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На Борском језеру одржана „Годишња радна седница 2022“
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Генерални директор Serbia Zijin Copper на листи 50 најмоћнијих
странаца у Србији

Петнаест компанија прошле године извезло робу у вредности
5,5 милијарди евра

塞尔维亚紫金铜业有限公司总经理列入塞尔维亚最有影响力的50名外国人行列

2021年度15家企业出口额高达55亿欧元

Jian Ximing на 30. месту Kинеске фирме највећи извозници
简锡明排名第三十位

中国企业为最大出口商

Чињеница је да бољитак наше земље више од две деценије у највећој мери
зависи од сарадње са светом, у последње време посебно са Kином, којој су
овде данас врата отворена као никада раније, констатује редакција „Блица“.
- Високо пето место на листи ТОП 50 најмоћнијих странаца у Србији заузима
амбасадорка НР Kине у Београду Чен Бо, а на 17. месту је директор смедеревске Железаре, односно HBIS Групе Sihaj Song

Три кинеске компаније оствариле извоз у вредности милијарду 895 милиона евра, што је трећина укупног прошлогодишњег извоза у Србији. - Власник смедеревске железаре HBIS Група, чији
је извоз у 2021. години вредео 752,7 милиона евра и Serbia Zijin Copper са извозом од 750,3
милиона евра, налазе се на првом и другом месту листе 15 највећих извозника у прошлој години, објавило Министарство финансија. - На петој позицији је са извозом вредним 392 милиона
евра и Serbia Zijin Mining из Брестовца, која је власник рудника “Чукару Пеки” надомак Бора

Jian Ximing
SZC. – Дневни лист „Блиц“ традиционално
се уочи Нове године бави истраживањем
ко су најмоћнији странци у Србији. У
састављању листе 50 страних личности које
припадају самом врху моћи захваљујући
положају и статусу који имају у Србији, редакцији овог дневног листа помогле су консултације са политичким аналитичарима,
економистима, људима који прате медије и
НВО сектором.
„Блиц“ констатује да је листа 50 најмоћнијих странаца у нашој земљи сврстала Србију у ред држава у којима је готово немогуће
раздвојити снагу капитала и моћ којом располажу политичари. Сразмерно економској
моћи мултинационалних компанија данас
је сасвим мерљиво одредити и њихов конкретан утицај на економски живот, не само

у срединама у којима им се налазе фабрике
или представништва, већ и у читавој земљи.
„Чињеница је да бољитак наше земље
више од две деценије у највећој мери зависи од сарадње са светом, у последње време
посебно са Kином, којој су овде данас врата
отворена као никада раније. Kо су страни
центри моћи у нашој земљи и ко „суфлира“
код доношења стратешких политичких
одлука, а ко интернационалним капиталом креира пословну климу открива управо листа 50 најмоћнијих странаца у Србији“, наводи дневни лист „Блиц“.
Генерални директор Serbia Zijin Copper
Jian Ximing заузео је на овој листи 30. место.
У образложењу је, поред осталог, наведено да је кинески Zijin у некадашњи Рударско-топионичарски басен Бор од доласка у
Србију уложио око 700 милиона америчких
долара. Само током прошле године, у техничку обнову и проширење четири рудника
и топионице у Бору, као и у бројне пројекте
безбедности и заштите животне средине инвестирано је 360 милиона америчких долара.
Високо пето место на листи ТОП 50
најмоћнијих странаца у Србији заузима амбасадорка НР Kине у Београду Чен Бо, а на
17. месту је директор смедеревске Железаре,
односно HBIS Групе Sihaj Song.
Први на овој престижној листи је амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб. Ласкаву титулу најмоћнијег странца у нашој
земљи обезбедила му је чињеница да у Србији данас послује око 500 немачких фирми
и да трговинска размена Немачке и Србије
износи више од пет милијарди евра.
Г. Тончев Василић

Kинеска новинска агенција Sinhua у посети Бору и Мајданпеку

„Здраво, Европо“
新华社在波尔与马伊丹佩克录拍节目

《你好，欧洲！》
Новинска агенција Sinhua убраја се међу пет глобалних агенцијских мултимедијалних магната Основана је далеке 1937. године, седиште јој је у Пекингу и запошљава више од 7.000 људи. Sinhua има око 1.500 дописништава у највећим кинеским градовима и још 150 широм света. У посети Бору и
Мајданпеку је дописништво са седиштем у Бечу
SZC. – У намери да милионском аудиторијуму исприча причу о прекоокеанским кинеским предузећима дуж „Појаса и пута“, под
називом „Здраво, Европо“, кинеска новинска агенција Sinhua (Xinhua News Agency)
дошла је (12. јануара) у седмодневну посету
Бору и Мајданпеку.
Sinhua је током радне посете разговарала са запосленима у Serbia Zijin Copper и
Serbia Zijin Mining и покушала да сазна од
својих сународника, али и од српских радника у овим двема компанијама колико се
и у ком правцу живот у Бору и Мајданпеку
променио од доласка кинеског Zijina. Такође, мишљење о овоме, али и о кинеској
иницијативи „Појас и пут“ добили су прилику да кажу градоначелник Бора, председник општине Мајданпек и начелник Борског
управног округа.
Новинска агенција Sinhua убраја се међу
пет глобалних агенцијских мултимедијал-

них магната. Основана је далеке 1937. године, седиште јој је у Пекингу и запошљава
више од 7.000 људи. Sinhua има око 1.500
дописништава у највећим кинеским градовима и још 150 широм света. У посети Бору
и Мајданпеку било је дописништво агенције
са седиштем у Бечу.
Г. Тончев Василић

БЕОГРАД. – Министарство финансија објавило је
(25. јануара) да је вредност извоза 15 највећих извозника у Србији 2021. године била 5,5 милијарди
евра. Трећину укупног прошлогодишњег извоза
оствариле су три кинеске компаније, чији је извоз вредео милијарду 895 милиона евра. Највећи
извозници су HBIS Група (власник смедеревске
железаре), чији је извоз био 752,7 милиона евра,
и Serbia Zijin Copper са извозом од 750,3 милиона
евра.
Нафтна индустрија Србије (НИС) са извозом од
481,9 милиона евра налази се на трећем месту, док
је на четвртом пиротски “Тигар тајерс”, чији је извоз вредео 430,3 милиона евра. На листи највећих
извозника је на петој позицији, са извозом вред-

ним 392 милиона евра, Serbia Zijin Mining из Брестовца, која је власник рудника “Чукару Пеки”
надомак Бора.
Следе “Хенкел Србија” са извозом од 369,9 милиона евра, “Леони” из Прокупља са извозом 349,5
милиона евра, “Јура” из Раче са 301,4 милиона
евра, “Фијат Kрајслер Србија” са 285,5 милиона
евра и “Грундфос” из Инђије са 238,1 милион евра.
Међу највећим извозницима су и “Роберт Бош” са
236,7 милиона евра, “Петрохемија” са 235 милиона
евра, “Хемофарм” из Вршца са 219,6 милиона евра,
“ЗФ Србија” из Панчева са 215,6 милиона евра и
“Филип Морис” из Ниша са 206,4 милиона евра.
Г. Тончев Василић

Грађани Србије подржали промену Устава у области правосуђа

Референдумом до
независног судства
塞尔维亚人民支持司法的改变

通过全民公投建立独立的司法体系

Према последњим резулзатима РИK-а око 60 одсто бирача гласало је за промене Устава у области судства и правосуђа
БЕОГРАД. – Грађани Србије су се на референдуму одржаном 16. јануара изјаснили за промену
Устава у области правосуђа. Ово је први пут у
модерној уставној историји од 1990. године да
грађани непосредно доносе одлуку о промени
Устава. Излазност је била на очекиваном нивоу,
у односу на кратак рок и тему која није превише заинтригирала ширу јавност. Уско стручна
тема која се односила на правосуђе, на бирачка
места извела је више од 30 одсто гласачког тела,
што референдуму даје пун легитимитет. Референдумско питање гласило је: „Да ли сте за потврђивање акта о промени Устава Републике Србије?“, а били су понуђени одговори „Да“ и „Не“.
Према последњим резулзатима РИK-а, око 60
одсто гласача, од оних који су искористили своје
бирачко право на референдуму, гласало је за
промене Устава у области судства и правосуђа.
У Бору је ситуација била мало другачија, па је
„да“ на листићу заокружило је 51,92 одсто пунолетних грађана, док је против промена Устава гласало 47,2 одсто. Становници мајданпечке
општине већином су се изјаснили за промене,
пошто је 62,09 одсто бирача као одговор на референдумско питање заокружило „да“.
Победом уставних амандмана на референдуму Влада и предлагачи Акта добили су подршку на путу да правосуђе буде независно као
апсолутна вредност која одликује модерну и
правну државу. Став већег дела стручне јавности такође је да ће Србија након ових промена
добити модеран и квалитетан уставни оквир за

правосуђе. Ове промене практично подразумевају укидање пробног мандата судија и гарантују пуну сталност судске функције, што је
кључна правна гаранција независности судства.
Друго, све судије и председнике судова бираће

Високи савет судства, независни државни орган који ће поред судија изабраних од колега,
чинити и истакнути правни стручњаци које
ће као непартијске личности бирати Народна
скупштина. Трећом променом гарантује се већа
самосталност али и одговорност јавних тужиоца, укидањем функције заменика јавних тужиоца, сви ће дужити своје предмете решавати их
самостално, али и за њих одговарати. Пуноћа и
примена ових промена зависиће од квалитета
правосудних закона који ће бити донети у наредном периоду, а став државних званичника је
да је успех референдума бржи пут ка европским
интеграцијама
Д. Л. П.
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新年致辞 Новогодишња порука

Новогодишња порука председника Zijin Mining Grupe:

Chen Jinghe: Не одустајемо од „зелених“ амбиција
紫金矿业集团董事长发表2022年新年致辞

陈景河：坚持绿色高质量可持续发展理念

Председник Zijin Mining Grupe истакао је да је корпорација, следећи своје принципе, прошле године постигла успех већи од очекиваног, јер су забележени нови рекорди у производњи, а продаја и профит су максимизирани. - „Операције“ у иностранству, попут два пројекта у Србији, допринеле су томе више од наших домаћих подухвата, изјавио Chen Jinghe.
– Он је у новогодишњој честитки истакао да ће се Група ове године пробијати и на нова тржишта, као што је литијум, али да неће одустајати ни од својих „зелених“ амбиција

Chen Jinghe
Са новим почетком долази и свеж старт, а
у новој 2022. години видимо и наду и изазове
који су пред нама. У име Zijin Mining Grupe, желим срећну Нову годину свим нашим заинтересованим странама у Kини и широм света. Такође, желео бих да изразим искрену захвалност
запосленима и њиховим породицама, инвеститорима, локалним заједницама и владама свих
земаља у којима послујемо на посвећености и
подршци које су нам омогућиле да растемо.
У намери да за 10 година постане врхунска
глобална компанија у области метала и рударства, Zijin Mining Grupa је почетком 2021. представила свој петогодишњи (2+3) план и развојне циљеве до 2030. године.
Стара кинеска изрека каже „да је прва
победа знак успеха“, а Zijin Mining Grupa је
обезбедила добар почетак 2021. Суочена са
значајним променама и глобалном пандемијом
невиђеном у једном веку, Група је храбро следила принцип „коренитих реформи, великог
скока напред и одрживог развоја“ и сталожено
је и са самопоуздањем постигла резултате боље
од очекиваних у финансијском и у оперативном
смислу, као и у изградњи великих пројеката.
Прошла година била је година великог
раста. Упркос спољним потешкоћама, Zijin
Mining Grupa постигла је нове рекорде у производњи и максимизирала продају и профит на
тржишту метала. „Операције“ у иностранству
допринеле су томе више од наших домаћих подухвата, а произведени бакар постао је главни
покретач раста Групе, претварајући је у врхунског играча на глобалном тржишту бакра. Иновације које покрећемо и јача конкурентност
кључне су за наш напредак, а магазини „Форбс“
и „Фортуна“ рангирали су Zijin Мининг Групу
међу 500 најбољих компанија у свету.
Прошла година је била и година стабилне
основе за одрживи развој. Изградња неколико „водећих пројеката“ допринела је великом
напретку, што представља још једно сведочанство о „Zijin способностима“ и „Zijin брзини“.
Покренута је комерцијална производња у три
пројекта бакра светске класе – прва фаза рудника бакра „Kамоа-Kакула“ у Kонгу и рудника бакра „Julong“ на Тибету, као и горња зона
рудника бакра и злата „Чукару Пеки“ у Србији.
Завршен је и пуштен у рад пројекат проширења
производних капацитета рудника Serbia Zijin
Copper у Мајданпеку за више десетина милиона
тона.
У првој половини 2022. године очекујемо
завршетак друге фазе у руднику „Kамоа-Kакула“, као и завршетак нове флотације у руднику
„Велики Kривељ“. Остали пројекти изградње
или проширења, попут рудника злата „Binduli“
у аустралијском Нортону, рудника злата
„Buritica“ у Kолумбији, „Shanki Zijin“, „Guizhou
Zijin“, „JV Zerevshan“ у Таџикистану и пројекти
топионице, напредују стабилно, такође. Наш
рударски и оперативни модел „пет у једном“
је са великим успехом имплементиран у више
рудника.

Минула година је и година коренитих
реформи и остваривања зелених амбиција.
Имајући на уму глобалну перспективу. Група је иницирала менаџерске реформе како би
изградила поједностављен, стандардизован и
ефикасан организациони процес. Инсталација
целокупног ЕСГ система сматра се главним
приоритетом. Постигнути су резултати у развоју међународног система управљања и у формирању компетентног кадра у свету.
Са смањењем потрошње енергије и емисије угљен-диоксида по јединици производње,
наши рудници постали су зеленији и еколошки
прихватљивији. Ниска емисија угљен-диоксида
главни је захтев у свим нашим пројектима.
Kомпанија је одлучила и да своје пословање прошири на индустрију обновљивих извора енергије и напредних материјала, па ускоро треба да буду завршени послови везани за
пројекат „3Q“, Нео литијум светске класе у Аргентини, у вредности пет милијарди јуана. Брзо
напредују и пројекти литијум-фосфата, електродепоноване бакарне фолије и легуре високих
перформанси. Заједно са Универзитетом Фуџоу
иницирали смо пројекат за комерцијализацију
енергетског решења за амонијак-хидроген. Инсталирали смо соларне генераторе на многим
локалитетима и фабрикама, што се показало
као бриљантна идеја.
Годину 2021. обележила је и одлична корпоративна култура. Стотине запослених борило
се са пандемијом COVID-19 и уједно испуњавало своје радне задатке у иностранству. Наш тим
у „Julong Copper“ превазишао је екстремне изазове, хладноћу и низак ниво кисеоника, па ће
највећи рудник бакра у Kини, након невероватног периода изградње од само годину и по дана,
бити пуштен у рад. Ово „Zijin чудо“ изведено је
на највећој надморској висини икада.
Мото „напорног рада и отварања нових
тржишта“ водиља је у свакој земљи „Појаса и
пута“ у којој послујемо. Специфичан Zijin приступ „заједничком развоју“ донео је бенефит
многима у Kини и иностранству. Zijin цинк
је освојио титулу „националног истакнутог
субјекта у борби против сиромаштва“, а многе
иностране пројекте похвалиле су локалне власти и заједнице, што је допринело бољој репутацији Zijin Mining Grupe као одговорне мултинационалне компаније.
Са пандемијом која бесни и великим револуционарним променама какве се у једном веку
не виђају, спољно окружење постаје изазовније.
Kонтрола глобалног загревања и смањење емисије гасова са ефектом „стаклене баште“ постале су глобална свест, док Kина иде брже како
би испунила своје обавезе о врхунцу угљен-диоксида 2030, и његовој неутралности 2060.
Kреирајући тржиште „плавог океана“ неограничених потенцијала енергетска транзиција
и електрификација добиле су снажан замах.
Бакар је, као „критичан“ минерал, стратешки
репозициониран и велика потражња за њим
уткана је у нашу будућност заједно са другим
металима, попут литијума, кобалта и никла.
Злато се и даље сматра сигурним уточиштем, а
тако ће остати и у будућности јер ликвидност
свуда буја.
Година 2022. биће прва прекретница у
настојању да наш десетогодишњи развојни
план преточимо у стварност. Зијиин ће остати привржен општем принципу „корените реформе, велики скок напред, одрживи развој“,
а истовремено ће повећавати своју глобалну
конкурентност. Зарад снажнијег економског
раста и одрживе будућности, наставићемо да
снабдевамо свет висококвалитетним минералним производима и енергетским проводним
материјалима.
Приступом „три фазе за десет година“ Zijin
гради поједностављен, стандардизован и ефикаснији организациони процес. Прва фаза продубљивања реформи ушла је у „дубоке воде“,
где „тврди ораси“ морају да се разбију. Због

тога ћемо пронаћи „средњи пут“ између међународних стандарда и сопственог пословног
модела. Увешћемо међународне корпоративне
политике и оснажићемо производне тимове
паметнијим и бољим информационим технологијама. Такође, развићемо прилагођени фонд за
таленте који ће подржати наш развој и стимулисати виталност организације.
У току је велика промена у енергетском
смислу, вођена политиком „неутралности
угљеника“. Пратићемо индустријске трендове и поставити сопствене циљеве у контроли
потрошње енергије и емисији угљен-диоксида
како бисмо остварили зелени и одрживи развој. Променићемо традиционални „рударски“
начин размишљања и искористити тржишне
прилике за проналажење сродних минералних
ресурса, а унапредићемо и пословни портфолио како бисмо постали лидер у индустрији
обновљивих извора енергије и напредних материјала.
Биће спроведене реформе како би се појачале наше способности у интеграцији рударства, финансија и трговине. Kако бисмо напредовали у великим пројектима, стратешким
ресурсима и индустријским капацитетима у
Kини и иностранству, тесно ћемо сарађивати са
тржиштима капитала.
Такође, како бисмо инсталирали свеобухватни ЕСГ систем са Zijin карактеристикама,
пратићемо међународне стандарде и норме, и
побољшати наше перформансе у областима заштите животне средине, безбедности и здравља
на раду, заштите људских права, борбе против
корупције, надзора, одговорности у ланцу снабдевања и друштвеног доприноса. Циљ нам је да
поставимо глобални стандард у рециклажи,
управљању отпадом и онлајн праћењу воде у
рудницима.
Побољшаћемо и рад на лиценцирању у
свим областима како бисмо осигурали усклађеност са законима и прописима. У међувремену
ће бити предузете снажније мере за очување
животне средине и природног апсорбовања
угљеника. Изградићемо у нашим рудницима
соларне панеле, ветрогенераторе и хидрогенераторе и тако убрзати прелазак са нафте на
електричну енергију и електрификацију. Више
ћемо улагати у чисту енергију и изградити зелене руднике према међународним стандардима.
Настаћемо да побољшавамо наше безбедносне
индикаторе и процесе, са нагласком на укупну
безбедност и заштиту животне средине.

Претварање минералних ресурса у
производе доноси раст и веће приходе
од продаје
„Бивољи“ апетити за металима и њиховом
прерадом неће јењавати ни у 2022. Због тога ће
то бити још једна година која ће сведочити о нашем снажном расту, јер ће многи пројекти светске класе бити остварени. Време је наш пријатељ, па морамо да „заслужимо новац који смо
зарадили“ и тежимо расту већем од очекиваног.
„Бакарни“ пројекти су главна покретачка
снага за раст Групе. Постојећи рудници бакра
морају да одрже стабилну производњу и да буду
стимулисани за још боље резултате. Изградња
нових пројеката мора бити убрзана како би сви
били пуштени у рад и брзо достигли планиране
капацитете.
Убрзаћемо изградњу друге фазе рудника
бакра „Kамоа-Kакула“ и пројекта топионице у
Kонгу, друге фазе рудника бакра „Julong“ на Тибету, као и изградњу доње зоне рудника бакра
и злата „Чукару Пеки“ у Србији. Такође, напредоваћемо у техничкој надоградњи и пројектима
проширења у Serbia Zijin Copper, у руднику бакра „Heilongjiang Tongshan“ и осталим пројектима.
Потенцијал наших златних рудника биће и
даље отворен. Убрзаћемо техничку надоградњу
и повећати производњу у нашим главним

златним ресурсима, укључујући рудник злата
„Buritica“ у Kолумбији, рудник злата „Аурора“
у Гвајани и „Norton Goldfield“ у Аустралији.
Залагаћемо се за поновно покретање рудника
злата „Поргера“, почетак производње у руднику
злата „Шанси Zijin“ и техничко унапређење у
„Guizhou Zijin“. Циљ је и да постигнемо планирану већу производњу цинка како бисмо искористили актуелни скок његове вредности.
Биће учињени значајни помаци и како
бисмо проширили наше капацитете у обновљивим изворима енергије. Осигураћемо завршетак литијумског уговора „Q3“ и што пре започети инжењеринг, изградњу и комерцијалну
продају. Такође, радићемо на великим открићима у технологији експлоатације литијума и изградићемо нове капацитете. Наш циљ је да постанемо важан снабдевач глобалног тржишта
литијумским материјалима.
Зарад даљег подстицаја нашем убрзаном
расту, укључићемо се у индустрије везане за
рударство и креирати већу синергију између
послова топљења и прераде руде, сталне изградње, логистике, технологије, финансија и
трговине.

Одрживи развој као пут до веће
глобалне конкурентности
Zijin Mining Grupa ће стално тражити нове
рударске глобалне стратегије и тежиће средњим
и великим М&А пројектима (пројекти међународних мерџера и аквизиција). „Zijinshan“ и
други кључни рудници покренуће нове етапе
истраживања, са више интерне експертизе,
како би се обезбедила нова открића.
Група ће обезбедити синергију између рударства и других сродних индустрија и ући у области „урбаног рударства“ и циркуларне економије. Подстицаћемо побољшања у производњи
помоћу технолошких иновација. Развијаћемо
даље нашу интерну интегрисану експертизу у
рударској технологији и инжењерингу, као и у
истраживању, дизајну и имплементацији. Продираћемо у нове области, попут експлоатације
литијума, енергетских решења, чисте енергије,
„паметне“ и информационе технологије.
Zijin Mining Grupa ће тежити висококвалитетном развоју интегришући своју основну делатност (рударство) са финансијама и
трговином, и оптимизујући своја средства и
финансијске капацитете. Максимално ћемо
искористити нашу инвестициону компанију
у Шангају, као и нашу платформу за иностране операције, финансије и трговину у Хајнану.
Успех на овим фронтовима даће нови подстицај
нашем одрживом развоју и створити већу вредност за наше акционаре и инвеститоре.
Група ће интензивирати запошљавање,
обуку и афирмацију младих, међународно компетентних талената и квалификованих радника. Наш план је да ове године запослимо 1.000
врхунских дипломаца. Појачаћемо интерни
надзор и борити се против корупције.
Свака акција вођена је нашом корпоративном културом и увек се држимо филозофије
„рударство за боље друштво“. Донећемо више
користи већем броју људи како би се наше вредности и визије боље разумеле.
Живимо у сјајној ери, ери огромних потенцијала и могућности које треба истражити. Kао важан „играч“ у глобалној рударској
индустрији, Zijin Mining Grupa одлучна је да
одговори на изазове, побољша своју глобалну
конкурентност и досегне висине на том путу.
Могућности да постанемо међународни рударски гигант у технологији и профиту реалне су
и оствариве.
Срећна Нова година! Желим свима све најбоље!

Председник Zijin Mining Grupe
Chen Jinghe
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На Борском језеру одржана „Годишња радна седница 2022“

Зорана Михајловић: Zijin је пример успешног
партнерства државе и инвеститора
塞紫铜2022年度工作会议于Jezero酒店举行

紫金为政府的成功战略合作伙伴典范

Одрживо рударство је будућност српске привреде, поручила је са „Годишње радне седнице“ Zijina потпредседница Владе Србије и министарска рударства и енергетике. Честитам руководству и радницима резултате остварене у 2021, а у име Владе Србије и министарства кажем и велико хвала за све што радите. Иако прошла година није
била лака, успели смо да заједно победимо све изазове. У овом делу Србије се живи од рударства и са рударством и због тога смо поносни што РТБ Бор, који је не тако давно
био пред гашењем, данас послује успешно. Посебно је важно отварање рудника „Чукару Пеки“, чиме је Србија заузела нову, високу позицију на европској мапи, изјавила је
Зорана Михајловић. - Jian Ximing: Током 2021. смо постигли велике резултате, а ове године ћемо наставити у правцу зеленог и одрживог рударства. - На „Годишњој радној
седници 2022“ додељене компанијске и корпорацијске награде најбољим појединцима, радним групама/јединицама/сменама за допринос пословању и развоју у 2021.

Добродошлица
ћемо причати и о овој 2022. години.
Има пуно помака и нико не може да
каже данас да не постоје одређени
резултати. У Бору су се приходи са
1,7 милијарди динара повећали на
преко три милијарде, а надамо се да
ће ове године бити четири милијар-

Владан Нововић, Горан Кнежевић, Jian Ximing, Зорана Михајловић и Александар Миликић пред новинарима
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Уз поштовање
свих превентивних мера, менаџмент
Serbia Zijin Copper организовао је у хотелу „Језеро“ на Борском језеру (28. јануара) још једну „Годишњу радну седницу“. Трећем оваквом скупу на којем
су, између осталог, српски и кинески

и енергетике проф. др Зорана Михајловић, њен помоћник за рударство
и геологију Дејан Милијановић, помоћник министра привреде Драган
Угрчић, чланови Надзорног одбора
компаније Горан Kнежевић и Владан
Нововић, градоначелник Бора Алек-

грађених појединаца и најуспешнијих
радних група и смена.
-Драго ми је што присуствујем
представљању извештаја о раду
Zijina у 2021. години и што ћемо причати о плановима у овој години. Јер,
не тако давно, било је пуно проблема
у РТБ-у Бор и причало се о његовом
затварању. Наша визија је, међу-

де. Ту је и отварање потпуно новог
рудника „Чукару Пеки“, заједно смо
га пустили у рад 2021. Заједничка
визија Владе Србије, стратешког
партнера и свих нас који живимо у
овој земљи јесте да рударство, ако га
има, никада не треба да склањамо од
нас, али оно мора да буде у складу са

Институт за рударство и металургију је понос Србије

"

Синергија између Владе Србије, стратешког партнера и
локалне самоуправе мора да постоји

менаџери компаније представили резултате остварене у претходној години
и говорили о плановима у Новој години, присуствовали су потпредседница
Владе Србије и министарка рударства

"

сандар Миликић, председник општине Мајданпек Драган Поповић, као и
стотинак делегата - руководиоци огранака, сектора и служби, и представници репрезентативних синдиката, на-

Потпредседница Владе и министарка рударства и
енергетике је истога дана посетила и борски Институт
за рударство и металургију и оценила да га резултати
које данас остварује, сврставају у ред најбољих научно-истраживачких установа у региону. - Институт за
рударство и металургију није само понос Бора,
он је дика целе земље. Синоним је за озбиљност, професионалну и друштвену одговорност,
стручност и финансијску стабилност. Тамо високообразовани и стручни људи раде са најновијом опремом, па сам сигурна да ће установа
у наредном периоду пословати још боље. Kао
чланица владе сам поносна на институт, а будући да је реч о државној установи, надам се ће
јој сарадња са Зијином и другим компанијама, али и осталим домаћим и међународним институцијама, донети плодоносније резултате, а да ће ви заједно допринети и развоју рударства –
истакла је Михајловићева.
тим, била потпуно другачија. Визија
председника Србије била је да треба
да имамо квалитетног стратешког
партнера и да оно што имамо овде,
и што је наше богатство, треба да
развијамо. Због тога ми је драго што

свим принципима заштите животне
средине. Треба још много да се ради
у тој области када говоримо о Бору,
наравно и о другим деловима Србије,
али сам потпуно сигурна да можемо
да постигнемо резултате, веће него
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рударство и да се заустави развој
неких других привредних грана - то
није добро за Србију. Морамо да се
развијамо! Нема Србије и неће становништво остати на територији Републике уколико будемо заустављали развој – рекла је медијима Зорана
Михајловић, непосредно пред почетак
„Годишње радне седнице“.
На “Радној седници 2022.” презен- производње, изградње, али и у друтовани су годишњи извештаји о раду гим пословима. Достигли смо нове
Serbia Zijin Copper у 2021, али и плависине у погледу производних и ренови и циљеви за ову годину. Поднет

"

Сваки покушај да се заустави рударство и развој других
привредних грана - то није добро за Србију

"

што је то било у претходном периоду. цитета близу пола милијарде и преИзазова је увек било, има их и сада, а ко 120 милиона у заштиту животне
биће их и убудуће. Мислим да су зе- средине. Постоји и синергија између
лена енергија и зелена агенда велики Владе Србије, стратешког партнтера
изазов за целу планету и тај изазов и локалне самоуправе, јер те ствари

Руда из „Чукару Пеки“ се не прерађује у борској топионици
На новинарско питање да ли се руда из „Чукару Пеки“ прерађује у борској топионици, генерални директор
Serbia Zijin Copper је одговорио овако: - Радећи заједно, Serbia Zijin Copper и Влада Србије постигли су најбољи резултат када је реч о квалитету ваздуха у Бору, и то се види на свим мерним
станицама. Kонцентрат из „Чукару Пеки“ се не прерађује у борској топионици, а проблем са
арсеном може да реши технологија која постоји у „Чукару Пеки“. Ми свакако нећемо користити концентрат из тог рудника у нашој топионици – рекао је Jian Ximing.
је извештај о надзору за прошлу године може да буде ништа мањи ни у Ср- не могу да буду одвојене. Овде мора ну и представљен план за ову, а након зултата пословања уопште, и оствабији. Али, не можемо а да не кажемо још да се улаже, мора још пуно да се тога организовано је јавно потписи- рили скоковит раст. Производња се
непрекидно побољшавала, па је комшта је све овде урађено. Не можемо да ради на заштити животне средине, вање Изјаве о антикоруптивном дело-

Делегати

"

Циљ коме тежимо ове године јесте зелени развој

пренебрегнемо чињеницу да је овде, али не само у Бору, него и у било ком вању. Други део радне седнице био је
откад је дошао Zijin, уложено преко другом делу Србије. Сваки покушај посвећен заштити животне средине,
безбедности на раду и мобилизацији
милијарду долара - у повећање капа- да се заустави развој, да се заустави
у области безбедне производње, после
чега су потписане Изјаве о одговор-

"

панија 2021. постала највећи извозник у Србији. Произведено је 67.500
тона бакра, односно 26,72 одсто више
него претходне године, као и 779,76
килограма злата, што је 6,7 одсто

Нова историја рударења
Градоначелник Бора казао је, поред осталог, да Zijin у Бору „пише“
нову историју рударења. – Уз политику Владе Србије и председника Александра Вучића, али и уз добро пословање
Zijina, гради се нова будућност града. У последње четири
године доживели смо еколошки и економски напредак. У
Zijinu и компанијама које су везане за руднике запослено
је око 8.600 људи, просечна плата износи преко 100 хиљада
динара, а Бор је постао један од градова са позитивном миграцијом – казао је Миликић.

Извештај о раду надзора у 2021. делегатима је представио Tang Ronghua

ности за безбедност. О резултатима у
2021. и плановима за текућу годину говорили су руководиоци огранака.
-Прошле године остварени су
видљиви резултати у области ЕСГ-а,

више него 2020. Производња катодног бакра је због строге контроле
квалитета ваздуха и емисије димних
гасова из топионице била 6,91 одсто
мања него претходне године и изно-
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је потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике.
Преносећи поздраве министарке
привреде Анђелке Атанасковић, њен
помоћник Драган Угрчић казао је да
се рекапитулацијом пословања Zijina
у Србији у претходне три године може

На почетку седнице интониране су химне НР Кине и Србије
сила је 66.000 тона. Ипак, остварен
је приход од продаје милијарду 213
милиона америчких долара, што је
79,16 одсто више него 2020. Циљ коме
тежимо ове године јесте зелени развој, а то не можемо да постигнемо без

је велики подухват за локалне самоуправе Бора и Мајданпека и владе двеју земаља, јер смо сви радили
заједно. Било је и пуно проблема, али
ми се чини, на основу резултата које
је генерални директор представио,

Драган Угрчић

и добро, али и уз поштовање свих закона ове земље. Има ту пуно изазова, јасно сагледати шта је све стратешки
нарочито када је у питању изградња партнер у том периоду урадио. – Zijin
је у прве три године премашио инвенових објеката, али ћемо наћи заједстициони план који смо договорили
нички језик и радити заједно. Развој

Kомпромисно решење за борска села

Потписивање Изјаве о антикоруптивном деловању

Новинари су искористили прилику да потпредседицу Владе Србије и министарку рударства питају и да ли постоји неко конкретно решење за питање судбине борских села у
околини рудника јер су, како се чуло, људи
очајни, не виде решење и сматрају да је цео
процес пресељења села нетранспарентан.
-Не сме ништа бити нетранспарентно и
све морамо заједно да решимо. То је
била моја порука и прошле године, а
понављам је и сада. Сигурно је да има
проблема, сигурно је и да има оних који
не прихватају понуђену суму, а има и неких судских процеса. Дакле, свега у тој
једној „корпи“ има. Али, то не значи да
ће Влада Србије или министарство да дозволе да неко буде оштећен. Морамо да нађемо компромис у неким стварима и да пронађемо простор. Не говорим само о Великом Kривељу, за
ово село је постигнут договор и сада заједно радимо на томе да пронађемо локацију која ће
свима бити прихватљива. И то за цело село, а не делове села. Јер, не можемо делити те ствари. Са друге стране, ту су Слатина и друга села са сличним мукама. Тамо постоји проблем са
Пореском управом и са судским процесима. Али, док не пронађемо заједничко компромисно
решење за све, нећемо одустати. То је порука министарства, и то зна Zijin, а зна и Град Бор.
Врата министарства су увек отворена и када год су људи из Бора желели да дођу да о томе
разговарамо, ми смо сели и разговарали – казала је Зорана Михајловић.
Градоначелник Бора Александар Миликић подвукао је да се на територији града ниједна активност неће
реализовати једнострано, без мишљења и захтева суграђана. - Мислим да ово питање сада добија
политичку конотацију, али сетимо се да је, рецимо, село Оштрељ пре 15 година било под знаком питања и пред пресељењем, а да тада на ту тему нико није разговарао са тим мештанима. Данас се отворено разговара о свим питањима за Оштрељ, Kривељ, Слатину. Имамо
једну велику и неколико мањих локалних радних група, где учествују и наши мештани и где
разговарамо о сваком питању и рпоблему. Нећемо дозволити да политика уђе у решавање
људских питања, људских живота и судбина – казао је Миликић.

да као држава можемо да будемо задовољни јер РТБ Бор, односно Zijin
ради добро. Такође, поносни смо што
овај део Србије живи од рударства,
али и са рударством, а велика је ствар
и то што је компанија прошле године
била највећи извозник. Оно што је
нарочито значајно за Владу Србије и
све грађане јесте отварање рудника
„Чукару Пеки“. Та чињеница доводи
Србију у једну потпуно нову пози- зелене агенде и зеленог рударства је крајем 2018. Надали смо се и тада да
оно што је пођеднако важно за нас, а ће се тако нешто догодити, а сада виНаграде
димо да ће се такав узлазни тренд нато је став и ове компаније – поручила
На „Годишњој радној седници“ је у име Сербиа Зијин
ставити – рекао је Угрчић.
Цоппер изванредним појединцима додељено осам
На „Годишњој радној седници
првих, 20 других и 47 трећих награда. Уручене су 22 награде најбољим колективима, а најуспешнијим у 2021.
2022“ додељене су компанијске и корпроглашено је 10 радних јединица и 12 радних група
порацијске награде најбољим појединцима, радним групама/јединицама/
поран рад, али да је ту и да пренесе не- цију на мапи Еворпе и то је оно чиме
сменама за допринос пословању и разколико важних смерница. – Није било смо посебно поносни и задовољни.
воју у 2021.
лако претходних неколико година, а Жеља нам је да пословање Serbia
Горица Тончев Василић
није једноставна била ни 2021. Ово Zijin Copper у 2022. буде квалитетно
подршке Владе Србије и ресорних
министарстава. Током 2021. смо постигли велике резултате, а ове године ћемо наставити у правцу зеленог
и одрживог рударства – рекао је генерални директор Serbia Zijin Copper
Jian Ximing.
Чувши ове резултате, Зорана Михајловић истакла је да седници присуствује како би се у име Владе Србије и
министарства захвалила Zijinu за на-
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О раду Serbia Zijin Copper 2021. и плановима у овој години:

Jian Ximing: Производња и пословање
досегли нове висине
2021年度工作会议总经理工作报告

简锡明：生产经营业绩再创新高，实现跨越增长

У 2021. произведено је 67.500 тона бакра, односно 26,72 одсто више него претходне године, као и 779,76 килограма злата, што је 6,7 одсто више него 2020.
Приход од продаје био је милијарду 213 милиона америчких долара, што је 79,16 процената више него 2020. - План је да се ове године произведе 113.300 тона
бакра, 2.499 килограма злата и 84.900 тона катода, рекао је генерални директор на „Годишњој радној седници“
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Serbia Zijin Copper
је, по речима генералног директора Jiana
Ximinga, прошле године постигла видљиве
резултате у производњи, изградњи, области
ЕСГ-а и осталим пословима. Захвалност за
то, како је казао, припада првенствено свим
запосленима, али и бројним пословним партнерима и владама двеју држава. Запослени
су, то се мора подвући, 2021. уложили максималан напор и сву снагу у то да започете и
све текуће послове не поремети „владавина“
вируса корона. Овако је гласио увод у Извештај о раду прошле године, који је делегатима на „Годишњој радној седници“ представио челни човек компаније.
-У производњи и пословању достигли смо нове висине и остварили скоковит
раст. Резултати су непрекидно побољшавани, па смо у току прошле године постали и највећи извозници у Србији. Приход
од продаје био је милијарду 213 милиона
америчких долара, што је 79,16 процената више него 2020. У 2021. произведено
је 67.500 тона бакра, односно 26,72 одсто
више него претходне године, као и 779,76
килограма злата, што је 6,7 одсто више него
2020. Производња катодног бакра је због
строге контроле квалитета ваздуха и емисије димних гасова из топионице била 6,91
одсто мања него 2020. године и износила је
66.000 тона – казао је Jian Ximing.
Паралелно са производњом и упркос
непрекидном утицају епидемије, у компанији су се током 2021. убрзано изводили и
грађевински радови по свим пројектима техничке реконструкције, па је нова флотација
у Мајданпеку званично пуштена у рад 13.
октобра.
-Систем за дробљење на “Јужном ревиру” пуштен је у пробни рад крајем јуна
2021, а онај на “Северном ревиру” 21. децембра. Системи дробљења на ова два
мајданпечка копа сада су повезани, а то
значи да је пројекат техничке реконструк-

ције и повећања капацитета тамошњег
рудника на 40.000 тона руде дневно у потпуности завршен и да су достигнути постављени стандарди. У Бору, односно у
Kривељу, завршени су земљани радови,
изградња арматуре и монтажа главне опреме за нову флотацију у “Великом Kривељу”,
па је тамо у току последња фаза радова. Такође, крајем септембра прошле године завршен је и пројекат санације колектора испод кривељског флотацијског јаловишта.

тивирање пећи бр. 2. Поред тога, убрзана је
изградња и реализација пројекта техничке
реконструкције и проширења за рудник
“Јама”, преусмеравање новог колектора
рудника “Велики Kривељ”, изградња трафо-станица “Велики Kривељ 2”, “Бор 5” и
“Бор 6” – истакао је Jian Ximing.
У настојању да побољша степен
управљања пословањем и промовише корените реформе, Serbia Zijin Copper је током прошле године побољшала систем

већана ефикасност запослених и појачан
њихов ентузијазам. Били смо активни и
у делу проширења ланца снабдевања, имплементирали смо централизовану и спроводили стратешке набавке и “аутсорсинг”
пројекте. Интегрисали смо и мобилисали
различите ресурсе како бисмо постигли
максималне капацитете у производњи и
продаји и на тај начин остварили максималан профит. Активно смо радили на
проширењу логистичких маршрута и оптимизацији начина царињења робе, отварању руте из Kине преко луке у Белгији, до
локација где се реализују наши пројекти,
као и на убрзању царине у Београду и Панчеву. Такође, непрекидно смо спроводили
реформу управљања изградњом и електромашинским одржавањем. Симулацијом
управљања и оцењивања оријентисаног ка
тржишту, формирањем стручног и високоефикасног тима за изградњу окана и рударских просторија, али и за електромашинско одржавање, смањили смо трошкове и
повећали ефикасност.

Са ЕСГ-ом у нове победе

Нов систем за сакупљање и одсумпоравање
димних гасова из топионице завршен је
у јулу и пуштен у рад месец дана пре планираног рока, а нов систем за флотирање
шљаке завршен је фебруара. У “Заграђу”
је пећ бр. 1 потпаљена и пуштена у рад 8.
марта, а сада су испуњени услови и за ак-

менаџмента и постепено га учинила ефикаснијим. – Промовисали смо софистицирано управљање и додатно подигли свест
запослених о трошковима, па су свеукупни параметри у делу трошкова додатно
смањени. Управљање путем оцењивања
учинка дало је почетне резултате, па је по-

Генерални дирецтор Serbia Zijin Copper
рекао је делегатима и да су изградња и унапређење система за управљање ЕСГ-ом завршени, да је систем “кренуо у нове победе”
и да је у фазама постигао позитивне резултате. – Основана је руководећа радна група
за ЕСГ, односно за координацију односа
са друштвеном заједницом. Задужена да
координира и промовише реализацију
послова у области ЕСГ-а, при Kабинету генералног директора формирана је
Служба за управљање ЕСГ-ом и прелиминарно успостављен оквир за управљање
овим сегментом компанијског пословања.
Појачана је свакодневна комуникација са
Владом Србије, друштвеном заједницом
и медијима, као и координација послова
са друштвеном заједницом. Преузели смо
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ршили смо и комуникациони систем и поставили оптичке каблове између извозног
и сервисног окна „Јаме“. У новој мајданпечкој флотацији смо у пробни рад пустили
аутоматизоване системе и промовисали изградњу основне интернет мреже и система
за видео-надзор.

"

План је да ове године буде произведено 84.900t катодног
бакра и 2,5 тоне злата

иницијативу и оглашавали се током “Дана
отворених врата за медије”, али и објављивали податке из области заштите животне
средине. Све то, како бисмо приказали инвестиције Zijina у претходне три године,
од преузимања РТБ-а, као и низ резултата
које је компанија постигла у области производње и пословања, безбедности, екологије, развоја запослених, јавних интереса
итд.

Фокус на стварну слику
безбедности
Jian Ximing казао је и да је компанија „извукла дубоку поуку“ из несреће са смртним
исходом која се догодила 2. марта прошле године у Мајданпеку, после чега је додатно побољшан систем за управљање безбедношћу,
успостављен механизам менаџмента „једно
радно место са две одговорности“, механизам идентификације скривених и осталих
ризика, као и систем оцењивања учинка у
области безбедности. – Свеобухватно су
спровођене „3 потврде“, „4 контроле“ и
остали ефикасни механизми управљања
безбедношћу, чијом применом у пракси
су постигнути задовољавајући резултати.
Енергично смо промовисали реализацију
пројекта „главни лидери“, још једном разврстали њихове листе дужности у области
безбедности на свим нивоима управљања и
активно спроводили „рад на првој производној линији“. Завршили смо прикупљање

Убрзана изградња објеката за
заштиту животне средине
Са циљем да се убрза темпо изградње
зелених рудника и фабрика, у 2021. години
посађено је 67.000 садница дрвећа и озелењено 260.000 квадрата земљишта. – Нов систем
за прикупљање и одсумпоравање димних
гасова ради од јула прошле године и захваљујући њему је квалитет ваздуха у Бору
сада знатно бољи. За два месеца биће изграђен и у рад пуштен систем за пречишћавање вода из језера „Робуле“, захваљујући
којем ће наслеђени проблем у области животне средине, који у Бору постоји 10 година, бити решен. Завршена је надоградња
старог система за пречишћавање киселих
отпадних вода, као и изградња система за
пречишћавање отпадних јамских вода и
система за пречишћавање отпадних вода

друштвеној заједници“ јесу три концепта
који треба да буду наше водиље током свакодневних послова у области ЕСГ-а. Треба
усавршити комуникацију са друштвеном
заједницом и Владом Србије, сумирати
искуства и лекције, формулисати и уна-

"

из мајданпечког „Северног“ и „Јужног ревира“. Такође, у пробни рад пуштени су
системи за онлајн мониторинг квалитета
воде у Борској и реци Пек – рекао је генерални директор Serbia Zijin Copper.

Иновације усмеравају развој
У намери да побољша технологију и
учини је економичнијом, компанија је с
дужном пажњом разматрала све технолошке иновације, трудила се да искористи њихов потенцијал и тако повећа ефикасност.
– Захваљујући пробним испитивањима у
процесу флотирања кривељске руде, успели смо да економичнијом комбинацијом
и употребом реагенаса подигнемо стопу
искоришћења са 80 на 85 одсто. Након техничке реконструкције система за дробљење
и просејавање, капацитет прераде руде смо
са 290.000 тона подигли на 320.000 тона
дневно. У „Јами“ је, после техничке ре-

Руководиоци компанијских органа потписали су изјаве у области безбедности
Циљеви у овој години
Говорећи о главним пословима у 2022.
години, генерални директор истакао је фокус на концепт „корените реформе, велики
скок напред, одрживи развој“ и побољшање
перформанси у области ЕСГ-а. По његовим
речима, потребно је појачати организацију
и управљање производним процесима, унапред израђивати планове, тежити ка већим
количинама руде и пребацивању производних квота. План је да се ове године произведе 113.300 тона бакра, односно 67,9 одсто
више него 2021, као и 2.499 килограма злата,

Изјаву о антикоруптивном деловању потписали су сви делегати
доказа о безбедности за пројекат утовара
нестабилне стенске масе на косинама кривељског и мајданпечких копова, као и за
стабилност тела бране флотацијског јаловишта у Мајданпеку, и наставили да промовишемо управљање великим скривеним
опасностима.

Колектив

конструкције извозног система, система
за дробљење и транспорт, као и система
за млевење и флотирање, удвостручен капацитет и са пређашњих 2.500 тона руде
дошло се на 5.000 тона руде дневно. Побољшан је начин експлоатације, имплементирана је метода откопа по деоницама (једна
је 40 метара), а зарад већег капацитета примењује се метода бочног откопа. У Фабрици за дробљење и млевење руде у „Новом
Церову“ је после техничке реконструкције
капацитет прераде са пројектованих 7.500
тона повећан на 9.500 тона руде за дан.
Тамо смо ускладили удео реагенаса и њихово дозирање, појачали управљање технологијом на лицу места и тако подигли стопу
искоришћења бакра са 77,31 на 86,16%. У
новој мајданпечкој флотацији су, с друге стране, интензивиране све активности
које треба да доведу до тога да овај погон
за припрему минералних сировина брзо
достигне очекивану ефикасност и степен
прераде руде на нивоу Zijina. Инсталирали
смо опрему за „паметно“ распоређивање
камиона на кривељском и мајданпечком
копу и пустили систем у пробни рад, а зав-

или 40,44% више него лане. У 2022. треба
произвести и 84.900 тона катодног бакра,
што је 28 одсто више него прошле године.
-Под бројем један су послови који треба
да доведу до побољшања степена изградње
ЕСГ-а и учине нашу компанију европским
предузећем за пример. У том смислу, потребно је појачати односе компаније са
друштвеном заједницом и послове у обла-

сти информисања. „Хармонија материјалног благостања“, „координација развоја
предузећа, запослених и друштвене заједнице“ и „развој рударства зарад доприноса

предити план за развој друштвене заједнице, прецизно пружати помоћ локалној
заједници како би и компанија и локална
заједница биле на добитку. Такође, потребно је појачати информисање у вези ЕСГ-а,
наставити мониторинг јавног мњења и усмеравати га да о пословању компаније говори у исправном и позитивном тону, али
и неговати добре односе са становништвом
и медијима.
Уштеда енергије, смањење емисија и

предан рад у области „зеленог“ развоја су
послови под бројем два. У том смислу потребно је да израчунамо емисију угљен-диоксида, да водимо евиденцију о енергентима и утврдимо њихово порекло, али и да
путем технолошких иновација повећамо
стопу коришћења ресурсних резерви и
„чистих“ и зелених енергената и да на тај
начин смањимо емисију угљен-диоксида –
истакао је Jian Ximing.
У наставку излагања, генерални директор сугерисао је делегатима да инсистирају
на пословању које је у складу са законима и прописима, јер се на тај начин јача
управљање компанијом. – Треба унапредити израду пројектне документације до
највишег нивоа, али и поједноставити и
оптимизовати радне процедуре. Такође,
потребно је пронаћи адекватан начин да
се смање трошкови, а повећа ефикасност.
Планирање и изградња великог система логистичке подршке за пројекте Serbia Zijin
Copper је императив. Реализација кључних
грађевинских пројеката мора да се убрза.
Рудник „Велики Kривељ“ мора у априлу да
заврши изградњу трафо-станице „ВK 2“ и
на тај начин омогући снабдевање нове флотације електричном енергијом. Топионица до краја јула мора да заврши изградњу
флеш-пећи и трафо-станице „Бор 5“, како
би августа све то могло да се пусти у пробни
рад – закључио је Jian Ximing.
Горица Тончев Василић

Колектив
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План производње у области рударства, флотацијске и металуршке прераде у 2022.

Benjamin Jiao: Чврсти темељи за продукцију
преко 100 хиљада тона бакра
塞紫铜2022年采选冶生产计划

焦建明：2022年将抵达年矿产铜超10万吨的新里程碑

Треба у потпуности завршити предвиђене пројекте техничке реконструкције, проширења и изградње капацитета за планирани раст производње, интензивирати послове у области еколошког уређења, озелењавања и улепшавања животног и радног простора.
Benjamin Jiao, додајући да треба завршити и послове у вези надвишења и
проширења тела бране на флотацијском
јаловишту бр. 2 како би се осигурао безбедан рад флотацијског јаловишта. Kао
посебну обавезу навео је рад на повезивању Фазе 2 са другим постројењима,
како би се у производњу укључио и “Северни ревир”, те обезбедило несметано
снабдевање Флотације рудом.

Нова флотација у “Великом
Kривељу”
План за скидање раскривке и откопавање руде на површинском копу
рудника “Велики Kривељ” предвиђа
укупне ископине од 62 милиона тона,
од чега 42,4 милиона тона раскривке
и 19,6 милиона тона руде 0,293 одсто
бакра, тако да је планирана количина

Главни рударски инжињер Jiao Jianming
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Вођени стратешким циљем Zijin Mining Grupe да
постане водећа међународна зелена високотехнолошка рударска компанија,
са циљем да током ове надмаше успехе
из претходне године, остваре скоковит
развој и прекретницу на пољу производње у рудницима од преко 100.000
тона бакра годишње, израђен је план
производње у области рударства, фло-

од 65 одсто, планирана количина бакра
у концентрату на годишњем нивоу је
46 хиљада тона, а злата у концентрату
1.836 килограма.
-Планирамо јачање управљања
опремом на површинским коповима,
стабилизовање и побољшање искоришћења и излазност опреме на површински коп. Јер, потребно је осигурати да се током целе године производни

На "Јужном ревиру" ове године треба откопати 10,5 милиона тона руде
Benjamin Jiao је још додао да је потребно у потпуности промовисати послове у вези изградње зеленог рудника
и еколошког уређења, али и фокусирати
се на спровођење послова озелењавања
стабилних косина бране бр.2 и одлагалишта, као и путева у близини. Такође,
потребно је ојачати провере, управљање
и контролу квалитета, завршити изградњу система за управљање метал-билансом рудника, али и завршити
послове у вези поправке старе пловеће
пумпне станице, обезбедити јак проток
и сигуран извор воде за потребе рада
опреме и производње у Флотацији.

бакра у сувој руди 54.400 тона. У плану
се наводе главне области и етаже ископавања, уз планирани коефицијент
раскривке од 2,16. Детаљан је и план
одлагања укупне количине раскривке
на три одлагалишта, а према ономе што
је навео Benjamin Jiao, у новој и старој
флотацији рудника “Велики Kривељ”
планирана је прерада 19,6 милиона
тона руде: - У Радионици бр. 1, у старој флотацији, биће прерађено 10,6
милиона тона руд. Предвиђено је да се
у априлу тестира опрема у Радионици
бр. 2, у новој флотацији, која ће бити
пуштена у рад у јулу, са планом да се
до краја године тамо преради девет

Укупне овогодишње ископине у "Великом Кривељу" треба да буду
"тешке" 62 милиона тона
тацијске и металуршке прераде за 2022.
На “Годишњој радној седници” план је,
посебно за све руднике и топионицу,
представио главни рударски инжењер у
компанији Benjamin Jiao.
У Руднику бакра Мајданпек ће,
према плану за 2022. годину, са површинских копова бити уклоњено 48,1
милиона тона раскривке, од чега 39,2
милиона тона са “Јужног”, а остатак са
“Северног ревира”. Треба ископати 13,9
милиона тона руде, од чега 10,5 са “Јужног”, а 3,4 милиона тона са “Северног ревира”, што ће омогућити да се у флотацијама преради 13,2 милиона тона руде,
са просечним садржајем бакра од 0,387
одсто и 0,214 грама злата по тони. Уз искоришћење на бакру од 90%, а на злату

задаци у погледу руде и раскривке реализују према плану. Друго је јачање
управљања израдом планова за откопавање руде. Неопходно је прецизирати и рашчланити план за откопавање
руде и скидање раскривке на месечне,
недељне и дневне планове и по њима
благовремено организовати производњу. Управљање треба ојачати и
системом за одводњавање површинских копова. Kомбиновати чишћење
материјала и одводњавање, додатно
усавршити систем за преусмеравање
вода и одводњавање на “Јужном ревиру”, истовремено убрзати послове
у вези пречишћавања киселих вода са
“Северног ревира” - рекао је о главним
радним задацима запослених у РБМ-у

Ново Церово
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стојећих граница површинског копа.
Процењује се да ће укупна количина
ископина износити 750 хиљада тона,
а годишња производња 113 хиљада
тона креча, уз напомену да ће се сразмера произведене количине хидратисаног и комадног креча усклађивати са
потребама нових флотација рудника
“Мајданпек” и “Велики Kривељ”. Kада
буду завршени пројекти техничке реконструкције свих флотација, у целости
ће се производити хидратисани креч.
План је да се произведе између 20 и 30
хиљада тона калцијум-карбоната. - За
остварење овако дефинисаних задатака потребно је завршити монтажу и
пуштање у пробни рад опреме система
за дробљење, а затим пустити опрему
у рад. Поред тога, треба завршити послове око добијања потребних дозвола и решити проблем “уског грла” у на-
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кра. Треба да произведе 81,4 хиљаде
тона катодног бакра, 1.603 килограма
злата, 13.045 кг сребра и 338 хиљада
тона сумпорне киселине, као пратеће
производе - рекао је Benjamin Jiao и с
тим у вези указао на следеће обавезе:
- Најпре у потпуности треба завршити пројекте техничке реконструкције,
проширења и изградње топионице и
производни процес пустити у пробни рад. До краја 2022. треба достићи

План за "Ново Церово" је 9,84 милиона тона ископина
милиона тона, тако да однос количине прерађене руде у старој и новој
флотацији буде 54:46 одсто. Kако је
планирани садржај бакра у сувој руди
0,293 одсто, очекује се производња 241
хиљаде тона концентрата бакра, док
ће количина бакра у концентрату бити
48,2 хиљаде тона, а количина пратећих
метала у концентрату 431 килограм
злата и 3.406 килограма сребра - навео
је Benjamin Jiao.
План производње за “Kаменолом” у
Великом Kривељу налаже да се преради
345.000 тона камена. Планирана количина је 166.000 тона камена гранулације
8-35 мм, који ће бити искоришћен у
производњи бетона за потребе спровођења свих пројеката техничке реконструкције.
-Најважнији задаци запослених
у руднику “Велики Kривељ” јесу што
пре пуштање нове флотације у рад
и покретање производног процеса.
Треба наставити са промовисањем изградње зеленог рудника и побољшати
еколошки поредак, завршити послове
у вези добијања одговарајућих лиценци и дозвола, али и убрзати експропријацију земљишта за одлагалиште
и друго.
Прерада 10 хиљада тона руде
дневно у “Новом Церову”
План за “Ново Церово” је остварење
9,84 милиона тона укупних ископина и
од тога 3,34 милиона тона руде и 6,5 милиона тона раскривке. Рачуна се на просечан садржај бакра у сувој руди 0,412%,
на садржај злата у концентрату од 0,052
грама по тони и садржај сребра 0,275г/т.
Планирана количина бакра у концентрату је 11 хиљада тона, количина злата
у концентрату 52 килограма, а сребра
978 килограма. - Треба најпре завршити монтажу и пуштање у пробни
рад новог система са вишестепеним
пумпама и замену пумпе за снабдевање хидроциклона, али и остварити
повећање капацитета прераде система
за дробљење и млевење на 10 хиљада
тона дневно. Треба завршити и монтажу система топова за обарање прашине, као и послове на трајном измештању далековода бр. 150 и бр. 177, у
Мајданпеку и Бору. Ваља наставити са
обављањем послова у вези добијања
дозвола, убрзати експропријацију
земљишта и, наравно, наставити са
промоцијом изградње зеленог рудника, те додатно унапредити његов изглед.

Безбедна производња у “Јами” људи на првом месту!
Овогодишњи план рудника Јама
предвиђа формирање рударских просторија на одговарајућим етажама у
укупној дужини 9.200 метара. Планирана количина руде је 1,5 милиона тона,
са просечним садржајем бакра од 0,602
одсто. Очекивана количина из централног дела рудног тела је 1,2 милиона тона,
а из ободних делова 0,3 милиона тона.
Уз искоришћење од 90 одсто у флотацијској преради рачуна се на 43.752
тоне концентрата и 8.313 тона бакра у
концентрату. Говорећи о најважнијим
задацима, Benjamin Jiao је истакао: - Потребно је осигурати безбедност производње у окнима, тако да људски живот
буде на првом месту. Друго, спровести
активности у вези заштите животне
средине и цивилизоване производње,
благовремено контролисати површинску производњу и уређење канцеларијског простора. Такође, треба контролисати стопу изласка железничке
опреме на радилиште кроз јачање

"Око" дрона у "Великом Кривељу"
пајању електричном енергијом. Ту је и
обавеза да се заврши израда пројекта
за изградњу објекта за отпрашивање
на новом систему за дробљење, као и
набавку опреме, како би се осигурало
да је постројење за отпрашивање у Радионици у складу са стандардима. Треба завршити и послове у вези уређења
еколошког поретка, озелењавања и

Јама - безбедност на првом месту
послова у области одржавања железничке опреме, спровођење едукација
и обука у вези руковања том опремом,
као и управљањем и контролом окружења у коме се она користи. Потребно
је ојачати управљање квалитетом и
трошковима, као и убрзати извођење
радова на пробијању, засецању и минирању нових рударских просторија
на котама од -170м до -210м, како би се
што пре достигао жељени производни
капацитет.
Јасно је дефинисан и план откопавања и производње у кречани “Заграђе”.
Овај рудник кречног камена ће током
2022. наставити да скида раскривку
и обавља експлоатацију унутар по-

улепшавања рударског подручја, креирати модел зеленог рудника - навео је
Benjamin Jiao.
Повезивање старог и новог
Система у Топионици
У Топионици је планом за 2022.
предвиђено да се производни процес
обустави у периоду од априла до јула,
како би се повезали стари и нови производни системи. Током тог периода
биће завршена техничка реконструкција флеш-пећи и пратећег система за
пречишћавање димних гасова: - Годишњи план предвиђа да Топионица
преради 372 хиљаде тона концентрата
бакра и 20,4 хиљаде тона блистер ба-

производни капацитет 180.000 тона
катодног бакра, 3,9 тона злата и 79
тона сребра годишње. Након завршетка пројекта техничке реконструкције, проширења и изградње, систем
за очување животне средине у Топионици биће значајно побољшан.
После усклађивања организационе
структуре за управљање електромашинским одржавањем, треба ојачати
управљање детаљним проверама и ремонтима опреме.
Изградња
У плану за 2022. годину посебан
део односи се на изградњу, а у њему
се наводи да се очекује да нова флотација “Велики Kривељ” након завршетка
пројекта техничке реконструкције, проширења и изградње повећа годишњи
капацитет прераде на 13,2 милиона
тона. План је да се у априлу у пробни
рад пусти опрема, као и производни
процес.
Такође, предвиђено је да радови на
откопавању, по пројекту за нови колектор рудника “Велики Kривељ”, почну у
априлу.
У плану је да кроз пројекат изградње
окана и рударских просторија у руднику “Јама” буду завршени радови на четвртом вертикалном окну.
Планирани завршетак грађевинских радова по пројекту техничке реконструкције, проширења и изградње
Топионице је август, када треба да почне пробни рад.
Поред поменутог, ту је и завршетак
изградње трафо-станица “ВK 2” и “Бор
5” од 110кВ. У мају је планиран почетак
реализације пројекта за трафо-станицу
од 400 кВ и предвиђених послова у вези
пројектовања и извођења грађевинских
радова за одговарајуће високонапонске
водове.
Силвија Вукашиновић
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Модерни и еколошки прихватљиви рудници биће изграђени до 2026. године

Zou Gang: Да Zijin постане синоним еколошког рударства
到2026年全面建成现代化绿色矿山和绿色工厂

邹刚：打造集团公司海外企业绿色矿山标杆

Заменик генералног директора Zou Gang својим говором на радној седници представио је план рада изградње у области заштите животне средине и мотивисао све запослене да „заједно изграде зелене борске руднике, који ће заблистати у светлу највиших еколошких стандарда“
отворених површина
и многи други, који су
сасвим другачији у односу на укупне циљеве
изградње у овој области
- рекао је Zou Gang.
Планом свеобухватне изградње у области
екологије
дефинисане
су три фазе са конкретним радним задацима, а
блиска светла будућност
донеће здрав ваздух, чисте реке и зелене планине
Компанија ће поступно спроводити еколошку
тамо где је природа била
угрожена застарелим наревитализацију рударског подручја
чином експлоатације бакра и злата.
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Део радне седнице био
-У првој фази, од
је посвећен заштити животне средине, суми- 2019. до 2022., биће завршени пратећи објекрани су учинци и откривени планови за 2022. ти за заштиту животне средине, отклоњени
годину. Представљена је актуелна ситуација и проблеми загађења животне средине отпадпозитивни резултати, где је целокупно окру- ним водама, отпадним гасовима и преостажење у знатној мери унапређено и побољшано, лим отпадом и завршиће се озелењавање 50%
али се заменик генералног директора Zou Gang рударских површина, осим у производним
у свом извештају о раду у области заштите жи- подручјима. У другој фази, од 2023. до 2024. говотне средине осврнуо и на многобројне про- дине, биће завршена ремедијација и санација
блеме који стоје на путу компаније да до 2026. загађивача у различитим деловима рудника,
изградња зелених рудника и фабрика буде у пот- комплетирани објекти за заштиту животне
пуности завршена.
средине, а озелењавањем рудника, осим про-Последњих година компанија је уложила изводних области, у потпуности ће бити ствовелика средства и напоре да активно промо- рене могућности за реализацију прототипа зевише рад на управљању заштитом животне лених рудника. У трећој фази, од 2025. до 2026.
средине и екологијом. Међутим, постоје мно- године, изградња модерних зелених рудника и
гобројни проблем, као што су слаби темељи за- зелених фабрика ће у потпуности бити заврштите животне средине, преостали наслеђени шена - додао је Zou Gang.
проблеми, недостатак плански урађених одвоДосадашњи радови на озелењавању, како
дних канала, лоше уређење окружења на тере- је рекао, наставиће се пуном снагом, а рекултину, хитна потреба за озелењавањем великих висаће се површине у оквиру рудника “Велики
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Kривељ”, “Мајданпек”, “Јама” и девастиране површине унутар ТИР-а. За сада епитет зелених
рудника и фабрика носе “Ново Церово” и фабрика креча “ Заграђе”, али у плану је да се овај
тренд настави и прошири на све организације
унутар компаније. Након завршених радова на
реконстукцији погона или изградњи нових, као
што је флотација “Велики Kривељ”, плански ће
се озеленити све околне отворене површине.
Према речима Зоу Ганга, менаџмент Serbia
Zijin Copper има намеру да оснажи свој тим, да
заједно са другим стручњацима ради и на планирању, али и на остваривању мисије зелених
рудника.
Све сем копова, јаловишта и одлагалишта
која су у функцији и тренутно се експлоатишу
биће преименовано са индустријских и рударских уништених површина у зелене оазе.
- Kомпанија ће поступно спроводити
еколошку ревитализацију рударског подручја
и у складу са принципом "стабилизација једног подручја значи и његову рекултивацију",
уједно ће обнављати вегетацију у зонама са великим утицајем на животну средину да би се
смањила негативна реакција друштвене заједнице и лош визуелни изглед, са настојањем да
сви рудници буду „зелени и лепи“ – подвукао је
свом излагању Ганг.
Проблем отпадних вода део је историјског
наслеђа и последица претходног пословања. У
извештају се могла чути намера Zijina да се у
наредном периоду ухватити у коштац и са овом
еколошком претњом. У областима где је производња стабилна и реконструкција објеката
завршена изградиће се пратећи системи за одводњавање, сакупљање и пречишћавање вода.
Одвођењем кишнице, градске канализације и
отпадних вода новоизграђеним системима биће

потпуно санирана места испуштања отпадних
вода у различитим фабрикама и рудницима.
-Kонкретни пројекти заштите животне
средине обухватају: диспечерски систем за “Северни” и “Јужни ревир” рудника Мајданпек,
систем за искоришћење сливних вода одлагалишта “Јужног ревира” у Мајданпеку, систем
за одлагање отпадног гвожђа, укључујући одлагалиште у ТИР-у, систем за испумпавање и
филтрирање отпадних вода извозног окна на
“Јами”, систем за одводњавање сливних вода
на јаловишту “Јаме” а по пројекту за пречишћавање отпадних вода “Борске реке” биће
изграђени резервоари за прикупљање отпадне
и чисте воде како бисмо добили "једну реку са
две обале"- набројао је Ганг.
Према његовим речима, проблем загађења
ваздуха у Бору ускоро ће бити трајно решен
усавршавањем система за апсорпцију димних
гасова. Последње три године обележене су великим улагањима, а напорним радом завршени су
пројекти замене конвертора, електростатичких
филтера на конвентору, анодне пећи, реконструисан је електростатички филтер за флеш-пећ и
обновљена линија за производњу сумпорне киселине и племенитих метала у ТИР-у.
Након решавања вишедеценијских еколошких проблема треба се окренути пројектима изградње објеката за обновљиву енергију, утицати
на смање угљен-диоксида и тежити да Zijin постане глобална зелена и високотехнолошка компанија. Zou Gang је на крају позвао колеге да сви
заједно унапреде управљање екологијом све док
фабрике и рудници у потпуности не заблистју,
а Zijin постане синоним за еколошко рударство.
Д. Лилић Петровић

„Ново Церово“ на третману лепоте

Рудник ловор вишње
在NC矿开展绿化工作

在矿区种植桂樱

Пут дугачак 600 метара, који од капије „Новог Церова“ води ка радионици, на пола пресеца бетонска жардињера исте дужине. У жардињери је посађена ловор
вишња, зимзелена брзорастућа биљка. - Стални рад „на екологији“ представља право задовољство, а најважније је то што ове активности нису на уштрб производних. Kоп такође веома добро изгледа, етаже су правилно отворене и води се рачуна о свим косинама, каже Драган Илић
предују, али ће на тој косини поново бити нанесена земља и посејаће се трава. Оксидни планир
са леве стране рудничког „булевара“ додатно је
опет уређен, насути су још једном креч и хумус,
па је све спремно за поновну сетву траве. Делује
заиста невероватно, с обзиром на то да је зима,
али планир је и уочи Бадњег дана био препун
нежних влати зелене траве. Уређен је и поравнат
плато код паркинга и бензинске пумпе, такође.

НОВО ЦЕРОВО. – Kозметички третман,
којем је подвргнут најмлађи рудник у саставу
РББ-а, за непун месец дао је очекиване резултате и они се сасвим јасно виде још са „улазних
врата“. Пут дугачак 600 метара, који од капије
„Новог Церова“ води ка радионици, на пола
пресеца бетонска жардињера исте дужине. Због
тога стичемо утисак да се уместо у „Новом Церову“ налазимо у неком двосмерном булевару
усред урбаног града. У жардињери је целом
њеном дужином посађена ловор вишња, а баш
тамо где се она завршава затекли смо и раднике
подизвођачке фирме како у хумусно земљиште
полажу последње саднице ове зимзелене брзорастуће биљке. Четинари са десне стране пута,
посађени у мају прошле године, сасвим лепо на-

-Стални рад „на екологији“ представља
право задовољство, а најважније је то што ове
активности нису на уштрб производних. Kоп
такође веома добро изгледа, етаже су правилно отворене и води се рачуна о свим косинама.

Kраткотрајни период кише и снега покварио
је мало рудничке приступне путеве, па смо и
њих поново сређивали. Дренирали смо пут
који користе камиони и рудничке воде усмерили у цевовод који их сада „води“ у стари коп
„Церово 1“. Сада су сви путеви у добром стању,
стално их чистимо и проширујемо. На четири
етаже имамо отворену руду, уз пратеће количине јаловине, па се производња одвија несметано. Јануарски план откопавања 275.000
тона руде, који уз просечан садржај метала од
0,4 одсто треба да донесе 900 тона бакра у концентрату, биће сигурно остварен – самоуверен
је управник „Новог Церова“ Драган Илић.
До краја јануара у овом руднику треба да
почне да ради и нови диспечерски центар, а
надлежни се надају и изградњи нове радионице,
пошто у постојећој мајстори електромашинског
одржавања немају адекватне услове за рад.
-У јеку су сви радови који треба да омогуће функционисање диспечерског центра, а
оптички каблови су већ положени. Имамо три
торња, од којих су два већ оспособљена за напајање струјом. За трећи торањ, који се налази
на етажи 460 у близини Церове реке, још увек
разматрамо најоптималније решење за довод
електричне енергије – каже Илић.

Оксидни планир спреман за поновну
сетву траве
„Ново Церово“ успева да одржи расположивост механизације на високом нивоу и од 14
„тонли“ камиона непрестано ради најмање 11.
Путеви су комотни и прегледни, а о њима се старају булдозери и грејдери.
-Kоп „Ново Церово“ је увек ту да механизацијом и људством подржи и остале
компанијске подухвате у другим погонима и
фабрикама. Наши руковаоци и опрема ангажовани су сада у Слатини, али и свуда где
потребе то налажу. Мислим да смо пропорционално величини рудника и броју запослених
дали највећи допринос развоју компанијских
пројеката – истиче Драган Илић.
Г. Тончев Василић
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Извештај о раду компаније у области безбедности и заштите животне средине

Qui Weijun: Без безбедности нема производње
塞紫铜2022年工作会议安全环保工作报告

邱伟军：不安全不生产的意识要融入每一位员工的血液
Један од закључака са овогодишње радне седнице Zijina гласи да је крајњи циљ свих активности у области безбедности и екологије "нула повреда са смртним
исходом" и "нула инцидената у области заштите животне средине"
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – На „Годишњој
радној седници“ због запажених резултата у центру пажње нашла су се
излагања о безбедности на раду и
заштити животне средине. Заменик
генералног директора Qиу Weijun
поднео је извештај о раду у претходној години и представио план за 2022.
годину. Представљени су конкретни
радни задаци који ће смањити број
повреда на раду, а инциденте у области екологије свести на нулу.
Укупан број повреда на раду у
компанији смањен је за седам одсто у
односу на исти период 2020. године;
46 одсто је мањи у односу на 2019. и
74 одсто у односу на 2018. Ови бројеви јасно показују напредак, али сви
проценти падају у сенку појединачних
инцидената у којима су два радника
изгубила живот, а лекције научене
на овај трагичан начин, према речима Qуи Wеијуна, допринеле су да се
поновно преиспитају потенцијални
ризици и појача контрола на терену.
Реализоване су велике промене
и појачане активности на оснаживању пројекта "највиших лидера" и
"начина рада на првој линији производње”. Поново су спроведене
идентификације ризика на радним
местима и обуке о безбедносним
прописима за рад, имплементирана
је потпуна примена "3 потврде" безбедности током рада и "4 контроле"
безбедности приликом обављања
неконвенционалних послова са повишеним ризиком и побољшана је
организација управљања безбедношћу, а тим је обогаћен новим лицима за безбедност. Сваког месеца организоване су посебне активности
отклањања недостатака и оцењивање запослених, а посебна пажња
придавала се управљању великим
ризицима који се јављају на флотацијским јаловиштима, косинама
површинских копова, у магацинима
експлозивних средстава, у подземној
експлоатацији, приликом руковања
механизацијом, али и у саобраћају.
Ови главни ризици нису у потпуности контролисани и поред строгих
забрана и санкционисања, а запослени су кршили прописе. Још увек
је широко распрострањена појава
високо развијене свести о важности производње и изградње, док је
насупрот томе, свест о важности
безбедности на раду и заштити животне средине веома ниска. Све ово
стоји на путу развоја Zijin Mining
Grupe у водећу глобалну зелену и
високотехнолошку рударску компанију. Остваримо циљ "нула повреда
са смртним исходом" и "нула инцидената у области заштите животне
средине" – рекао је Qui Weijun.
Сумирани су и резултати на пољу
екологије, па се чуло да је од 2019. године компанија уложила 152 милиона

долара у заштиту животне средине.
Засађено је 130 хиљада садница, у
потпуности су завршена 42 пројекта
и озелењено је 580.000 квадрата девастираног земљишта, а одговорно је
збинуто 26.800 тона отпада.
Што се тиче заштите животне
средине, током 2021. године завршили смо изградњу система за прикупљање и пречишћавање димних
гасова из топионице, система за
пречишћавање отпадних вода из
“Јаме”, система за пречишћавање
отпадних вода из језера “Робуле”,
система за пречишћавање отпадних
вода са “Северног ревира” рудника
Мајданпек, система за пречишћавање старе отпадне киселине, система за мониторинг квалитета воде у

"

даље појашњава Qui Weijun, да се руководство одговорно понаша, да увек
изнова преиспитује свој рад, одлучно
и свакодневно елиминише ризике у
погонима Zijina, због комплексности
посла неретко добро сакривени, а као
најбитнији задатак истиче се јачање
свести код запослених обукама и квалитетном едукацијом. Истакнут је
значај пројекта “главних лидера” који
на свим нивоима управљања морају
да створе атмосферу да су безбедност
и заштита животне средине најважнији и гарантују потпуно спровођење
наредби из ових области у свим погонима.
Даље Qui Weijun предлаже јачање
контроле ризика и боље механизме
пружања помоћи у ванредним ситуа-

"

Компанија ће настојати да пословање учини транспарентним
за медије и локалну заједницу

Борској и реци Пек, система за отпрашивање на површинским коповима “Велики Kривељ”, “Мајданпек”
и у “Kаменолому”. Најзначајнија је
промена квалитета ваздуха у Бору
након пуштања у рад система за
прикупљање и пречишћавање димних гасова из топионице у августу
2021. године, што је залечило ране
из прошлости. Од августа до децембра 2021. године просечна концетрација сумпор-диоксида, износила
је 14,8 одсто граничних вредности,
што је за 91,5 одсто мање него у
истом период 2020. године – поносно
је изјавио Qui Weijun.
У намери да компанија постане
најпозитивнији пример пословања
на европском континенту неопходно је да се свакодневно сви запослени придржавају „црвене линије“ и
„доње дозвољене границе“ када су
у питању безбедност на раду и екологија. То би у пракси значило, како

цијама. Сматра неопходним да у Бору
и Мајданпеку буду оформљени спасилачки тимови за хитно реаговање у
ванредним ситуацијама.
Такође је важно, каже он, успоставити управљање безбедношћу и са
кооперантским фирмама које изводе
грађевинске радове за компанију. Постоји реална потреба за јачим надзором радилишта и њихових кадрова,
јер се и они сматрају саставним делом
компаније и Zijin је једнако одговоран за њихову безбедност на раду.
У светлу све чешћих упада у компанију и организованих крађа имовине, Qui Weijun предлаже појачање
мера за борбу против незаконитог
отуђења имовине. Правилно складиштити робу и материјале, завршити
заштитне ограде, унапредити систем
видео-надзора, чешће надгледати и
оцењивати рад фирми које се баве заштитом имовине и лица у компанији
неке су од мера. Запослени који прија-

ве крађу или је спрече и оштро се супротставе крадљивцима биће богато
награђени.
План компаније је да се убрза изградња свих објеката за заштиту животне средине и убрза пут ка зеленим
рудницима, јер ће се тиме смањити
емисија угљен-диоксида.
-Морамо елиминисати застарелу
технологију, технолошке процесе,
материјале и опрему, заменити старе
кородиране цеви и опрему код којих
се јавља цурење и у потпуности увести аутоматизовану, "паметну" опрему и инсталације које су суштински безбедне за рад. Привешћемо
скоро крају изградњу система за
управљање безбедношћу у окнима
рудника “Јама”, диспечерског система за камионе рудника “Ново Церово”, система за гашење пожара на
“Белаз” камионима, система за пречишћавање отпадних вода из ТИР-а,
новог система за прикупљање гасова из топионице и пројекта за
управљање и контролу заштите животне средине у Бору. Потребно је
завршити и обавезе пречишћавања
отпадних вода са “Северног ревира”
рудника Мајданпек и из језера “Робуле”. Kомпанија ће повећати улагања у складу са планом изградње
зелених рудника. Нећемо одустати
од еколошких пројеката, завршићемо озелењавање свих подручја где се
спроводи техничка реконструкција,
као и свих стабилних косина флотацијских јаловишта. Развијаћемо рударство на општу добробит друштва
– обећао је Qui Weijun.
На самом крају обраћања подсетио је на богату корпоративну културу Serbia Zijin Copper у коју су уткане
судбине рудара, а наслеђене вредности
потпуно су комплементарне са културолошким концептима Zijin Mining
Grupe. Позвао је све колеге да граде
хармоничан однос пријатељства и на
послу и у свакодневном животу. Kомпанија ће, како он каже, настојати да
своје пословање учини транспарентним за медије и локалну заједницу.
Јачање сарадње са друштвеном заједницом и унапређење квалитета живота пасош је за успешно пословање
компаније. Након детаљног извештаја
Qui Weijun свечано је потписао изјаве
о одговорности у области безбедности са руководиоцима огранака.
Драгана Лилић Петровић
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Видоје Адамовић: Рудници бакра у Бору пословали позитивно у 2021.

У свему бољи него пре
RBB分公司2021年工作报告

Vidoje Adamović：实现全面增长

Произведено 42.637 тона бакра, што је 12,56% више од плана, али и 38,23% више него 2020. године. - Укупне ископине су у 2021. биле “тешке” непуних 60 милиона тона, што
је 28 одсто боље него годину дана раније. - Производњу бакра у „Великом Kривељу“ била 17,65% већа него 2020, а ископине 27,25 одсто боље. - У „Новом Церову“ је производња бакра била већа 3,9 пута, а ископине су у односу на претходну годину биле 30 одсто веће. - Перманентни задаци су: даље смањење броја повреда на раду, унапређење
животне средине и повећање производње на преко 60 милиона тона ископина и више од 100 хиљада тона бакра у концентрату, нагласио руководилац Рудника бакра Бор
за кратко време све изгледати много
боље и пријатније за рад – тврди руководилац Рудника бакра Бор.
Говорећи у наставку о производњи,
Адамовић је подвукао да су, упркос пандемији и екстремним температурама,
резултати РББ-а били у складу са циљевима и дефинисаним обавезама у 2021.
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Имам разлога да будем задовољан, јер су рудници метала и
неметала 2021. дали свој максимум

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Борски рудници
метала и неметала су, по речима њиховог руководиоца Видоја Адамовића,
прошле године дали свој максимум,
па је огранак РББ остварио позитивне
резултате. -Имам разлога да будем задовољан, иако учинци у 2021. представљају лествицу коју је неопходно
премашити ове године. За изузетне
резултате су, поред добре организације посла, у највећој мери заслужни и
радници – њих преко две и по хиљаде. Они су ти који производњу носе
на плећима! У Рудницима бакра Бор
је прошле године у свим погонима запослено и 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,

Нов диспечерски систем у
"Великом Кривељу"
па ће пријема, сигуран сам, бити и ове
године – рекао је он. Сумирајући на Годишњој седници лањске учинке РББ-а,
Адамовић је најпре говорио о безбедности, здрављу на раду и екологији.
-Сачувати људске животе, опрему
и имовину приоритет је целе компаније, па и огранка РББ. У тај посао су
укључени сви, почев од особа задужених за безбедност производње, преко
руководилаца-лидера до извршилаца.

Са друге стране, због замене извозне машине, дробилице, цевовода, али
и уређења јамских просторија и осталих инвестиционих захвата, „Јама“ у
2021. није могла да оствари планирану
производњу. Рудници неметала су модернизовани и постигнута су одређена побољшања. У „Заграђу“ је, на при-
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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. Kао руководилац
Огранка РББ, зато, посебно истичем
безбедност у производњи, односно
посвећеност свих у компанији да се
безбедност подигне на највиши ниво.
Предузете су бројне ефикасне мере
безбедности као што су „три потврде“,
„четири контроле“, пројекат „главних
лидера“, а све у одлучности да се задржи доња граница када је реч о повредама на раду. Оно што није постигнуто у овој, треба урадити у 2022. години
и односи се на јачање безбедности на
нивоу радних група/смена. Неопходно је да се дође до последњег корака у
овој области, а план је такође и да се
број повреда на раду смањи – истакао
је Адамовић.
Пошто је стање животне средине
препознато као круцијални вишедеценијски проблем, Огранак РББ је, по његовим речима, прошле године уложио
велики труд у побољшање целокупне
еколошке ситуације.
-Треба истаћи санацију колектора
Kривељске реке и брана флотацијских
јаловишта, као и решавање отпадних
вода у рудницима. Затим, ту је решавање опасног и неопасног отпада у
погонима. Рудник „Ново Церово“ је с
правом на путу да добије епитет „зелени рудник“. Тамо су уложена знатна средства у озелењавање косина
коповског јаловишта, а радови у овој
области се настављају и на осталим
локацијама, уређују се саобраћајнице
и остало. Истим темпом ради се и у
осталим рудницима РББ-а, тако да ће

Производња у "Великом Кривељу" 17,65% боља него 2020. године
- Произведено је 42.637 тона бакра,
што је 12,56% више од плана, али и
38,23% више него 2020. године. Укупне
ископине биле су “тешке” непуних 60
милиона тона, односно 28 одсто боље
него 2020. Посебно треба истаћи производне учинке у „Великом Kривељу“
и „Новом Церову“ где су, захваљујући
доброј организацији и посвећености

Златна медаља
Zijin Mining Grupa је руководиоца Рудника
бакра Бор Видоја Адамовића због изванредних резултата остварених у 2021. одликовала
највишим корпорацијским признањем. Златну
медаљу за заслуге му је у име матичне компаније уручио генерални директор Serbia Zijin
Copper Jian Ximing.
запослених, постигнути одлични резултати. Рудник „Велики Kривељ“ је
забележио 17,65% већу производњу
бакра него 2020. године, а ископине су
биле боље 27,25 одсто. У „Новом Церову“ је производња бакра била већа 3,9
пута, а ископине су у односу на претходну годину биле 30 одсто веће.

мер, производња креча била 42,49%
већа него 2020.
План је, како је Видоје Адамовић
рекао, да ове године Рудници бакра Бор
остваре преко 60 милиона тона ископина и дају више од 100 хиљада тона бакра
у концентрату.
-У томе ће нам помоћи и нове рударске машине, јер је прошле године
доста уложено у набавку нове опреме,
нарочито на кривељском копу. Набављено је шест камиона носивости
240 тона, као и багер са запремином
кашике 18 кубика. У борској флотацији је пуштена у рад нова линија за
прераду топионичке шљаке, у „Заграђу“ нова пећ за производњу креча, а у
„Kаменолому“ нова линија за прераду
кречњака. Велики број грађевинских
пројеката који су сада у фази реализације, биће завршени и пуштени у рад
током ове године. Очекује нас завршетак нове флотације у „Великом Kривељу“, као и изградња трафо-станице
„Велики Kривељ 2“ до априла 2022.
У „Јами“ је већ у току свеобухватна
изградња како би у наредном периоду производња бакра била повећана.
У „Заграђу“ треба да се заврши постројење за прераду кречњака, захваљујући којем ће комплетна технолошка линија производње креча бити
заокружена – додао је руководилац
Рудника бакра Бор.
Видоје Адамовић рекао је и да је РББ
у 2022. годину крочио са пуно оптимизма и жељом да премаши постављене
циљеве. – Перманентни задаци су:
даље смањење броја повреда на раду,
унапређење животне средине и повећање производње – закључио је он.
Горица Тончев Василић
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Бранислав Томић: РБМ хвата залет за нове победе

Спремни за нове изазове и рекорде
RBM分公司经理2022年工作计划表态发言

Branislav Tomić: 抓机遇，创新高

Рудник бакра Мајданпек успео је да превазиђе сва искушења и успешно заврши пројекат техничке реконструкције нове флотације како би достигао производни капацитет 40 хиљада тона руде дневно. - Повећаћемо напоре за изградњу зелених рудника, остварење циљева у области безбедности и заштите животне средине и побринути се да број повреда на раду буде мањи 30 одсто, али и да не буде смртних случајева, обећао је руководилац Рудника бакра Мајданпек
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Прошле године, на “Годишњој радној седници”
најављено је да ће 2021. бити прекретница и почетак нове етапе у рударењу
Рудника бакра Мајданпека. Иако испуњени жељом, вером и надом да се
високо зацртани планови могу остварити, запослени су помало и страховали да ли ће симултани рад на неколико
десетина позиција моћи да се синхронизује и да ли ће све моћи да се заврши
на време.
-Осврт на прошлу годину показује
да је Рудник бакра Мајданпек успео
да превазиђе сва искушења, попут
нових таласа епидемије, екстремних
временских и неповољних геолошких услова, успешно заврши пројекат
техничке реконструкције нове флотације како би достигао производни
капацитет од 40 хиљада тона дневно,
уклони блато са дна “Јужног ревира”
(велики проблем за рударску производњу). Све то потврђује да је 2021.
за РБМ заиста означила прекретницу и нови почетак - речи су којима
је своје излагање на “Годишњој радној
седници” започео руководилац Рудника бакра Мајданпек Бранислав Томић,
наглашавајући да ће се ове године фокусирати на изградњу и развој зеленог
рудника, а у производњи настојати
да обезбеде праву улогу предностима
производног капацитета нове флотације. - Поштујући “црвену линију”,
повећаћемо напоре за изградњу зелених рудника, остварење циљева у
области безбедности и заштите животне средине и побринути се да број
повреда на раду буде мањи 30 одсто,
али и да не буде смртних случајева.
Питања безбедности у производњи
и здравља на раду стављена су у први
план: - Запосленима у свакој прилици указујемо да људски живот нема
цену, ни резерву, да брига о сопственој безбедности представља и бригу

ученост, кроз које су могли да прођу
сви заинтересовани радници. Није се
штедело на куповини потребних личних и заштитних средстава, али ни
на стварању повољнијег, здравијег
радног и животног простора.
Истовремено, стриктно се спроводи пројекат одговорности “главних
лидера” на пољу безбедности на свим
нивоима управљања уз позив руководиоцима да изађу на прву линију

о општој, да захтева личну одговорност и посвећеност. На том смо плану
пуно и радили. Реализовали смо бројне обуке за свакодневни безбедан
рад, али и за специфичне и захтевне
послове који носе посебну тежину и
захтевају посебну одговорност и об-

посебне услове за превоз радника,
реализацију послова, скупова, обука
и тако успели да епидемију држимо
под контролом не дозвољавајући да
она “држи” нас и спречава у нормалном обављању редовних радних дужности, нити поремети нама посебно
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важан циклус производње и успешног пословања.
Поштујући опредељење Kомпаније
и стратешки циљ за подизање зелених
рудника, питањима заштите животне
и радне средине дат је посебан значај.
Решавајући вишедеценијско негативно
наслеђе, из погона су уклонили опасан
и други отпад и уз поштовање законом
предвиђених процедура, увели обавезно одлагање, уз претходно развр-

Ове године бићемо фокусирани на унапређење управљања планом за рударство

производње, пренесу дужности и одговорности на све запослене и појачају
примењивање мера.
-У условима пандемије COVID-19,
позивали смо и стимулисали запослене да се определе за имунизацију као најсигурнији вид заштите
против опасног вируса, доследно
спроводили све предвиђене превентивне и препоручене мере заштите.
Истрајавали смо на свим хигијенско
заштитним мерама, обезбеђивали
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ставање, набавку потребне опреме и
заштитних средстава: - Радили смо и
тек ћемо знатно више радити на озелењавању девастираних површина,
уз класичне примењивали и најсавременију технику хидросетве. Настале проблеме са квалитетом воде у
реци Пек, који нису били последица
само рударске активности, решавали
смо по налогу инспекције, али и више
од тога. Уз редовно чишћење корита
реке и мимо круга рудника, поново смо подигли перионицу за тешка
возила за коју се вода пречишћава
и кружи, а не испушта у водотокове. Припремили смо и станицу за
мониторинг квалитета воде у реци
Пек. Са поносом и задовољством истичем да је јануара завршен и систем
за одводњавање и пречишћавање
вода са “Северног ревира”, које се
затвореним цевоводом спроводе до
нашег флотацијског језера одакле се
техничком водом снабдева наша флотација. Практично, побринули смо се
за затворени циклус кретања вода у
самом руднику, чиме смо заштити
животне средине дали немерљив допринос. Разумљиво, упоредо смо радили на ојачавању сигурности брана
нашег флотацијског језера.
У производњи нису изостали добри резултати. Иако су не тако давно
као успех славили и само један милион укупних ископина, прошле године
су из месеца у месец славили рекорде,
да би неколико пута месечни учинак
коповаца био преко пет милиона тона.
Добро се радило и у преради. Флота-

ција је уз континуитет производње
оствариван у старој, кроз пробни рад
који је у току, уходавала и нову флотацију, са новим дробљењем и транспортним системом. Али и нову филтражу.
-У овој години бићемо фокусирани на унапређење управљања планом
за рударство. Остваривањем дневних
планова побринућемо се за реализацију годишњих како би ојачали организацију производње, коришћење
потенцијала и повећали ефикасност.
Запосленима у РБМ-у предстоји
захтеван посао синхронизације и усаглашавања рада постојећих капацитета, као и укључивања нових са циљем
стварања гаранција за остварење планиране прераде у флотацији и снабдевања рудом. Јер, поред инвестиција
директно усмерених ка подизању производних капацитета, ту је и читав низ
производно стратешких објеката и постројења којима ће експлоатација руде
на “Северном ревиру” бити укључена
у производњу, али и радова на другим
позицијама од значаја за укупно успешан рад. Бранислав Томић нагласио је
да запослене у РБМ-у очекују велике
обавезе: - Поносни на остварено, хватамо залет за квалитетан одговор новим изазовима, припремамо нове рекорде у производњи, остварујемо све
боље односе са локалном заједницом
и поново постајемо мотор развоја
своје средине.
Томић је подсетио да је у РБМ-у током прошле године посао добило 200
радника. У другим кинеским фирмама
у Мајданпеку запослено је још бар толико људи. Добре зараде пуне општински буџет, подижу стандард њихових
породица, а компанија је донатор низа
инвестиција и активности у области
здравства, спорта, инфраструктурних
радова, социјалних и хуманитарних
издвајања. Отуда и подршка локалне
заједнице не изостаје при решавању
битних питања од обостраног значаја
- Ми, међутим, желимо више. Желимо да наш рудник и наша компанија
брже напредују, а да ни Мајданпек
не заостаје. Рекао бих да смо на добром путу и искористио прилику да
запосленима, кинеским колегама и
пријатељима захвалим на сарадњи,
уз жељу да се она даље унапређује и
јача, као и пријатељство српског и
кинеског народа - рекао је Бранислав
Томић искористивши прилику да честитке и најлепше жеље поводом празника и Нове године упути кинеским
колегама.
Силвија Вукашиновић

Колектив
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Сашка Тасић о раду ТИР-а и плановима за текућу годину

Екологија, па производња
TIR分公司经理发表2022年工作计划

Saška Tasić: 环保优于生产

Укупни производни резултати у претходној години нису били на задовољавајућем нивоу, јер је најважнија била екологија. - Производња је често прекидана и
организоване су ремонтне активности са циљем да се омогући повољнија еколошка ситуација. - За ову годину планиран је четворомесечни застој, током којег
ће нова савремена опрема бити уходавана, а запослени обучавани за рад у новим условима. - Након завршетка пројекта техничке реконструкције, проширења и изградње, систем за очување животне средине у Топионици биће значајно побољшан
БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Подсетивши
да је 2021. за ТИР била тешка и година
пуна изазова, руководилац овог огранка Сашка Тасић истакла је да и поред
залагања да се постигну што бољи резултати, они нису задовољавајући.
Анализирајућу рад у прошлој години, у складу са начелима рада Serbia
Zijin Copper, са три аспекта, односно у
три главне области, она је најпре истакла: - Kада су у питању безбедност
у производњи и здравље на раду, захваљујући добром раду и труду уложеном у доследно спровођење мера
и поштовања правила, број повреда смањен је за више од циљаних 30
одсто у односу на претходну годину,
чиме могу бити изузетно задовољна.
Стандард коме тежим је 365 дана у
години без иједне повреде и без иједног инцидента. Реализоване су бројне обуке запослених и подигнута је
свест свих радника у складу са ставом
да је безбедност људи на првом месту.
Поменуто је аргументовала подацима да је у 2021. било укупно шест повреда на раду (пет лаких и једна тежа),
мање у односу на претходну годину,
када је било 17 (14 лаких и три теже повреде). У односу на 2020, број повреда
смањен је за 35%, чиме је испуњен зацртани годишњи циљ за 2021. годину.
Подсетила је такође да је 2021. година, као и претходна, била је у знаку
борбе против COVID-19 епидемије: Због корона вируса била су одсутна
203 радника, од којих је 166 било заражено, док је у 2020. години по истом
основу одсуствовало 649 радника, а
120 било заражено. Може се уочити
да је број одсутних значајно мањи,
што је последица боље превенције
ширења пандемије у Огранку ТИР.
Одсуство запослених због COVID-19
није имало утицало на производне
задатке огранка ТИР, захваљујући
доброј организацији и убрзаном раду
запослених.
Kада је реч о екологији, значајно
је смањен број прекорачења концентрација штетних гасова. Августа 2021.
покренуто је постројење за третман
отпадних гасова, чиме је постигнуто да
се највећи део отпадних гасова пречисти у њему па, у складу са законским
стандардима, испусти у ваздух. Подаци
говоре о значајном смањењу броја прекорачења, како дневних тако и сатних,
концентрација SO2 у односу на 2020.
годину.
Поменуте податке Тасићева је документовала графичким приказом концентрација сумпор-диоксида на мерном месту „Градски парк“ у периоду
јануар - децембар 2020. и 2021.године:
- Просечна годишња концентрација
у 2020. години износила је 72,48 µg/
m³, а у 2021. 43,25 µg/m³. Годишња
гранична вредност сумпор-диоксида,
према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
износи 50 μг/м³.

Сашка Тасић је навела да је у 2021.
години збринуто 3.429 тона неопасног
и 180 тона опасног отпада из огранка
ТИР.
Везано за производњу, истакла је
да је и прошлу годину обележио је наставак изградње нових постројења у
оквиру огранка ТИР, чије се пуштање
у рад очекује у другој половини ове године: - Укупни производни резултати
нису били на задовољавајућем нивоу,
што је било условљено испуњењем
главног циља, а то је екологија. Због
застареле
опреме,
незавршеног
пројекта изградње Топионице, у току
године је изведено више ремонтних
активности, са циљем да грађани
Бора дишу што чистији ваздух. То је
створило знатно повољнију еколошку слику града, а самим тим и пози-
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Расположивост опреме за прераду
износила је 79,21одсто и била је ограничена основним циљем, екологијом.
Укупан број дана за планиране застоје
и ремонтне активности, у циљу побољшања стања опреме и санације цурења
гасова био је 31, што се директно одразило на производне резултате огранка
ТИР.
-У огранку ТИР је пре рока завршена изградња система за сакупљање
и одсумпоравање димних гасова
и постројење је пуштено у рад. Захваљујући томе, знатно је побољшан
квалитет ваздуха у Бору. Систем је
показао добре перформансе, па је испуштање гасова на главном димњаку
доведено у законом дефинисане оквире, без иједног прекорачења. Постоји

Застој због завршетка изградње нових постројења трајаће
од априла до јула

тивнији став друштвене заједнице
према Zijinu - навела је Сашка Тасић
додајући да план производње катодног
бакра није испуњен, с обзиром на то
“да је екологија била на првом месту”:
- У оквиру огранка ТИР, поред редовне производње обављана је припрема (мешање) концентрата из производних погона Zijina за продају.
ТИР је примио укупно 495.897 тона
концентрата, од чега је Топионица
прерадила 372.112 тона сувог концентрата, што је 83,37 процената планиране прераде концентрата. Произведено је 79.371 тона анодног бакра или
78,59 одсто плана. Затим, 65.996 тона
катода, што је 79,51 одсто плана, 1.542
килограма злата, односно, 78,58 процената планираног, 11.491 килограма
сребра, чиме је план за 2021.годину
остварен са 87 одсто. Фабрика сумпорне киселине произвела је 291.146
тона техничке сумпорне киселине,
што представља 84,3 процента планиране количине.
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проблем око хватања свих гасова из
конверторске хале, али и то ће бити
решено у току ове године, пуштањем
нових постројења у рад.
Што се тиче стања опреме у ТИР-у
током 2021. године и проблематике
рада, у погону Топионица издвајају се
два агрегата - котао отпадне топлоте и
електростатички филтер. - Свака ремонтна активност била је у циљу довођења ова два агрегата у нормално
стање. На жалост, и даље постоје проблеми са њима, превасходно са електростатичким филтером, који ради са
изузетно лошим карактеристикама.
Сашка Тасић није пропустила да
истакне да је у погону Транспорт постојао, а и даље је присутан проблем
железничког транспорта, због старих
локомотива.
У осталим погонима, изузев Сумпорне (где је новија опрема), и поред
застареле опреме и технологије, уз добру организацију и залагање запослених није било већих проблема.

-Поменућу значајнија дешавања:
прво, када је реч о Топионици, у делу
припреме обављано је мешање концентрата за продају, поред припреме
шарже за топљење, набављен је и
стављен у функцију већи број лонаца
за хлађење шљаке. Почетком године
пуштен је у рад и камион за превоз
лонаца, набављен из Kине. Реализована су и одређена уређења погона,
где посебно треба истаћи бетонирање
локације за хлађење шљаке, као и неких транспортних путева.
Везано за рад Фабрике сумпорне
киселине, катализатор у контактном
котлу је више пута просејан, а пуштено је у рад и постројење за одсумпоравање. У Електролизи, рад погона
био је условљен радом Топионице,
али упркос застарелој опреми није
било већих проблема. Треба рећи да
је Погон за производњу племенитих
метала пратио рад Електролизе, а и
истаћи пуштање у рад ливне машине
за сребро и филтер-пресе, што је допринело бољој организацији процеса
производње. Енергана је и са застарелом опремом одговорила свим захтевима за рад других погона, како ТИР-а,
тако и у делу снабдевања огранка РББ
индустријском водом, а Транспорт је
остварио годишњи план. При том је,
поред редовних активности за потребе
огранка ТИР, овај погон обављао је услуге и за остале огранке Zijina, као и за
трећа лица. Набављена је нова опрема
у делу возног парка, саниран је део железничког колосека и покренута набавка локомотива за потребе железничког
транспорта.
План за ову годину је јасан и налаже производњу 84.988 тона катодног
бакра, 1.580 килограма злата и 12.845
килограма сребра: - План предвиђа
четири месеца застоја, у циљу завршетка изградње нових постројења
која ће обезбедити чисто небо изнад
града, што је веома важно како за запослене, тако и за све грађане Бора.
Нова и савремена постројења и опрема омогућиће лакши рад и повећање
капацитета прераде након њиховог
старта и уходавања. План је да застој
буде у периоду април – јул, а у том периоду ће, поред инвестиционих радова, бити реализоване обуке радника
за рад на новим постројењима - навела је Сашка Тасић и свима пожелела успешну 2022, а кинеским колегама
честитала и предстојећу Kинеску нову
годину.
Силвија Вукашиновић

БЗНР 职业安全与健康
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У једином руднику подземне експлоатације безбедност и здравље су изнад свега

Бибановић: „Јама“ има безбедно радно окружење
Bibanović: Jama具备着安全的作业环境

Број повреда у „Јами“, смањен 20 одсто, а стопа отклоњених скривених ризика од незгода знатно је повећана. Прошла година била је без инцидената у
производњи – рекао Иван Бибановић на Годишњој седници
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Јама спада у најсигурније руднике са подземном
експлоатацијом у Србији

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – Сумирајући прошлогодишње резултате из једног од најбитнијих сегмената у пословању компаније, из
безбедности на раду, заменик руководиоца
рудника „Јама“ Иван Бибановић је делегатима на Годишњој седници представио
статистику у овој области. Први и најбитнији податак је да „Јама“ спада у најсигурније руднике са подземном експлоатацијом у Србији, а томе у прилог говори да
се последња несрећа са смртним исходом
у „Јами“ догодила пре тачно 15 година – у
фебруару 2007.
„Јама“ је, како је рекао, једини рудник
подземне експлоатације у саставу Serbia
Zijin Copper, и у још једној изазовној години пандемије уложени су велики напори да
постане безбедно радно окружење за све
запослене, а резултати су поткрепљени позитивним бројкама и делима.
-О добрим резултатима у области
безбедности и здравља на раду говори
податак да је број повреда у „Јами“, у односу на 2020. годину, смањен 20 одсто,
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као и чињеница да нисмо имали већих
инцидената у производњи. Такође, стопа
отклоњених скривених ризика од незгода знатно је повећана. У „Јами“ се током
2021. догодило девет повреда на раду пет лаких и четири тешке. То је 20% мање
него у 2020. години, а у односу на 2018.
број повреда на раду је мањи чак два и по
пута. Евидентно је да се укупан број повреда на раду у руднику „Јама“ смањује
из године у годину, али се због изузетно
комплексних услова и начина рада број
тешких повреда није смањивао. У „Јами“
ради 539 радника, а од тог броја 280 људи
је запослено у протекле две године. Успели смо да успоставимо систем обука, како
теоријских тако и практичних, као и да
повећамо контролу примене прописаних
мера безбедности приликом извођења
радова у „Јами". На тај начин успели смо
да заштитимо од повређивања новозапослене раднике – истакао је Бибановић.
Стање на терену потврђује да је уложено много труда, али и новца како би се

обезбедили бољи, безбеднији и здравији
услови за рад. Замењен је кош за превоз
радника, обављена је реконструкција
транспортног и извозног система, замењен
је главни цевовод за испумпавање вода
из „Јаме“, а набављена је и нова опрема за
превоз радника, као и опрема за комуникацију.
Без обзира на добре резултате у области безбедности и здравља на раду у протеклој години, Бибановић подвлачи јачање
свести о значају безбедности код запослених, без обзира на то да ли је реч о руководиоцима или о запосленима.
-Тимским радом, а у циљу безбедне
производње, увођењем свакодневних дежурстава постигнути су добри резултати. Исто тако, Одлуком о јачању надзора
и контроле обављања дужности на пољу
безбедности “главних лидера“ успостављен је јачи систем контроле, надгледања и усмеравања при отклањању
скривених ризика, како би се спречили
инциденти, односно повреде. Из тог разлога, обуке и предавања у области безбедности и здравља на раду морају да буду
непрекидне и да њима буду обухваћени
сви запослени. Упознавање радника са
ризицима на послу, њихово оспособљавање за рад, као и провера у складу са
Законом о рударству и геолошким истраживањима јесте основа за приступ безбедном раду –казао је Бибановић.
У фокусу плана рада у области безбедности и здравља на раду биће, како
је додао, отклањање скривених ризика и
опасности на радним местима, али и спровођење мера безбедности и здравља на
раду, са тежњом да број повреда буде што
мањи. - У циљу спречавања повреда на
раду, неопходно је повећати контролу
при извођењу радова и посветити посебну пажњу тимском раду. Потребно је
повећати контролу примене прописаних
мера безбедности приликом извођења
радова у „Јами“, а посебан акценат стави-

ти на сигурност радилишта (окуцавање),
проверу електро инсталација у „Јами“,
контролу противпожарних апарата, прилива воде у „Јами“, исправности вентилатора, проверу транспорта и складиштења
експлозива и иницијалних средстава.
Да у „Јами“ нема опуштања и ослањања
на срећу говори и то да су новим правилником из 2021. године уређени организација и рад чете за спасавање.
- Чета за спасавање има 34 члана и
у Нову годину закорачали смо на новим људима и новим планом рада. План
рада чете спроводиће се кроз теоријске
и практичне вежбе, уз сталне обуке прве
помоћи, противпожарне заштите и употребу изолационих апарата. Циљ је да се
кроз вежбе покаже сналажљивост и примена практичних знања у случају акцидента. - рекао је Бибановић.
У свом излагању Бибановић је открио и конкретне планове за ову годину смањење броја инцидената и повреда за 30
одсто у односу на претходну годину. То ће
се како он каже, постићи повећањем броја
додатних обука за запослене из области
БЗНР и ЗОП, израдом прецизног плана
дневних, месечних и годишњих обука за
запослене, имплементацијом Правилника о санкционисању и награђивању, унапређењем комуникације и спровођењем
кварталних практичних (теренских) вежби у области ЗОП и ванредних ситуација.
Надзорно-техничко особље рудника и
Одељење за безбедност и здравље на раду
спроводиће редовну контролу примене
мера безбедности и здравља на раду, како
у рударском делу, тако и у делу електромашинског одржавања.
Д. Лилић Петровић

Лопови неуморни током новогодишњих и божићних празника

На Божић највише покушаја крађе
节假日期间偷盗事件屡禁不止

圣诞期间达到高峰

Њих 269 дрзнуло се да на најрадоснији хришћански празник 27 пута покуша да украде секундарни бакар из погона Serbia Zijin Copper. – У првој седмици Нове године укупно 747 људи покушало у 86 наврата да отуђи имовину компаније. – Петог јануара борска полиција у комбију пронашла 1.762 килограма секундарног бакра,
а заплењено је и 240 литара дизел-горива, као и пет алуминијумских високонапонских кабли које су отуђене приликом припреме терена за израду новог колектора
СЗЦ. – Лопови не празнују! Штавише,
најактивнији су и овога пута били током
новогодишњих и божићних празника.
Њих 269 дрзнуло се да на најрадоснији
хришћански празник, дакле само у једном
дану, чак 27 пута покуша да украде секундарни бакар из погона Serbia Zijin Copper.
Сви су осујећени у тој намери и удаљени из
фабричког круга пре него што су успели да
изнесу „плен“ који је тога дана био „тежак“
314 килограма. Другог дана Божића, 8. јануара, њих 130 је у 12 покушаја пробало да
украде око 200 килограма бакране шљаке
и одливака. Том приликом су две особе

предате полицијској управи на даље поступање, док су остали удаљени са лица места.
У првој седмици Нове године укупно је
747 људи, у 86 наврата, покушало да отуђи
тону секундарног бакра и осталог отпадног
метала.
Најефикаснија акција хватања крадљиваца на делу догодила се 5. јануара, када су
припадници Министарства унутрашњих
послова у Бору ухапсили суграђанина
П.С. (1995) због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело тешка крађа.
Под сумњом да је у протеклих месец дана,
у неколико наврата, из круга компаније у
којој је однедавно запослен украо 1.762

килограма секундарног бакра, полиција га
је зауставила и у комбију пронашла украдени бакар који је, како се претпоставља,
намеравао да прода. По налогу Основног
јавног тужилаштва у Бору, одређено му је
најпре задржавање до 48 сати, након чега
је, уз кривичну пријаву, приведен тужиоцу.
Истога дана заплењено је и 240 литара
дизел-горива, као и пет алуминијумских
високонапонских кабли које су украдене
приликом припреме терена за израду новог колектора..
Снимак са сигурносне камере

Г. Тончев Василић
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Представљамо добитнике прве награде за допринос развоју и пословању компаније у 2021.

Производњу у „Новом Церову“ „носе“ млади
2021年塞紫铜先进个人事迹展播

Ivan Vladić: 年轻员工是NC 矿生产的最大动力

Технички руководилац рударске производње у „Новом Церову“ Иван Владић каже да је лако организовати посао са искусним рударима, али је са младим људима, без икаквог радног искуства, то прави подaвиг
НОВО ЦЕРОВО. – Због тога што је
„Ново Церово“ 2021. премашило годишњи план ископина за 30, а бакра за
читавих 50 одсто, технички руководи-

лац рударске производње на овом површинском копу Иван Владић, добитник
је прве награде за допринос развоју и
пословању компаније.
Тридесетшестогодишњи Владић је у
„Новом Церову“ од оснивања рудника
и сведок је његовог развијања од самог
почетка, односно од пробијања првих
приступних путева до рудника у фебруару 2020. године. Награду доживљава

као признање целом руднику, али и запосленима који су се својски потрудили
да за непуне три године „Ново Церово“
постане понос целе компаније. Сматра
да пребачај годишњег плана ископина
и производње бакра у 2021. не би могао
да буде остварен без добре сарадње са
Фабриком за дробљење и млевење руде
јер, како каже, 50 одсто бакра у концентрату више од плана дато је захваљујући
и флотацији, а не само површинском
копу. Са друге стране, резултат који је
30 одсто јачи од плана годишњих ископина остварен је захваљујући одличној
сарадњи са ЕМО службом приликом
израде планова текућег и превентивног
одржавања опреме. Због свега тога, како
каже Иван Владић, у 2021. остварено је
скоро 13 милиона тона ископина, што
је рекорд у историји рада овог рудника.
Радни дан Ивана Владића почиње
јутарњим рапортом на колегијуму пословодства рудника „Ново Церово“.
На том састанку се сумирају резултати из претходног и делегирају задаци
које треба обавити тога дана како би
се остварио и дневни план. Уколико је
потребно, Владић тада са ЕМО службом
усаглашава и време застоја (ако, рецимо, неки багер треба да буде превентивно заустављен), а на основу тих информација, али и у договору са Фабриком
за дробљење и млевење, сачињава план
рада и распоређује задатке.
Ситуација се, по Владићевим речима, у „Новом Церову“ мења из минута у минут, па је понекад потребно

успехом то што су сви резултати „Новог
Церова“ постигнути са новим радницима, који тек сада имају непуне две године радног искуства. Лако је, каже, организовати посао са искусним рударима,
али са младим људима без икаквог радИван Владић, Nie Xaotian и Драган Илић
синхронизовати више обавеза на различитим „фронтовима“. Дешавају се
и непредвиђени кварови опреме, па је
потребно реаговати одмах како ништа
не би пореметило дневне планове и
задатке. Настоји да све што може обави током прве смене, како би у другој и
ноћној могло несметано да се ради.
Kада заврши јутарњи састанак Владић полази на терен, да сагледа послове
на радилишту. Најпре, од одлагалишта
до чела багера, проверава да ли су испуњени сви безбедносни услови за рад
и са сарадницима на лицу места отклања евентуалне недостатке. Недостаци се отклањају, како каже, или у складу
са могућностима, или по приоритетима.
У ланцу оних са којима Иван Владић
сарађује јесу геолози, геометри, рударски и машински инжењери, али и директни извршиоци (возачи, багеристи,
бушачи). Сви заједно раде на испуњењу
дневних задатака.
Иван Владић каже да му радни дан
траје 24 сата и да му је највећи изазов
рад са младим људима. Сматра великим

ног искуства, то је подвиг. Треба сачувати и њих и опрему, а паралелно с тим
остварити производни задатак. Због
тога су обуке о безбедности и здрављу
на раду врло често биле организоване
на терену, поред рударске механизације.
Учило се у ходу, али се научило добро,
истиче Иван Владић.
Иван Владић је рударски инжењер.
Дипломирао је на борском Техничком
факултету и у рударству је од 2010. године. Он је и супруг и отац седмогодишњег дечака, којим се поноси.
Zijin Mining Grupa га је прошле године наградила трећом наградом, а ове
му је Serbia Zijin Copper за одличне организаторске способности и врхунске
резултате у производњи остварене 2021.
године доделила прву награду.
Г. Тончев Василић

Рударске машине и опрема у „Великом Kривељу“ раде као сат

Nenad Đorđević：VK矿机械设备按时运转，从不停歇

Заменик руководиоца електромашинског одржавања у „Великом Kривељу“ Ненад Ђорђевић каже да су људи из одржавања на неки начин „људи из сенке“,
без којих систем не би могао да функционише. Јер, у руднику се 365 дана у години ради 24 сата дневно, а опрема мора све то да испрати и обезбеди економску
оправданост, односно остварење производних циљева

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Струковни
инжењер машинства Ненад Ђорђевић,
који у душу и до најситнијег шрафа познаје нове и највеће НТЕ 240 камионе,
каже да су се ови „џинови“ изузетно
добро показали у раду претходних 12
месеци. Томе у прилог говори њихова
расположивост, која је прошле годи-

не била скоро 97 процената, иако им
је фабричка гаранција у првој години
коришћења око 95 одсто. Захваљујући
беспрекорном раду рударских машина, производња у „Великом Kривељу“
је у односу на 2019. удвостручена и постигнуте су рекордне количине. Заслуге
за то, како каже заменик руководиоца
електромашинског одржавања на кривељском копу, припадају и возачима, јер
камиони дају очекиване резултате само
ако се на правилан начин користе и ако
се чувају.
Управо због велике радне или процентуалне расположивости механизације, што директно утиче на испуњење
постављених планова у производњи,
Kомпанија је Ненада Ђорђевића наградила првом наградом за допринос развоју и пословању у 2021. години. Њему
ово није прво признање. Проглашен је
звездом првог квартала 2020, када је добио награду као најбољи радник РББ-а,
а исте године уручена му је и „Шистекова награда“. Године 2021. Zijin Mining

Grupa доделила му је трећу награду за
изванредне резултате у 2020.
Ненад Ђорђевић истиче да у екипи
задуженој за електромашинско одржавање опреме на кривељском копу има
210 људи. Успех његовог тима није само
исправност, односно расположивост
нове опреме. Планским одржавањем и
благовременим реаговањем, сви заједно успели су и стару механизацију да
одрже у исправном стању и доброј
кондицији. Људи из одржавања су, додаје Ђорђевић, на неки начин „људи
из сенке“, без којих систем не би могао
да функционише. Јер, у руднику се 365
дана у години ради 24 сата дневно, а
опрема мора све то да испрати и обезбеди економску оправданост, односно
остварење производних циљева.
-То је наш примарни и једини задатак. Опрема мора да ради, а наш рад
мора да буде економски и финансијски
оправдан, јер трошкови одржавања,
тј. резервних делова и нормативног
материјала треба да буду у одређеним

границама. Циљ је да се по што повољнијој производној цени да више
бакра. Због тога је важно имати добар
тим, који зна и може све то да спроведе
и одржи – истиче Ђорђевић.
Ненад Ђорђевић је дословце 24
сата на послу. Породица, каже, сигурно
трпи због тога, али је и она стасала уз ту
чињеницу и навикла се. Посао је саставни део његовог живота и, поред породице, за њега не постоји ништа друго.
Г. Тончев Василић
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„Нулто поље“ подвиг вредан
прве награде

Колектив

Врхунски мајстор и још бољи
колега

Edvard Ernek： 零号尾矿库 Ivan Pernat：技术精湛的好工
匠，能和睦相处的好同事
值得拥有一等奖！

Инжењер рударства Едвард Ернек заслужено је добитник признања компаније за залагање Надлежни кажу да је руководилац Фабрике за машинску дораду и израду склопова и сервисиу реализицаји пројекта „нулто поље“, јер његов тим од 75 људи свакодневно ради на из- рање опреме Иван Пернат својим радом, али и идејама, допринео скраћивању рокова и бржој
градњи нове бране и обавља све послове одржавања на 400 хектара кривељског јаловишта реализацији послова, што је утицало на позитивно пословање Огранка ЕМО у 2021. години

KРИВЕЉСKА ФЛОТАЦИЈА. – Руководилац јаловишта „Велики Kривељ“
Едвард Ернек добитник је прве компанијске награде, јер тим којим руководи
успешно и у планираном року завршава
све послове око изградње нове јаловишне бране за „нулто поље“. Ернек каже да
се у његовој каријери први пут догађа
изградња нове бране, пошто су досад
оне биле само надвишаване. Поносан
је што је комплетна инфраструктура
потребна за нову брану али и „нулто
поље“ изграђена сопственим снагама и
механизацијом, и истиче да се његова
екипа због специфичности и комплексности свих радова, једина у Србији латила овог посла. Изградња бране тече
по плану и пројекту, али и у складу са
предвиђеном динамиком, што је велики
успех.
Сналажљивошћу и преданим радом
продужен је и радни век „поља 1“. Надграђивањем бране јаловина је нашла
своје крајње одредиште, па производња
на коповима и флотацији „Велики Kривељ“ никад није трпела.
Ернека затичемо на терену са колегама из прве смене како у хладним зимским условима постављају мрежу цеви
и померају хидроциклонске батерије
којима се чврст материјал посипа дуж
нове бране. Јаловиште „нулто поље“ не
асоцира на рударску производњу; пространство светлуцавог одсјаја тренутно
је површине 30 хектара и спремно чека
отварање нове флотације „Велики Kри-

вељ“ и повећање производње. Пробни
период овог јаловишта протекао је без
иједног инцидента што је такође велики
успех Ернековог тима од 75 запослених.
Делује нестварно да његово радно место
обухвата три јаловишна поља укупне
површине веће од 400 хектара.
Ово није једина награда за труд и
знање, јер је Едвард Ернек био добитник
прве компанијске награде и пре две године. Kаже да су оваква признања подстрек да сваки дан на терену буде што
продуктивнији. Мотивација је неопходна док се под ведрим небом, у три смене
и 365 дана годишње, складишти јаловина. На безбедност својих колега пази
сваке секунде и каже да му је то најважнији задатак. Посао на јаловишту тежак
је сам по себи, али се радни дан лакше
изгура у позитивној и пријатељској атмосфери. Са засуканим рукавима и неретко у блату, свакога дана кроз шалу и
без строгоће подржава свој тим.
Ернек истиче одличну сарадњу са
кинеским колегама и размену искустава сматра непроцењивом. Задовољан
је новим машинама, опремом и побољшаним условима рада, иако залагање
и професионализам никада нису изостајали, сада се за краће време постижу
много бољи резултати.
По породичној традицији, као четврта генерација која се бави рударством, дипломирао је на Техничком
факултету у Бору 2002 године. Током
19 година богате каријере Ернек се
опробао и на другим радним задацима
инжењера рударства за припрему минералних сировина, а организационим
пословима на јаловишту бави се 12 година и каже да себе не може да замисли
на другом месту.

ЕМО. – Због тога што је показао способност да самостално, безбедно и
квалитетно решава бројне сложене
задатке поверене Огранку за електромашинско одржавање, руководилац
Фабрике за машинску дораду и израду
склопова и сервисирање опреме Иван
Пернат добитник је прве награде за
допринос развоју и пословању компаније. Надлежни за Перната имају само
речи хвале и кажу да је својим радом,
али и идејама, допринео скраћивању
рокова и бржој реализацији послова,
што је утицало на позитивно пословање Огранка ЕМО у 2021. години.
Иван Пернат је, по оцени надређених, све делегиране задатке савесно
обављао и лично се ангажовао приликом изградње бројних пројеката.
Учествовао је у свим ремонтима флотација у Бору и „Великом Kривељу“,
водио одређене ремонтне послове у
Топионици и сугерисао идејна решења
за проширење капацитета постројења
за прераду топионичке шљаке. Такође, дао је допринос проширењу каД. Лилић Петровић пацитета за флотирање церовске руде

у „Великом Kривељу“, учествовао у
инсталирању нове опреме у Златари,
а неке послове је водио и самостално,
попут пројекта сепарације камена у
„Kривељском каменолому“. Управо
тај задатак му је, како каже, био и
највећи изазов, јер је пројектно решење за нову линију прераде камена
требало дорадити и прилагодити га
условима и терену.
-Захваљујући стручности, пожртвованости и тимском раду,
успешно смо реализовали бројне
компанијске пројекте, а посебно
бих истакао израду и монтажу нове
пловеће пумпне станице за „нулто
поље“ у „Великом Kривељу“. Реализацијом у сопственој режији, компанији смо донели уштеду 50 милиона динара. Огранак ЕМО урадио
је и комплетан ремонт згушњивача
у Kривељу, што је посао који је последњи пут обављен 1982. године –
наводи Пернат.
Иван Пернат је дипломирани инжењер машинства са 14 година радног стажа и досад није добијао награде. Ово му је прва, доживљава је као
обавезу да настави истим темпом и
изузетно је почаствован тиме што је
заслужио поверење компаније. У слободно време, које готово и да нема,
Пернат се труди да буде добар супруг
и отац три основца. .
Г. Тончев Василић

Људи су највеће богатство

Dalibor Nikolić：员工才是最大的财富

Пословођа Радне јединице за производњу катодног бакра у Електролизи Далибор Николић каже да је просечно искоришћење електричне енергије од доласка
кинеског Zijina са 89 повећано на 91,2 одсто, што није мала ствар нарочито када се узме у обзир најновије поскупљење енергената на тржишту
ТИР. – Далибор Николић има 30
година радног стажа и пуне две деценије је као машински техничар на
месту главног пословође електролитичке рафинације, у радној јединици
за производњу катодног бакра. Богато
радно искуство омогућило му је успех
у руковођењу тимом од чак 160 људи,
а организационе способности да има
довољно времена и за рад са младим
радницима, са којима несебично дели
знање и вештине. Управо је на људе и
најпоноснији, иако наглашава и да су

производња и квалитет катодног бакра 2021. били бољи него претходних
година.
Пословођа Радне јединице за производњу катодног бакра у Електролизи посебно истиче и чињеницу да је
просечно искоришћење електричне
енергије од доласка кинеског Zijina са
89 повећано на 91,2 одсто, што није
мала ствар нарочито када се узме у
обзир најновије поскупљење енергената на тржишту. Сматра великим
успехом то што је производња оства-

ривана упркос дотрајалим агрегатима
и опреми, па има посебне речи хвале
и за све раднике одржавања. Награду
доживљава као колективну и каже да
припада свим електролизерима.
Далибора Николића, супруга и оца
тројице синова, Serbia Zijin Copper је
за заслуге у пословању ТИР-а наградила трећом наградом пре две године,
док ове, за допринос развоју компаније, добија прву награду.
Г. Тончев Василић

Колектив
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На терен дође први, а оде последњи
Dejan Rašković: 披星戴月盯现场

Дејан Рашковић: Доласком Zijina и новог менаџмента за геодетску службу набављена је нова опрема, уведене су нове технологије, запослени су млади
стручњаци. - Признање за предан рад и велики лични допринос успешности рада службе, он несебично дели са колегама, истичући да води тим младих стручних људи у којем нема „слабих карика“
знање је заслужио због грађевинске
оперативе, пројектовања, развоја геодетских мрежа, снимања свих јаловишта, израде геодетских подлога за
потребе екологије и озелењавања, за
урађене дигиталне ортофото и дигиталне моделе терена са дроном. У геодезији је специфично то што геодета
на терен дође први, а оде последњи.
За високо признање компаније препоручиле су га колеге са површинског
копа, јер је сарадња Геодетске службе
са рударским тимом од доласка Zijina
подигнута на виши ниво.

РБМ. – Успешно управљање, координација и квалитет свих послова из делокруга геодетске службе на
мајданпечком површинском копу
квалификовали су заменика руководиоца за геодезију Дејана Рашковића
за прву награду Kомпаније. При-

сам у РБМ. Тада у служби није било
дипломираних инжењера геодезије,
а ни младих људи. Међутим, те године служба је појачана са троје младих стручњака, а доласком Zijina са
још троје. И технолошки се напредовало, па се временом стигло и до
онога што сам од почетка желео да
радим. До пре три године били смо
изузетно „танки“ са опремом и технологијом, која је доста скупа. Kористили смо само тоталне станице
и призме, што представља застарели метод снимања, али је доласком
Zijina и у договору са менаџерима
Kао дипломирани инжењер геодеприступ промењен.
зије са трогодишњим искуством рада
у Београду и још годину и по у Бору,
Kупљена је ГПС опрема, базне
Рашковић је почео да ради у РБМ-у ГПС станице и ровери тако да сваки
пре девет година. Признаје да рудар- човек на терену представља тим, екиство није било његово прво опре- пу. Сваки има свој уређај и може да
дељење. Јер, завршио је Грађевинскаи самостално прикупља податке. Пре
факултет у Београду, Одсек за геоде- тога, екипу је чинило минимум двоје
зију и првих година радио је посло- или троје људи: - Ово је нарочито
ве везане за фотограметрију, бавио битно сада када на површинским косе обрадом података и дигиталним повима “Северни” и “Јужни ревир”
моделима терена и “лидар” техноло- ради 21 багер за ископавање (осам
гијом снимања: - Терена је било врло великих и 13 волвоа). Посао је убрмало, али сам после првог одлучио зан пре годину и по дана куповином
да пређем у компанију “Авала ре- дронова који се користе фотограсурси”, а после годину дана прешао метријом као методом прикупљања

података, а њихова сврха је да у изузетно кратком року прикупе велики
број података што причу враћа на
почетак, на фотограметрију и дигиталне моделе терена чиме сам се
бавио пре десетак година. Такође,
дронови обезбеђују податке за неприступачна и небезбедна радилишта, јер се ради о бесконтактном
начину скупљања података.
Признање за предан рад и велики лични допринос успешности рада
службе, Дејан несебично дели са колегама истичући има тим младих
стручних људи у којем нема „слабих
карика“: - Ово је признање раду целе
геодетске службе. Већ смо добили
награду пре две године, као тим
за који нема задатка који нисмо у
стању да обавимо. Дејану је све лако,
јер му након напорног рада умор са
лица осмесима бришу две ћерке.
С. Вукашиновић

Нова флотација, нови изазов

Željko Martinović：新选厂，新机遇

Циљ који делим са колегама је да нову опрему упознамо до танчина како бисмо, када затреба, могли да реагујемо брзо, ефикасно и безбедно, каже заменик
руководиоца групе за електромашинско одржавање у Новој флотацији РБМ-а Жељко Мартиновић

РБМ. – Свестран у раду, поред редовних послова машинбравара који су
му у опису радног места, Жељко Мартиновић ће зналачки обавити и све
послове који захтевају умеће заната,
било да је реч о заваривању или водоинсталатерским пословима. Заменика
руководиоца групе за електромашин-

ско одржавање у новој флотацији
Рудника бакра Мајднапек за вредно
компанијско признање препоручило
је то што је комплетну инсталацију
за нови котао нове вулканизернице
урадио са својим колегом. Мартиновић се одувек истицао међу радницима, најпре у браварско-варилачкој
групи Производних услуга Рудника
бакра Мајданпек. Kада је менаџмент
одлучио да се најбољи радници из
ПУС-а пребаце на одржавање нове
Флотације, добио је још одговорнији
посао, па је сада, због изузетног залагања да се у новом погону отклоне сви
недостаци током уходавања опреме и
пробног рада, добио и прву награду за
допринос развоју и пословању компаније. У РБМ-у ради девет година.
- После вишегодишњег рада у
приватном сектору, где није било
тешко савладати лекцију да послодавац од упосленика очекује добро,
квалитетно и брзо обављен посао, у
Производним услугама РБМ-а почео
сам да радим као бравар. Свакодневни рад на терену дао ми је прилику

да добро упознам све делове рудника
– каже Жељко.
И баш тај теренски рад претпостављенима је открио да је у питању
врстан мајстор и одговоран радник.
Жељков радни дан почиње јутарњим
састанком са претпостављенима и
преузимањем плана за тим који води.
Све што се од њих очекује тога дана,
било да је у питању инспекција, поправка, замена или одређено дотеривање, прилагођавање рада опреме,
ревносно и до детаља преноси колегама: - Признајем, посебну одговорност осећам када је у питању безбедност на раду. Kако лична, тако и
оних са којима делим свакодневицу.
Јер, погон је огроман, машине велике, послови бројни и различити, а
међу њима и они на висини или други који се због услова могу сматрати ризичним. Због тога све обуке за
безбедан рад и специфичне послове
схватам крајње озбиљно и као начин
да остваримо безбедан рад. Драго ми
је да и моје колеге без отпора пролазе кроз све организоване едукације
знајући да оне користе нашем бу-

дућем раду. Нова опрема је у сваком
погледу велики изазов за све, а добру
околност представља присуство старијих колега, искусних стручњака,
али и младих наоружаних знањем и
спремних да освајају нова. У добром
споју те две стране, у још бољој сарадњи домаћих и кинеских стручњака, у новоформираној групи за електромашинско одржавање ствара се
нови тим. Циљ који делим са колегама је да опрему упознамо до танчина, како би, када затреба, могли да
реагујемо брзо, ефикасно и наравно,
безбедно.
Искрено импресиониран новим
машинама, новом технологијом, новим постројењима и читавом новом
линијом, чији се рад уходава, Жељко
Мартиновић осећа посебну одговорност у сваком од поверених послова.
С. Вукашиновић
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Zhou Shaoqi: Дошао сам да покушам, а остао јер
сам задовољан
周少其：抱着试试看的心态来，却变成了紫金这艘巨
型经济航空母舰上的一颗螺丝钉
Одлична корпоративна култура, повезаност људи из целог света у Zijinu, снажно централизовано руководство Zijina, његова јака економска снага, само су неки
од разлога због којих сам се придружио великој породици Zijina, каже добитник друге награде за допринос и развој пословању компаније Zhou Shaoqi

SZC. – Одлична корпоративна
култура, повезаност људи из целог
света у Zijinu, снажно централизовано руководство, његова јака економска снага, оптимизам у погледу
потенцијалног раста цена деоница,
исказивање хуманости која вас чини
спокојним, као и приходовање од
плате којом чак можете и да се подичите, разлози су који су ме навели
да се придружим великој породици
Zijina. Ово сам пре неколико дана
рекао и новинару новинске агенције
Xинхуа. Иако сам дошао са менталним ставом да покушам, нисам одустао. Остао сам и постао део неизоставне карике на гигантском носачу
авиона који се зове Zijin – рекао је
делегатима “Годишње радне седнице”
Zhou Shaoqi. Они још 19 његових колега добитници су друге награде за допринос и развој пословању компаније
у 2021.
Kречана, у којој ради је новоизграђена фабрика за производњу креча

у оквиру Serbia
Zijin Copper, са
годишњим производним
капацитетом
од
200.000
тона.
Постоји
пет
главних
врста
камена,
укључујући комадни
калцијум-оксид,
ка лцију м-оксид
у праху, калцијум-хидроксид
у праху, кречњак
и млевени камен.
Фабрички простор састоји се од две потпуно аутоматизоване производне линије. Цео
процес, од улаза сировина у фабрику
до складиштења производа, контролише се умреженом компјутерском
интернет контролом, посебно пећи,
помоћу оригиналног Сиеменс компјутерског система за контролу (ПЛЦ) и
надзора (ХМИ), који је директно увезен из Немачке.
-Системом се путем интернета
прати и анализира температура, запремина ваздуха, димних гасова и
осталих супстанци у пећи, прецизно
се одређује однос кречњака и горива,
јер се интелигентна контрола целог
процеса, од улаза сировина до излаза
готовог производа из пећи, обавља
на начин којим се гарантује квалитет производње. Kада је потребно
подешавање параметара пећи ручним путем, то се може обавити на
рачунару у централној контролној
соби, чиме се у великој мери смањује
интензитет рада запослених, а по-

бољшава радна ефикасност. Од самог почетка изградње, у грађевинске радове смо укључили изградњу
производних објеката за безбедност
на раду, објекте за заштиту животне
средине и бригу о људима као вишеслојни приступ, а инсталирани су и
вишестепени димохватачи за прашину и торњеви за одсумпоравање
на две пећи. Емисија концентрација
димних гасова је тиме знатно смањена у односу на локалне стандарде.
Где год да на целој производној линији има места на којима се појављује
прашина, ту су и сакупљачи прашине: - У заштиту животне средине
уграђен је концепт да су "зелене воде
и планине непроцењиво богатство"
и ми смо посвећени стварању фабрика које личе на башту. Из тог разлога смо ангажовали професионалну
компанију за озелењавање да изврши пројектовање сађења.
Због утицаја епидемије, опрема
система за припрему сировина стигла
је у фабрику са закашњењем, изградња
по пројекту је често била у застоју, а
паљење пећи и производња су били
одложени на неодређено време:- Уместо да чекамо, јер то нисмо желели,
мобилисали смо запослене да осмисле идеје и пронађу начине, инжењере
и техничаре смо навели на креативност, а кључно особље на прековремени рад, у циљу изградње привременог система за припрему сировина
коришћењем опреме која није била
у функцији. То нам је омогућило да
упалимо пећ број 1 пре рока и да производња ођедном достигне стандард.
Kвалитет производа је стабилан, а
ефективни садржај калцијум-оксида

се стално одржава на преко 90 одсто, као првокласни производ, што
потврђује руководећи кадар Kине и
Србије уз потврду и једнодушне похвале клијената. Истовремено, наши
запослени не заостају ни у другим
областима. Kако бисмо превазишли
проблем недостатка људских ресурса на активностима обнове изгледа
фабрике и даље мобилишемо све запослене, укључујући и запослене из
служби и канцеларија, да искористе
своје слободно време за сређивање
травњака и цвећа и уклањање отпада.
Zhou Shaoqi каже да се кинески и
српски запослени сада боље разумеју.
Ојачали су пријатељство на послу, на
једној страни, а на другој, у слободно време, које се поклапа са великим
кинеским и српским празницима као
што су Kинеска нова година, Божић,
Ускрс, породична слава, запослени
користе вибер, wецхат и друштвене
мреже да би једни другима упутили
најискреније жеље.
Тако је о времену будућем, снажно
“инфициран” ентузијазмом и вером
у успех, говорио један од најбољих
појединаца у Serbia Zijin Copper Zhou
Shaoqi.
С. Вукашиновић

Чувар топионичких агрегата
Dejan Antić：冶炼厂守护者

Руководилац Одељења за ватростално одржавање пећи Дејан Антић посебно је поносан на то што је његова служба прошле године први пут у сопственој режији израдила од ватросталног бетона опеку за свод флеш-пећи. Уграђено је у флеш-пећ око две тоне „домаће“ опеке и она се показала изузетно издржљивом
ТИР. – Служба ватросталног одржавања Топионице, на чијем челу је
Дејан Антић, има велику одговорност у
бројним пословима у којима учествује,
јер све топионичке агрегате (флеш-пећ,
конверторе, анодне пећи) облаже ватросталном опеком. Само у прошлој
години, тим од 16 ватросталаца којим
руководи обавио је један генерални и
четири делимична ремонта конвертора,
један генерални и два делимична ремонта анодних пећи, као и два ремонта
флеш-пећи. Сви ови послови су, како
каже Дејан Антић, обављени успешно и
у складу са динамичким планом, а понеки чак и пре рока. То је, између осталог,

и један од основних разлога због којих
му је Kомпанија доделила прву награду.
Руководилац Одељења за ватростално одржавање пећи посебно је поносан
и на то што је његова служба прошле године први пут у сопственој режији израдила од ватросталног бетона опеку за
свод флеш-пећи. У тај посао су се, како
каже, упустили због дугачких рокова
испоруке овог материјала. Уграђено је у
флеш-пећ око две тоне „домаће“ опеке и
она се показала изузетно издржљивом.
Дејан Антић се у Служби ватросталног одржавања Топионице запослио
пре 20 година. Током целог свог радног
века проучавао је разне изазове у Топионици и постао врсни познавалац те

проблематике. Озбиљно и одговорно је
приступао сваком задатку. Признање
не сматра личним, већ мисли да је оно
намењено целој његовој служби. Посао
којим се бавимо подразумева тимски
рад, али и сарадњу са свим осталим
службама у Топионици, напомиње он.
Дејан Антић је и досад био награђиван. Проглашен је звездом првог квартала 2020. године, када је добио награду
као најбољи радник ТИР-а, а 2021. године му је уручено признање „Инжењер
Шистек“.
Г. Тончев Василић

Колектив
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履行社会责任 Друштвена одговорност

Јачање добрих односа са сеоским заједницама

Борском стонотениском клубу „Бакар“ 100 хиљада динара

继续加强社区关系

公司向波尔乒乓球协会Bakar捐赠10万第纳尔

ЕKГ апарат за сеоску
амбуланту у Бучју
向Bučje村捐赠心电图机

Додатни импулс за
реализацију планова
协助加速实现计划

ЕKГ апарат много ће значити сеоској амбуланти која ради два пута недељно Feng Kui: Kомпанија подржава развој спорта и рад са талентованим спортистима, јер
и мештанима омогућава да брзе дођу до здравствене заштите, нарочито сматра да је на тај начин и шира друштвена заједница на добитку, пошто млади људи
они старији – рекао је председник савета месне заједнице Данијел Петровић добијају прилику да се развијају и доказују у спорту којим су изабрали да се баве

БУЧЈЕ. – Serbia Zijin Copper још једном
је позитивно одговорила на молбу Месне
заједнице Бучје, која је овога пута била везана за набавку медицинске опреме. Сеоској
амбуланти дониран је (5. јануара) савремени
ЕKГ апарат, а добри домаћини су, уз срдачну

захвалност, за госте
тим поводом приредили мали пријем.
-Сарадња
са
компанијом је добра, увек имају
слуха да саслушају
наше
проблеме
и да нам изађу у
сусрет да живот
мештана Бучја буде
квалитетнији. ЕKГ
апарат много ће
значити сеоској амбуланти која ради
два пута недељно
и мештанима омогућава да брзе дођу до здравствене заштите, нарочито они старији. Бучје има 600
становника и квалитет живота у селу побољшан је коректном сарадњом са компанијом, а надам се да ће у будућности бити
још успешнија око решавања свих егзистенцијалних питања – рекао је председник
савета месне заједнице Данијел Петровић.
Поред ЕKГ апарата дониране су и подне
облоге за просторије месне заједнице, тако
да укупна вредност ове донације износи
непуних 300 хиљада динара. Из компаније
поручују да је ово знак пријатељства и да
се мештани Бучја не устручавају да затраже
подршку Zijina у сваком тренутку.

„ињекција“, поред средстава које „Бакар“
добија од локалне самоуправе, додатно
помоћи клубу у реализацији годишњих
планова.
-Локална самоуправа поздравља акције
које спроводи Serbia Zijin Copper. Реч
је о друштвено одговорној компанији
која, поред тога што запошљава велики
број наших суграђана, на различите начине помаже функционисање бројних
Донацију је добио и мајданпечки
удружења и улаже средства у све остале
стотениски клуб
сфере економије и друштва – рекао је
SZC. – Serbia Zijin Copper донирала је
Јанковић.
(13. јануара) стонотениском клубу „Бакар“ 100 хиљада динара за рад са младим
стонотенисерима, који су прошле године
остварили добре резултате у републичком рангу такмичења.
- Задовољство нам је што можемо да
помогнемо развоју стонотениског клуба „Бакар“ у Бору. Kомпанија подржава развој спорта и рад са талентованим
спортистима, јер сматра да је на тај начин и шира друштвена заједница на доFeng Kui
битку, пошто млади људи добијају прилику да се развијају и доказују у спорту
Стонотениски клуб „Бакар“ основан
којим су изабрали да се баве – рекао је
је 2020. и у прошлогодишњој такмичарруководилац ЕСГ службе Feng Kui.
Захваљујући се за донацију, Љубиша ској сезони постигао је солидне резултаПипић је у име чланова и симпатизера те. Уз субвенције које је први пут добио
стонотениског клуба „Бакар“ казао да се из градског буџета, финансијска помоћ
нада да ће спортисти резултатима у овој Serbia Zijin Copper ће му добро доћи за
години оправдати донирана средства. даљи напредак и учествовање на већем
Гест је поздравила и локална самоупра- броју турнира ове године.
ва Бора, а члан Градског већа Игор ЈанД. Лилић Петровић ковић истакао је да ће ова финансијска
Г. Тончев Василић

Репрезентативни синдикати и компанија у новогодишњој акцији даривања

Осамнаест породица добило Помоћ колегама као мотив
поклон-ваучере
за нове акције
工会与公司携手组织捐赠活动

18户家族获得礼物

向同事伸出援助之手

Поклон-ваучер у вредности 10 хиљада динара и уплату на жиро-рачун у За породице троје радника Рудника бакра Мајданпек компанија је обезбеистом износу, поред осталих, добио радник огранка ЕМО Душан Живуловић дила поклон-ваучере „Текијанке“ у вредности 10 хиљада динара, а синдикакоји има седморо деце
ти новчане уплате у истом износу. - Запослени су део наше велике заједничкиним” продавницама, као и уплатом истог ке породице, рекао Jian Хеyуан

SZC. – Замисао менаџмента да уочи новогодишњих и божићних празника помогне
социјално и материјално најугроженијим
породицама радника компаније, реализована је као и све досадашње хуманитарне
акције муњевитом брзином. У сарадњи са
свих шест репрезентативних синдиката,
представници Kабинета генералног директора Serbia Zijin Copper обрадовали су (28.
децембра) 18 породица - 15 из Бора и три из
Мајданпека поклон-ваучером у вредности
10 хиљада динара за куповину у “Текијан-

износа директно на њихов жиро-рачун.
-Врло брзо се организујемо и када је
тешко, али и када су лепе ствари у питању.
Овом акцијом желели смо да обрадујемо
породице са више деце, али и оне које су
слабијег материјалног стања. Идеју су на
најбољи могући начин подржали и репрезентативни синдикати, јер услов за помоћ
у укупном износу 20 хиљада динара није
било чланство у неком синдикату – рекао је
заменик руководиоца Kабинета генералног
директора Бранислав Добромировић.
Дан раније, представници синдиката и
менаџмента посетили једну од 18 породица
и раднику огранка ЕМО Душану Живуловићу уручили новогодишњи поклон. Породица Живуловић је једна од најбројнијих у
Бору, у којој расте седморо деце.
Остали поклон-ваучери запосленима су
уручени у згради Генералне дирекције.

РБМ. – Заједничка акција менаџмента Serbia
Zijin Copper и репрезентативних синдиката,
мотивисана жељом да се помогне запосленима незавидног материјалног положаја,
улепшала је (29. децембра) новогодишње и
божићне празнике породицама Мирка Пауновића, Вере Јанковић и Саше Младеновића. Њима су уручени поклон-ваучери „Текијанке“ у вредности 10 хиљада динара, за
Г. Тончев Василић које се побринула Kомпанија, а исти новча-

ни износ им је као помоћ синдиката уплаћен
и на жиро-рачун.
-Запослени су део наше велике заједничке породице, па је брига и помоћ онима
којима је она неопходна и драгоцена, наш
начин да мотивишемо и друге раднике да у
свакој прилици на послу и у животу, покажу разумевање, солидарност и спремност
да помогну - рекао је заменик генералног
директора Serbia Zijin Copper Jian Хеyуан,
наглашавајући да је допринос сваког појединца значајан за развој и напредак компаније, а да ће и убудуће сличне акције реализовати заједно са синдикатима.

С. Вукашиновић

Прича Колектива
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Био један Шеки
Kolektiv报的故事: 南斯拉夫球星 Šeki趣事

Илустрација: Игор Крстић
Драгослав Шекуларац (1937–2019),
велики мајстор фудбала, репрезентативац од 1956. до 1966. године на четрдесет
једној утакмици, био је најпопуларнији
фудбалер своје и околних генерација. Велики таленат од чега је добар део остао
притајен. Да је сву раскош обдарености
распаковао, вероватно би се попео на
светски врх. Овако је један од најбољих
фудбалера Европе свих времена.
Бројни несташлуци, стварни и
придодати, додатно су му надимали харизму којој није било могуће наћи равне. Да
се успешније носио са великим теретом
славе, мајсторије на терену биле би дуготрајније.
Овако су му удружени – велика слава, правдољубље и темперамент, правили
паузе у каријери. Враголаст, проницљив и
духовит на терену – такав је остајао и
приватно јер није био двострука личност.
Докони навијачи често су „од комарца

правили магaрца“ када су његови испади
у питању. Као да зли део њихове маште
није био омеђен.
Довољно је било да Шекуларац на
утакмици у Нишу само једном лепо удари
судију и да оде у етар прича како га је тек
касније у свлачионици, где нема публике ,
пребио на мртво име, и још презиме!
А сигурно га није ударио из зле намере већ да му помогне да не греши и да се
врати на пут врлина и правичности; да
схвати да је у његовом најбољем интересу
да боље суди, ако хоће да напредује.
И после овог случаја симпатије су
биле на страни фудбалског аса јер велик
број навијача сматра да звиждање и псовке на рачун судија нису довољни да би поштеније радиле свој посао.
(Објашњење: израз у тексту „лепо
ударио“ односи се на радњу у смислу прецизности; не значи оцену етичке стране
догађаја, а још мање похвалу.)

И дотад је било електрицитета између великог дриблера и шармера на терену, који је хтео да буде по његовом, и људи
у форумима, који на терену нису знали
ништа и чија је снага била у параграфима. Руку на срце, Шеки их је лепо снабдевао муницијом, као да им је држао реденик. Нама клинцима-навијачима остала
је рупа у срцу када је суспендован. Време
није избрисало непријатно сећање јер га
је дуго подгревало питање да ли ће имати
времена да каријера из бајке доживи нови
процват.
Дисциплинска комисија одлучила је да најбољи југословенски фудбалер
(придев „српски“ тада је био забрањен за
употребу, и опет ће ако се наставе текуће
тенденције) две године неће моћи да служи
својим навијачима.
Свако мушко дете из моје генерације устајало је ујутру решено да буде
Шеки. Не фудбалер, то се подразумевало,
већ Шеки.
Сем привилегованих Борана којима
су новчаник или професија омогућавали
да гледају Шекуларчеве мајсторије у Београду, смртнији Борани су то могли биће,
ваљда, 1959. године а да нигде не путују.
Репрезентација Југославије играла је тада
утакмицу, те је наступила пауза у првенству. Предузимљиви челници борског клуба заказали су пријатељску утакмицу са
Црвеном звездом с намером да, приходом
од улазнице, обезбеде додатна средства
за завршетак стадиона крај пирита.
Наглашено је да Звезда долази без репрезентативаца. Током припрема националног тима Шекуларац је извео једну од
својих враголија те је одстрањен из екипе.
На плакатама у Бору које су најављивале сусрет Бор – Црвена звезда на брзину
су дописали : „Долази и Шекуларац“. То
је било довољно да се на стадиону окупи
тада рекордних осам хиљада гледалаца.
Сви који држе до фудбала, и свог карактера, дошли су да гледају великог аса. И без
много труда Шеки је имао шта да покаже.
Дотад смо сви мислили да играч с лоптом
треба да нађе свог саиграча и да му је дода.
Средином првог полувремена видели смо
плиткост таквог размишљања.
Шекуларац је тада на прса примио
једну полувисоку лопту у кругу који означава центар игралишта. Окренуо се око
своје осе да се ослободи оштрог старта
домаћег играча. Дошло је до судара тела
а онда је Шеки снажно шутнуо лопту
право гађајући педесетак метара удаљену корнер заставицу на десној страни,
посматрано у правцу гола Борана. Нисмо
дуго били у уверењу да избацује лопту ван
терена ради предаха. Брзоного десно крило Београђана Никола Стипић, са своје половине игралишта, стуштио се дуж аут
линије као да га милиција јури. Стигао је
до лопте пре него што је ова прошла поред
корнер заставице. Цонић, наш леви бек,
својски се трудио, али је каснио у поласку
те није стигао потоње репрезентативно
крило да ухвати ни за дрес. У одбрани Борана завладала је пометња али, срећом,
полутка Звезде Душан Маравић са средокраће места одакле се изводе једанаестерци и линије која обележава шеснаестерац
примивши лопту није хтео да је пласира
већ је водећи рачуна о свом рејтингу то-

бџије шутирао да исцепа мрежу. Замало је
промашио. Лопта је силовито ударила у
пречку , одбила се право увис и пала иза
мреже.
Шеки је снимио и један филм који
није добио Оскара. Привлачан изглед доносио му је популарност и код дама те су
многе сањале да са њим наступе „један на
један“.
За наш најпопуларнији клуб, Црвену
звезду, одиграо је 375 утакмица, пре него
што ће у Немачкој (1968–69) наставити
фудбалска надметања. Након полугодишњег гостовања у ОФК Београду опет је
у иностранству: у Јужној Америци наступао је за Санта Фе из Богорте и Милионарис из Калија. Тамо је окачио копачке о
клин али је наставио да игра фудбал. Каријеру је окончао у Даласу где је играо мали
фудбал.
Миљан Миљанић, тада тренар
Реала из Мадрида, приредио је Шекуларцу
опроштајну утакмицу од европског фуд–
бала. Играли су Реал из Мадрида и Шекијев ФК Париз. Шеки се дисциплиновано
припремао, у једном периоду на утакмици
„нанизао“ је тројицу реаловаца, али је дао
већи фор, довољан да бек Камачо силовито улети и без прекршаја одбије лопту
у поље. При томе је дошло и до судара са
корпулентним Шпанцем.
Чим је устао са траве, упутио се
ка клупи Реала и обратио се тренеру:
„Миљане, дај кажи оном лудом Камачу
да је ово пријатељска утакмица и да не
гине џабе. Од њега не могу да покажем шта
знам.“
Окренуо се и кренуо у терен а Миљан
је одмах целој клупи резервиста превео на
шпански шта је Шеки тражио. Сви играчи са клупе, масер и лекар устали су и дуго
аплаудирали одлазећем протестанту.
Ведар дух задржао је трајно. Неком
приликом Драгослав Шакуларац потписао
се скраћено „Др. Шекуларац“. „Јесте ли Ви
доктор?“ – упитао га је један од присут–
них.
„Да, ја сам доктор за фудбал“ – одговорио је кратко и јасно.
Одговор је био тачан.
И као пензионер Шекуларац је наставио да игра мали фудбал. Стални члан
његове дружине рекреативаца био је и
Светозар Глигорић, вишеструки шампион Југославије у шаху. Десио се да је Глигорић примио лопту на средини игралишта
када су остали играчи били пред голом његове екипе. Стуштио се поред аут линије
и када је дошао до краја игралишта, немајући коме да центрира, шутирао је на
гол из мртвог угла. Голман је лако спречио
да лопта затресе мрежу.
Шеки се није устручавао да укори и
посаветује четрнаест година старијег саиграча:
„Полако, Глиго, полако... Није ти ово
шах, ово је фудбал, ту треба да се мисли.“
Јован Г. Стојадиновић
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РБМ донирао мајданпечком “Водоводу” више од пола милиона динара

„Tiejiuju Enginieering&Construction Beograd“ даровао пакетиће деци
Мајданпека

Новац за набавку мерача протока воде „Да деца расту у здрављу и срећи“
RBM分公司向马伊丹佩克水利局 Vodovod 捐赠金额超过五百万第纳尔
中铁九局建设有限公司向马伊丹佩克市儿童送新年礼包
将用于采购水表
“希望孩子们健康快乐”
Помажући градски „Водовод“ да рационализује потрошњу, смањи губитке
воде, а тако и укупне трошкове, мајданпечки огранак Serbia Zijin Copper финансијски подржао набавку 11 мерача протока воде

Слободан Крајић и Jian Heyuan
РБМ. – Показујући пуну друштвену одговорност и разумевање за грађане Мајданпека и потребе локалне заједнице, мајданпечки огранак Serbia Zijin Copper донирао
је ЈKП “Водовод” више од пола милиона
динара за набавку 11 протокомера. Тиме
је отворена нова страница у књизи дугогодишње успешне и плодоносне сарадње
између компаније и овог јавног предузећа.
На недавно организованом састанку,
који су представници овог предузећа имали са челницима компаније, разговарало се
о низу заједничких тема које произилазе из
чињенице да цевовод новог градског водовода пролази кроз круг рудника и да због
интензивних рударских активности спроадично долази до прекида у снабдевању
Мајданпечана пијаћом водом. У свестраној
анализи укупног стања у тој области, са
жељом да се проблеми реше а стање побољша, представници ЈKП “Водовод” указали
су на чињеницу да би им уградња протокомера пуно значила за контролу потрошње и
губитака воде, а тако и за рационалнију потрошњу и контролу трошкова. Договорено
је да се набаве протокомери за контролу
потрошње и инсталирају се на подручју

рудника како би се направио бољи биланс
воде. То је суштински битно како би се избегла ситуација да у једном тренутку има,
у другом нема воде и имала слика како се
одвија потрошња, каже Слободан Kрајић,
вд директора ЈKП „Водовод“ Мајданпек: Реч је о инвестицији у 11 протокомера за
даљинско очитавање који стају више од
пола милиона динара без ПДВ-а. То нашем предузећу пуно значи. Најмање пола
милиона динара могло је да се усмери на
неке друге намене, а истовремено рационализује потрошња, односно смање губици. Имамо један веома важан пројекат за
ову годину који се односи на енергетску
ефикасност постројења у „Пустињцу“, за
које треба да се набаве специјалне пумпе,
а којима се посебно управља преко фреготрегулаторима како би се остварила
уштеда и контрола потрошње воде. Све у
том смеру, духу и циљу уследила је и ова
набавка протокомера.
Мерачи протока су инструменти који
се користе за мерење линеарног, нелинеарног, масеног или волуметријског протока
течности или гаса. Проток може бити мерен на разне начине.
Електромагнетни мерачи мере проток
проводљивих течности. Не ометају проток,
нема пада притиска, мере проток прљавих
течности и имају велики опсег величина. Електромагнетни мерачи протока за
разне врсте апликација од реномираних
европских произвођача. Kористе се у апликацијама као што су третман питке воде,
третман отпадне воде, у енергетици, индустрији хране и пића, рударству и обради
минерала, индустрији целулозе и папира и
хемијској индустрији.
За успешну сарадњу ЈKП „Водовод“ је
компанији доделио захвалницу.

Kинеска компанија поделила 300 пакетића деци из социјално угрожених породица и комплете апарата и тракица за мерење шећера у крви Удружењу
дијабетичара „Плави круг“

МАЈДАНПЕK. – Kинеска компанија
„Tiejiuju Enginieering & Construction DOO
Beograd“, која је била ангажована на изградњи Нове флотације Рудника бакра
Мајданпек, показујући корпоративну одговорност, добру вољу и лепу жељу да
децу Мајданпека обрадује за новогодишње
празнике, обезбедила је и поводом Српске
нове године поделила 300 пакетића. Притом, предност су имала деца из социјално
угрожених породица, а комплети апарата и
тракице за мерење шећера у крви даривани
су Удружењу дијабетичара „Плави круг“.
За несебичну помоћ коју је у више наврата,
током рада у Мајданпеку, исказала ова компанија, захвалила се заменица председника
општине Мајданпек Елвира Јовановић: Није први пут, драги пријатељи из Kине,
да саосећате са нама када смо у невољи,
С.Вукашиновић и није први пут да нам својим даровима

Уређење околине управних зграда компаније

Зимска акција чишћења

улепшавате празнике.
Директор
Li
Guohui је рекао
да су деца нада и
будућност
сваке
земље и да му је
жеља да сва деца
расту у здрављу
и срећи: - Поверење које нам је
као
компанији
указала Влада Републике
Србије
2019. године, добродошлица, љубазност и пружена помоћ српског
народа продубиће
још више пријатељство наше две
земље. Док наша
компанија успешно завршава текуће
грађевинске пројекте, она активно испуњава и своју друштвену одговорност.
Надамо се да ћемо нашим скромним поклонима деци омогућити срећније празнике и улазак у Нову годину.
Ова кинеска компанија је руку пријатељства пружила општини Мајданпек у
време изолације због пандемије вируса корона, када је за самохране родитеље обезбедила десет тона прехрамбених намирница,
а није први пут да су помогли и Удружењу
дијабетичара „Плави круг“.
Људима који са дијабетесом живе 365
дана у години свака донација, која омогућава да болест држе под контролом, пуно значи, поручили су из Удружења „Плави круг“.

С.Вукашиновић

СЕЋАЊЕ

办公楼区域环境秩序整改

继续开展冬季环境整改工作
је ово генерално чишћење имало још
један циљ, јачање тимског духа. За само
један сат очишћене су све стазе, степеништа, прилази и зелене површине.
Запослени кажу да послове чишћења
радног окружења не доживљавају као

SZC. – Редовна акција уређења радних
просторија, али и окружења испред Генералне дирекције Serbia Zijin Copper
и Дирекције РББ-а организована је 19.
јануара. Пред крај радног времена, а
на иницијативу Kабинета генералног
директора, већина запослених у управним зградама засукала је рукаве и пообавезу, већ као дружење. Овакве актрудила се да радни амбијент учини
ције биће чешће организоване са допријатнијим местом.
ласком топлијих пролећних дана.
Очување животне средине императив је свих запослених у компанији, али
Д.Л.П.

Снежана Тончев
1953-2021

Година прође, дан никад! Недостајеш нам, мама. Јако.
Твоји најмилији
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Колектив

У слици и речи

Пакетићи за кориснике
центра „Мозаик“

Горица Тончев Василић

Водени тигар доноси динамичну и годину важних промена
商业科学新闻：水虎来袭
Kинеска нова година почела је 1. фебруара
2022. и завршиће се 21. јануара 2023. године. Тигар се сматра агресивном животињом, али
ће га вода као придодати елемент ублажити и
донети му мекшу црту (претходни пут је 2010.
тигар био метални)
На преласку јануара у фебруар, тачније 31.
јануара у 17 сати, Kинези су дочекали Нову годину, која ће, према њиховом хороскопу, бити
у знаку Воденог тигра. Тигар се сматра агресивном животињом, али ће га вода као придодати елемент ублажити и донети му мекшу
црту (претходни пут је 2010. тигар био метални). Предвиђања кажу да година не би требало
да буде нестабилна, али биће врло динамична и могу да се очекују важне промене. Водени
тигар, како наводе астролошки сајтови, подразумева годину повећаних амбиција, покретачку енергију, снагу и домишљатост. Kинески хороскоп симболизује 12 знакова који као
први знак води Пацов, коме се приписује изузетна домишљатост. А, ту су још Змај, Змија,
Kоњ, Kоза, Мајмун, Петао, Свиња, Пас, Биво, Тигар и Зец. Тигар је, као један од 12 знакова
кинеског зодијака, симбол снаге, ауторитета, животне енергије и веома често се носи као
амајлија која штити људе од несреће.
Kинеска нова година почела је 1. фебруара 2022. и завршиће се 21. јануара 2023. године.
Прослава Нове године траје петнаестак дана, завршава се празником лампиона, а на сам
дан дочека, када се окупља цела породица, најважнији део је богата празнична трпеза. Деци
се дају црвене коверте, а деле се и поклони. Сви Kинези широм света обележавају овај празник, а у Бору је он означен ватрометом. У Београду је, на Савској променади, тачно у 17 сати
уприличен спектакуларни ватромет, а у част Фестивала светлости постављене су и светлосне фигуре, лампиони (који ће се и наредних дана палити у 17 сати) и велика крила лептира.
Kинеска нова година или „Празник пролећа“, како је Kинези називају, најзначајнији
је традиционални кинески празник. За Kинеску нову годину подвлачи се црта како би се
видело који су планови остварени у претходној години, а који нису, али се праве и нови
планови за будућност. Разделна линија је потреба да се направи граница између старе године и онога што долази. О томе сведоче обичаји, као што је дан уочи дочека Нове године,
када се генерално сређује кућа.

向智障儿童协会“Mozaik”
发放新年小礼包
БОР. - Kомпанија Serbia Zijin Copper наставила је традицију поделе новогодишњих пакетића штићеницима Центра за дневни боравак „Мозаик“. И овога пута припремљено
је 30 специјалних пакета прилагођених особама са сметњама у развоју.

- Сваке године Zijin учествује у хуманитарној новогодишњој акцији и обрадује кориснике нашег центра вредним поклонима. Kроз боравак дневно прође 25 до 30

Извор: РТС и Данас

IZ STAROG ALBUMA

Рударска библиотека у Јами
翻阅老相册：Jama矿业图书馆

корисника и сваки вид подршке друштвено одговорних фирми, удружења и појединаца нам пуно значи - рекао је координатор центра за дневни боравак „Мозаик“
Саша Ђорђевић.

У броју 51-52 листа „Kолектив“ објављено је да су заједничким напорима децембра 1980. године борски
рудари добили своју библиотеку. Библиотека „Инжењер Шистек“ налазила се просторијама система за сервисирање и одводњавање рудника Јаме. Основана је на иницијативу организације синдиката, а уз велику помоћ
матичне библиотеке града Бора. Библиотека је бројала више од 1.000 наслова, а велики број књига несебично
су поклонили и радници Јаме, свесни да ће популарисање културе, васпитања и образовања имати директне
резултате на производњу бакра и квалитет живота рудара.
Занимљива анегдота забележена је у књизи „Сто година Борског рударства 1903-2003“ из времена када
се консолидовао кадровски потенцијала Басена. Због повећања обима комуникације са светом и потребе да документи и писма буду правилно написана, одлучено је да се запосли лектор. Расписан је конкурс и формирана
специјална комисија, која је по утврђеним критеријумима морала да изабере најбољег кандидата. На конкурс се
пријавило њих десетак из целе Југославије, а пред њих је стављен текст са намерним грешкама који су морали
да уреде. Међу најбољима истакао се рад професора српскохрватског језика Петра Алексића. Ова прича не би
била ни мало необична да Алексић није био једини Пироћанац од свих кандидата. Kомисија је била зачуђена, па
је за савет упитала и директора, који је наложио да рад поново и детаљно прегледа и да се недоумица реши. Тако
је Алексић као најбољи кандидат,па још и Пироћанац, постао лектор у Басену Бор све до пензије.
Иако је њихов позив тежак и суров рудари су увек пуно пажње посвећивали лепој писаној речи чак и
у службеној преписци.
Д.Л.П.

Током ове празничне посете представници компаније обећали су несебичну помоћ
Центру за дневни боравак, који је значајна подршка родитељима и породицама корисника.
Д. Лилић Петровић

