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Част изузецимаЧаст изузецима
Најбољи појединци, радне јединице и групе/смене у 2021.

致敬奋斗者

Најбољи појединци у 2021. и добитници прве компанијске награде су: Иван Владић, Ненад Ђорђевић, Едвард Ернек, Иван Пернат, Далибор 
Николић, Дејан Антић, Дејан Рашковић и Жељко Мартиновић. 

По оцени менаџмента, десет најбољих радних јединица су: Служба за односе са друштвеном заједницом у саставу Kабинета генералног директора, 
Служба за радне односе, персоналну евиденцију и евалуацију и Служба за обрачун зарада при Сектору људских ресурса, Радионица за млевење и 
флотирање у кривељској флотацији, Радионица за електромашинско одржавање у „Новом Церову“, Радионица електромашинског одржавања извоз-
ног окна у „Јами“, Радионица за млевење и флотирање у новој мајданпечкој флотацији, Радионица за кречне пећи у „Заграђу“, Одељење анодних пећи 
у Топионици, Радионица електромашинског одржавања огранка ЕМО и Serbia Zijin Construction ДОО.

Због добрих производних, технолошких и економских резултата које је компанија забележила током 2021, на „Годишњој радној сед-
ници“ похваљени су сви они који су томе највише допринели, а најзаслужнији појединци, радне јединице и групе/смене награђени 
су компанијским признањима.

Најбољим појединцима прву награду уручио је генерални директор

Jiao Jianming у друштву представника најбољих радних  група смена

Qiu Weijun уручио је награде најбољим компанијским радним јединицама

Јовица Радисављевић је заставе части уручио најбољим радним групама

Видоје Адамовић доделио је признања најбољим компанијским радним јединицама
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Проглашено је најбољим и 12 радних група/смена, а оне су: Радна група за одржавање багера у „Великом Kривељу“, „Б“ смена рударске произ-

водње у „Великом Kривељу“, „Д“ смена Радионице секундарног и терцијарног дробљења у кривељској флотацији, „А“ смена Одељења за производњу у 
„Новом Церову“, „Д“ смена Радионице за рударство у „Јами“,  Група за одржавање пнеуматика у Радионици тешких возила на мајданпечком копу, „Б“ 
смена Радионице за производњу на мајданпечком копу, Група за вулканизерске послове у мајданпечкој Радионици за електромашинско одржавање, 
„Ц“ смена у Фабрици сумпорне киселине, „А“ смена у Фабрици за производњу племенитих метала, Група за машинску монтажу огранка ЕМО и I група 
извођачких радова у Serbia Zijin Construction.

Другу награду компаније заслужило је 20 узорних појединаца, а у 2021. су то били: Драган Арсенијевић, Младен Балашевић, Ратко Благојевић, 
Александар Гамбошевић, Иван Галбиновић, Предраг Голубовић, Драган Младеновић, Никола Миловановић, Саша Милев, Жељко Михајловић, 
Љубиша Стаменковић, Драган Танчић, Јелена Трајковић и Гордана Жикић.

Zijin Mining Grupa је за изузетне резултате у 2021. прву награду доделила руководиоцу Рудника бакра Бор Видоју Адамовићу, а најбољим мајсто-
ром у Serbia Zijin Copper прогласила је пословођу машинског одржавања у Топионици и Фабрици сумпорне киселине Дејана Несторовића. Другу 
корпорацијску награду добило је 11 запослених у Serbia Zijin Copper, а трећу њих 25. Матична компанија доделила је и шест награда за допринос борби 
против ширења епидемије вируса корона. 

У име награђених корпорацијским признањем, делегатима се на „Го-
дишњој седници“ обратио руководилац Борске флотације Ивица Младе-
новић. - Велика ми је част и задовољство што у име свих колега које 
је наградила матична компанија у Kини имам прилику да се захвалим 
Zijin Mining Grupi за признање, али и за указано поверење. Награде 
које смо данас добили су потврда да је рад свих нас препознат и вред-
нован. Међутим, ово признање је и нека врста обавезе, да у годинама 
које су пред нама оправдамо поверење и наставимо путем који Kорпо-
рацију, а самим тим и нашу Kомпанију води ка коренитим реформама, 
непрекидном развоју и великом скоку. 

Kорпорација је свој пут ка врху поверила и нама у Србији, и мислим 
да нико од нас, али баш нико, није изневерио то поверење. То, уоста-
лом, потврђују и резултати које смо данас могли да чујемо. То су резул-
тати свих нас и стварно можемо да будемо поносни.

Прошлу годину обележили су велики пројекти и рекордна произ-
водња, а пред нама је година изградње и великих изазова, али и година 
добрих прилика да свако у својој професији покаже и докаже колико 
може и зна. Верујем да ћемо и у њој дати свој максимум – казао је Мла-
деновић.

Г. Тончев Василић

Бранислав Томић са добитницима друге награде Небојша Виденовић у друштву добитника друге награде

Драган Угрчић и Jian Ximing уручили су корпорацијске медаље Видоју  
Адамовићу и Сашки Тасић (која је преузела награду уместо Дејана Несторовића)


