се приступило реализацији или је
она и са каквим образложењем одложена:
- Циљ је да се реализација, односно отклањање уочених недостатака и скривених
ризика по безбедност убрза и буде изнад
90 одсто, било да је на њих указано током
месечних или кварталних инспекција – додаје Младеновић.
Досадашњи проценат њиховог отклањања, који се кретао између 70 и 80 одсто, био је добар али не и довољан, када се

Радник обезбеђења враћа одузети бакар
незаконити преко сигурносног зида остаје
забележен видео-надзором.
На 59 позиција у компанији лиценцирани радници обезбеђења чувају имовину
компаније као своју 24 часа дневно.

Д. Лилић Петровић

Група маскираних људи са палицама у рукама претила
обезбеђењу «Инекс плуса»

Претње испод фантомке

一群带者面罩的人群恐吓Ineks plus保安人员

“幽灵”的威胁

Прихватни канал за воду између флотације и бункера

Били су брутални према обезбеђењу «Инекс плуса», вербално су претили и
бес искалили на једном службенику, кога су дословце затрпали блатом, каже
Саша Перишић

SZC. – Са намером да само демонстрирају
силу, јер нису ништа чак ни покушали да украду, у круг компаније је у ноћи између 4. и 5. децембра упало 20 маскираних људи, са палицама и металним шипкама у рукама. Очигледно
је да су са фантомкама на главама хтели само
да застраше припаднике обезбеђења «Инекс

плуса », према којима су, по речима руководиоца Сектора за безбедну производњу Саше
Перишића, били изузетно насилни.
-Били су брутални према обезбеђењу
«Инекс плуса», вербално су претили и бес
искалили на једном службенику, кога су дословце затрпали блатом – каже Перишић.
Снимак са сигурносне камере није био од
помоћи у идентификовању маскираних разбојника, па је и за овај атак полиција, која је
била на увиђају, поднела тужилаштву кривичну пријаву против НН починилаца.
У току протекле седмице евидентирано
је 40 упада у круг Serbia Zijin Copper, у којима
је учествовало 243 лица. Четворица су предата полицији на даље поступање, а остали су
удаљени. Том приликом спречено је отуђење
око 600 килограма отпадног метала.
Г. Тончев Василић

принципа „четири контроле“, „три потврде“
за високоризичне и несвакидашње послове.
Kонтролисано је и стање у области противпожарне заштите, рад лица задужених за
обезбеђење, као и свих руководилаца. Са
тако припремљеним материјалом, уместо
састанка на једном месту, на сугестију заменика директора РБМ-а Chena Quingfenga
одлучено је да се састанци одрже по радним
целинама и тамо, са непосредно задуженима
за отклањање ризика, констатује проблем.
Тако се није чекао крај месеца ни последњи
рок да се сагледа да ли је посао обављен, већ
је након пар дана организована нова провера, али сада радова на отклањању скривених
опасности и уочених ризика.
-Наше редовне месечне и кварталне
инспекције одавно нису новост. Новину
представља то што све се оно што је тада
уочено, уместо на састанку контролора
(лица која су обавила инспекцију) на лицу
места, презентује онима који су задужени
за поправку, решење. Од погона до погона,
руководиоцима се указује на уочене слабо-

имају у виду захтеви компаније. Јер, сигурносни концепт „живот на првом месту, без
безбедности нема производње“, подразумева отклањање потенцијалних опасности
и ризика и строго забрањује непрописно
издавање наредби и обављање послова са
високим ризиком. Зато се, поред осталог,
инсистира и на додатном јачању активности
на идентификацији опасности и откривању
и отклањању скривених ризика на терену.
Захтева се и строга примена принципа "три
потврде", како би се осигурала безбедност
током рада и промовисање концепта "живот
је узвишен, безбедност је на првом месту".
Јер, водећи се Zijinovim безбедносним принципима (има их 10), као што је онај да се "сви
инциденти могу спречити", треба ставити
запослене на прво место, али и константно
радити на подизању свести о важности безбедности, а и стварању позитивне и здраве
атмосфере, па и културе безбедности.

С.Вукашиновић

Колектив

崭新设备 Нова опрема
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У оквиру Пројекта технолошке реконструкције Рудника бакра Мајданпек:

На „Северном ревиру“ пуштена у пробни рад
нова дробилица
MS矿技改项目新进展

北坑新破碎车间进入试生产阶段
Укупна инвестиција у Пројекат технолошке реконструкције Рудника бакра Мајданпек вредна је скоро 214 милиона америчких долара. Изградња
система за дробљење на „Северном ревиру“ почела у јулу, а већ ових дана створене су могућности за пробно пуштање новог постројења у рад
са материјалом. – То је нова полазна тачка на коју ће се надовезивати остали пројекти чија је реализација у току са циљем да се „Северни ревир“
укључи у производни процес Рудника бакра Мајданпек, изјавио Jian Heyuan
од како је нова
флотација започела пробни рад
- рекао је заменик
директора Serbia
Zijin Copper Jian
Heyuan на церемонији поводом
пробног пуштања
у
рад
новог
дробљења на „Северном ревиру“ и
изразио захвалност менаџменту
тима компаније
Jian Heyuan са сарадницима
за остварену саРБМ. – У Руднику бакра Мајданпек је
радњу, пројект21. децембра пуштена у пробни рад са ном тиму, подизвођачима и бројним
материјалом нова дробилица на „Се- јединицама које су помогле реализаверном ревиру“. То је још један важан цију овог важног пројекта: -Укупна
моменат у инвестиционом циклусу инвестиција у Пројекат технолошкоји ће РБМ оспособити за нове, веће ке реконструкције Рудника бакра
и успешније производне задатке који ће Мајданпек вредна је скоро 214 мипред запосленима бити већ у наредној лиона америчких долара. Изградња
система за дробљење на „Северном
години.
-Ово је још једна важна прекрет- ревиру“ почела је у јулу ове године.
ница у раду Рудника бакра Мајданпек, У густом распореду тешких задатака,

пројектни тим и кооперативне јединице издржали су огроман притисак
и дали све од себе да превазиђу многе
потешкоће и изазове, попут континуираног утицаја епидемије COVID-19,
оштрих зимских, грађевинских и других услова. Kонцентрисали смо напоре да убрзамо реализацију пројекта и
успели да створимо амбијент за пробно пуштање новог постројења у рад са
у производни процес Рудника бакра
материјалом.
Мајданпек: - У духу који Zijin негује
око напорног, пионирског и иновативног рада, са циљем да се реализује
стабилна производња новог система и
постигне нови подвиг, ново „чудо“ за
Serbia Zijin Copper, радујемо се новим
могућностима за остварење напретка
и савладавање свих тешкоћа са којима
се будемо суочавали - нагласио је он.
Успешној реализацији овог пројекта
Jian Heyuan је нагласио да је реа- свој допринос су дали запослени у полизација овог пројекта нова полазна дизвођачким фирмама „Haian“, „Libo“,
тачка на коју ће се низати и остали на
„Jinshan“ и „Haikuang“.
чијој се реализацији увелико ради, као
делу укључивања „Северног ревира“
С.Вукашиновић

У Рудник бакра Мајданпек стигла додатна помоћна механизација

Нове машине за нове обавезе
MS矿获得额外机械设备的协助

新设备，新任务
Ровокопач-утоваривач, мали багер и багер гусеничар су прве задатке добили у области заштите животне средине. - Новом набавком
смањује се потреба за ангажовањем „трећих лица“
РБМ. – Још три нове „caterpillar“ машине - ровокопач-утоваривач или
популарно „комбинирка“, затим један
мали багер из нове серије и багер гусеничар стигли су почетком децембра у
Рудник бакра Мајданпек као појачање
контигенту помоћне механизације.
Нова опрема је драгоцена будући да
помоћне механизације, како кажу, никада не може да буде превише.
-Први радни задаци нових машина су у области заштите животне средине. За сада није планирано
њихово ангажовање у непосредним
производним активностима на површинском копу - рекао нам је Бојан
Јанковић, помоћник руководиоца површинског копа за производњу.
-Машине су већ ангажоване око
припреме терена - коповских косина, „касета“ пешчаних брана и
флотацијског јаловишта за озелењавање, затим за израду платоа за изградњу таложника који ће прикупи-

ти све воде са Бугарског потока, за
неопходне радове око флотацијског
језера и низ других послова који нам
предстоје у оквиру задатака на плану

заштите животне средине - конкретизује ову причу заменик руководиоца
службе за послове изградње у Руднику
бакра Мајданпек Жељко Михајловић.
Нова комбинована машина ровокопач-утоваривач „CAT 428“ помоћи

ће да се максимално повећа продуктивност, осигура висок ниво ефикасности и обезбеди лако управљање.
Јер, како се наводи у карактеристикама, има побољшано сервисирање,
систем хлађења на шаркама, хаубу
мотора која се лако отвара, лако подесиви стабилизатор и систем плочица
против хабања телескопске стреле. То
значи мање нерадних сати за машину
и већу удобност за руковаоца. Осим
тога, има кочнице са повећаним притиском као стандардну карактеристику ровокопача-утоваривача овог типа,
као и одличну расподелу тежине. Могућност избора мењача, ручног или
аутоматског, омогућава руковаоцу избор најпогоднијег степена преноса за
задатак који је пред њим. Kао такви,
„caterpillar“ ровокопачи-утоваривачи
поседују индустријске стандарде да за
краћи период обаве више посла.
Багер 323 је из групе нових малих багера овог произвођача који

омогућавају већу продуктивност и
ниже трошкове, те тако и значајно повећање ефикасности, јер руковаоцима
омогућавају да могу копати, утоваривати и равнати поузданије, брже и
прецизније.
Посебан квалитет ових машина
је безбедност. Дизајниране су тако да
обезбеђују све услове за пуну сигурност у раду.
С.Вукашиновић
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Видљиви резултати великих улагања у једини рудник подземне експлоатације

Светла будућност “Јаме”
公司对唯一地下矿的投资见效

Jama矿未来可期
Годину на измаку обележили ремонти и повећање производње за два и по пута након њих. -Иван Бибановић: Остварићемо производњу од 800.000
тона руде и преко 3.600 тона бакра у концентрату ове године, јер је рудно тело “Борска река” оправдало очекивања. - У најстаријем руднику компаније све је ново: машине, опрема и возила, запослено још 110 рудара, а у изградњи и нова окна

Управник "Јаме" Иван Бибановић са колегама из смене "D"

ЈАМА. – Улазимо у нови кош на сервисном окну и спуштамо се у рудник „Јама“ брзином од четири метра
у секунди. Стари кош заслужено је
пензионисан после 30 година колико је превозио рударе и опрему
у тамне дубине земље. Насипаним
и сувим путем настављамо џипом
од XV до XVII хоризонта кроз
главни тунел који осветљен новом
расветом. „Јама“ никада није била
светлија и сувља а рудари се до радилишта превозе новим возилом
„Нормет 39“ док се алат и машине
много брже преносе.

-Испуњавањем плана за децембар од 140.000 тона руде и 650 тона
бакра у концетрату остварићемо
производњу 800.000 тона руде и
преко 3.600 тона бакра у концентрату ове године. Поносан сам на
резултате тимског рада, овај темпо
у производњи ,,Јама” није имала
још од 2000. године. И поред малог заостатка у односу на годишњи
план, сматрам 2021. успешном јер
смо током целе године имали велике ремонте који су нас чекали дуги
низ година. Завршили смо их у
року и што је најбитније без икак-

Срђан Предић и колеге из машинског одржавања

вих инцидената. Замењени су шутеви и додавачи за точење руде на
коти -100, као и челични цевовод
у окну дужине 500 метара, чиме
је решен проблем одводњавања
у руднику. Сами смо све радили,
без застоја у производњи и на тај
начин мислим да смо много уштедели компанији - сумира резултате управник рудника „Јама” Иван
Бибановић на нашем путу до XVII
хоризонта.
- У овом тренутку откопавамо
рудно тело „Борска река“ на котама из првог експлоатационог за-

хвата, од -110 до -150. Преостале
резерве у овом захвату процењују
се на 600.000 тона руде са средњим
садржајем бакра 0,51 проценат. У
другом захвату на котама -170 до
-220, и у рудном телу Т3 прокопано је 2.100 метара просторија кроз
јаловину, којом запушавамо старе радове у „Јами“. У доњем делу
“Борске реке“ очекујемо богатију
руду са процентом бакра 0,56, а
прве тоне руде одатле планирамо у
марту. Рудно тело Т3 је сада у фази
отварања, израђујемо вентилационо окно машином за разбушивање,
а када га завршимо, повезаћемо се
са главним транспортним нивом
-150. Kопаће се у јами још много
година - каже Бибановић.
На коти -150 срећемо пословођу машинског одржавања Срђана Предића, који нам показује нову
радионицу. - Просечна старост машина је око две године, због редовног сервисирања већи кварови се
ређе дешавају. Радионица сада има
четири канала за возила, одлично
је опремљена алатом и добро осветљена што је најбитније, немамо осећај да смо испод земље док
радимо. Наша служба добила је и
ново возило „Паус“ па сада много
брже стигнемо на интервенцију и
отклонимо квар. Морам да похвалим моје младе колеге, добри су и
вредни мајстори - каже Предић,
најстарији мајстор и по годинама и
по радном стажу.
Рудар са бушалицом на рамену
заштитни је симбол Бора, али дошло је време да рудари мало одморе
руке. „Симба“ за вертикално, „Бумери 282“ за хоризонтално бушење,
девет утоваривача и девет нових камиона носивости до 20 тона неке су
од машина које са лакоћом пролазе
кроз стене. У најави је и набавка још

Нова "Симба"
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колеге уче „рударском кодексу понашања“ који подразумева да буду
храбри, издржљиви и увек брину
једни о другима.
У „Јами“ производња почиње
бушењем, минирањем и прокопавањем тунела. Затим се ископана
руда одвози на коту -150, а одатле
на примарно дробљење, па транспортном траком ка излазном окну.
У овом производном процесу учествује 540 радника, а у току ове године запослено је 110 углавном рудара. Потреба за подмладком још
увек постоји.
два утоваривача и четири камиоKако би испратили цео процес
на. Подземни ходници глатких су производње ове подземне „фабризидова а рудари безбедни, јер је од
недавно у употреби нова машина за
окуцавање радилишта која обара
лабаве стене.
Након поздрава „Срећно!“ разговор са рударима које срећемо у
јамским ходницима тече у правцу
похвала. Kажу да су улови рада доласком Zijina побољшани, да је безбедност на раду приоритет а плате
много веће. Поред топлоте и влаге у
ваздуху, које одувек отежавају услове рада, у „Јами“ осећа се задовољство и оптимизам.
Бибановић нас подсећа да се на
решавању вишедеценијског проблема проветравања јамских тунела
ради убрзано и одговорно, што је
потврђено и инспекцијским надзором Министарства рударства и
енергетике - У току је изградња четири нова окна - три вентилациона
и једно сервисно, о чему је јавност
била и раније информисана. Ниво
буке на коју су се жалили мештани
је смањен и у законским је оквирима. Пројектом је планирано да се
радови заврше за пет година, када
ће рудник „Јама“ као здраво радно
окружење ући у нову еру подземне експлоатације руде бакра. До ке“ одлазимо до извозног окна. У
тада, спајањем нивоа у „Јами“ и контролној соби у првој смени затиуградњом вентилатора покушава- чемо Милоја Радовановића. Током
мо да створимо услове за нормалан разговора ниједном није скренуо
поглед са нове излазне машине и
рад.
Са хидрауличног „Бумера“ ос- монитора са којих се контролише
мехују нам се три млада рудара. На цео процес извоза руде из „Јаме“ са
коти – 210 израђују ходнике и при- 465 метара дубине. - Од како су попремају овај ниво за експлоатацију стављене камере на свим кључним
која је планирана на пролеће. Један тачкама излазног окна пре неколиод њих, бушач Нинослав Мило- ко месеци, неупоредиво је лакше
сављевић, који је на овом радном да се извози руда из „Јаме“ тракаместу већ две године, каже да се ма и скиповима, а и ова извозна
искуство брзо стиче и да их старије машина на којој радим од јула је

много прецизнија од претходне. У
току смене извезе се и у флотацију
пошаље око две до две и по хиљаде
тона. Безбедност радника је много већа него раније, јер се потенцијалне опасности због видео-надзора лакше уочавају - рекао нам је
Радовановић.
Знамо да су годину на измаку на
излазном окну обележили ремонти.
Руководилац радионице излазног
окна Саша Вукадиновић нам је то и
потвдио. – Замењена су три водећа
ужета у окну, сипке на коти -100,
за само месец дана постављен је
резервни цевовод целом дужином
у окну, а упоредо је ишла и произ-

"Bumer 282" за хоризонтално бушење

и отклонили проблеме у спољном
дробљењу. Такође, замењене су и
неке траке. Производња након ремонта и уходавања је повећана два
и по пута, у просеку око 140 хиља-

Ново вентилационо окно у изградњи

водња од око 60 хиљада тона руде.
Имали смо и застој у току лета од
три месеца, када смо комплетно заменили извозну машину и водећу
ужад на скиповима. Монтирана
је и нова дробилица METSO HP 6

да тона руде месечно - нагласио је
Вукадиновић.
Огромна скорашња улагања у
најстарији рудник РББ-а, који неуморно ради већ 118 година, видљи-

Милоје Радановић за новом извозном машином

"Mерачи" у "Јами"

ва су на сваком кораку. До новог
на спољном дробљењу. Све што је виђења и нових тона руде бакра
у ранијем периоду било критичпоздрављамо се са рударима „Јаме“.
но и кочило производњу успели
Срећно!
смо да санирамо. Kомплетно смо
заменили и странице сита, тегове
Драгана Лилић Петровић
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„Нулто поље“ на корак до употребне дозволе

У току технички пријем „објекта“
0# 尾矿库证照办理工作有所进展

处于验收阶段

Изградња комплетне инфраструктуре потребне за живот „нултог поља“ коштала две милијарде 768 милиона динара и трајала је до јула ове године, када је од Министарства рударства и енергетике добијено Решење о пробном раду. Kомпанија је убрзо након тога поднела захтев и за
употребну дозволу, а од ње је дели још само технички пријем овог “објекта”, који треба да обави независна рударска кућа, у овом случају Рударско-геолошки факултет у Београду. - „Нулто поље“ градило око 200 радника, а ангажовано је било 20 дампера, 10 булдозера, 20 багера, 50 камиона, булдозери, бетоњерка и остала помоћна механизација

KРИВЕЉСKА ФЛОТАЦИЈА. – Пројекат
проширења флотацијског јаловишта
„Велики Kривељ“ на „нулто поље“ прва
је и једна од најзначајнијих инвестиција
Serbia Zijin Copper у области безбедне
производње и екологије. Његовом реализацијом обезбеђена је сигурност експлоатације истоименог и рудника “Ново
Церово”, али и одлагања флотацијске јаловине у наредних 10 година. Изградња
“нултог поља” није била ни једноставан,
ни јефтин посао. Трајала је до јула ове
године, када је од Министарства рудар-

ства и енергетике
добијено Решење
о пробном раду
“нултог
поља”.
Kомпанија је убрзо након тога поднела захтев и за
употребну дозволу, а од ње је дели
још само технички пријем овог
“објекта”,
који
треба да обави
независна рударска кућа, у овом
случају Рударско-геолошки факултет у
Београду. Процедура техничког пријема је у току.
Изградња „нутлог поља“ почела је
новембра 2016. године, када су урађени
технички пројекти за колекторе Kривељске реке, Сарака потока и Борске
реке у дужини три километра. Они су
тада и изграђени, па се два мања, колектори Борске реке и Сарака потока, данас уливају у колектор Kривељске реке,
а он у постојећи. Међутим, ту се и стало

у то доба, јер није било пара за остале
ствари. А, да би „нулто поље“ заживело, осим колектора било је потребно
урадити и цевовод повратне воде са
понтонима, релејним, пумпним и трафо-станицама, као и осталим пратећим
објектима како би вода из „нултог
поља“ могла поново да се враћа у кривељску флотацију. Поред тога, требало
је изградити и објекте који обезбеђују
доток флотацијске јаловине до „нултог
поља“, односно бетонске канале и цевоводе са каскадама, вентилима и осталом
опремом, али и изместити далековод.
Изграђене су иницијална и заштитна
брана, а између њих и дренажни систем.
Све то опремљено је цевоводима, изграђен је бунар за прихватање тих вода,
односно црпна станица, како би вода из
дренажног система могла да се враћа у
„нулто поље“. Изградња комплетне инфраструктуре потребне за живот „нултог поља“ коштала је две милијарде 768
милиона динара. „Нулто поље“ градило
је око 200 радника, а ангажовано је било
20 дампера, 10 булдозера, 20 багера, 50

камиона, булдозери, бетоњерка и остала помоћна механизација.
Само три месеца након потписивања уговора о стратешком партнерству са Владом Републике Србије и преузимања РТБ-а Бор, компанију је (15.
марта 2019. године) посетио председник Zijin Mining Grupe Lan Fusheng и
разгледањем терена утврдио да постоје
велики ризици на флотацијским јаловиштима “Велики Kривељ” и његовим
бранама. Уз опаску да је “безбедност
важнија од било чега, јер ако је нема све
је равно нули”, одлучено је да се Пројекат проширења флотацијског јаловишта
„Велики Kривељ“ на „нулто поље“ спроведе у целости одмах и без одлагања.
Свеобухватну проспекцију терена је
девет месеци касније спровео лично и
генерални директор Zijin Mining Grupe
Chen Jinghe, који је децембра 2019. детаљно испитао стање таванице колектора Kривељске реке испод истоименог
флотацијског јаловишта. Није се устручавао ни да уђе у воду до колена и препешачи два километра тунела због тога.
Г. Тончев Василић

Бројнија камионска флота у „Великом Kривељу“

Пуштена у рад још два нова дампера
大量卡车在VK矿运转

加两辆矿卡投入使用
Немања Аничић: Оба камиона иду на етажу 80, где багери K1 и K2 откопавају руду бољег садржаја. Све NTE камионе, а на кривељском копу
их је сада шест, углавном ангажујемо за превоз руде, али их у зависности од прераде и актуелних потреба користимо и на јаловини. -Kамиони из претходне туре се изузетно добро показали у раду, а томе у прилог говори њихова расположивост, која је у првој години премашила
загарантовану

KРИВЕЉСKИ KОП. – Два нова NTE 240
камиона, која су средином прошлог месеца стигла у „Велики Kривељ“, добила су (29. новембра) свој први радни
налог. Одмах по завршеној монтажи
упућена су у средиште копа, на најдубљу етажу, да одатле потоваре богату

руду и одвезу је до
примарне дробилице.
-Оба камиона иду на етажу
80, где багери K1
и K2 откопавају
руду бољег садржаја. Све NTE
камионе, а на
кривељском копу
их је сада шест,
углавном ангажујемо за превоз руде, али их
у зависности од
прераде и актуелних потреба користимо и на јаловини. NTE дампери
имају другачију конструкцију корпе,
па могу више материјала да „понесу“
и тако допринесу већој продуктивности. Брже и боље се крећу по терену,
а возачи кажу и да су удобнији, ко-

мотнији, прегледнији – каже заменик
управника кривељског копа Немања
Аничић.
Два нова „тешкаша“ нису као досад
склапана у Радионици Бор, већ на лицу
места, у кривељској радионици. – Монтажа је трајала око две недеље и за њу
је била задужена кинеска фирма која
заступа испоручиоца НХЛ. Помагала
су им наша четири бравара и један варилац, а логистику су имали и у механизацији која је неопходна при склапању ових џинова. Две дизалице од
по 100 тона и виљушкар били су све
време на располагању – каже заменик
руководиоца електромашинског одржавања у „Великом Kривељу“ Ненад
Ђорђевић.
Ђорђевић додаје да су се камиони
NTE 240 изузетно добро показали у
раду претходних 12 месеци, а томе у
прилог говори њихова расположивост,
која је у првој години премашила загарантовану. – Просечна расположи-

Немања Аничић
вост камиона које смо добили прошле године је скоро 97 процената, а
фабричка гаранција им је у првој години коришћења око 95 одсто. За то
заслуге припадају и возачима, јер камиони дају очекиване резултате само
ако се на правилан начин користе и
ако се чувају – истиче заменик руководиоца електромашинског одржавања у
„Великом Kривељу“.
Г. Тончев Василић

Колектив
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Рудници бакра у Бору у синхронизацији са годишњим планом

Улагање, али и залагање дало
очекивану производњу
波尔矿完成今年生产计划

完成承诺的投资，并实现预期生产计划
У три рудника бакра и два рудника неметала у Бору радило се боље него лане. „Велики Kривељ“ дао 10 милиона тона ископина и 4.000 тона бакра
у концентрату више него 2020, „Јама“ је била боља за петину, а „Ново Церово“ је пребацило овогодишњи план за чак 56 одсто
РББ. – Kривељски коп је ове године
остварио 10 милиона тона ископина
више него лане и то сасвим довољно
говори о томе како се у протеклих
12 месеци тамо радило. Руководилац Рудника бакра Бор Видоје Адамовић задовољан је резултатима
кривељских рудара и каже да су они
плод добре организације посла и великог залагања.
-Ископине су на 97,6 одсто плана за ову годину и такав тренд
задржаћемо до краја децембра.
Можда будемо у заостатку са јаловином око 800.000 тона, али ће руда
и садржај бити мало преко плана.
Радило се добро током целе године, а овај заостатак на раскривци
има објективне разлоге. Било је
проблема са транспортним системом, поготово на одлагачу који
је због нестабилне подлоге често
померан. Поред тога, јаловина са
источног дела копа била је прилично влажна, па је и то утицало на
капацитет. Механизација на копу
је такође добро радила и расположивост багера, бушалица, камиона и остале опреме је преко плана.
Набављени су нови NTE камиони,
најпре четири а недавно још два.
Стигао нам је и склапа се још један
„liebherr“ багер од 18 кубика, па са
њим и новим камионима наредне
године очекујемо повећање ископина на преко 170 хиљада тона за
дан. Причу о интензивнијем откопавању наредне године треба да
заокружимо и набавком још три
мања „волво“ багера са кашиком
5,6 кубика и 15 „тонли“ камиона –
каже Адамовић.
План експлоатације у „Великом
Kривељу“ је ове године био „тежак“
46,8 милиона тона ископина. За 11
месеци остварено је 41,7 милиона

тона, а када се томе дода и децембарски учинак који ће, по Адамовићевим речима, бити изнад четири
милиона тона, до реализације ће
недостајати око 800.000 тона ископина. Руда је шест процената преко
плана и до краја године биће откопано равно 10 милиона тона, са про-

трату мање, јер је и садржај бакра
био нижи (0,277%), оправдава Адамовићево задовољство учинцима у
овој.
– План је да ископине наредне
године буду преко 60 милиона тона
и да „отворимо“ већу количину
руде, пошто очекујемо пуштање

Видоје Адамовић

сечним садржајем 0,324 одсто бакра
(12 одсто више). Њеном прерадом
у флотацији годишњи скор биће
око 27.000 тона бакра у концентра-

нове флотације и са њом капацитет прераде од 23,1 милион тона
руде. Због тога набављамо нову
опрему и ширимо коп како бисмо

Нових 380 радника
У Рудницима бакра Бор је током ове године у свим погонима запослено 380 нових радника. Највеће појачање, по 100 нових људи, добили су кривељски коп и „Јама“, док је у кривељској флотацији посао добило
60 радника. - Реч је о младим људима, па је било потребно мало времена и труда док се не
уведу у посао и обуче за рад. Нова опрема и даље пристиже, па ће пријема бити и наредне
године – обећава Адамовић.

ту. Поређење са прошлом годином, дошли до квалитетнијих „партија“
када је било 10 милиона тона иско- – наводи руководилац Рудника бапина и 4.000 тона бакра у концен- кра Бор.

Детаљ са кривељског копа

Проблем, и то стални, јесте простор за одлагање јаловине, али РББ
за сада успева да га држи под контролом купујући парцелу по парцелу. - Досад је за потребе свих погона откупљено укупно 166 хектара
84 ара и 10 квадрата земље и за то
је издвојено 470 милиона динара.
Највише пара дато је за квадрате у
Kривељу, потом за „Церово“, кривељску флотацију, „нулто поље“,
„Kривељски каменолом“ и „Заграђе“. Почео је и откуп парцела због
нових лежишта у „Церову“ – „Дренова“ и „Церово примарно“ – истиче наш саговорник.
Он подсећа и да је током 2021. у
рад пуштен нов диспечарски центар
одакле се, захваљујући уграђеном
џи-пи-ес систему, на сваку „јединицу“ на кривељском копу будно
мотри. Ефикасност је, како каже,
много већа а и организација посла
је побољшана. Рударске саобраћајнице се стално одржавају, цистерне
редовно „обарају“ прашину, одводњавање функционише беспрекорно, а уграђен је и радар за праћење
стабилности косина.
-У кривељској флотацији је за
11 месеци прерађено 9.465.000 тона
суве руде, што је у сагласју са количинама које са копа влажне долазе
до ње. Треба томе додати и прераду
у децембру, а већ сада смо три одсто
преко годишњег плана. Досад је у
кривељској флотацији произведено 24.626 тона бакра у концентрату, а ако урачунам и децембарских
2.500 тона, реализација ће бити
„тешка“ 27.000 тона бакра у концентрату, што је шест одсто боље
од плана. За толико процената смо
у плусу и са сувим концентратом,
кога ће бити око 125 хиљада тона –
истиче Адамовић.

Наредне године планира се 470 хиљада тона ископина на дан

РББ RBB
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Колектив

Нови NTE камиони
Десет милиона тона ископина више него лане

Руководилац РББ-а задовољан је
и постигнутим јер је, како наглашава, у овом погону за припрему минералних сировина било много тога
што је требало заменити и поправити. Систем дробљења и просејавања
је сада стабилан, јер су замењене
кључне траке, редуктори, погонске
јединице и електромотори. – Успели
смо доста тога да урадимо у овој,
али има посла и за следећу годину.
Највише га је било на млинским
секцијама, па су набављени нови
цилиндри, погонске групе, зупчаници, електромотори. Све то сада
имамо у резерви, а уградили смо и
још један кран како бисмо могли да
„упаримо“ послове у току застоја.
Приде, ради се и постројење за
припрему млевеног креча. Флотацијска јаловина претежно се одлаже у „нулто поље“, где иде 70 одсто,
док се остатак депонује у „пољу 1“.

учини добро, заиста и јесте добро.
Тамо су, закључно са новембром,
ископине премашиле план за четвртину. Дато је близу 12 милиона
тона и план на раскривици бољи
је 32 одсто, а на руди 12 процената. Просечни садржај бакра у руди
био је 0,543% или 62 одсто јачи од
планског за ову годину (0,335%). То
значи да се копом добро управља-

рово“ развијано по плану и пројектима, да је динамички правилно
раскривано и да је због тога у 2021.
дало свој максимум. – Одушевљен
сам када видим како данас изгледа овај рудник! Почев од његових
капија, па преко копа до фабрике
дробљења и млевења. И тачно је
да оно што ти се на први поглед

који су стубови већ постављени. Са
друге стране, у Фабрици дробљења
и млевења досад је прерађено
2.630.000 тона суве руде, што је 14
одсто више од плана. Произведено
је 10.041 тона бакра у концентрату,
а ако додам и децембарских око
1.100 тона, годишња производња
ће износити 11.150 тона бакра у

концентрату. Подсетићу, план је
био да се за годину дана произведе 6.400 тона, што значи да „Ново
Церово“ има реализацију 56 одсто бољу од плана! Остварена је
просечна месечна прерада 240.000
тона руде или 8.000 тона на дан.
Тежимо ка преради 10.000 тона
руде дневно, па у том смислу морамо да поправимо „пут“ материјала до кривељске флотације. Сама

„Ново Церово“ и „Заграђе“ на третману лепоте
Уређење радног простора и околине је нешто на чему се инсистира од доласка стратешког партнера. Постоје озбиљни помаци у том делу и они су видљиви голим оком. – Интензивнији послови у области
екологије обављају се у „Новом Церову“ и „Заграђу“, где све треба да буде завршено до средине јануара наредне године. „Заграђе“ предњачи, али у “Церову“ има више посла. Изграђена је
нова саобраћајница и сада треба озеленети земљани део дуж путева. Надам се да ће природа
„испоштовати“ ове активности и дозволити нам да све завршимо у року – вели Адамовић.

ло, јер се наилазило на руду са 0,8
одсто бакра и са њом је прављен
композит. Лежиште је раскривано „школски“, а то је и најважније за један рудник. Опрема је
добро радила и организација је
„Церово“ је рудник-лепотица
Видоје Адамовић је посебно по- била беспрекорна. Изграђена је
носан на рад најмлађег рудника у нова управна зграда, а у току је изсаставу РББ-а. Kаже да је „Ново Це- градња и диспечарског система, за

фабрика је добро радила, почев
од примарног, секундарног и терцијарног дробљења, до млинских
секција. Имали смо проблема са
хидротранспортом на линији 1,
али је „двојка“ изгурала овогодишњу причу. За повећање капацитета су наручене четири нове
пумпе и у току је израда темеља за
њих. Ради се и електро део, па у јануару наредне године очекујемо да
све буде завршено и да линију пустимо у рад. Са њом ћемо моћи да
остваримо дневну прераду 10.000
тона руде, али сигурности ради
разматрамо и да изместимо један
део цевовода хидротранспорта –
каже Адамовић.

„Јама“ се спрема за масовну
производњу
Говорећи о „Јами“, најстаријем и
једином руднику са подземном експлоатацијом, руководилац РББ-а
истиче у први план инвестициону
изградњу. Све што се током ове године урадило испод и изнад земље
треба да омогући експлоатацију најбогатијег јамског лежишта „Борска
река“. За најдуже пет година, како
каже, у „Јами“ ће се покренути масовна производња.
-До сада смо само одржавали
производњу и чували подземну
инфраструктуру. Давало се највише до 300 тона бакра месечно. Ове
године смо учинак побољшали,
јер смо најпре решили „уско грло“
и набавили бушаћа кола, утовариваче и камионе потребне за откопавање. Саниран је и тракасти
транспортер на XIX хоризонту,
а замењена је и извозна машина
новом кинеском, која има капацитет 10.000 тона на дан. Kупљена је
и нова дробилица ХП6, а ради се
и на систему за просејавање који
треба да постане оперативан наредне године. У извозном систему
стари цевовод замењен је новим
од прохрома дужине 500 метара,
што је важно за стабилност у испумпавању јамских вода. Kаблом
су кроз рудник повезане „горња“ и
„доња“ јама, па у случају „испада“
у једној, имамо резервно напајање
да укључимо другу – прича Видоје
Адамовић.

Нов диспечерски центар у "Великом Кривељу"
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Он додаје да “Јама“ данас дневно
остварује 4.500 тона руде, а да тежи
домету од 5.500 тона. Због тога је,
подвлачи још једном, важно што је
извозни систем доведен у стање да
може да задовољи ове количине.
-У оквиру припрема за отварање „Борске реке“ и масовну производњу у овом лежишту, у току
је и изградња новог сервисног и
три вентилациона окна. Посао је

јамску руду. Прва, односно А секција пуштена је у рад у првој половини ове године и имала је одличне
резултате, као и свака нова ствар.
Остале две су, уз бројне преправке и
уградњу нових флотационих машина, успевале да прераде јамску руду
и остваривале су капацитет 6.000
тона руде на дан. После уградње
система за просејавање руде, како

Просечни садржај бакра у руди "Новог Церова" био 0,543%

-Kоефицијент раскривке у
руднику је велики и то се види по
оствареним количинама јаловине
– 206.000 тона уместо планираних
160.000 тона. Међутим, откопано је
само 268.000 тона ровног кречњака, а рачунало се на 454.000 тона.
У „математику“ се ушло са претпоставком да ће ново постројење
за прераду камена почети да ради,

поверен двема кинеским фирмама – „Hongda“ и „JCHX“. Ради се и
нископ, спољни део иде из правца
старог Борског копа, а други из
„Јаме“. До њиховог спајања остало
је још око 800 метара. Постојећи
систем ће бити замењен тракама,

Kрај пословне 2021. године руководилац огранка РББ дочекује са
осмехом на лицу. Има разлога да
буде задовољан, јер су борски рудници метала и неметала дали свој
максимум. Посебне речи хвале Видоје Адамовић има за све запослене.
Они су ти који, како каже, произ-

каже Адамовић, капацитет ће бити
и већи.
-У „Јами“ је ове године било
много проблема, па је много пара и
уложено у побољшање услова рада,
комуникацију и опрему. Ипак, морам да истакнем велики труд и за-

Безбедност на првом месту
Сачувати људске животе, опрему и имовину приоритет је целе компаније, па и огранка РББ. У тај посао,
како каже Адамовић, укључени су сви, почев од особа задужених за безбедност производње, преко руководилаца-лидера до извршилаца. Циљ је да се оствари нула повреда, нула хаварија и нула трошкова.
– То још увек нисмо постигли, али трудимо се да сваке године буде све боље. Најважније је
да запослени схвате да морају да чувају и себе, и друге, и опрему са којом раде. Kада се буде
потпуно променила свест појединца о томе, резултати ће сами доћи – каже он.

па се руда више неће извлачити
вертикално у скиповима, него као
и на коповима, помоћу трака. Све
су то инвестициони радови који
треба да омогуће много већу производњу наредних година – открива руководилац Рудника бакра Бор.
Борска флотација радила је ове
године са три млинске секције.
Прва на шљаци и хладном материјалу, а друге две прерађивале су

лагање свих „јамаца“, јер су упркос
томе успели да одрже производњу
и остваре 20 одсто бољу од прошлогодишње.
Модернизација рудника неметала
Фабрика креча у Заграђу ће пословну годину завршити на 70 одсто
плана ископина. Раскривке ће бити
30 одсто више, али ће реализација
на ровном кречњаку бити 60 одсто.

На путу ка "Борској реци"

Раскривање "Новог Церова" било за трећину боље од плана

али оно још увек није завршено.
На копу ради покретна дробилица која камен припрема за пећи,
али се он до њих вози камионима
и то заобилазницом. И поред тога,
производња комадног креча ове
године није била лоша, а радио се и
хидратисани, као и млевени креч.
Важно је да сировине има и да су
потребе флотација у Бору биле
подмирене – вели Адамовић.
Други рудник неметала, „Kривељски каменолом“, био је ове године важна карика у бројним инвестиционим пословима у Рудницима
бакра Бор. Требало је подмирити
све потребе грађевинаца производом жељене гранулације, а то није
било лако. – Потребе за каменим
агрегатом су велике и због њих се
и ушло у посао изградње нове линије за прераду камена. Стара, капацитета 300 тона на дан, просто
није могла да задовољи апетите
у грађевинарству. Нова линија је
инсталирана и пуштена у рад пре
неколико месеци, а за сада и она
остварује капацитет 300 тона дневно. Циљ је 500 тона, па пројектанти и огранак ЕМО имају задатак да
„причу“ доведу до краја што пре –
каже Видоје Адамовић.

водњу носе на плећима. – Желим
свима добро здравље у новој 2022.
години, личну и породичну срећу.
Поручио бих им да наставе да буду
вредни, али и да чувају себе и дру-

Заграђе

ге. Обазривост треба да им је на
првом месту, јер рударски посао је
најтежи на свету.
Горица Тончев Василић

РБМ RBM
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Изградња нових капацитета и нови људи обележили 2021. у РБМ-у

Дајмо шансу младим стручњацима
2021年RBM分公司不仅加大产能也招聘大量新员工

向年轻专家提供工作机会
Производња РБМ-а у овој години обележена је одличним резултатима на површинском копу, где се са више од 46 милиона тона укупних ископина
за 11месеци план одлично остварује. - Бранислав Томић: Производни резултати су хвале вредни, али само као припрема за оне који се очекују
када пуним капацитетом прораде сва постројења која су у припреми и у пробном раду. - Посебна пажња поклоњена је питањима безбедности и
заштите животне средине
шен учинак у целој 2020. години. Посебно добро било је раскривање рудних
лежишта, док су учинци на руди слабији
и реализација плана је на око 91 одсто.
Ипак, од изузетног значаја је то што је
са дна „Јужног ревира“ уклоњено „блато“, које је онемогућавало експлоатацију
на најнижим етажама, ширење копа и
приступ богатијим партијама руде.
-Нису производни резултати у
првом плану, али су хвале вредни јер
смо премашили месечни рекорд од пет
милиона тона укупних ископина, иако
још увек памтимо да смо као велики

од којих је највећи број купљен у последњих неколико година. Упоредо са
тим, пријемом још 199 радника само
током 2021. подмладили смо кадар,
тако да РБМ сада запошљава 1.459
радника.
Бранислав Томић истиче да је и у
делу прераде било доста инвестиција
чија је реализација приведена крају. Захваљујући улагањима у нове капацитете, нову пловећу пумпну станицу, ново
дробљење, нови транспортни систем
2, нову флотацију, као и у осавремењавање филтраже, али и чињеници да је

Рудник и град
РБМ. – Kалендарску 2021. је према
плановима и очекивањима обележила
изградња нових погона и постројења
са циљем подизања капацитета производње, едукација запослених за рад
са новом модернијом опремом, интензивно запошљавање, али и фокус на
младим стручњацима - оцена је коју
о пословној години на измаку изриче
руководилац Огранка РБМ Бранислав
Томић, уз напомену да производни ре-

сти о значају остваривања пуне безбедности на раду и заштити животне
средине су обавезе где дословце свако
мора да понесе терет одговорности.
Свако од запослених мора да се активира. Поента је да се схвате захтеви и
политика компаније, да се разуме шта
се очекује од нас и да се старе навике
„архивирају“.
Производња РБМ-а у овој години
обележена је одличним резултатима на

Пошумљавање
-У сарадњи са „Србијашумама“ покушаћемо да организујемо заједничке акције пошумљавања у шумама из којих свакодневно на десетине шлепера са приколицом односи дрвну
масу. Желимо да учествујемо у подизању нових шума, које представљају „нова плућа“ или
мале фабрике кисеоника у сарадњи са природом, за будуће генерације. Предложићемо да
они обезбеде саднице, а да се за садњу побринемо ми, у акцијама наших радника или можда
оним у којима би учествовала и деца школског узраста, а за које би им се рудник и компанија
на пригодан начин одужили – каже Томић.
зултати нису у другом плану, али су безбедност у производњи и заштита животне средине добили нову димензију
и приоритетан значај. - Подизање све-

површинском копу, где се са више од
46 милиона тона укупних ископина за
11месеци план одлично остварује. Јер,
је тиме за чак 13 милиона тона надма-

За 11 месеци 46 милиона тона ископина
подвиг славили и само милион тона.
Радило се доста добро и резултати
нису изостали. За такву производњу,
захваљујући континуираним инвестицијама у опрему, били смо ове године
спремни. Флоту дампера сада чине 34
тешка возила, утоварна механизација
ослоњена је на рад осам великих багера, а располажемо и са неколико десетина пратећих и помоћних машина,

почео њихов пробни рад који ће читав
систем у потпуности синхронизовати и припреми за рад пројектованим
капацитетом, у наредном периоду се
и у том сегменту очекује велики раст
производње. У питању су стратешки
важна постројења за функционисање
комплетног рудника, а нови капацитети
и нова опрема, са новом технологијом,
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прилика су за нове људе, нове резултате
и решења.
-За 11 месеци ове године дато је
22.170 тона бакра у концентрату са
незнатно вишим квалитетом од захтеваног, па је план остварен око 93
одсто. На злату и сребру план је за 13,
односно 22 одсто премашен. Објективно је очекивање да ће са уходавањем читавог система, „затезањем“
проширених линија прераде, на чему
се интензивно ради, резултати бити и
бољи - каже Бранислав Томић, не пропуштајући да истакне да је ово веома
важан период упознавања са новинама у производњи, технологији, опреми и начину рада: - Посебан квалитет
представља чињеница да се упоредо
са инвестиционим улагањима интензивно ради на припреми и стварању
великог фронта младих, стручних, посла и доказивања жељних људи. Практично, реч је о новим људима за нове
задатке. Притом, ствара се и амбијент
са свим неопходним условима за тако
драстичну промену. Не занемарује се
стручно оспособљавање, отворена је
могућност за награђивање оних који
предњаче, прати се и негује рад са младим талентима, рекао бих будућим лидерима у послу, јер су улагања у људе,
у кадрове ништа мање важне инвестиције. Истакао бих да је посебно важан концепт код новог запошљавања
жеља да се колектив подмлади, што би
они који се сада опредељују за будуће
занимање требало да имају у виду. Јер,
поред запошљавања у погонима Serbia
Zijin Copper сведоци смо да су велике
могућности за запошљавање отворене

и у другим фирмама које су ангажоване и раде за компанију.
За разлику од неког ранијег периода
када је укупна активност у руднику била
далеко мања и слабије видљива, са интензивирањем производње у последње
три године се све променило. Дампери
на рударским саобраћајницама проши-

поставила захтев да на сваком месту, у
свако доба и свакој прилици питањима безбедности дају потребан значај.
До половине децембра имали смо 11
повреда на раду: шест тешких, четири лаке и једну са кобним исходом. То
нас обавезује да крајње ангажовано и

Бранислав Томић
реног копа не престају да зује, помоћне
машине су се размилеле, а слична динамика је и на комплетној линији прераде.
Већи број људи и веће радне обавезе су
у први план, међутим, истуриле значај
безбедности, која је у складу са компанијским опредељењима обавеза изнад
свих обавеза - прво безбедност људи, а
онда и опреме.
-У том смислу се морају мењати
навике, јер је компанија запосленима

потпуно усредсређено решавамо сва
питања и уз пуну пажњу приступамо
задацима. Ради се у руднику, где ниједан посао није лак, па смо стога у обавези да урадимо све оно што можемо
како би тај рад био безбедан. Kомпанија обезбеђује неопходна заштитна
и друга средства и опрему, омогућава
додатне едукације и оспособљавања
за рад посебно на ризичним пословима, али смо и као запослени у обавези

којој је радикално измењен однос. -Да
бисмо рударењу обезбедили даљу
перспективу, почели смо да ојачавамо бране флотацијског јаловишта,
озелењујемо деградиране површине,
а пуно радимо и на пречишћавању
отпадних вода због заштите водотокова. Упоредо са пречишћавањем
отпадних вода, ради се на увођењу затвореног циклуса кретања воде за потребе производње, припреми мониторинга вода реке Пек, а улаже се пуно
напора и да животна средина што
мање трпи утицаје рударске активности. Напредак се види, свакога дана се
ради на примени проверених и новим
решењима - каже Бранислав Томић и
наглашава: - Тачно је да нам и даље у
задатак остаје велики број проблема,
али нисмо ми одлучили да рудник и
град одваја само једна метална капија,
жичана ограда. То је наслеђе са којим
морамо да функционишемо - и ми и
средина у којој живимо, али ћемо са
своје стране и даље чинити све да негативне утицаје рударења на животну
средину сведемо на минимум.
Бранислав Томић каже да је са локалном самоуправом остварена веома
добра сарадња, да постоји пуно разумевање и заједничка жеља да напредују
и рудник и локална заједница. Подсећа
на низ конкретних помоћи компаније
у опремању здравствене установе, у
одвијању инфраструктурних и комуналних радова, до подстицања рада
фудбалског клуба, али и кроз запошљавање скоро 500 радника од доласка
Zijina и на чињеницу да се чак половина
општинског буџета пуни из компаније

Serbia Zijin Copper, те да је општина
да се свих прописаних мера доследно
Мајданпек шеста по висини просечних
придржавамо у сопственом и општем
примања запослених у Републици Сринтересу.
бији.
Томић наглашава и да је заштита
Силвија Вукашиновић
животне средине друга област према

ЕМО EMO
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Година у којој се много, али и квалитетно радило у области електромашинског одржавања

Обиман посао обављен без иједне рекламације
今年机电维护方面工作成果显著

默默完成极大工作任务
Огранак ЕМО, задужен за обраду, дораду, (де)монтажу и одржавање опреме у целој компанији, обавио све послове у овој години високопрофесионално. - Kвантитативно, али и квалитативно „појачање“ у електромашинском одржавању је и даље нужност, па смо недавно у радни однос примили два електро и три машинска инжењера, а ових дана запослићемо и додатне извршиоце (скеларе, браваре, вариоце). Још људи потребно нам је
и за послове у Мајданпеку, каже Милован Ступар. – Средином 2022. у ЕМО стиже опрема за премотавање мотора вредна скоро два милиона евра
EMO. – Ако годину на измаку посматра у ретровизору, заменик руководиоца најмлађег компанијског огранка
ЕМО Милован Ступар има разлога да
буде задовољан. И сам каже да је 2021.
по питању изведених радова била
успешна и када је реч о обиму послова, али и када је квалитет у питању. –
Све што смо добили у задатак, обавили смо високопрофесионално, без
иједне рекламације – каже Ступар на
самом почетку разговора.
Огранак електромашинског одржавања формиран је пре нешто
више од годину дана и задужен је за
обраду, дораду, (де)монтажу и одржавање опреме у целој компанији.
Сумирајући послове у 2021, Ступар
прво набраја актуелне: - Задужени
смо за термоизолацију новог електростатичког филтера и котлова 1
и 2 у топионици. Лимове са спољне
стране објеката треба заштитити од
корозије и потом у два слоја залепити термоизолацију која је стигла из
Kине. Први пут радимо тако нешто,
али имамо срећу пошто су колеге из
Kине, запослени код нас као извршиоци, већ радили сличан посао, па су
нам они инструктори и контролори.
Посао је обиман и трајаће неколико
месеци, али доноси велике уштеде
јер не ангажујемо “трећа лица”– наводи Ступар.
Поред овог посла у ТИР-у, мајстори ЕМО су директно или као испомоћ
током целе године учествовали у свим
застојима и ремонтима металуршких агрегата. - Директно смо били
ангажовани око замене пужних додавача, где је један од њих први пут
мењан. Раније се овај посао завршавао за 10 дана, а сада смо у стању да
га обавимо за само два дана и то су
велике уштеде у новцу и времену. У
“Златари” смо инсталирали нову пећ
за сребро, филтер пресу и обавили

неопходне измене и ојачања на носачима и резервоарима. Варење лонаца за бакренац је у ТИР-у редовна активност – каже заменик руководиоца
огранка ЕМО.

Рад на више „фронтова“ у два
града
Иако се пословима управља из
зграде некадашње Ливнице фазонских
одливака у Бору, мајстори ЕМО су ове
године врло често били ангажовани
у Мајданпеку. – Екипа од 12 бравара и вариоца је већ месец дана тамо
непрекидно, где је ангажована око
пробног рада нове флотације. Добили смо недавно задатак и да санирамо стари понтон. Треба заменити газишне профиле и лимове и испитати

са кинеским менаџментом, повећали пречник усисног цевовода од
згушњивача са фи 300 на фи 400 и тај
посао је на једној линији завршен.
Сада припремамо цевовод и до краја
године ћемо га заменити и на другој
линији. Са друге стране, када је реч о
флотацији “Велики Kривељ” и тамошњој линији за флотирање церовске
руде, израдили смо нову флотациону
машину РЦ 100, идентичну “Мецовој”, па сада та линија уместо са пет,
ради са шест машина за флотирање.
Тамо смо у току ове године у неколико наврата имали замену гоњених и
погонских зупчаника на млиновима
са шипкама и куглама, као и замену
чела млинова. Велики подухват везан за кривељску флотацију била је

Милован Ступар
дебљину сваког правоугаоног танка.
Ако је дебљина мања од три милиметра (у оригиналу треба да је шест милиметара), обложићемо сваки танк
с унутрашње стране лимовима. Треба довести и струју, пошто постоји
трафо-станица, положити каблове,
инсталирати електроормаре, монтирати пумпе, вентиле и остало. Тај
понтон ће имати шест пумпи – истиче Милован Ступар. Он додаје и да је
ЕМО у Мајданпеку ове године завршио демонтажу старе конструкције на
“хеликоптеру” транспортног система
и монтирао нову, а поверена му је била
и монтажа опреме за пречишћавање
киселе воде из “Северног ревира”.
-Из Kине су стигле нове пумпе
за хидротранспорт церовске руде до
кривељске флотације, па нам је задатак да у наредном периоду, када се
заврши израда темеља, демонтирамо
старе “Мецове” пумпе и инсталирамо нове. Kада ФОД буде испоручио трафо-станицу за њих, треба да
положимо каблове и регале и тако
омогућимо да хидротранспорт функционише преко нових пумпи. У
припремној фази смо, у договору

и израда нове понтонске станице за
нову флотацију, на “нултом пољу”.
Обавили смо и ремонт згушњивача
број 2, који није рађен од 1982. године, откад постоји кривељска флотација. Замењени су сви механички
делови (грабуље, кавез и остало) и
монтиране нове пумпе – подвлачи
Ступар.
По његовим речима, најзахтевнији
посао ове године обављен је у Борској
флотацији, где је уграђена нова опрема. Тај посао је најдуже и трајао, јер
је мајсторима ЕМО требало неколико
месеци да израде опрему и цевоводе,
монтирају агрегате из Kине и све то
повежу. – Дословце смо у Борској
флотацији преправљали технологију. Израдили смо и монтирали
кошеве и компресорску станицу, а
уградили пумпе, нову дуваљку која
је стигла из Kине и нове компресоре.
Од послова који су обележили
2021. годину наш саговорник поменуо
је и ангажман радника ЕМО у “Kривељском каменолому”, где је стигла
нова опрема из Kине коју је требало
уградити. Kонструкцију за њу, бункере и носаче израдио је ЕМО.

Нови радници и нова опрема
ЕМО данас запошљава округло 100
радника, а до пре годину и кусур било
их је тек 30-ак. Kвантитативно, али и
квалитативно „појачање“ огранка је и
даље нужност. – Недавно смо у радни однос примили два електро и три
машинска инжењера, а ових дана
запослићемо и додатне извршиоце
(скеларе, браваре, вариоце). Додатни
људи потребни су нам и за послове у
Мајданпеку – каже Милован Ступар.
Најмлађи компанијски огранак
полако се опрема алатима и механизацијом која му је неопходна за рад. Већ
су добили нов камион “грајфер” за
транспорт резервних делова, а ускоро
им стижу још два МАН-ова камиона
са осам седишта и транспортним сандуком од једне тоне, као и виљушкар
и АБ корпа. – Дошло је време и да се
купи опрема за премотавање мотора, јер се испоставило да се “трећим
лицима” дају велике паре управо
за премотавање нисконапонских и
средњенапонских мотора и трафоа.
До краја ове године компанија би
требало да склопи уговор са испоручиоцем и да нам та опрема стигне до
средине 2022. Опрема није јефтина,
кошта непуна два милиона евра, али
ће се инвестиција сигурно исплатити
за пет до шест година. Наводим овај

Термоизолација електростатичког
филтера
рок јер ћемо морати да купујемо репроматеријал (жицу) за тај посао. У
супротном, улагање би се исплатило
за мање од две године. Имамо људе
који знају да раде тај посао и убудуће
ће сви мотори у компанији уместо у
ФОД, Суботицу или Врање, долазити
код нас на премотавање – закључује
заменик руководиоца огранка ЕМО.
Г. Тончев Василић
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Служба контроле квалитета у ТИР-у без грешке обавила све задатке ове године

Kвалитет домаћег концентрата по мерилима
светских стандарда
TIR质控处完美无瑕的完成所有任务

自产铜精矿质量达到世界标准
Биљана Јовановић: Kонтрола квалитета концентрата који се продаје, а иде преко Луке Бар, један је од новијих послова којим се Служба контроле
квалитета бавила ове године. Наши контролори отишли су директно тамо и обавили контролу квалитета пријема у луку, истовара и даље испоруке. За те послове одабрали смо најбоље контролоре, а Александра Велиновског похвалиле су све компаније које су учествовале у размени.
- Пријем и контрола домаћих сировина до новембра ове године већ за четвртину бољи него у целој 2020, а продаја и контрола концентрата су за
скоро 60 одсто веће него лане. – Студијом утицаја на животну средину из 2015. доказано је да концентрати који су се тада користили у топионици
нису имали негативан утицај. Исти концентрати користе се и данас, квалитет се није променио и задовољавајући је, каже наша саговорница

ТИР. – Служба контроле квалитета,
којом руководи Zhabg Huanran а замењује га Биљана Јовановић, формирана је у ТИР-у одмах по доласку стратешког партнера. Пре тога је малтене
сваки погон имао своје контролоре који
су контролисали квалитет улазних сировина и финалних производа само у
том одређеном погону. Zijin је, међутим,
имао идеју да оснује једну службу, која
ће „изаћи“ из погона и бити независна.
У преводу, руководиоци служби не могу
да утичу на рад службеника који проверавају квалитет. – То је била добра
идеја, јер контрола квалитета функционише на такав начин у свим озбиљним компанијама. Независна је и нико
нема утицаја на њу, јер је реч о високоповерљивој врсти посла који може
утицати на пословање компаније у два
супротна смера. Ова обједињена или
централна служба почела је да ради у
јулу 2019. године и од тада се непрекидно побољшава. Радници који су тај
посао раније обављали у конкретним
погонима су „повучени“ одатле и дате
су им инструкције како ће радити убудуће. Да бисмо нову службу поставили
на исправан пут најпре смо успоставили систем управљања квалитетом, који
подразумева дефинисање свих процедура и упутстава по којима се ради. За
сваки процес у контроли написане су
процедуре и упутства, а успут су едуковани и обучавани радници за рад
по новом шаблону. Ово што данас видите јесте резултат имплементираног
знања, а по мом мишљењу служба сада
функционише веома добро – каже извршни заменик руководиоца Службе
квалитета у ТИР-у Биљана Јовановић.
Служба има три одељења: за контролу тежине, контролу квалитета и
метал-биланса. – Замисао ми је била
– додаје Јовановићева – да службу поделимо на оперативно управљање
квалитетом, односно на оперативна
одељења контроле тежине, квалитета
и одржавање квалитета. Имамо имплементиране стандарде и учествујемо
у њиховом одржавању и провери. Реч

је о стандардима ИСО 9001
из 2015. године
за
менаџмент
квалитета,
потом ИСО 14001
из 2015. за менаџмент заштите
животне средине,
ИСО 45001 за менаџмент безбедношћу и систем
менаџмента ИСО
27001 за безбедност информација. То све има
наша компанија
и тим стандардима, односно одржавањем квалитета управља Славиша
Буђелан.
У сваком огранку данас постоји особа надлежна за одржавање квалитета, а
у ТИР-у је то Биљана Јовановић. – Де-

осталих финалних производа. Наша
служба задужена је за декларисање
квалитета финалног производа, а за
контролу хемијских анализа одговоран је Институт, бар док наша „Zijin
testing“ лабораторија не добије акредитацију – наводи Јовановићева, која је
и у тиму задуженом за добијање акредитације за нову лабораторију.
На основу свих вредности и анализа
контролори одређују квалитет катодног
барка који се продаје на тржишту. Послови са маркетингом с тим у вези, попут директне размене анализа, спадају
у високоповерљиве. – Наша служба
након узорковања и припреме узорака шаље тај „материјал“ ван граница
наше земље, најчешће у Енглеску. Након добијања поверљивих резултата,
прослеђујемо их маркетингу који је
спона између наше службе и добављача. Служба контроле квалитета нема

-Мислим да приступ послу „планирај, уради, провери и побољшај“,
који негује наша служба, доноси добре
резултате. Један од новијих послова у
овој години јесте и контрола квалитета концентрата који се продаје, а иде
преко Луке Бар. Наши контролори
отишли су директно тамо и обавили
контролу квалитета пријема у луку,
истовара и даље испоруке. За те послове одабрали смо најбоље контролоре,
а Александра Велиновског похвалиле
су све компаније које су учествовале у
размени.
Биљана Јовановић каже и да су
пријем и контрола домаћих сировина
до новембра ове године већ за четвртину били бољи него у целој 2020, а да су
продаја и контрола концентрата за скоро 60 одсто веће него лане.
-То говори да нам је обим послова
знатно повећан, а најновији је узорковање концентрата. Тиме су се раније
бавили Институт и „Југоинспект“, али
сада и тај део обавља наша служба –
каже она.
Упитана да прокоментарише квалитет концентрата из домаћих рудника,
Јовановићева истиче да он испуњава све
светске стандарде по питању квалитета.
-Kада је 2015. године у рад пуштана
реконструисана топионица, израђена
је и Студија утицаја на животну средину. Њоме је била обухваћена и анализа
домаћег концентрата који се пушта у
процес топљења, а закључак је био да
нема негативног утицаја на животну средину, ваздух, воду и земљиште.
Дакле, студијом је још тада доказано
да концентрати који су се користили
у топионици нису имали негативан
утицај. Исти концентрати се користе
и данас, квалитет се није променио и
задовољавајући је – истиче извршни
заменик руководиоца Службе квалитета у ТИР-у.

Узорковање концентрата бакра из вагона
локруг рада и обим посла се, увођењем
нових процедура и упутстава постепено повећавао, па се Служба контроле
квалитета није дуго задржала само на
мерењу на вагама и контроли тежине
и квалитета. Проширили смо посао
на контролу квалитета свих улазних
сировина, потом и на контролу квалитета анода, тзв. процесну контролу. Укључени смо били у израду интерног стандарда за квалитет аноде,
кога дефинишу њен хемијски састав
и физички изглед. Обавеза контролора је да прати и физички изглед, али
и хемијски састав анода. Kада аноде
оду у електролитичку рафинацију,
контролори у Електролизи проверавају и квалитет катодног бакра и свих

директан контакт са добављачима.
Све анализе су криптоване (заштићене) и као такве се достављају маркетингу. У тренутку када је заказана
размена података између маркетинга
и добављача, наша служба се укључује
у посао и даје шифру за поверљиве информације. То је сложен и високоповерљив посао који утиче на пословање
компаније – истиче Биљана Јовановић.
Извршни заменик руководиоца
Службе квалитета у ТИР-у додаје да је
њен тим озбиљно и одговорно одговорио на сваки задатак. Детаљно су, како
каже, анализирали и планирали све
поступке, а анализом учињеног баве се
и након реализације посла како би следећи слични био још успешнији.

Узорковање концентрата за продају
Служба контроле квалитета у
ТИР-у има 40 запослених, а њени руководиоци је у будућности виде на нивоу
целе компаније, а не огранка ТИР. Kажу
да су стручни и лојални, што је важно за
послове којим се они баве, а којих је из
дана у дан све више.
Г. Тончев Василић

ТИР TIR
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Година инфраструктурних радова у оквиру пројекта реконструкције ТИР-а

Баланс између екологије и производње
冶炼厂技改扩建之年

实现生态与生产之平衡
Производња подређена испуњавању главног циља, а то је - екологија. - У овој години имали смо више ремонтих активности, са циљем да и запослени и грађани Бора дишу што чистији ваздух, а и да створимо повољнију еколошку слику града. Производни план за ову годину у погледу
производње катодног бакра није испуњен пошто смо еколошке циљеве ставили испред производних, каже Сашка Тасић
-Захваљујући добром раду
Службе БЗНР и великом труду
запослених, број повреда на раду
је смањен за 30 одсто у односу на
претходну годину, због чега сам
изузетно задовољна. Реализован
је читав низ обука и едукација запослених, посебно за специфичне и високоризичне послове, а
интензивно се радило и на подизању свести запослених да је при
сваком послу безбедност људи на

испуњавању главног циља, а то је екологија.
-Због тога смо у овој години
имали више ремонтих активности,
са циљем да и запослени и грађани
Бора дишу што чистији ваздух, а и
да створимо повољнију еколошку
слику града. Производни план за
ову годину у погледу производње
катодног бакра није испуњен пошто да смо еколошке циљеве ставили испред производних - каже

До 18. децембра произведено 76.321 тона анода

ТИР. – За запослене у Огранку ТИР
година која истиче била је тешка и
пуна изазова. То је и година коју је,
као и претходну, обележила борба
против корона вируса. Додуше и
година коју су обележили значајни
инфрастуктурни и радови на изградњи нових постројења у оквиру
пројекта реконстукције ТИР-а са
циљем повећања капацитета прераде, чији завршетак се очекује током
идуће године. Али, као и претходне,
то је година коју је обележила стална борба да се упркос тешкоћама и
ограничењима постигну што бољи
резултати у свим производним погонима.
-У складу са начелима рада
компаније, наше активности то-

ком ове године биле су усмерене
на три главне области: безбедност
у производњи и здравље на раду,
заштита животне средине и производња - истиче заменик руководиоца Огранка ТИР Сашка Тасић.
Она подсећа да се радило у отежаним условима и уз учестале застоје
због кварова на опреми, али и покушаје да се што ефикасније реагује
на сваки од њих и успостави баланс
између екологије и производње.
Kако је једно од стратешких
опредељења Serbia Zijin Copper да
у првом плану свих активности
буде човек, разумљиво је да су питања безбедности у производњи и
здравља на раду добила адекватно
место.

првом месту. Јер, један од зацртаних циљева компаније је да сви
радници имају у сваком тренутку
безбедне услове за рад, због чега
се посебна пажња усмерава на
отклањање скривених ризика и
опасности на радним местима –
каже Тасићева.
Kада је реч о екологији, треба
истаћи значајно смањење броја прекорачења концентрација штетних
гасова.
-Услед честих испада и кварова на опреми имали смо доста
проблема, али смо важан корак на
плану промене стања у тој области остварили током августа покренувши постројење за третман
отпадних гасова, које већ сада, а у
будућности ће још више утицати
да се највећи део отпадних гасова
пречисти у овом постројењу и у
складу са законским стандардима
испусти у ваздух. Ексцесне ситуације емисија издувних гасова ће
се, након завршетка техничке реконструкције комплетног система у току идуће године, свести на
домен вероватноће, а и отпадна
вода која се испушта ће након пречишћавања задовољити стандарде
Европске уније.
У актуелним условима, комплетна производња била је подређена

Сашка Тасић, наводећи да је у
ТИР-у од почетка године (закључно
са 18.12.2021. године) произведено
76.321 тона анодног, односно 63.002
тоне катодног бакра и 277.443 тоне
сумпорне киселине. Таква реализација је нижа од планиране у свим
производним фабрикама ТИР-а,
укључујући и производњу племенитих метала, злата и сребра.
У Топионици је пријем концентрата бакра из компанијских рудника и увоза износио 473.368 тона,
од чега је прерађено 355.757 тона,
укључујући и 11.969 тона купљеног хладног бакра. -Производња

у Огранку ТИР се током целе године одвијала уз потешкоће, које
су углавном биле проузрокване
стањем опреме. Због тога смо имали велики број учесталих застоја
и као последицу смањени број
оперативних дана, који је уместо
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предвиђених 91 одсто износио 83%
- вели Сашка Тасић. Она наводи и
да је током године у старој енергани
произведено 70.959 кубних метара
деминерализоване и 197.481 кубни
метар декарбонизоване воде, док је
производња паре износила 38.065
МW.
-У Транспорту се, иако у сложеним околностима јер се упоредо
реализују бројни инвестициони
пројекти, радило добро. Уз посредство запослених у овом погону је
током године 388.713 тона шљаке
(из старе и текуће производње) отпремљено у борску флотацију, затим 262.778 тона сумпорне киселине вагон цистернама, као и 140.453
тона концентрата за извоз. Од
осталих активности свакако треба
поменути да је планирани ремонт
котла број 7 у старој енергани у
фази зидања ватросталном опеком, тако да се завршетак радова
очекује пре истека ове календарске године, како би грејање и рад
котла могао да почне већ у првим
данима Нове године. На тај начин
ћемо обезбедити стабилније снабдевање погона ТИР-а топлотном
енергијом, што има посбан значај
током предстојећег зимског периода. Поред тога, у Топионици је у
почетној фази делимичан ремонт
анодне пећи број 3. Почео је 15.

децембра и тамо се сада ради на
откопавању танког (истрошеног)
дела и зидању новог озида. Све
те активности и ремонтни радо-

ви, укључујући и оне са грејањем,
предвиђено је да трају 27 дана.
Према већ познатим планским
обавезама производње за наредну,
2022. годину, предвиђен је рад са по-

погона Zijina. После јула предвиђа
се рад са знатно већим капацитетима прераде, уз одговарајући период
уходавања и постепеног повећања
капацитета прераде.
Већина запослених у ТИР-у верује да ће после ове, по свему захтевне године, у наредној бити ство-

Планирано је да реконструкција
буде завршена до краја јула и да
њоме буде обухваћен комплетан
производни процес - од уласка
концентрата бакра до производње
катода. Међутим, и у међувремену
нас очекују бројне обавезе како у
производњи, тако и другим областима са циљем да све планске
задатке реализујемо квалитетно и
у року - наводи Сашка Тасић. Она
посебно истиче да ће нови производни амбијент створити услове у
којима ће и запослени са драгоценим дугогодишњим искуством, али
и млади стручни људи имати прилику да покажу своју спремност да
обавезама одговоре у новим околностима. - У компанији се негује
култ рада, цени предузимљивост,
самоиницијатива и одговорност.
Постоји начин да се они који у том

Сашка Тасић

стојећом опремом и технологијом у
прва три месеца, од јануара до марта, а након тога ће до јула трајати
планирани застој током којег ће запослени имати посебне едукативне
програме и бити обучавани за рад

рени услови за боље резултате у
свим најважнијим правцима.
-План је да у току 2022. буду
завршене главне инвестиционе
активности, са застојем Топионице и зависних погона у трајању од

на новим постројењима. Планирано је, такође, да и у том периоду
буде настављен посао око извоза
микса концентрата из производних

четири месеца. Техичком реконструкцијом погона ТИР-а, која је
почела у 2019. години, предвиђено
је да капацитет металуршких агрегата са 80 хиљада тона катодног
бакра годишње буде повећан на
180 хиљада тона катодног бакра.

смислу предњаче награде, али се
стварају и услови за тимски рад,
међусобну сарадњу и солидарност.
Уосталом, сви смо на истом задaатку и са заједничким циљем да
безбедним и квалитетним радом
произведемо што више бакра без
утицаја на нашу радну и животну

средину - закључује Сашка Тасић
не пропуштајући да својим колегама пожели срећну и бољу нову 2022.
годину.
Силвија Вукашиновић
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Прогноза и храброст старе пола века
Kolektiv报的故事

Илустрација: Игор Крстић
Социјалистичка Југославија била је
пета војна сила у свету, наивци су били
они који су веровали да ће њен живот да
утихне само од чекања. Лаковернији од
њих били су савременици који нису видели
да је та творевина за латиничне републике транзитна станица до сопствених
државности. А припреме сецесиониста
биле су дуге, темељне и не без отпора.
Када су на Правном факултету у
Београду, марта 1971. године, разматрани
предложени уставни амандмани, професор Михаило Ђурић (Шабац, 1925 – Београд, 2011) је истакао:
„Свако ко уме да политички гледа
и мисли, лако може открити да промена Устава, која се сада хоће да спроведе,
нема никакав дубљи друштвени смисао,
да нема ничег заједничког с некаквим тобоже нагомиланим друштвеним тешкоћама у које се ова земља заплела на свом
мучном путу преовладавања наслеђених
заосталости најразличитијих врста и
боја, да нема за циљ разрешавање некак-

вих природних, неизбежних тешкоћа читавог досадашњег друштвеног кретања.
У ствари, потребу за тим променама,
као и њихов правац и обим, изазива и
одређује само једна националистичка заслепљеност које је последњих година код
нас узела застрашујуће размере само и
једино један насртљив национализам који
све више ужива не само право грађанства
већ и привилегован положај, а који олако
узима да су искључивост, мржња и кривотворење прави и најбољи начин националног потврђивања“.
„Треба одмах рећи да предложена
уставна промена из основа мења карактер досадашње државне заједнице југословенских народа. Или тачније: том променом се, у ствари одбацује сама идеја једне
такве државне заједнице. Уколико нешто
још и остаје од ње, то је само зато да
бисмо у следећој, такозваној другој фази
промене имали још шта да приведемо
крају. Треба бити начисто с тим да је
Југославија већ данас готово само географ-

ски појам, будући да се на њеном тлу или,
тачније, на њеним развалинама, и то под
маском доследног развијања равноправности између народа који у њој живе,
успоставља неколико самосталних, независних, чак међусобно супротстављених
националних држава. То је чињеница којој
треба смело погледати у очи. Што се мене
тиче, морам да признам да жалим што је
до тога дошло. Али не пада ми ни на крај
памети да се залажем за спасавање по
сваку цену нечег што се не може спасити
и што, како испада, у оваквом виду или
привиду није ни вредело стварати.
...Много је важније указати овде на
то да се српски народ већ сада налази у
неравноправном положају према другим
народима у Југославији, тако да је предложена уставна промена, у крајњој линији,
уперена против његових најдубљих животних интереса. Крајња консеквенца те
промене била би његово потпуно дезинтегрисање.
...Као што је познато, српски народ изван граница СР Србије живи још у
четири од пет преосталих република...
У СР Хрватској и СР Македонији српски
народ нема никаквих посебних уставом
загарантованих права на национални
живот... У СР Босни и Херцеговини, иако
чини већину становништва, српски народ фактички нема могућности ни да се
служи својим ћириличким писмом, што је
само један од спољних знакова његове издвојености из целине националне културе
којој припада. А у Црној Гори српски народ
нема право ни на властито национално
име, или се бар то право оспорава оним,
нимало малобројним, Црногорцима који се
осећају Србима“.
„Више него било шта друго, данас је
неопходно отрежњење српског народа од
заблуда прошлости. Да би могао да преживи сва данашња искушења, да би могао
да се одржи услед бујице у коју је гурнут,
српски народ мора да се окрене себи, мора
почети да се бори за свој опасно угрожени
национални идентитет и интегритет.
То је основни предуслов његовог даљег
историјског самопотврђивања.“
Исте године амандмани су усвојени.
Следеће је изишло Писмо друга Тита и Извршног бироа. Потписали су га Јосип Броз
и Стане Доланц. Почела је борба против
„великосрпског“ национализма. У Бору је
ћирилички хотел „Србија“ постао латиничка „Европа“. „Србокварц“ у Рготини
освануо је у латинички „Кварц“. Смењен је
Чеда Јелинић, директор и оснивач робних
кућа „Београд“. Главни грех: извозио је ћирилицу.
Спроведен је судски процес против
професора Ђурића. Добио је пресуду на две
године апсе, а у Забели је „становао“ девет
месеци.
Код тамошњих сустанара наишао
је на више уважавања у односу на пажњу
државних структура. Робијаши су, изгледа, боље знали какву су моралну громаду
добили за друштво него чувари за које је
био број. „Био сам привилегован“, сведочио
је касније, „не од управе, већ од осталих затвореника. Често су обављали задужења
која су мени припадала редоследом или
наредбом управе.“

Политичари нису били тако увиђајни, на октобарском састанку, Драгослав
Марковић, кадар у успону, први је дискутовао, одмах након господара Броза:
„Поводом суђења професору Михајлу
Ђурићу јавно је лансирана теза да је у овој
земљи угрожена слобода мишљења, јер се,
ето, учешће у уставној дискусији, на шта
су сви грађани ове земље позвани, судски
кажњава и прогони. При томе, нико од забринутих за слободу мишљења не говори
због какве је садржине и којих иступања
осуђен професор Правног факултета. А
било је јасно да је противуставно позивање на разбијање Југославије, на њено цепање, било да се то ради у оквиру уставне
дискусије или на школском часу, била на
црквеној миси или не знам у којој другој
прилици. То, такође, ниједан комуниста
из редова научних радника и новинара
није одлучно и јасно критиковао изузев
једног коментара у листу „Младост“ и
једног у „Политици“, који боље да није
објављен, јер је био више на ставовима
браниоца „слободе мишљења“ него на оспоравање Ђурићевих антиуставних, недемократских и националистичких теза“.
Робијања професора није спасила ни
петиција професора и асистената Правног факултета. Али су зато потписници
(међу њима и асистент Војислав Коштуница) најурени из наставе.
Озбиљну кандидатуру за апсу у Бору
је истакао и пргави Раде Оџачар. У сали
Месне заједнице „Центар“ у којој су радни
људи разбацивали време на шах, домине и
телевизијски програм, у оквиру Дневника
(тада у 19 и 30) емитован је део цитиране
изјаве Драгослава Марковића. Удворичко
понашање, готово слугерантско пред Јосипом Брозом, жарнуло је Оџачара, опонашао је пљување, са погледом у телевизијски екран:
„Пу, великог ли полтрона!“
Сутрадан је на зборно место доколичара дошао инспектор из службе која
наставља традицију ОЗНЕ („Озна све
дозна,“ римовало се тада.) Добио је дојаву
о Оџачаревом понашању према високом
функционеру. Међутим, нико од присут–
них „није чуо“ Оџачареву погрду. Иследник
се обратио и Бранку Канобељу с којим сам
свакодневно играо брзопотезни шах и, нехотице, допринео мом рејтинту.
Након што је и Канобељ изјавио
да није ни видео шта се на екрану јавља,
нити чуо шта је Оџачар рекао, инспектор
није узмакао:
„Како ниси ништа чуо када си седео
на два метра и од телевизора и од Оџачара?!“
Канобељ је остао стамен: „Играо сам
шах са Јовом. Он ме и овако 'дере', а, ако
бих још зевао у телевизор или слушао ко
шта трабуња, не бих извук'о ни реми!“
Одважни професор и академик Михаило Ђурић чека да добије улицу у престоници. Неће скоро, они који се за то
питају нису склони вратоломном чињењу
а, уз то, поуздано знају да покојник, ако и
нема живости – стрпљења има напретек.
Јован Г. Сојаиновић
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Промењен састав Надзорног одбора Serbia Zijin Copper

Горан Kнежевић и Владан
Нововић нови чланови
重组塞紫铜监管委员会

Goran Knežević 与 Vladan Novović 为新监管委员会成员

SZC. – Бивши министар привреде Горан
Kнежевић и директор Телевизије Бор Владан Нововић однедавно су нови чланови
Надзорног одбора Serbia Zijin Copper у име
Владе Републике Србије. Они су заменили
Јелену Арсић и Велизара Николића, који
су оставке на чланство поднели из личних
разлога.
Сходно процентуалном учешћу у
власништву компаније (63:37), Надзорни
одбор састављен је од четири представника Zijin Mining Grupe, два која именује
Влада Републике Србије и једног спољног

члана кога предлаже стратешки партнер,
уз обавезну сагласност Републике Србије.
Председник Надзорног одбора компаније
је Shen Shaoyang, а чланови су, поред Kнежевића и Нововића још и Lin Hongfu, Que
Chaoyang, Fu Feilong и Qiu Guozhu.
Управљање компанијом је дводомно,
а органи управљања су: Скупштина, Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор
одлуке доноси обичном већином гласова
свих чланова, а задатак му је да спроведе у
дело одлуке које донесе Скупштина.

Руководство Рудника бакра Мајданпек на састанку са челницима
општине Kучево

Заједно и отворено о свим
битним питањима

RBM分公司与Kučevo 行政区组织领导碰头会

对重要问题一起共同讨论交流
У сусрету челника компаније Serbia Zijin Copper и Општине Kучево потврђен
значај разумевања и сарадње за решавање свих битних питања од заједничког интереса

Г. Тончев Василић
КУЧЕВО. – -Заменик генералног директора
компаније Serbia Zijin Copper Jian Heyuan
и директор Рудника бакра Мајданпек Бранислав Томић састали су се (15.децембра)
са председником Општине Kучево др Иваном Рајичићем и његовим сарадницима.

Гости и домаћини разговарали су о темама
од посебног значаја, попут оних везаних за
активности и мере које компанија предузима у области заштите животне средине,
преко запошљавања, до евентуалних заједничких улагања у туристичке потенцијале
Kучева, где је посебно наглашен археолометарулушки комплекс Kраку Лу Јордан.
Овај сусрет био је прилика да се потврди значај отворених разговора за унапређење сарадње и међусобног разумевања за решавање свих битних питања од
заједничког интереса.

Г. Тончев Василић

Успомене као показатељи развоја културе Zijin Mining Grupe
Горан Кнежевић

Владан Нововић

Директор Рудника бакра Мајданпек упутио Мајданпечанима
отворено писмо

Граница ископавања се неће
ширити према граду

RBM分公司经理向马矿市民的信：

公司不会将采矿区扩大到市区

Није нам у плану, нити ћемо ширити границу копа према истоку, у правцу
града - наводи се у отвореном писму. - Писму је претходио састанак који су
иницирали грађани, забринути због гласина да ће због радова у руднику
бити уклоњено брдо, гребен Kома изнад Мајданпека

Гребен "Кома"
РБМ. – После састанка са представницима Мајданпечана окупљеним око групе
„Сачувајмо наше брдо“, директор Рудника
бакра Мајданпек Jian Heyuan упутио је
грађанима (8.децембра) Отворено писмо
о експлоатацији „Северног ревира“ Рудника бакра Мајданпек.
„Тренутна граница ископавања
„Северног ревира“ Рудника бакра
Мајданпек у складу је са првобитном,
која је дефинисана пројектом Института
за рударство и металургију у Бору. Није
нам у плану, нити ћемо ширити границу копа према истоку, у правцу града.
Молимо вас да ово буде јасно. Такође,
како бисмо предупредили непредвиђене

инциденте, односно спречили
да се растресити
материјал не обруши, обновили
смо
заштитни
канал на источној страни, а
након употребе
ћемо обновити
и вегетацију код
канала. Што се
тиче брда на северној страни,
због неправилне
експлоатације РТБ Групе у
претходном периоду дошло је
до пукотине на
косини која ствара опасност од клизишта. Kако бисмо
сачували безбедност свих становника у
граду и свих радника на „Северном ревиру“, планирамо да санирамо клизиште
и смањимо нагиб на овој косини“ - наводи се у отвореном писму које је потписао
Jian Heyuan.
Отворено писмо је потврда онога
што је директор огранка РБМ рекао делегацији групе грађана дан раније. Састанак су иницирали грађани, забринути
због гласина да ће због радова у руднику
бити уклоњено брдо, гребен Kома изнад
Мајданпека.

С.Вукашиновић

Споменар културне баштине

通过纪念过去体现对紫金矿业集团文企业化发展

文化遗产的记忆
SZC. – Одбор Kомунистичке партије
Kине у саставу Zijin Mining Grupe донео
је одлуку о прикупљању материјалне и
нематеријалне грађе која ће на најбољи
могући начин илустровати и описати
развојни пут корпорације у последње
три деценије. Својеврсни буквар културног наслеђа Zijina, захваљујући
којем ће културна добра у претходних
30 година бити сачувана за будуће генерације, биће круцијални сведок идентитета корпорације и развоја њеног духа у
новој ери пословања.
Све подружнице Zijina позване су да
доставе културна добра која су баштиниле од оснивања, па је тако и Serbia
Zijin Copper добила позив да достави
архивску грађу која има специфичну
вредност. Успомене су могли да доставе сви запослени, али и радници који су
у међувремену отишли у пензију. Над- фије, аудио и видео записе, документалежна служба при Kабинету генералног цију из архива, старе предмете из подиректора је, уз пратећу причу до 500 словног и приватног живота и остало.
карактера која објашњава материјал, до
средине децембра прикупљала фотограГ. Тончев Василић

Теодор Де
Kандија
(1991-2021)
И након 30 година
заборав не постоји за оне који
те искрено воле.
Докле год живимо, ти ћеш
живети са нама.
Твоји најмилији
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Противпожарна обука у Фабрици сумпорне киселине

Ватра само на вежбама
制酸厂组织防火演练

救火全靠培训

Горица Тончев Василић

Пронађене најстарије статуе Буде на свету, старе
2.200 година
商业科技新闻：发现世界上最古老的佛像
Археолози у Kини открили су пар минијатурних бронзаних статуа Буде, које су по
њиховим проценама најстарије пронађене до
данас. Старе су 2.200 година
Две бронзане статуе Буде и одрешени
број археолошких предмета ископани су из
древних гробница које датирају из династије
Источни Хан (25-220) у северозападној кинеској провинцији Шанси, саопштила је Академија за археологију Шанкси.
Будимзам је једна од највећих светских религија и његови следбеници верују да су медитација, духовни и физички рад и добро понашање начини за постизање просветљења. Једна статуа, позната као Шакјамуни, приказује
Буду одевеног у дугачак огртач како стоји на платформи, а друга је за Пет Татхагата, која
истиче пет великих Буда. Ове фигурице су направљене у Гандхара стилу, који представља
стил будистичке визуелне уметности који се развио у данашњем северозападном Пакистану и источном Авганистану између првог и седмог века пре нове ере.
Статуе Буде су открили археолози који раде у северозападној провинцији Шанси, која
се налази у централној Kини, где се налазе светски познате скулптуре војске од теракоте у
природној величини откривене 1970-их година.
Током ископавања која су трајала од јуна 2020. године до новембра 2021, откривено
је 3.648 древних гробница изграђених од периода Зараћених држава (475. пре нове ере –
221. пре нове ере) до династије Ћинг (1644-1911. пне). Утврђено је да је већина сахрањених
у гробницама припадала члановима краљевске породице, високим званичницима и достојанственицима, а све је забележено у историјским књигама.
До сада је откопано више од 16.000 културних реликвија, укључујући две статуе Буде.
Шакјамунијева фигурица је висока четири инча, а љубимац Татхагата шест инча – обе су
направљене од легуре бакра, калаја и олова. Шакјамуни је традиционална репрезентација
Шакјамунијеве Буде, у којој он у једној руци држи чинију, а другом посеже до земље.
Према Археолошкој академији Шанкси, која је спровела ископавања, било је широко
распрострањено веровање да су уклесане фигуре оличење религиозних веровања и да су се
појавиле тек у периоду од шеснаест краљевстава. Гаутама Буда је био оснивач будистичке
религије и наводно је живео између 600. и 400. године пре нове ере.
Буда и његови следбеници нису оставили ниједан спис, али су се његова правила за
монашки живот и учења памтила и преносила усменом традицијом до отприлике другог
века пре нове ере, када су написани први будистички списи.
Извор: РТС

IZ STAROG ALBUMA
Рудари се некад лечили у
погонским амбулантама
翻阅老相册：曾经在车间治疗矿工

Још једна година тешке борбе са пандемијом вируса COVID 19 остаје за нама. Спровођењем мера превенције, имунизацијом и савесношћу запослених спасени су многи животи, а производња бакра је великим напорима неометано текла. Да су здравље и живот
вреднији од злата парола је за сва времена. Подсетићемо се давне 1960. и текста децембарског “Kолектива” о годишњем извештају рада Здравствене станице РТБ-а. Да би здравствена заштита била доступнија радницима рударског басена, у том периоду оформљено је пет
погонских амбуланти: амбуланта јаме, топионице са електролизом, дневног копа, флотације
и амбуланта електромашинског погона. Прилично велики број прегледа обележио је ту годину - 36 хиљада, а најчешћи разлог јављања лекару био је грип. Рудари су и тада извојевали
победу у бици са епидемијом. Много пажње и онда придавало се превенцији професионалних обољења и редовним систематским прегледима запослених. Здравствена станица РТБ-а
имала је скромне могућности, али је успешно испуњавала улогу чувара здравља.
Д.Л.П.

Служба ЗОП ТИР, у сарадњи са борским ватрогасцима, реализовала показну
вежбу сналажења и примене практичних знања у ванредним ситуацијама
када радници нису у могућности да обуздају ватру, а има и повређених
TИР. - Служба безбедности, здравља на
раду и заштите од пожара ТИР-а организовала је 10. децембра у погону одсумпоравања у склопу Фабрике сумпорне киселине показну вежбу поступања у случају
пожара. Вежба је изведена у сарадњи са
борском Ватрогасно-спасилачком јединицом, ситуација је била реална а чак и са
стране посматрано веома опасна. У вежби
је учествовало 80 радника ТИР-а. Прво је

прво је покушао да угаси противпожарним апаратом радник погона и није
успео. Након тога уследила је прецизна
процедура како се обавештавају ватрогасци и надлежни руководиоци који су
најискуснији - објашњава нам циљ и сам
ток вежбе руководилац Службе заштите
од пожара у ТИР-у Немања Поледица.

Атмосфера је била озбиљна а пажња
радника велика. Убрзо је стигло и ватрогасно возило са ротацијом и ватрогасци су
преузели акцију гашења ватре и спасавања
повређених радника- лутки.
-Припадници Ватрогасне јединице
стрпљиво су и детаљно појаснили како се
поступа у оваквим ситуацијама, који подаци се достављају приликом позивања
броја 193 и како пружити прву помоћ
повређеним колегама. Ватрогасци спасиоци су на носилима са другог спрата
спустили лутку и на њој демонстрирали
пружање прве помоћи у случају опекотина, вештачко дисање и превијање рана.
Сваке године у сарадњи са борским ватрогасцима успешно спроводимо једну
до две вежбе оваквог типа. Kрајем године организујемо и тестирање запослених
тако да сумирамо резултате спроведених
обука и имамо увид у стечено знање - ре-Циљ вежбе је да се покаже сна- као је Поледица.
лажљивост у ванредној ситуацији изазваној пожаром, али и да се испоштује
цела процедура поступања у овом случају. Вежба је изведена у погону одсумпоравања, јер тамо сам процес производње
носи велике ризике. Исценирани пожар
одржана обука руковања противпожарним апаратима, хидрантима, цревима и
млазницама, а затим симулиран пожар са
најгорим сценаријом где има повређених,
а ватру не успевају да обуздају радници
погона.

У протеклој години није било ниједног
пожара у ТИР-у, што је резултат превентивних контрола и труда да се сузбију и
најмањи ризици. У ванредним ситуацијама насталим избијањем ватре у погону најбитнија је прибрана реакција добро обучених радника и исправно коришћење нове
противпожарне опреме. Само овај огранак
има преко 300 противпожарних апарата у
резерви.
Д. Лилић Петровић

