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Zijin је по преузимању РТБ-а Бор донео бројне изазове у производњи. Много је инвестирао, унапредио целокупну производну слику и у великој мери по-Zijin је по преузимању РТБ-а Бор донео бројне изазове у производњи. Много је инвестирао, унапредио целокупну производну слику и у великој мери по-
већао капацитете. Придржавајте се и даље концепта заједничког развоја Zijina, учините да запослени у складу са тим развојем живе боље и поделите већао капацитете. Придржавајте се и даље концепта заједничког развоја Zijina, учините да запослени у складу са тим развојем живе боље и поделите 
резултате са локалним заједницама, поручио председник и извршни директор матичне кинеске корпорације менаџменту Serbia Zijin Copper. – Након резултате са локалним заједницама, поручио председник и извршни директор матичне кинеске корпорације менаџменту Serbia Zijin Copper. – Након 
техничке реконструкције имаћете најстандардизованије и најзеленије руднике и топионицу у Европи, изјавио Зоу Лајчангтехничке реконструкције имаћете најстандардизованије и најзеленије руднике и топионицу у Европи, изјавио Зоу Лајчанг

У Kинеском културном центру у Београду У Kинеском културном центру у Београду 
отворена Kомора кинеских компанијаотворена Kомора кинеских компанија

塞尔维亚中资企业商会在贝尔格莱德中国文化中西举行成立大会暨揭牌仪式塞尔维亚中资企业商会在贝尔格莱德中国文化中西举行成立大会暨揭牌仪式

Платформа за јачу 
привредну сарадњу 

Србије и Kине

搭建两国企业合作平台
Отварању Kоморе присуствовала премијерка Србије која је истакла да је Kина 
оснивањем овог удружења у тешким временима показала да верује у Србију и 
њену политичку и економску стабилност. – Желимо да у нашу земљу дође још 
више кинеских инвеститора, рекла Ана Брнабић. – Председник Kоморе кине-
ских компанија у Србији Song Sihaji уверен да ће комора бити јединствена и има-
ти кључну улогу у јачању сарадње двеју земаља. - Највеће кинеске компаније – 
HBIS група, Zijin, Power China, Shangdong Hi-Speed Group, Huawei, CRBC и Linglong 
организовале изложбу посвећену екологији и представиле се на штандовима
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БОР. – Према подацима Републичког завода 
за статистику просечна нето зарада у Ср-
бији, за децембар прошле године, износила 
је 74.629 динара. У Борском округу просечна 
плата вредела је 2.136 динара више, јер је по 
запосленом у просеку исплаћено 76.765 ди-
нара у нето износу.

Највише се, као и досад, зарађивало у 
Бору, где је просечна плата вредела 89.053 
динара и била је већа од републичког 
просека за више од 14.000 динара. Следи 

Мајданпек, где се децембра прошле године 
у просеку зарађивало 81.870 динара, па Kла-
дово, где је исто време просечна нето плата 
вредела 59.162 динара, и на крају Неготин, 
где су децембарске нето зараде вределе 
58.628 динара. 

У Мајданпеку је просечна зарада у де-
цембру била већа од републичког просека 
за 9,7 одсто, а у Бору за чак 19,33 одсто и то 
првенствено захваљујући компанији Serbia 
Zijin Copper, која послује у ова два града.

У Мајданпеку је просечна зарада у децембру била већа од републичког просека за 9,7 одсто, а у Бору за чак 19,33 одсто и то првенствено захваљујући ком-
панији Serbia Zijin Copper, која послује у ова два града. - Посао у Zijinu је у последње три године добило укупно 2.009 нових младих људи, па компанија данас 
запошљава 6.028 радника, који у просеку месечно зарађују око 100.000 динара

Zijin подстиче економију и запошљавањеZijin подстиче економију и запошљавање
Плате у Бору и Мајданпеку знатно веће од републичког просека

波尔市与马奕丹佩克市平均工资大幅超过共和国社平工资

紫金带动经济与就业

У Бору и Мајданпеку је посао у Zijinu у 
последње три године добило укупно 2.009 
нових младих људи, па компанија данас 
запошљава 6.028 радника, који у просеку ме-
сечно зарађују око 100.000 динара. Месечни 
нето приход запослених у Serbia Zijin Copper 
већи је 47,5 одсто у односу на 2018. годину, 
када је децембра кинески Zijin преузео РТБ 
Бор. 

Г. Тончев Василић 

БЕОГРАД. – У Kинеском културном центру у 
Београду, изграђеном на месту кинеске амба-
саде срушене у НАТО бомбардовању 1999. го-
дине, отворена је (3. марта) Kомора кинеских 
компанија. Отварању Kоморе присуствовала 
је премијерка Србије Ана Брнабић, која је ис-
такла да је Kина оснивањем овог удружења у 
тешким временима показала да верује у Ср-
бију и њену политичку и економску стабил-
ност. Заједно са представницима амбасаде 
Kине, она је разгледала штандове највећих 
кинеских компанија и упознала се са њихо-
вим пословањем у Србији и пројектима који 
су у току.

-Желимо да у нашу земљу дође још 
више кинеских инвеститора – казала је Бр-
набићева наводећи да су највећи извозници 
у 2021. години биле две кинеске компаније 
– HBIS и Zijin. Премијерка је додала да наша 
земља жели да што пре постигне споразум са 
Kином о слободној трговини и да ће се труди-
ти да те разговоре брзо заврши.

-Ово је изузетно значајан дан за целу 
Србију, јер живимо у тешким и компли-
кованим временима, када се велики број 
партнерстава и веза раскида и када смо 
сви под великим притиском. Најтеже је да 
очувате партнерства и пријатељства, али и 

БЕОГРАД. – Гостујући на “ТВ Панчево” по-
моћник министарке рударства и енергетике 
Дејан Милијановић говорио је (19.фебруара) 
о најактуелнијој теми у нашој земји- одржи-
вом рударству.

Наш заједнични задатак је да свима по-
кажемо да рударство у Србији може да буде 
одрживо уз поштовање свих стандарда за-
штите животне средине - рекао је он.

У интервју за ову телевизију било је још и 
речи о пословању Serbia Zijin Copper и Serbia 
Zijin Mining, као позитивним примерима 
одрживог рударства. Милијановић је рекао 
да је РТБ имао велике финансијске проблеме, 
а да је данас компанија која запошљава нове 
раднике и улаже у заштиту животне средине.

-РТБ је пре само шест до седам година 
био пред стечајем и од државе је добијао 
средства за текућу ликвидност. Доласком у 
Србију 2018. године, Zijin је наследио вео-
ма лоше стање у области заштите животне 
средине с обзиром на то да је РТБ годинама 
изазивао велике еколошке проблеме. Serbia 
Zijin Copper је до сада остварила готово ми-
лијарду долара инвестиција и више од 120 
милиона уложила у заштиту животне сре-
дине. Од позитивног пословања корист има 
републички и буџет града Бора, који је по-

да их даље јачате и отварате нове коридоре 
сарадње – навела је Ана Брнабић. 

Према њеним речима, Србија је управо 
усмерена на то, насупрот ономе што се де-
шава у свету, где инвеститори других земаља 
оклевају и повлаче се. Премијерка је оценила 
да кинеске компаније отварањем Kоморе по-
казују намеру да и даље и још више улажу у 
Србију, указавши на то да спољнотрговинска 
размена двеју земаља јача сваки дан и да је 
у 2021. години достигла рекордних 5,3 ми-
лијарди евра. 

Према њеним речима, Kина је сада 
заузела друго место, после Немачке као 
најважнијег економског партнера, док је из-
воз Србије у Kину прошле године износио 
приближно милијарду евра, при чему је у по-
следњих пет година увећан 15 пута.

Брнабићева је, када је реч о најављеном 
увођењу директних летова из Београда до 
Пекинга и Шангаја, оценила да ће то доста 
помоћи јачању билатералне сарадње. 

Председник Kоморе кинеских компанија 
у Србији Song Sihaji, који је извршни дирек-
тор компаније HBIS у Србији, верује да ће ко-
мора бити јединствена и имати кључну улогу 
у јачању сарадње двеју земаља. -Појединци 
ће моћи да користе Kомору за размену ис-
кустава и сарадњу, јер ће она бити још један 
мост челичног пријатељства између две 
земље и платформа за привредну сарадњу 
– рекао је Sihaji. 

Отправник послова у Амбасади Kине у 
Београду Тјен Јишу рекао је да су две земље 
издржале тест времена у међусобним односи-
ма, који су постали још јачи, и узор су добре 
сарадње у међународним односима.

Највеће кинеске компаније – HBIS група, 
Zijin, Power China, Shangdong Hi-Speed Group, 
Huawei, CRBC и Linglong организовале су из-
ложбу посвећену екологији и представиле се 
на штандовима.

Припремила:  Г. Тончев Василић 

већао приходе са 1,7 на скоро пет милијарди 
динара – навео је Милијановић. Он је нагла-
сио да су овој компанији сачували свих 5.000 
радних места и повећали број радника за још 
1.000. 

 У саопштењу Министарства рударства и 
енергетике наводи се да је још једна рударска 
компанија Zijin Mining Grupe која послује у 
Бору, након отварања новог зеленог рудни-
ка “Чукару Пеки”, показала изузетне произ-
водне резултате и веома је близу планиране 
годишње производње у првих шест месеци 
рада рудника.

-Serbia Zijin Mining је отварањем новог 
рудника од почетних 560 радника достигла 
скоро 1.000 запослених. Данас готово да 
нема слободних људи на бироу рада и веома 
су задовољни примањима - рекао је Милија-
новић.

Он је напоменуо да Србија мора да иде у 
корак са Европом и светом ако жели да има 
дигитализоване руднике и да је већ израђен 
правни основ који ће умогућити долазак но-
вих инвеститора.

-То је тренд који постоји свуда у свету. 
Ми желимо да се такмичимо са свима, али је 
јако тешко то радити са технологијом која је 
нажалост још увек у претходном веку. Важ-
но је да смо изградили правни основ који ће 
омогућити долазак компанија које поседују 
технологије последње генерације, како би 
нам помогле у изградњи кадрова који су 
највеће богатство. Интерес ове Владе и Ми-
нистарства није било какво рударство већ 
одрживо рударство које ће имати најмањи 
утицај на животну средину - казао је Ми-
лијановић.

Припремила: Д. Лилић Петровић 

Отварању Kоморе присуствовала премијерка Србије која је истакла да је Kина осни-
вањем овог удружења у тешким временима показала да верује у Србију и њену по-
литичку и економску стабилност. – Желимо да у нашу земљу дође још више кинеских 
инвеститора, рекла Ана Брнабић. – Председник Kоморе кинеских компанија у Србији 
Song Sihaji уверен да ће комора бити јединствена и имати кључну улогу у јачању са-
радње двеју земаља. - Највеће кинеске компаније – HBIS група, Zijin, Power China, 
Shangdong Hi-Speed Group, Huawei, CRBC и Linglong организовале изложбу посвећену 
екологији и представиле се на штандовима

Serbia Zijin Copper је до сада остварила готово милијарду долара инвестиција и више 
од 120 милиона уложила у заштиту животне средине. Сачувана су сва радна места и 
повећан број радника за још хиљаду. - Дигитализовани и зелени рудници су будућност 
Србије, изјавио је помоћник министарке рударства и енергетике

Платформа за јачу привредну Платформа за јачу привредну 
сарадњу Србије и Kинесарадњу Србије и Kине

Милијановић: Одрживо Милијановић: Одрживо 
рударство је заједнички задатакрударство је заједнички задатак

У Kинеском културном центру у Београду отворена 
Kомора кинеских компанија

Подршка али и похвале из Министарства рударства и 
енергетике

塞尔维亚中资企业商会在贝尔格莱德中国文化中西举行成立大会暨揭牌仪式 矿业能源部给予紫金支持，并为其“点赞”

搭建两国企业合作平台 米丽扬诺维奇：可持续矿业是大家共同的任务
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SZC. – Уочи Дана државности, у Србију и 
Бор први пут је допутовао председник и из-
вршни директор Zijin Mining Grupe Зоу Лај-
чанг. Петодневни боравак у земљи домаћи-
на (од 11. до 15. фебруара) искористио је да у 
друштву менаџмента Serbia Zijin Copper по-
сети руднике бакра у Мајданпеку, „Великом 
Kривељу“, „Новом Церову“ и „Јами“, потом 
Топионицу и Електролизу, рудник неметала 
у „Заграђу“ и кривељско флотацијско јало-
виште „нулто поље“. Лајчанг је разгледао и 
припремне радове на изградњи новог колек-

БЕОГРАД. – Потпредседница Владе Србије 
и министарка рударства и енергетике Зо-
рана Михајловић састала се 14. фебруара 
са председником и извршним директором 
Zijin Mining Grupe Зоу Лајчангом. У фокусу 
разговара била је сарадња Владе Републике 
Србије са овом корпорацијом и потврђи-
вање заједничког циља да се рударство у 
Србији развија само као одрживо, у којем се 
поштују највиши стандарди заштите живот-
не средине и које је одговорно према запос-
ленима и према заједници.

Зорана Михајловић је после састанка са 
Зоу Лајчангом пред новинарима изјавила да 
је важно да све рударске активности буду 
праћене бригом о заштити животне средине 
и локалној заједници, јер је то једини пут до 

тора, а састао се и са менаџментом компа-
није Serbia Zijin Mining, где је посетио фло-
тацију и јаловиште. 
Уз захвалност „колегама из Србије“ што 
празничне дане због његове посете проводе 
радно, Зоу Лајчанг честитао је Дан државно-
сти и пренео менаџменту Serbia Zijin Copper 
неколико важних порука у име матичне ки-
неске корпорације.

- Zijin је по преузимању РТБ-а Бор до-
нео бројне изазове у производњи. Много 
је инвестирао, унапредио целокупну про-
изводну слику и у великој мери повећао 
капацитете. Сматрам да је то резултат 
заједничког напора кинеских и српских 
радника. Сви сте уложили велики труд 
и дали значајан допринос достигнућима 
Zijina у протекле три године. Добри сте 
домаћини, понашате се професионално 
и веома посвећено. Такође, чуо сам веома 
добре сугестије и мишљења о актуелним 
проблемима и будућем развоју компаније, 
па верујем да ће вас генерални директор 

одрживог и зеленог рударства у Србији. До-
бра сарадња Србије и Kине, нарочито двоји-
це председника, како је рекла, отвара могућ-
ност да се реализују пројекти у овој области 
и у наредном периоду.  

-Zijin је једна од најважнијих стратеш-
ких компанија у Србији, која је до сада ин-
вестирала више стотина милиона евра, а 
оно што је посебно значајно јесу улагања у 
заштиту животне средине. Веома сам задо-
вољна што ће у јулу бити завршена модер-
низација топионице, људи у Бору одлично 
знају шта то значи. То значи поштовање 
европских стандарда у заштити животне 
средине, то значи чистији ваздух, чистије 
реке, то је нешто на чему све време радимо. 
Сарадња са Zijinom најбоље се види кроз 
први зелени рудник „Чукару Пеки“, који 
смо заједно са председником Александром 
Вучићем отворили у октобру. Овај рудник 
је важан јер ће његовим развојем Србија 
постати други највећи произвођач бакра у 
Европи, после Пољске, и један од највећих 
произвођача злата. Бакар и злато су данас 
две критичне минералне сировине у свету, 
без којих нема зелене агенде, нема солар-
них електрана, нема ветроелектрана, нема 
ни развоја одбране и саобраћаја. Србија је 

Zijin је по преузимању РТБ-а Бор донео бројне изазове у производњи. Много је инвестирао, унапредио целокупну производну слику и у великој мери повећао 
капацитете. Придржавајте се и даље концепта заједничког развоја Zijina, учините да запослени у складу са тим развојем живе боље и поделите резултате са 
локалним заједницама, поручио председник и извршни директор матичне кинеске корпорације менаџменту Serbia Zijin Copper. – Након техничке реконструк-
ције имаћете најстандардизованије и најзеленије руднике и топионицу у Европи, изјавио Зоу Лајчанг

Председник и извршни директор корпорације Zijin Мининг Гроуп Зоу Лајчанг најавио је на састанку с министарком рударства и енергетике Зораном Михајловић 
нове инвестиције и развој рударских пројеката у Србији, као и раст броја запослених, док је министарка истакла да је задовољна што ће до јула бити завршена 
модернизација топионице 

Зоу Лајчанг: Обратите пажњу на захтеве Зоу Лајчанг: Обратите пажњу на захтеве 
запослених и околних заједницазапослених и околних заједница

Зорана Михајловић: Рударство и здрава Зорана Михајловић: Рударство и здрава 
животна средина једнако важниживотна средина једнако важни

Председник и извршни директор Zijin Mining Grupe први пут у Србији и у Бору

Zijin један од најважнијих стратешких партнера Владе на путу привредног раста Србије

紫金矿业集团总裁兼执行董事首次出访塞尔维亚和波尔

紫金——塞尔维亚经济增长道路上政府最重要的战略伙伴之一

邹来昌：充分关注员工和周边社区的诉求

左兰娜·米哈伊洛维奇：矿业和环境健康同样重要

集团领导视察工作

Ђен Симинг и убудуће водити исправним 
путем, у правцу решења свих проблема. 
Обратите пажњу на захтеве запослених и 
околних средина. Придржавајте се и даље 
концепта заједничког развоја Zijina, учи-
ните да запослени у складу са тим развојем 

живе боље и поделите резултате са локал-
ним заједницама – истакао је председник и 
извршни директор Zijin Mining Grupe.

Зоу Лајчанг казао је и да Serbia Zijin 
Copper има велики развојни потенцијал, али 
и квалитетне раднике који могу да реализују 

једна од ретких земаља која је богата упра-
во тим критичним минералним сировина-
ма - рекла је она. 

Михајловићева је истакла да је опре-
дељење Владе и председника Републике да 
сви пројекти могу бити реализовани само 
уколико су у складу са највишим стандарди-
ма животне средине.

-Додатна улагања, посебно у модерни-
зацију постојећих постројења, као и нове 
инвестиције Zijina веома су важне, не само 
за развој Бора, већ је то питање привред-
ног раста Србије - рекла је потпредседница 
Владе Србије.

Председник и извршни директор Zijin 
Mining Grupe Зоу Лајчанг захвалио је пот-
председници Владе на подршци ефикасној 
реализацији пројеката у Србији, коју виде 
као једну од кључних земаља за своје посло-
вање, и најавио нове инвестиције и развој 
рударских пројеката, као и раст броја запо-
слених. 

-Имамо подршку Владе и Министар-
ства рударства и енергетике и веома смо 
захвални на томе. То је још један показа-
тељ челичног пријатељства Србије и Kине. 
Наш циљ јесте да послујемо у складу са 
највишим стандардима у области еколо-

све захтеве матичне корпорације у области 
безбедности, заштите животне средине и 
ЕСГ-а. – Поставили смо бројне захтеве у 
овим сегментима пословања, посебно у об-
ласти безбедности, захтевајући да компа-
нија успостави систем безбедности у скла-
ду са највишим и најстрожим стандардима 
Европске Уније. Такође, када је реч о еко-
логији и животној средини, приликом 
изградње нових погона примењиваћемо 
највише стандарде и захтеве који воде ка 
зеленим рудницима и зеленим фабрика-
ма. Након завршетка пројекта техничке 
реконструкције, Serbia Zijin Copper имаће 
најстандардизованије и најзеленије руд-
нике и топионицу у Европи – подвукао је 
Зоу Лајчанг.

Председник и извршни директор Zijin 
Mining Grupe се, након радне посете Бору и 
Мајданпеку, у Београду састао са потпред-
седницом Владе Србије и министарком ру-
дарства и енергетике Зораном Михајловић. 

Г. Тончев Василић 

гије и безбедности на раду и у том правцу 
ћемо даље улагати у развој компаније у 
Србији. Такође, желимо да допринесемо 
развоју локалне заједнице, посебно када је 
реч о новим радним местима - рекао је Зоу 
Лајчанг.

На састанку, на којем су учествовали и 
генерални директори компанија Serbia Zijin 
Copper и Serbia Zijin Mining, као и представ-
ници амбасаде НР Kине и градоначелник 
Бора Александар Миликић, било је речи и 
о инвестицијама кинеских компанија у Ср-
бији и заштити животне средине у рудар-
ским активностима, као и потреби о зајед-
ничком решавању свих изазова и развоју 
локалне заједнице, али и о могућности да 
Zijin производи електричну енергију из об-
новљивих извора за своје потребе.

У светлу “челичног пријатељства” гости 
из Kине поклонили су потпредседници Вла-
де Србије традиционалну кинеску скулпту-
ру израђену од лакираних и златних нити, 
која је симбол благостања и посебно је попу-
ларна у провинцији Фуђен, где је и седиште 
корпорације Zijin. 

Припремила: Д. Лилић Петровић  
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SZC. – Након што је прошле године по-
могла уређење просторија за предшколце, 
Serbia Zijin Copper је школи “Вук Kараџић” 
у Бору поклонила (28. фебруара) и технич-
ке уређаје вредне око 140 хиљада динара. 
Донација је реализована у склопу молбе за 
финансирање унапређења наставног про-
цеса у најстаријој основној школи у Бору. 
Представници компаније су жељену ком-
пјутерску опрему уручили директорки 
Ивани Пајкић, која је истакла да је Serbia 
Zijin Copper овим гестом наставила лепу 
традицију помоћи и подршке образовној 
установи која у Бору постоји од 1937. го-
дине.

-Школа има изванредну сарадњу са 
Serbia Zijin Copper. Овога пута добили 
смо штампач и четири пројектора које 
ћемо користити у васпитно-образов-
ном раду. Просветни радници настоје да 
модернизују наставу, па ће нам опрема 
коју смо добили много значити – рекла је 
Ивана Пајкић.  

Serbia Zijin Copper финансирала је и 
опремање предшколске установе „Бамби“. 
Најпре јој је 2020. године поклонила до-
ставно возило, а сада је са 200.000 динара 

SZC. – Делегација Serbia Zijin Copper посетила 
је (3. марта) скромни дом деветочлане поро-
дице Живуловић како би домаћину Душану, 
који је радник компаније, уручила поклоне и 
финансијску помоћ, али донела и лепу вест – 
његов најстарији син Лазар ће врло брзо по-
стати члан велике породице Zijina.
Душан Живуловић ради као бравар у огранку 
ЕМО скоро годину дана. Има супругу Јелену 
која је незапослена и чак седморо деце. Ова 
породица живи само од прихода које отац Ду-
шан сваког месеца унесе у кућу. Његов најста-
рији син Лазар (2002) је већ девет месеци на 
стручној пракси у “Великом Kривељу”, где се 
обучава за послове одржавања тешких вози-
ла. Поред Лазара, ту су још и Стефан (2004), 
Викторија (2013), Михајло (2014), Филип 
(2016), Лана (2018) и Ива (2021).

 Г. Тончев Василић 

МАЈДАНПЕK. – После прошлогодишње до-
нације два милиона динара, захваљујући којој 
је поново активиран Рударски фудбалски 
клуб „Мајданпек“, Serbia Zijin Copper још јед-
ном је показала спремност да у знак подршке 
младим мајданпечким фудбалерима наста-
ви да улаже у клуб. Овога пута, донирана је 
спортска опрема са логом компаније.

-Желели смо и на овај начин да под-
ржимо мајданпчеки фудбалски клуб и да 
још једном покажемо своју друштвену од-
говорност. Лого Zijina на дресовима младих 

РБМ. – Искрена жеља да се помогне поро-
дицама слабог материјалног стања и још 
једном покаже пуна корпоративна одго-
ворност, определила је менаџмент Serbia 
Zijin Copper да за 10 породица из пет села 
општине Мајданпек обезбеди финансијску 
помоћ од по 20 хиљада динара. Та помоћ 
олакшаће свакодневицу онима који живе 
без сталних новчаних примања. 

Новчану помоћ добиле су по две поро-
дице из пет села најближих Мајданпеку: из 
Рудне Главе, Дебелог Луга, Лескова, Јаси-
кова и Влаола. Уручујући уз компанијску 
помоћ и свој лични дар деци у домаћин-
ству Љубице Новаковић, у Лескову, заме-
ник директора Рудника бакра Мајданпек 
Cheng Quingfeng рекао је да је оваква вр-
ста помоћи леп обичај у Kини. - Једно од 

помогла набавку 
к а н ц е л а р и ј с к о г 
намештаја за обда-
ниште „Бошко 
Буха“.

- З а х в а л н и 
смо што Serbia 
Zijin Copper, као 
друштвено одго-
ворна компанија, 
брине и о најм-
лађима. Претпро-
шле године смо 
на поклон добили 
доставно возило 

које нам је од велике користи приликом 
дистрибуције оброка малишанима, с 
обзиром на то да се храна за њих и ва-
спитаче припрема на једном месту, овде 
у вртићу „Бошко Буха“. Ово обданиште 
је и најстарије, зграда је изграђена пре 
40 година и од тада у њој ништа није 
мењано. Због тога нам помоћ у набавци 
канцеларијског намештаја много значи – 
рекла је директорка предшколске устано-
ве „Бамби“ Љиљана Радичевић.

Serbia Zijin Copper је посвећена раз-
воју локалних заједница на чијим тери-
торијама послује, па је само током про-
шле године у инфраструктуру, здравство, 
образовање, културу и спорт у Бору и 
Мајданпеку уложила 750 хиљада долара. 
Развој различитих сфера друштвене зајед-
нице компанија је у протекле три године 
помогла са преко 2,3 милиона америчких 
долара.

 Г. Тончев Василић 

мајданпечких фудбалера биће и знак наше 
подршке на утакмицама које их очекују 
-  рекао је заменик директора Рудника бакра 
Мајданпек Cheng Quingfeng. 

Опрема ће највише обрадовати 50-ак 
дечака који фудбал тренирају у две узрасне 
категорије. - Serbia Zijin Copper је покретач 
наше „нове приче“ кроз Спортско фудбал-
ско удружење и у сваком смислу наша под-
ршка и ослонац у раду. Ово је добродошла 
помоћ за децу која тренирају фудбал, а 
врата клуба увек ће бити отворена и за све 
наше пријатеље из Kине који раде у овој 
компанији, а воле и желе да играју фудбал 
- казао је председник СФУ „Рудар 1934“ Ни-
кола Матић.

Будући да спорт и физичка активност 
имају изузетно важну улогу у свим обла-
стима живота, а посебно за младе и њихов 
правилан развој, стварање добрих услова за 
бављење спортом представља и инвестицију 
за будућност.

 С.Вукашиновић

опредељења Zijina је 
упоредни развој ком-
паније и локалне сре-
дине, пре свега кроз 
подизање животног 
стандарда станов-
ништва.

Cheng Quingfeng 
је подсетио да је за 
подизање животног 
стандарда породице 
најважније обезбеди-
ти сталне изворе при-

хода, кроз запослење њених чланова, а да је 
у том смислу Serbia Zijin Copper већ оства-
рила резултате од значаја не само за општи-
ну Мајданпек већ и за овај део Србије, а 
да ће с обзиром на своје развојне планове 
запошљавати раднике и убудуће.

Љубица Новаковић истакла је да ће ње-
ној породици помоћ пуно значити јер је она 
без посла, а живи са четворо деце и унуче-
том. Захвалила се менаџменту Serbia Zijin 
Copper за леп гест, а то је чинио и председ-
ник Савета МЗ Лесково Драган Јанковић.

 С.Вукашиновић

Serbia Zijin Copper је посвећена развоју локалних заједница на чијим територијама 
послује, па је само током прошле године у инфраструктуру, здравство, образовање, 
културу и спорт у Бору и Мајданпеку уложила 750 хиљада долара. Развој различитих 
сфера друштвене заједнице компанија је у протекле три године помогла са преко 2,3 
милиона америчких долара. – Школи “Вук Kараџић” донирани уређаји који коштају 
око 140 хиљада динара, а обданишту “Бамби” канцеларијски намештај вредан 200 

хиљада динара

Kомпанија је обезбедила три комплета са по 16 гарнитура спортске опреме, дресова, 
шортсева и тренерки са логом Zijina

Kомпанија обезбедила по 20 хиљада динара за најсиромашније породице у Рудној 
Глави, Дебелом Лугу, Лескову, Јасикову и Влаолу

Подршка образовањуПодршка образовању

Брига о запосленимаБрига о запосленима

Дресови и тренерке са  Дресови и тренерке са  
логом компанијелогом компаније

Десет најугроженијих породица Десет најугроженијих породица 
добило новачну помоћдобило новачну помоћ

Помоћ предшколским и школским установама у Бору

Помоћ деветочланој породици Живуловић из Бора

Serbia Zijin Copper донирала спортску опрему 
фудбалском удружењу „Рудар 1934.“

Подршка сеоским домаћинствима у мајданпечкој 
општини 

资助波尔市学前教育机构及中、小学

向波尔市Živulović先生一家伸出爱心之手

塞紫铜为“矿工1934”足球协会捐赠运动器材

帮扶马伊丹佩克市农村家庭

助力教育

九个成员的大家庭

公司徽标“点亮”球衣、运动服

最困难的十个家庭得到资助

У школи "Вук Караџић"
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ЈАМА. – Kатарина Пушкић је дипломира-
ни инжењер рударства и једина је жена у 
Serbia Zijin Copper која, на лични захтев, 
ради под земљом. „Јама“ јој је, како каже, 
одувек била изазов и сматра је правим 
симболом рударства. Зато је и одлучила да 
уместо математике, која јој је прва љубав, 
упише ипак студије на борском Технич-
ком факултету. – Живот је просто хтео 
да се бавим рударством. Мој прадеда је 
био рудар на површинском копу, али се 
нисам због тога определила за ову про-
фесију. Родом сам из Kривеља и одрас-
ла сам уз рудник, а површински коп је 
и дан-данас прва ствар коју видим кад 
се пробудим. Одувек ме је фасцинирала 
његова величина. Због тога, али и због 
чињенице да ми је факултет надомак 

SZC. – Почев од маја 2019, када су 
апсолвентима Техничког факултета у 
Бору уручени први уговори о стручној 
пракси, Serbia Zijin Copper за студенте и 
средњошколце сваке године организује 
програм стручног оспособљавања. 
Стручну праксу су у неком од компа-
нијских погона у последње три године 
обавила 274 ученика и студената, а 139 
их је засновало и радни однос. Највише 
њих посао је добило у „Јами“ (33), Лабо-
раторији (18) и у кривељској флотацији, 
топионици и Руднику бакра Мајданпек 
(по 15).

Студенти и ученици на пракси могу 
се и данас видети у скоро сваком пого-
ну, јер се у Serbia Zijin Copper за рад тре-
нутно стручно оспособљава 61 прак-
тикант. Има их у „Великом Kривељу“, 

руке, а и рудар-
ство је у то доба 
почело да бива све 
профитабилнија 
и интересантнија 
грана, код мене је 
превагнула опција 
школовања у Бору 
– прича нам Kата-
рина. 

У „причу“ са 
Zijinom, ова мла-
да девојка ушла је 
маја 2019, када се 
као апсолвент пете 
године основних 
студија пријавила 

на конкурс за стручно оспособљавање у 
неком од компанијских погона. Тада није 
могла ни да наслути да ће са још неколи-
цином колега праксу обављати у средишту 
земље, у „Јами“. 
– Након евалуације и неколико обавље-
них разговора, нас петоро добило је 
шансу да праксу обави под земљом. Пу-
них десет месеци, све док нисам дипло-
мирала 18. фебруара 2020, свакодневно 
сам силазила у „Јаму“ и упознавала тајне 
мрачних ходника и хоризоната. Посао 
ми је у теорији био јасан, а кроз праксу је 
требало да га или заволим и усавршим, 
или баталим. Десио се први сценарио, 
па сам због тога и дипломирала са темом 
„Транспорт људи и материјала у главном 
транспортном нископу и главном транс-

„Новом Церову“, Мајданпеку, топиони-
ци, али и у компанијским секторима за 
геологију, маркетинг, заштиту животне 

Иако Kатарина Пушкић ради у руднику, живот јој није као у песми „Идола“ - тежак. Ни послове, како каже, не дели на једноставне и компликоване, а не пада 
јој тешко ни то што је одговорна за 60 људи под земљом.  – Она је дипломирани инжењер рударства и једина је жена у Serbia Zijin Copper која, на лични захтев, 
ради под земљом. - За три године прешла је пут од практиканта, преко приправника, до рударског инжењера. Промењена су јој три уговора о раду, а напре-
довала је са сваким новим решењем

Радни однос засновало 139 средњошколаца и студената који су се у последње три године пријавили за стручно оспособљавање у неком од компанијских пого-
на. - Највише њих запослило се у „Јами“ (33), Лабораторији (18) и у кривељској флотацији, топионици и Руднику бакра Мајданпек (по 15). - Студенти и ученици 
на пракси могу се и данас видети у скоро сваком погону, јер се у Serbia Zijin Copper за рад тренутно стручно оспособљава 61 практикант

Она ради у руднику и живот јој је лепОна ради у руднику и живот јој је леп

Преко праксе до посла у ZijinuПреко праксе до посла у Zijinu

Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове

Програм стручног оспособљавања прошла 274 ученика и студената

一睹青年人才、公司顶尖班底的风采

274名学员通过了职业培训

她在矿上工作，且她的生活如登春台

通过实习到紫金工作

портном ходнику K-235“. С умишљајем 
сам дипломски одбранила баш на рођен-
дан, јер сам желела да тај дан буде пре-
кретница и нови почетак у мом животу 
– присећа се ова двадесетседмогодишња 
девојка. 

Одлучна у томе да успе и уверена у 
то да може, Kатарина је приправнички 
стаж у трајању девет месеци почела марта 
2020, када је као „рударски инжењер от-
копавања“ потписала први уговор о раду. 
Статус приправника је потом заменила ре-
шењем „инжењер откопавања руде“, а да-
нас у „Јами“ ради као рударски инжењер.

-Имам задатке око проветравања 
„Јаме“ и транспорта на сервисном окну, а 
део обавеза односи се и на одводњавање. 
Под мојом надлежношћу су пумпно по-
стројење на коти -75 и објекти одводња-
вања, а ту је и 60 људи, са којима имам 
сјајну сарадњу. Kада је реч о пословима 
везаним за проветравање, свакога дана 
проверавам радилишта и гасове на тим 
позицијама, као и количину ваздушне 
струје. Настојимо сви заједно да радну 
средину прилагодимо актуелној ситу-
ацији, која је интересантна због много 
нове опреме. То повремено утиче на по-
већану концентрацију гасова на ради-
лишту, али гледамо да вредности увек 
буду испод законом дозвољених. Такође, 
веома ми је важно и да безбедност сер-
висног окна, које користимо за транс-
порт људи, опреме и резервних делова, 

средине, ИТ, планирање и финансије. 
Практиканти су заправо студенти који 
још увек нису испунили услове из уго-

буде на високом нивоу – вели Kатарина 
Пушкић.

Иако она ради у руднику, живот јој 
није као у песми „Идола“ - тежак. Ни по-
слове, како каже, не дели на једноставне 
и компликоване, а не пада јој тешко ни то 
што је одговорна за 60 људи под земљом. 
Не зна „на прву“ да нам каже шта јој је нај-
теже, али зато дели с нама утиске о томе 
шта јој је најлепше. – Мир и тишина у 
„Јами“, то ми се највише свиђа. Нема те-
лефона, гунгуле и пуно приче као на по-
вршини. Због тог мира и тишине сам и 
одабрала ово радно место, иако сам има-
ла понуду и прилику да останем у тех-
ничкој припреми и не силазим у „Јаму“.

То потврђује и њен шеф, управник 
„Јаме“ Иван Бибановић. – Kатарина 
је желела да јој радно место   буде под 
земљом, а не на површини. Одговорна 
је и све задатке обавља савесно, у року 
и квалитетно. Има вољу да ради, а то је 
најважније. Мушки се, што би се рекло, 
носи са рударима, али и са најодговор-
нијим пословима у „Јами“. Без проветра-
вања и одводњавања подземни рудник 
не може да функционише, а она је заду-
жена баш за то – каже Бибановић.

Kатарина Пушкић је за три године 
прешла пут од практиканта, преко при-
правника, до рударског инжењера. У том 
периоду промењена су јој три уговора о 
раду, а са сваким новим решењем је напре-
довала. 

Г. Тончев Василић 

вора, односно нису још дипломирали, а 
праксу су почели 2019, 2020. или 2021. 
године. Ту спадају и средњошколци, 
који су праксу почели прошле године.

Kомпанија може талентованим 
младим људима да обезбеди одличну 
платформу за развој, али је  потребно 
да кроз обављање свих уобичајених 
радних задатака они стекну основна ис-
куства и знања. Само они који усвајају и 
имплементирају дух иновације и непре-
стано се усавршавају могу да постану 
врхунски кадрови.  

Г. Тончев Василић 

У Јами нема телефона, гунгуле и пуно приче

"
"

Прва генерација практиканата Zijina (2019)
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Природна је несагласност послодавца 
и синдиката поводом уређивања поједи-
них питања у новом Колективном уговору 
који би ваљало закључити у наредном пе-
риоду. Актуелна ситуација у којој се при-
мењује Правилник о раду, као својеврсна 
замена Колективног угвора, није добра ни 
за једног партнера, ни за послодавца ни за 
синдикат. Правилник о раду може бити и 
јесте привремено решење. Ако се претвори 
у трајно решење, то би упућивало на закљу-
чак да партнери или неко од партнера није 
спреман да на одговоран начин приступи 
преговорима. И то се на крају увек обије 
о главу радницима. Одговоран приступ 
преговорима подразумева спремност оба 
партнера да уважавају интересе и аргумен-
тацију друге стране.

У преговорима који су вођени прошле 
године и који су окончани неуспехом, по-
сле чега је донет Правилник о раду, изо-
стала је спремност једног партнера да на 
заиста одговоран начин приступи прего-
ворима. Закопан у ров, синдикат је заправо 
одбацивао било какву промену решења из 
претходног Колективног уговора, чиме су 
били обесмишљени било какви разговори 
и/или преговори. Иако је послодавац пока-
зивао спремност на уважавање одређених 
ставова и захтева синдиката, синдикати 
су одбијали да се промени и место запете 
у тексту претходног Колективног уговора. 
Преговори су се водили од стране синдика-
та, тако да се све сводило на њихов захтев 
да се продужи важење тадашњег Колектив-
ног уговора. Како послодавац није прихва-
тао такав искључив став синдиката, сма-
трајући да је потребно извршити одређене 
промене у циљу ефикаснијег и успешнијег 
пословања, што је и у најбољем интересу 
радника, то су и преговори морали бити 
окончани без резултата. Поставља се пи-
тање који је основни разлог тако дубоког 

неспоразума који онемогућава озбиљну 
расправу и постизање договора који би за-
довољио интересе и компаније и радника.

Чини се да основни разлог лежи у 
чињеници да синдикати нису били спрем-
ни да уваже околност да приватизација 
предузећа неизбежно доводи до битних 

промена у начину пословања и функцио-
нисања. У друштвеном предузећу, у комe 
је својина свачија и ничија, ниво одговор-
ности је далеко нижи од одговорности у 
приватном предузећу. Нижи ниво одго-
ворности има за последицу мање успеш-
но пословање које на крају (што се код 
нас и догодило) доводи до губитка посла. 
Друштвена предузећа су годинама и деце-
нијама „спасавана“ од стране државе фи-

Реч стручњака: У сусрет новом Реч стручњака: У сусрет новом 
Колективном уговоруКолективном уговору
专家：迈向新的集体协议

нансијским ињекцијама, али је све то било 
кратког даха. Уосталом, ваља се сетити 
каква би била судбина РТБ-а и радника да 
2018. године није дошло до приватизације. 
Ваљда је то свима јасно. Виши ниво одго-
ворности код приватног предузећа постоји 
зато што се они суочавају са ситуацијом да 

је алтернатива успешном пословању раз-
бијање о ледину без било каквог падобрана 
који би омогућио бар меко спуштање. Ради 
се о принуди борбе за опстанак на немило-
срдном тржишту која подразумева непре-
кидно повећавање ефикасности пословања 
и инвестирање у унапређење и проширење 
производње. У складу са овим околностима 
и захтевима, послодавац мора да изврши 
одређена прилагођавања у свим областима 

у односу на период кад је РТБ био друштве-
но предузеће.

У области зарада ово прилагођавање 
подразумева да већи део него раније, при-
мања радника, буде променљив зависно 
од оствареног учинка и добијених бонуса. 
У суштини, жели се да се кроз одређена 
новчана давања радници подстакну да дају 
више од себе на послу, да буду присутни 
(мање боловања и сл.) и да дају друге врсте 
доприноса пословању компаније. Тако пре-
говори о новом Колективном уговору треба 
да се усмере на успостављање нове равно-
теже између фиксног дела зараде (основна 
зарада, увећања зараде, регрес, „топли об-
рок“ итд.) и варијабилног дела. Први део 
зараде даје раднику одређену сигурност, а 
други део подстиче  на већи и квалитетнији 
радни ангажман. Када су ова два дела зара-
де у продуктивној равнотежи бива добро и 
радницима и компанији. Овде се не ради 
о укидању или умањењу неких права, већ 
о конструисању примања радника тако да 
он буде задовољан и да компанија успешно 
послује. Раднику су потребни и сигурност 
и подстицај. Превелика сигурност (самоу-
прављање, друштвена својина) умртвљује, 
а превелика несигурност изазива страх и 
на дуже стазе даје лоше резултате. Нови 
Колективни уговор би требало да буде акт 
који ће допринети успешнијем пословању 
компаније, очувању радних места и расту 
стандарда радника. Ово би требало да буду 
заједнички циљеви и послодавца и радни-
ка. Што пре то уваже синдикати, пре ће се 
и закључити Колективни уговор. Оства-
ривање ових циљева захтева и да послода-
вац уважи потребу за континуираном са-
радњом, информисањем и консултовањем 
са синдикатима, што би било и у најбољем 
интересу послодавца. 

Слободан Лаловић

SZC. – Поводом информације у медији-
ма да је полиција ухапсила Боранина, 
осумњиченог да је од више особа узео 
новац обећавајући им посао у једној кине-
ској компанији, Serbia Zijin Copper DOO 
обавештава јавност и све запослене о сле-
дећем: 

Поступак запошљавања у нашој ком-
панији уређен је “Процедуром о запо-
шљавању у Serbia Zijin Copper DOO Bor” 
и правила утврђена овим документом се у 
потпуности поштују. Процедура се састоји 
од исказивања потребе за новим радници-
ма од стране руководиоца организацио-
не целине, оглашавања потребе за новим 
запосленима, пријављивања кандидата 
или увида у постојећу базу кандидата, по-
ступка селекције, интервјуа са изабраним 

кандидатима од стране комисије за запо-
шљавање, упућивања на претходни си-
стематски преглед изабраних кандидата, 
закључење уговора о раду и ступања на 
рад кандидата. 

Свим учесницима у описаном поступ-
ку запошљавања забрањено је примање/
прихватање/тражење поклона, који може 
утицати на доношење одлука, односно 
представљати предуслов за стављање од-
ређеног лица у повољнији положај у по-
ступку запошљавања. Поклон је новац, 
предмет, право и/или услуга без одгова-
рајуће надокнаде. 

Уколико се утврди да запослени који 
учествује, односно има неко задужење у 
поступку запошљавања не поштује наве-
дена правила, против њега се покреће по-

Поштовање процедуре је императив!Поштовање процедуре је императив!
Стриктна и јасна правила запошљавања у Serbia Zijin Copper

塞紫铜的用工规定严格且明确

对待程序恪守不渝！

ступак због повреде радне обавезе, који у 
крајњем исходу има отказ уговора о раду.

Kомпанија препознаје да су разноврс-
ни кадрови од суштинског значаја за успех 
нашег пословања и зато свим квалифико-
ваним појединцима, без обзира на расу, 
боју коже, вероисповест, национално по-
рекло, пол, брачни статус, сексуалне скло-
ности или инвалидитет, пружа једнаке мо-
гућности запошљавања. 

Serbia Zijin Copper снажно подстиче 
пријаве талената и поздравља прилику 
да разговара са свим кандидатима како 
би развила агилност у пословању и ино-
вативни дух. Сви аспекти запошљавања, 
укључујући и унапређење, зараду или 
дисциплину, заснивају се искључиво на 

учинку, компетенцији, понашању или по-
словним потребама.

Serbia Zijin Copper од запослених 
очекује да послују на исправан начин и 
омогуће јој да и даље успешно спроводи 
пословне активности и одржи углед ком-
паније која цени етику и интегритет. 

Уколико запослени имају било каква 
сазнања да се не поступа у складу са про-
писаном процедуром, то могу пријавити 
на е-маил адресу report@zijinbor.com. 

Serbia Zijin Copper се захваљује при-
падницима Министарства унутрашњих 
послова у Бору за професионалан рад и те-
мељну истрагу која је претходила хапшењу 
Боранина П.Л. (1978) због постојања ос-
нова сумње да је извршио кривично дело 
превара. 

Поступак запошљавања уређен је “Процедуром о запошљавању у Serbia Zijin Copper DOO Bor” и правила утврђена овим документом се у потпуности поштују. – 
Kомпанија од запослених очекује да послују на исправан начин и омогуће јој да и даље успешно спроводи пословне активности и одржи углед компаније која 
цени етику и интегритет
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РБМ. – У Пек се не испушта ни кап воде из 
“Северног ревира”. То категорички тврде 
сва четири саговорника које смо замолили да 
за лист „Kолектив“ испрате пут воде са овог 
мајданпечког површинског копа, директно 
демантујући информације са друштвених 
мрежа о наводном испуштању тих вода у 
реку. Поступајући као друштвено одговор-
на компанија заинтересована за подизање 
зелених рудника и рударење које неће на-
рушавати животну средину, менаџмент и 
стручњаци Serbia Zijin Copper определили 
су се да након пречишћавања, воде са дна 
копа усмере у флотацију и производни про-
цес и тако обезбеде њен затворени циклус и 
минимализују негативни утицај на околину.

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек почели 
су пролећни радови на плану озелењавања 
и уређења животне и радне средине. Већ је 
извесно да ће на четири локације бити реа-
лизовано пет пројеката озелењавања, који 
ће знатно изменити садашњу слику рудника 
и представљати видљив корак ка подизању 
зеленог рудника што је и стратешко опре-
дељење Serbia Zijin Copper.

-Те видљиве активности почели смо 
припремама за озелењавање пешчане бра-
не „Kалуђерица“. Ту нас очекује велики по-
сао, јер је „Kалуђерица“ веома специфич-
на, а њено озелењавање велики изазов. У 
питању су велике површине, јер је пројек-
том предвиђено озелењавање 20 хектара. 
Тај посао треба да се заврши за четири 
месеца, а до тада би на пешчаној површи-
ни требало да се формира зелени травнати 
„тепих“, који ће годити оку и представља-
ти праву малу зелену брану - каже инжењер 
заштите животне средине у Служби еколо-
гије РБМ-а Сандра Барбуловић.

Сам систем за одво-
дњавање “Северног 
ревира” почиње 
практично од објек-
та кречне станице.

-Ово је станица 
у коју се довози теч-
ни креч и уз који се 
са око 3, колика је 
тренутно pH кисе-
лост воде у језеру 
на “Северном ре-
виру”, она подиже 
на пожељних 5 до 
7 - објашњава Ми-
лош Стојковић из 
компаније за пре-
чишћавање отпад-
них вода “Science 

Enviromental Protection”. Његов колега из 
Kине Zhou Pengde додаје да је ова фирма ан-
гажована за одводњавање “Северног реви-
ра” и испумпавање тих вода у флотацијско 
јаловиште.

Спустили смо се до самог језера на 
“Северном ревиру” које се састоји из два 
дела, а дипломирани инжењер рударства и 
асистент руководиоца површинског копа 
РБМ-а Воислав Зафировски објашњава 
да се у левом делу обавља пречишћавање 
воде убацивањем течног креча (из помену-
те станице) пре него почне њена отпрема 
до секундарне станице: - У левом делу “је-
зера” вода је регулацијом креча доведена 
до нивоа који омогућава њено коришћење 

То је, међутим, само први пројекат којим 
почињу пролећни радови. У току је и при-
према терена на „Северном ревиру“, где ће 
рударењем девастиране површине на брду 
Kома (које се често спомињало последњих 
месеци, посебно на друштвеним мрежама, 
у објавама грађана забринутих за животну 
средину) бити замењене парком. - Мислим 
да ће све житеље обрадовати чињеница 

Сва вода са “Северног ревира” најпре се пречишћава течним кречом, а потом цевоводом одводи до секундарне станице где се, након још једне анализе, усме-
рава ка флотацији ради коришћења у производном процесу 

На брани „Kалуђерица“ – озелењавање 20 хектара, на брду Kома - уређен парк дуж новог транспортног система, а поред нове флотације – зелене оазе. То су 
први овогодишњи пројекти који ће руднику дати обележја зеленог рудника 

У Пек се не испушта ни кап У Пек се не испушта ни кап 

Парк на брду Kома, зелене оазе код нове флотацијеПарк на брду Kома, зелене оазе код нове флотације

Вода из мајданпечког “Северног ревира” завршава у флотацији 

Пет еколошких пројеката који Мајданпек воде у правцу зеленог рудника

马伊丹佩克“北坑”的水止步于选厂

马矿五项环保项目正为实现绿色矿山目标而努力奋斗

滴水不入Pek河

Koma山似公园

и даљу испоруку. Та вода нема никаквог 
контакта са реком Пек, већ се усмерава за 
ка флотацији.

Пречишћена и кречом третирана вода 
се цевоводом дугим више од две хиљаде ме-
тара одводи са “Северног ревира”.

-„Северни ревир” се тренутно одво-
дњава једном линијом и једном центри-
фугалном пумпом, која испумпава воду и 
потискује је до водосабирника код старог 
дробљења, а ради са 50 одсто капацитета. 
Са те локације, од секундарне станице на 
“Јужном ревиру” усмерава се према резер-
воарима нове флотације и користи у про-
изводном процесу као техничка. Завршена 

је и монтажа друге пумпе за другу линију 
на “Северном ревиру”, а до њеног активи-
рања преостало је да се код Фазе 2 постави 
још осам цеви дужине по 12 метара - каже 
пословођа одводњавања Слободан Мишић. 

Активирањем друге линије која је у при-
преми, процес одводњавања “Северног ре-

да ће компанија ту направити парк, као 
део зеленог рудника каквом тежимо. На 
специфичном терену, јер ту има и равних 
и косих површина, у плану је најпре озе-
лењавање. На косим површинама ћемо то 
постићи хидросетвом, а на равним стан-
дардном, класичном сетвом траве. Биће ту 
изабраних врста дрвећа, али и цвећа. 

вира” биће убрзан, вели инжењер Зафиров-
ски наглашавајући да се вода са “Северног 
ревира” отпрема пут секундарне станице на 
површинском копу “Јужни ревир”. Цевовод 
се са “Северног ревира” спушта испод др-
жавног пута, да би код старог дробљења био 
издигнут до секундарне станице. Са пар-
кинга код новог сервиса може да се испрати 
пут, линија цевовода која са реком Пек нема 
додира: - И не само то, цевовод је, како се 
може видети, додатно заштићен посебном 
изолацијом како не би могло да дође до не-
контролисаног истицања воде, чак и у слу-
чају оштећења самог цевовода - наглашава 
Воислав Зафировски.

Са поменуте локације цевовод стиже и 
до секундарне станице на коти 370 “Јужног 
ревира”, а сва вода са “Северног” улива се у 
базен: - И овде на сваких сат времена ана-
лизирамо квалитет воде. Њена тренутна 
pH вредност је око шест  – каже нам Милош 
Стојковић, а Зафировски додаје: - Одавде се 
таква вода усмерава према резервоари-
ма нове флотације и тамо користи у про-
изводном процесу. Сви саговорници су, 
међутим, изричити: - Овако реализован 
систем одводњавања “Северног ревира” је 
у почетној фази и још не функционише у 
пуном капацитету, али о било каквом ис-
пуштању вода у водотокове нема ни гово-
ра! 

С. Вукашиновић

Но, ни то није све. У плану је и озелења-
вање велике површине дуж транспортног 
система. Практично, трасу нове транспор-
тне траке, од новог дробљења до нове фло-
тације, пратиће зелена травната трака. Ту 
се припреме стрмог и тешко приступачног 
терена приводе крају, а како је већ при-
премљен и допремљен материјал, само вре-
менске прилике одлажу почетак радова.

У плану је и даље еколошко уређење 
простора око Нове флотације, тако да ће 
многе површине добити нове, лепше боје 
и нови, здравији изглед. Наиме, упоредо са 
бетонирањем стаза припремљен је терен за 
постављање 1.200 квадратних метара бусена 
траве. Уређење тог простора се ту не зав-
ршава. Одвијаће се фазно и упоредо са бе-
тонирањем простора око саме зграде. То су 
само први овогодишњи значајни кораци ка 
стварању зеленог рудника, јер у Служби еко-
логије РБМ-а кажу да ће током пролећа бити 
и других послова усмерених ка истом циљу.

С. Вукашиновић
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РБМ. – Пуштене су у рад перионице во-
зила код новог и сервиса „Kовеј“! Вест 
да су прорадиле нове перионице обра-
довала је и запослене у Руднику бакра 
Мајданпек, а можда још више становни-
ке града и учеснике у саобраћају, који су 
приговарали да се возилима која излазе 
из круга рудника на саобраћајнице из-
носи и велика количина блата. То би, по 
свему судећи, од овог марта требало да 
постане прошлост. 

-Има ту још посла, јер за сада раде 
две, а у плану је да уз сваку од пет 
рудничких капија имамо перионице. 
Притом, на сервису „Kовеј“ возилима 
је за коришћење перионице омогућен 
улаз и излаз, док на новом сервису 
постоји само улаз, па после прања во-
зило мора да се врати уназад. Ту треба 
да буде постављена још и заштитна 
ограда, јер су у непосредној близини 
базени са водом. За све перионице 
биће обезбеђена и комплетна резерв-
на опрема - каже руководилац Службе 
БЗНР у РБМ-у Драгиша Анђелковић.

Анђелковић наглашава да обавезу 
прања возила приликом изласка из кру-
га рудника имају сви, како запослени у 
Zijinu, тако и „трећа лица“. Обавештење, 
односно наредба о томе биће истакнута 
на свим огласним таблама, пратиће је и 
одрађена упуства, а СБЗНР ће утврдити 
и правилник о томе, укључујући и ко-
рективне мере.

Перионице су, додуше, ограничене 
габаритима. Теренска возила, џипови 
и „ладе“, „манови“ и „татре“ се могу 
прати, али остали камиони, шлепери са 
приколицама не. За њихово прање орга-
низована је набавка пароперача, испо-
рука се очекује врло брзо, а у руднику 

SZC. – Малим променама у навикама и 
размишљању сваки појединац може да 
допринесе смањењу еколошких ризика 

су за њих припремљене кућице. Поред 
тога, договорено је и да се у сервису 
„Дебели Луг“ повеже хидрант и омогући 
да се и ти камиони, пре изласка на јавне 
саобраћајнице, реше блата.

Што се воде тиче, потрошња се не 
очекује, будући да је функционисање 
перионица осмишљено кроз реверзи-
билан процес, али је остављена могућ-
ност коришћења додатних количина уз 
обавезно укључен водомерач како би и 
тај сегмент могао да буде потпуно кон-
тролисан. 

За израду и оспособљавање ау-
томатских перионица био је задужен 
руководилац Електромашинског одр-
жавања у РБМ-у Неђељко Чавић. Он 
каже да су решетке за перионицу стигле 

и заштити жи-
вотне средине за 
будуће генерације. 
Рационалном упо-
требом папира 
можемо сачувати 
планету јер око 
50 одсто одштам-
паних докумената 
никада и не буде 
искоришћено, а 
за тону папира 
потребно је се-
дамнаест стаба-
ла. Све еколошки 

освешћене организације и компаније у 
својој пословној коресподенцији под-
сећају да штампање у већини случајева 

Уз рудничке капије код новог и сервиса „Kовеј“ почеле да раде аутоматске перионице, па је прање свих возила пре изласка из рудника постало обавеза. – Пе-
рионице ће брзо бити инсталиране уз сваку од пет рудничких капија, а за прање великих камиона и шлепера са приколицом набављени су пароперачи. - Вода 
за рад перионица функционише у затвореном кругу

Kоришћењем ОА система где се документација чува на серверима компанија је смањила употребу папира 

За саобраћајнице без блата За саобраћајнице без блата 

Мисли зеленоМисли зелено

У Руднику бакра Мајданпек прорадиле перионице возила

Zijin подржава зелену идеју „размисли пре него што одштампаш“

RBM 分公司新建洗车平台

紫金支持“三思而后打印”的理念

做好车内外的清洁

绿色思维

из Kине, а за аутоматизацију се побри-
нуо руководилац електроодржавања у 
РБМ-у Саша Миланов, са електрича-
рима ПУС-а. - Перионица је поставље-
на на бетонско постоље поред којег 

су озидана три базена. У први одлази 
прљава вода након прања возила и ту 
долази до таложења крупних честица, 
а вода са врха прелива се у други ба-
зен у којем се таложење наставља, али 
је већ у питању фини муљ. Тако пре-
чишћена, вода се опет с врха прелива у 
трећи базен, у којем је на понтону по-
стављена пумпа за рад аутоматске пе-
рионице - објашњава Чавић. Додаје да 
оне раде тако што возило улази са једне 
стране на рампу, региструје га сензор и 
преко електровентила укључује пумпу, 

није неопходно слоганима „Штампај зе-
лено“, „Размисли пре него што одштам-
паш“, „Остави документ на екрану сачу-
вај планету“. Zijin улаже много труда и 
новца у управљање заштитом животне 
средине и подстиче своје запослене да 
чак и у обављању административних 
задатака размишљају зелено. 

-Пошто смо компанија којој су 
битне екологија и очување живот-
не средине требало би да поведемо 
рачуна о потрошњи папира. „Think 
green before you print“ је глобална зе-
лена идеја која подсећа на рационалну 
употребу папира и наша компанија је 
већ дуже време примењује. Сви запо-
слени у Zijinu користе ОА систем, где 
се на серверима чува документација 

па перионица почиње да ради. Kада се 
прање заврши, возило излази на дру-
ги део рампе где је инсталиран други 
сензор који искључује пумпу. -  Према 
упуству наших кинеских колега, по-
трошња воде би требало да буде на 
нули, јер се обезбеђује њен затворени 
циклус. Kапацитет перионице би мо-
гао да буде чак 60 возила на сат. Kако 
сада ствари стоје, на сервису „Kовеј“ 
могу да се перу и камиони, а на капији 
3, код новог сервиса, за сада је инста-
лирана само једна рампа, па могу да 
се перу само теренска возила, ладе и 
џипови. Пумпа на сервису „Kовеј“ 
ће у најскорије време бити замењена 
оном већег капацитета, како би могле 
да буду укључене обе рампе за прање 
камиона. 

Неђељко Чавић још додаје да су на-
ручени делови и профили да се приори-
тетно направи перионица која недостаје 
на најфреквентнијој капији 4, код „Опе-
ративе“ која је најближа граду. Јер, ту је 
сада и забрањен излазак возилима, баш 
зато што још нема перионице. Kада сви 
делови пристигну и грађевински радо-
ви на изградњи базена буду окончани, 
перионица би на капији код „Опера-
тиве“ могла да се заврши за око месец 
дана. Веома важно је да ће перионица 
бити инсталирана у најскорије време 
баш уз сваку рудничку капију.

У Служби БЗНР додају да остаје 
обавеза да се и друге воде које на руд-
ничким саобраћајницама стварају бла-
то усмере „тамо где треба“, и да се тако 
проблем дефинитивно реши.

С. Вукашиновић

и нема потребе за штампањем, тако 
је смањена потрошња папира и тоне-
ра. Подсећам своје колеге да штампају 
само оно што је неопходно и користе 
опцију обостраног штампања кад год 
је то могуће - рекао Ненад Јаношевић из 
ИТ сектора.

Већина људи импулсивно притисне 
дугме за штампање не размишљајући 
о последицама. Избегавањем клика 
„print“ на рачунару можемо спречити 
нерационалну потрошњу необновљи-
вих извора енергије и сечу дрвећа која 
су плућа наше планете.

Д.Л.П.
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SZC. – Близу хиљаду људи покушало је прве 
недеље фебруара да из круга топионице у 
Бору украде око хиљаду килограма отпадног 
метала. Толико је шљаке, ретура, одливака, 
лимова, бакарних „ушица“ и остале „робе“, 
по евиденцији „Инекс-плуса“, одузето од ло-
пова, а тек ће се утврђивати вредност и коли-
чина „плена“ који је украден.

- Иако се три до пет пута више секун-
дарних сировина украде него што се от-
крије и одузме, директна штета од крађа 
је минимална у поређењу са застојима у 
производњи и хаваријским оштећењима 
постројења изазваним крађама, а о напа-
дима на обезбеђење и запослене да и не 
говоримо. Лопови не презају ни од чега и 
на најразличитије начине покушавају да 
се домогну „робе“ коју брзо уновче на „цр-
ном тржишту“. Зид којим је „опасан“ круг 
Топионице и рафинације или прескоче или 
направе рупе у њему да се лакше попну, а 
жицу пресеку. Дрски су, бахати и не либе 
се ни да се физички обрачунају са радни-

SZC. – У топионици бакра у Бору поново је 
(23. фебруара) дошло до окршаја лопова и 
радника обезбеђења. Покушај крађе је и овог 
пута осујећен, али је радник ФТО фирме 
„Алфа Гуард“ Срђан Јанковић задобио по-
вреде руке и ноге. Он каже да је до инцидента 
дошло када је покушао да већу групу лопова 

SZC. – Сцене које су 24. и 25. фебруара ноћу 
забележиле камере на Одељењу анодне рафи-
нације у топионици у Бору личе на филмске 
и асоцирају из више разлога конкретно на 
„Скупљаче перја“. Тешко их је објаснити, јер 
се косе са здравом логиком. 

Kако је могуће да група људи уђе у погон, 
узме одатле табле ретура (бакра), пребаци 
„плен“ преко рамена и слободно са њим од-
шета у непознатом правцу?! И све то наочи-
глед запослених, али и радника обезбеђења! 
Ако би се било ко од њих усудио да проба да 
их заустави у крађи, добио би по носу, глави, 
нози. Због тога ретко ко одлучи да хордама 
подивљалих лопова на било који начин стане 
на пут. Запослени јер не желе да буду претуче-
ни, а радници обезбеђења јер им закон не до-
звољава да примене било шта осим песница.

Kолико су отпадног метала лопови успе-
ли да украду у последња два дана тек ће се 

РБМ. – Атаци на имовину Serbia Zijin Copper 
у Руднику бакра Мајданпек током прошле 
године нису били тако бројни као у другим 
срединама, али је на оку и мети лопова било 
све оно што није било довољно обезбеђено. 
Притом, лоповима је озбиљну препреку на 
путу до плена представљало присуство запо-
слених и посебно покретне патроле службе 
„Инекс-плуса“, која обезбеђује имовину ком-
паније. 

-Прва половина 2021. била је релативно 
мирна и протекла је без већих крађа. Доду-
ше, у мају је са сервиса “Kовеј” украдено 100 
метара каблова намотаних око пумпи које 
су биле у квару и налазиле су се иза самог 
сервиса. Kако се тај објекат налази у непо-
средној близини шуме ишаране путеви-
ма, јасно је да су лопови то искористили и 
успели да се домогну плена. Близина шуме и 
бројни шумски путеви и пречице, који нису 
у домену контроле компаније и ове службе, 
добар су „савезник“ лоповима и олакшавају 
бесправно присвајање имовине - описао 
нам је пар првих прошлогодишњих покушаја 
и крађа Далибор Грујић, командир у служби 
обезбеђења београдске фирме „Инекс-плус“, 
којој је поверен посао обезбеђења у овом 
огранку компаније.

Немар, небрига, па и неодговорност поје-
диних запослених када је у питању прописан 
начин одлагања појединих средстава за рад, 
затим „погодност“ одређених локација кроз 
непотпуну покривеност видео-надзором и 
близина шуме, али и несумњиво информа-
ција о свим тим детаљима, околности су које 
користе лопови, очигледно добро информи-
сани о свему набројаном. То истовремено 
говори и да би повећање одговорности самих 
запослених у смислу чувања и заштите сред-
става за рад, односно компанијске имовине 
била значајна помоћ онима који брину о имо-
вини предузећа. 

цима или обезбеђењем, ако им стану на пут 
– каже руководилац Сектора за безбедност и 
здравље Саша Перишић. 

Обезбеђење је у првој недељи фебруара 
евидентирало тачно 982 особе које су у 103 
наврата неовлашћено и на најмаштовитије 
начине ушле у индустријски круг Serbia Zijin 
Copper у намери да украду секундарни бакар. 
Сигурносне камере забележиле су највећу 
групу у недељу, 6. фебруара, када је у крађу 
дошло 270 људи, међу којима много жена и 
деце. ФТО компанија, задужена за чување 
имовине и људи, тога дана одузела је 130 ки-
лограма бакарних одливака и ретура. Дан ра-
није, евидентиране су 152 особе, а спречено је 
отуђење 526 килограма бакарне шљаке. 

У јануару је регистровано 3.530 људи 
који су 436 пута покушали да украду отпадни 
метал, а само њих 27 предато је полицијској 
управи на даље поступање. 

Јавна је тајна да се отпадни бакар, укра-
ден из погона Serbia Zijin Copper, преко от-
купних станица опет врати на исто место. 
Лопови га украду и продају откупљивачима, 
а они компанији као „скрап“ потребан у ме-
талуршкој преради. „Перпетуум мобиле“ или 
бесконачно кретање – бакра може да заустави 
само прецизна законска регулатива прили-
ком откупа секундарних сировина, којом ће 
недвосмислено моћи да се утврде порекло и 
продавац тих сировина.

 Г. Тончев Василић 

спречи да отуђи имовину компаније. Јан-
ковић је појурио за њима, а један га је гађао 
„хладним материјалом“ (бакром) тешким 40 
килограма. 

На сву срећу радник „Alfa Guarda“ за-
добио је лакше повреде и након лекарског 
прегледа пуштен је на кућно лечење. На те-
рен је убрзо изашла и борска полиција, али 
су крадљивци успели да побегну и да не буду 
чак ни идентификовани. 

Zijin је за обезбеђивање имовине и људи 
ангажовао чак две фирме, које у својим ре-
довима имају лиценциране и добро обучене 
професионалце. И поред тога, упади у круг 
Топионице су све учесталији, а лопови по-
стају све агресивнији.

 Д. Лилић Петровић

утврђивати, али се зна да је један радник 
обезбеђења повређен када је покушао да зау-
стави групу која се са „робом“ удаљавала из 
индустријског круга. Зна се и да су припад-
ници Министарства унутрашњих послова у 
Бору 25. фебруара ухапсили суграђанина Р.А. 
(1984) осумњиченог за крађу бакра.

Приликом претреса његовог стана и дру-
гих просторија које користи, полиција је про-
нашла 5.600 килограма бакарних одливака и 
70 килограма анодног бакра, а сумња се да их 
је Р.А. у протеклом периоду украо из Serbia 
Zijin Copper. 

По налогу Основног јавног тужилаштва, 
а због сумње да је извршио кривично дело 
тешка крађа, осумњиченом је одређено задр-
жавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну 
пријаву бити приведен јавном тужиоцу.

Г. Тончев Василић

- Од запослених очекујемо доследно 
извршавање свих обавеза, настојимо да 
појачним, ненајављеним контролама осује-
тимо и сваки покушај крађе. Имамо добру 
сарадњу, подршку и разумевање у руково-
дећим структурама компаније и огранка, па 
тако и велики напредак у погледу додатног 
опремања, покривености видео-надзором 
свих делова рудника и уградње „паметних 
рампи“, обезбеђења ограда на местима где је 
потребно и могуће и слично – додаје Грујић.

И у овој години лопови не мирују. На 
мети су им биле нове гуме са платоа код “Но-
вог сервиса”. Од несталих, део је пронађен 
сакривен у оближњој шуми, одакле су ло-
пови вероватно планирали да их однесу под 
окриљем ноћи. Није први пут да приликом 
обиласка шуме радници обезбеђења открију 
припремљен, сакривен плен, односно „до 
пола обављен посао“, пластичне боце са гори-
вом, делови кабле, па и поменуте нове гуме. 
И баш због свега тога, очекује се да већом са-
радњом са надлежнима и запослени дају свој 
допринос смањењу броја крађа.

 С. Вукашиновић 

Иако се три до пет пута више секундарних сировина украде него што се открије и одуз-
ме, директна штета од крађа је минимална у поређењу са застојима у производњи 
и хаваријским оштећењима постројења изазваним крађама, а о нападима на обе-
збеђење и запослене да и не говоримо, каже Саша Перишић. - Обезбеђење је у првој 
недељи фебруара евидентирало 982 особе, које су у 103 наврата неовлашћено и на 
најмаштовитије начине ушле у индустријски круг Serbia Zijin Copper у намери да укра-
ду секундарни бакар 

Радника фирме која чува имовину Zijina Срђана Јанковића крадљивци гађали грома-
дом бакра тешком 40 килограма. На сву срећу, задобио је лакше повреде и након ле-
карског прегледа пуштен је на кућно лечење

У стану и другим просторијама које користи, полиција пронашла 5.600 килограма ба-
карних одливака и 70 килограма анодног бакра, а сумња се да их је Р.А. у протеклом 
периоду украо из Serbia Zijin Copper

Покушаји и крађе су у прошлој години били ређи, али се показало да лопови своје при-
лике не пропуштају. - Serbia Zijin Copper лоповима сужава простор, али је неопходна 
већа одговорност запослених да се број крађа сведе на минималан

Преко 100 покушаја крађе Преко 100 покушаја крађе 
седмичноседмично

Лопови га гађали бакром Лопови га гађали бакром Долијао „сакупљач“ бакраДолијао „сакупљач“ бакра

На мети лопова све што се не На мети лопова све што се не 
чува пажљивочува пажљиво

За недељу дана у крађи отпадног метала ухваћено око 
хиљаду људи

Повређен радник обезбеђења Ухапшен Боранин осумњичен за крађу преко 5,6 тона 
отпадног метала

За већу ефикасност службе обезбеђења неопходна 
сарадња запослених 

一周内废弃金属盗窃案捕获约一千人

紫金安保人员受伤
一名波尔人因涉嫌盗窃超5.6吨废金属而被捕

为了高效保护公司资产，员工的齐心协力是必不可少的

每周蓄谋偷盗百余次

小偷向其抛砸铜块 铜金属“收藏家”终落网

疏于防备之处容易发生盗窃

Филмске сцене код Борске флотације

Табле ретура са Oдељења анодне 
рафинације "најслађи" су плен
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РБМ. – Највећи број повреда на раду 
у Руднику бакра Мајданпек догађа 
се у првом и последњем сату радног 
времена, у првој смени, најчешће по-
недељком, уторком и петком, обично 
због клизања, спотицања или пада. 
Притом, најбројније су повреде ноге, 
па руке, а највише су се повређива-
ли запослени са III и IV степеном 
стручне спреме, старости 30-35 годи-
на са радним стажом 6-10 година. То 
је показала анализа повређивања на 
раду у прошлој години коју је сачини-
ла Служба безбедности производње 
и здравља на раду Рудника бакра 
Мајданпек, бавећи се до детаља сва-
ком од укупно 11 повреда на раду.

Поређење са претходном годином 
показује да су перформансе безбедно-
сти биле повољније у 2020, пре свега 
због чињенице да се прошле године, 
на жалост, догодила једна тешка по-
вреда са смртним исходом, али и једна 
код „трећег лица“ ангажованог за од-
ређене послове у руднику. 

-Током прошле године наш циљ 
био је да се не догоди ниједна повре-
да на раду, односно да се оне сведу 
на најмању могућу меру, као и да се 
не десе тешке повреде које остављају 
трајне последице по здравље запо-
слених. Највише повреда било је на 
површинском копу, три у Флотацији 
и по једна у Производним услуга-
ма и стручним службама, док се на 
Дробљењу, на жалост, догодила и 
једна повреда са смртним исходом - 
каже Драгиша Анђелковић, руково-
дилац ове Службе у Огранку РБМ. 

Служба за БЗНР сачинила је и 
преглед инцидената, којих је у 2021. 
години било 26, као и преглед боло-
вања запослених по основу повреда на 
раду. Статистика каже да је на нивоу 

РБМ. – Уз активну бригу о животној и 
радној средини, Serbia Zijin Copper не 
запоставља ни запослене. Иако радни-
ци београдског „Инекс-плуса“, фирме 
којој је поверен посао обезбеђења имо-
вине и људи, нису њени, компанија им 
је набавила нове стражарске кућице. 
Оне су замениле досадашње које су ста-
ре 20-30 година. Тиме су и обезбеђењу 
створени далеко бољи услови за рад. 

Нове стражарске кућице поставље-
не су на избетонираном платоу на че-
тири локације, с тим што остаје да се 
припреми и постави пета на „Северном 
ревиру“. 

С. Вукашиновић

огранка због повреда изгубљено укуп-
но 1.743 радна дана. На Површинском 
копу забележене су три тешке и три 
лаке повреде на раду, због којих се 
просечно одсуствовало 203 дана. У 
Флотацији је просечно одсуство из-
носило 61, у ПУС-у 133, а у стручним 
службама 208 дана. Исплате стопро-
центних зарада код боловања због 
повреда на раду премашиле су износ 
од 5,8 милиона динара. У ту анализу 
ушло је и неколико повреда које су се 
догодиле 2020, али су се изгубљени 
радни дани наставили у 2021.години, 
а тако и исплата зарада. Посматрано 
по месецима, највећи број повреда до-
годио се у јануару, а није их било у ав-
густу, септембру, октобру и децембру.

Да би се комплетно стање побољ-
шало мајданпечка Служба БЗНР је 

Највећи број повреда се у Мајданпеку прошле године догодио у јануару, а није их било у августу, септембру, октобру и децембру. - Циљ је да се не догоди нијед-
на повреда на раду, односно да се оне сведу на најмању могућу меру, каже Драгиша Анђелковић. –  На основу детаљне анализе повреда на раду и инцидената 
дефинисане мере за подизање нивоа безбедности и здравља на раду

Појачаним мерама до безбедног радаПојачаним мерама до безбедног рада

Нове стражарске кућицеНове стражарске кућице

Мајданпечка Служба БЗНР анализирала повреде на раду у 2021.

У слици и речи

马伊丹佩克的工作安全与健康部分析了2021年的工伤事故

加强各项措施，确保工作安全

马矿新设矿区入口保安亭

пуну пажњу поклањала превентив-
ним активностима, техничкој и тех-
нолошкој заштити, активностима у 
области безбедности и здравља на 
раду, али  и раду Одбора за безбеност 
и здравље на раду, изради акта о про-
цени ризика, мерама за спречавање 
повреда на раду и за подизање нивоа 
укупне безбедности: - Интензивиран 
је безбедносни надзор у радним це-
линама и на градилиштима, те у том 
смислу контролисана примена мера 
како од запослених у компанији, 
тако и свих других у кругу рудника. 
Учестало су обављане провере на 
присуство алкохола и других сред-
става зависности, нису занемарени 
циљани лекарски, претходни и пери-
одични прегледи запослених. Пуна 
пажња усмерена је на техничку и тех-

нолошку заштиту, а радило се и на 
оспособљавању запослених за безбе-
дан и здрав рад, кроз чак 976 реали-
зованих обука за раднике у РБМ-у и 
1.805 за „трећа лица“. Периодично су 
испитивани услови радне околине у 
погонима, као и опреме за рад, а кроз 
редовна дежурства и за време застоја 
предузимане су превентивне мере 
за безбедан рад - истиче Драгиша 
Анђелковић наглашавајући да је за на-
бавку личне заштитне опреме током 
2021. издвојено безмало 20 милиона 
динара, што је два и по пута више него 
претходне године, а и 13.650 динара 
по запосленом.

На основу свих ових података де-
финисане су мере за подизање нивоа 
безбедности и здравља на раду које по-
чињу од редовне контроле коришћења 
средстава и опреме за личну заштиту, 
редовних обука за безбедан и здрав 
рад, преко провере опреме и средста-
ва за рад, али и здравствене способно-
сти. Ту је и поштовање техничке и тех-
нолошке дисциплине, обезбеђивање 
упустава за рад запослених и опреме, 
преко вођења техничке документације 
о прегледима, сервисима и ремонтима 
машина, затим распоређивање запос-
лених према личним квалификација-
ма и у складу са систематизацијом, те 
пословима на пуној функционалности 
одељења за безбедност по погонима 
и наставку активности на откривању 
и отклањању скривених опасности уз 
континуирану едукацију и подизање 
свести запослених о значају безбедно-
сти и здравља на раду. Наравно, ту је 
још и низ других техничких и корек-
тивних мера чија јасна дефинисаност 
обећава и пуну примену. 

С. Вукашиновић
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НОВО ЦЕРОВО. – Година 2022. је у „Но-
вом Церову“ почела добрим резултатима 
у производњи и преради, јер је крајем 
јануара тамо у рад пуштена нова линија 
хидротранспорта. Уместо три „Мецове“ 
инсталиране су четири нове кинеске 
пумпе, које су Фабрици за дробљење 
и млевење донеле стабилност у раду и 
боље учинке. – Нове кинеске пумпе на 
линији 1 раде одлично и цео систем 
функционише без икаквих проблема. 
Часовна прерада повећана је на 440 
тона влажне руде на сат, што је корак 
ка испуњењу новог задатка у про-

изводњи „тешког“ 11.000 тона руде 
дневно. Успели смо да, након пуштања 
нове линије у рад и успостављања ста-
билнијег процеса хидротранспорта, 
постигнемо 10.000 тона суве руде на 
дан, али идемо даље. У плану је замена 
постојећих хидроциклонских пумпи 
(12/14) на млевењу већим пумпама ки-
неског произвођача, па је у току заме-
на хидроциклона и хидроциклонских 
батерија. То треба да допринесе по-
већању часовне прераде на 460 до 470 
тона руде, а након тога сагледаћемо 
дробљење и просејавање и видети шта 
треба предузети или заменити како би 
коначни производ дробљења био мање 
крупноће – каже управник Фабрике 
дробљења и млевења у „Новом Церову“ 
Драган Перић. 

Стабилније водоснабдевање
Перић додаје да је квалитет церовске 

руде добар јер у њој има доста бакра, па 
флотирање у „Великом Kривељу“ иде 
глатко. – Иако се у „Великом Kривељу“ 
гради нова флотација, мислим да се 
компанија неће определити за опцију 
да се у старој прерађује руда са једног, 
а у новој са другог копа. Решење би 
требало да буде у изградњи флотације 
на „Церову“, где би се руда прерађи-
вала и флотирала, а само јаловина се 
транспортовала у „Велики Kривељ“.  
Јер, сада линијом 1 хидротранспорта 
до Kривеља „путује“ само самлевена 
руда. У току је израда пројекта за про-
ширење капацитета хидротранспорта, 
што подразумева уградњу трећег це-
вовода (фи 400) за транспрот руде до 
флотације у „Великом Kривељу“ и до-
датног за транспорт повратне воде из 
кривељске флотације. Ово је важно и 

због повећања капацитета, али и због 
стабилнијег рада хидротранспорта и 
водоснабдевања уопште. Јер, сада мо-
рамо да заустављамо комплетну фа-
брику када дође до пробоја на цевово-
ду. Kасније, ако би дошло до изградње 
нове флотације за прераду церовске 
руде, овај систем би могао да се кори-
сти за транспорт јаловине од „Церова“ 
до јаловишта у „Великом Kривељу“, 
а мислим да компанија и планира да 

Д. Перић: У току је израда пројекта за проширење капацитета хидротранспорта, што подразумева уградњу трећег цевовода (фи 400) за транспорт руде до фло-
тације у „Великом Kривељу“ и додатног за транспорт повратне воде из кривељске флотације. Ово је важно и због повећања капацитета, али и због стабилнијег 
рада хидротранспорта и водоснабдевања уопште. - На копу „Ново Церово“ ужурбано раде да што пре отворе и коту 450, а пошто томе претходи спуштање нивоа 
подземних вода, интензивирано је испумпавање и одводњавање

Једанаест хиљада тона руде на данЈеданаест хиљада тона руде на дан
Kоп и Фабрика за дробљење и млевење руде у „Новом Церову“ на истом задатку

NC矿破碎与磨矿车间均完成生产任务

矿石日处理量高达1.1万吨

тамо складишти сву јаловину – наводи 
Перић.

Управник каже и да ће постојећи си-
стем водоснабдевања Фабрике дробљења 
и млевења бити надограђен. – Поред 
производње, стални нам је задатак 
уређење околине и радног простора у 
циљу изградње зеленог рудника. У том 
смислу, поставићемо додатне пумпе на 
еколошкој акумулацији „Ваља Маре“, 
како би додатно повећали сигурност 
у том делу и спречили потенцијал-
но изливање те воде у реку. Такође, 
заштитним фолијама ћемо покрити 
дно те акумулације. Чекамо испоруку 
шест пумпи које ће нам омогућити да, 
у случају прекида водоснабдевања из 
кривељске флотације, користимо наше 
резерве воде из еколошке акумулације, 
предбране и из згушњивача, тако да 

фабрика независно може да ради осам 
до десет сати, без пумпања воде из Kри-
веља. Пумпе би требало да нам стигну 
најдуже за два месеца, па ћемо њима 
заменити четири мање које се сада ко-
ристе, а додатно ћемо уградити још две 
– прича Драган Перић.

Kоп формира тим за 
одводњавање

И на копу „Ново Церово“ решавају 
пут воде, у овом случају подземне. По-
што ужурбано раде да што пре отворе 
и коту 450, а томе претходи спуштање 
нивоа подземних вода, интензивирано 
је испумпавање и одводњавање. – То је 
сада најважнија ствар коју морамо да 
завршимо. Нисмо још почели са усеком 
јер најпре треба спустити ниво под-
земних вода, а тај посао много зависи 
и од временских услова. На коти 450 
очекујемо руду мало бољег садржаја, са 
којом ћемо моћи да правимо композит 
– прича нам управник „Новог Церова“ 
Драган Илић. Он додаје да већ неколи-
ко месеци руду обезбеђују са пет етажа 
(460, 470, 480, 490 и 500) и да на свакој 
има и јаловине коју треба склонити, и 

руде са нижим садржајем метала. Због 
тога је важно да се што пре отвори и кота 
450, а Илић се нада да ће у томе успети до 
краја марта.

- У оквиру припрема за отварање 
нове етаже стигла нам је и потапајућа 
пумпа, коју смо почетком марта ин-
сталирали на коти 460, где се налази и 
водосабирник. У току је и формирање 
тима који ће бити задужен за одводња-

вање, од пумпара до пословође одво-
дњавања – каже управник овог копа.

Драган Илић додаје да је и „Ново Це-
рово“ добило диспечерски центар, који 
је од фебруара у пробном раду. Функ-
ционише на исти начин као центри у 
„Великом Kривељу“ и „Јами“, па се поред 
производње одатле прате расположи-
вост и искоришћење опреме. – Види се 
распоред механизације, где се налазе 
камиони и багери, а покривено је и 
примарно дробљење, али и место где се 
кипа јаловина – објашњава Илић.

У „Новом Церову“ раде четири ба-
гера и 11 „тонли“ камиона. Са овом ме-
ханизацијом ископине су у прва два ме-
сеца биле скоро милион и по тона. Дато 
је 535.150 тона руде просечног садржаја 
0,411% и 892.594 тоне јаловине. Бакар у 
концентрату произведен у јануару и фе-
бруару измерен је на тачно 2.200 тона. 
План за март предвиђа 600.000 тона ис-
копина, односно 305.265 тона руде (са 
просечних 0,388 одсто метала) и 294.735 
тона раскривке, као и производњу 1.126 
тона бакра у концентрату. 

Горица Тончев Василић

Драган Перић

Нове пумпе

Хидротранспорт

Од почетка године у "Новом Церову" остварено око 1,5 милиона тона ископина
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ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – На стабилност у про-
изводњи руде и расположивост опреме на 
површинском копу „Велики Kривељ“ нису 
утицали зимски дани. Блатњавим путевима 
камиони не само да стижу до циља, него је 
већ јануарски план производње премашен 
за 480 тона бакра у руди, а реална су очеки-
вања да ће фебруарски учинак бити „тежак“ 
више од 2.700 тона. Зацртани план за фебруар 
био је 2.616 тона, па се већ на почетку године 
стварају се добре залихе руде. 

- Јануар је био одличан месец иако смо 5 % 
заостајали од плана ископина. Надокнади-
ли смо све у  овом  краћем месецу, па је до 
27. фебруара план ископина премашен за 
50 хиљада тона. Kоп је велико радилиште 
јер су багери раштркани на разним лока-
цијама. Један багер „волво“ кренуо је са 
отварањем етаже 260, где очекујемо мало 
слабију руду планирану за март. Багери K2 
и ОK2 су на етажи 320 и раде на раскрив-
ци и припреми руде за април. Са довољним 
количинама руде спремно чекамо отварање 
новог погона дробљења и нове флотације. 
Руда на североисточној страни копа саче-
каће експлоатацију следеће године, али се 
и тамо раскривка убрзано склања -каже 
управник копа Дејан Митић.

Садржај руде варира по етажама, од нај-
богатијег  0,45 са етаже 50, где су носиоци 

ЈАМА. – У руднику подземне експлоатације 
„Јама“ први дани марта били су резервисани 
за ремонт примарне дробилице. Kроз њене 
чељусти, од последњег ремонта пре три и по 
године, прошло је два милиона тона руде. На 
кратко је стала да се одмори и ухвати залет за 
повећање производње.  

Технички руководилац електромашин-
ског одржавања Зоран Петровић одвео нас 
је 3. марта на XVII хоризонт да испратимо 
како напредују радови. Радници машинског 
одржавања не дижу главу од посла, али су 
им у помоћ прискочили и рудари како про-
изводња не би трпела дуже од планираних 
осам дана. 

-Почели смо ремонт 1. марта и знали 
смо да ће нам највише времена одузети 
мењање облога статора и ротора примарне 
дробилице. Овај посао смо одавно предви-
дели и искористићемо застој да променимо 
семеринге и заваримо картер испод дроби-
лице – прича Петровић. 

Петровић такође каже да су се облоге на 
„лонцу“ много истрошиле и да се могу избити 
само снагом експлозива. Склањамо се на без-
бедну удаљеност да направимо кратку паузу 
док не прође минирање.

План производње за овај месец прила-
гођен је машинским радовима на сервисном 

производње багер 
K4 и два „волвоа“, 
до сиромашније руде 
са садржајем од 0,24 
одсто бакра на коти 
290. Рудари са копа 
ће богатијој руди са 
дна додавати сиро-
машнију са горњих 
етажа, па ће овај 
микс испуњавати 
захтевани квалитет 
руде, а свака  нова 
етажа имаће бога-
тији садржај бакра и 
веће количине. 

Сто нових рад-
ника површинског копа своје прво радно 
искуство стиче у неповољним временским 
условима. Смањена видљивост на клизавим 
коповским саобраћајницама носи велике ри-
зике а како би се људски фактор искључио 
из инцидентних ситуација, Сектор за без-
бедну производњу појачао је обуке и апелује 
на возаче, руковаоце багера и машина да док 
не стекну мајсторске вештине буду посебно 
пажљиви.

-Почетком године добили смо појачање 
од нова три „волво“ багера запремине ка-
шике 5,6 кубика. Опрема мора да прати 
повећане апетите производње, па у марту 
очекујемо испоруку још 15 „тонлија“. Вели-
ку заслугу за расположивост и исправности 
опреме има радионица за одржавање. У ја-
нуару је почела изградња нове радионице, 
па ће наши механичари доказати умеће на 
генералкама великих камиона које до сада 
нису рађене у „Великом Kривељу“ - прича 
Митић.

Управник додаје и да транспортни си-
стем јаловине и примарно дробљење ове зиме 
нису непланирано стајали и да је задовољан 
оствареним резултатима.

Д. Лилић Петровић

и извозном окну 
рудника „Јама“ и 
биће преполовљен 
у односу на јануар и 
фебруар. Зацртано је 
62 хиљаде тона руде 
или 260 тона бакра у 
концентрату. Рудар-
ски радови на при-
преми руде и изради 
откопних ходника 
нису обустављени, 
а по речима управ-
ника „Јаме“ Ивана 
Бибановића руда се 
транспортује и скла-
дишти на коти - 150 
како би се прибли-
жила дробилици. 

На извозном окну ужурбано се мењају 
траке које превозе руду, санирају се проблеми 
на пресипним местима, а биће замењен пре-
војни бубањ на косој траци и лежај на погон-
ском бубњу.  Највећи проблем у извозу руде 

у последње време правило је ФKР сито и за 
његову замену овог пута задужени су мајсто-
ри Огранка ЕМО.  

-Ремонт мора квалитетно да се уради, 
проверавају се и подмазују и најситнији 
делови јер се за транспорт руде из „Јаме“ ко-
ристи само једна линија и кад стане једно, 
стане све – закључује Зоран Петровић.

Д. Лилић Петровић

Kривељски коп годину почео са бакром преко плана у јануару и фебруару. - Дејан Ми-
тић: Добили смо нову утоварну механизацију, а у марту очекујемо и додатних 15 „тон-
ли“ камиона

Мартовска производња у руднику подземне експлоатације прилагођена осмоднев-
ном ремонту. Зацртано 62 хиљаде тона руде, што је упола мање у односу на прва два 
месеца ове године. – Зоран Петровић: Најзахтевнији послови су ремонт примарне 
дробилице и замена ФKР сита, које је „кривац“ за честе застоје у извозу руде

Опрема прати производне Опрема прати производне 
апетитеапетите

Ремонт примарне  Ремонт примарне  
дробилице у „Јами“дробилице у „Јами“

„Велики Kривељ“ добио три нова багера После три и по године и два милиона тона руде:

三台新挖掘机抵达VK矿 过去三年半Jama矿采剥量达两百万吨

设备供应满足生产需求 Jama粗碎机进行检修

JAMA. –  Иако још увек није завршен, а 
почео је да се ради у децембру прошле 
године, у диспечерском центру „Јаме“ 
се већ сада на мониторима могу виде-
ти све кључне позиције на којима ру-
дари раде. Замишљен је тако да каме-
рама буду „покривена“ сва рудна окна 
у „Јами“, као и сервисно окно. 

– Инсталиране су 52 камере и има 
их на сваком хоризонту где се нешто 
ради. Постављене су тамо где не могу 
да буду оштећене због минирања, а 
„покривају“ транспортне ходнике и 

коту где је дробилица. Захваљујући 
њима, у диспечерском центру се на 
екранима може видети тачна лока-
ција сваког утоваривача, бушалице, 
камиона, али и свих запослених. Ру-
дари сада, пре него што сиђу до ра-
дилишта, понесу са собом и уређај 
за лоцирање и сигнализацију, по-
моћу кога могу притиском на тастер 
„СОС“ брзо и лако да нас обавесте о 
евентуалној опасности – каже управ-
ник „Јаме“ Иван Бибановић. 

У „Јами“ инсталиране 52 камереУ „Јами“ инсталиране 52 камере
Диспечерски центар за мониторинг рада под земљом

地下作业监控调度中心

在Jama安装了52个摄像头

Диспечерски центар и систем за 
позиционирање биће комплетирани 
за најдуже два месеца, када све камере 
буду повезане и споља, а захваљујући 
њима ће рад у „Јами“ моћи да се пра-
ти у реалном времену 24 сата днев-
но. Већа будност свакако доприноси 
и већој безбедности на раду, која је у 
„Јами“ и целој компанији на првом ме-
сту. 

Г. Тончев Василић 

Рудари сада носе са собом и уређај за лоцирање и сигнализацију, помоћу кога могу притиском на тастер „СОС“ брзо и лако да нас обавесте о евентуалној опас-
ности, каже Иван Бибановић 

Зоран Петровић са колегама на XII хоризонту
Дејан Митић

Камере "покривају" све јамске 
транспортне ходнике

Скидање облога на "лонцу" примарне дробилице
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РБМ. – Остварени производни резултати 
током фебруара у Руднику бакра Мајданпек 
били су на својеврсној клацкалици са пла-
ном. На површинском копу остварен је план 
укупних ископина, уз пребачај на јаловини и 
подбачај на руди, али је захваљујући повољ-
ном садржају метала план на руди остварен. 
У Флотацији су прерађене количине биле 
мање од плана, али је технолошко иско-
ришћење било добро а квалитет концентра-
та одличан, па је резултат на бакру у концен-
трату са 3.102 тоне тек три одсто мањи него 
што је планирано.

-На површинском копу је током фе-
бруара испуњен план производње са око 
4,787 милиона тона укупних ископина. 
На јаловини је учинак већи од плана, на 
руди имамо подбачај од скоро 20 одсто, 
али је због већег садржаја дата и већа ко-
личина бакра, тако да је план на металу 
остварен. Изостала је планирана коли-
чина руде са „Северног ревира“, за коју је 
задужен „Jinshan“, а због глиновите руде и 
проблема са опремом било је и проблема са 
уходавањем Фазе 2 - истиче Пеко Минић, 
који обавља послове заменика руководиоца 

РБМ. – ИТ сектор у Руднику бакра 
Мајданпек привео је крају захтевано 
ширење мреже оптичких каблова и по-
кривеност свих важних тачака у руд-
ничком кругу ултрабрзим интернетом 
и видео-надзором. Мрежа се шири и ка 
објектима транспортног система „Фазе 
2“ и према рудничким пумпама за го-
риво, јер је у току постављање оптичког 
кабла и ка рубним подручјима. Са бржим 
интернетом, који омогућава ефикаснији 
и квалитетнији рад, биће инсталиране 
нове камере и обезбеђен квалитетнији 
видео-надзор, што је један од важнијих 
сегмената за подизање нивоа укупне без-
бедности.

-Биће уграђен нови видео-надзор, са 
специјалним камерама које могу да буду 
постављене и на бензинским пумпама. 

мајданпечког повр-
шинског копа.

Везано за рас-
положивост меха-
низације, проблема 
је било са излазно-
шћу, односно бројем  
тешких возила у 
раду. Kинеским ко-
легама предложе-
но је да се крене са 
дневним сервисом 
тешких возила, па да 
се уместо само хава-

ријског, ради и планско одржавање које је у 
руднику “Велики Kривељ” дало резултат. За 
такву промену потребно је 10-ак људи, али и 
да свакога дана 28 до 32 возила буде у раду. 

-Плански захтев налаже да преко 
„Фазе“ дневно иде 80 хиљада тона јалови-
не. Те количине нема, јер нема довољно во-
зила код багера који ископавају јаловину. 
Поред тога, захтев је да дневно испоручује-
мо најмање 54 хиљаде тона руде. Због тога 
возила усмеравамо ка рудним радилишти-
ма, па их на јаловини имамо недовољно. 
Такође, имамо и послове на дну копа „Јуж-
ни ревир“, одакле се ископава блато које не 
може да иде на „Фазу“ – додаје Минић.

У последњих месец и по дана интен-
зивно се сређују и путеви, па се сваки мате-
ријал, који може да послужи за насипавање, 
утроши на то. Резултата има, али и још пуно 
посла, па је зато сва расположива помоћна 
механизација упућена на санацију и одржа-
вање путева, потврдио нам је Пеко Минић.

Kада је реч о флотацијској производњи 
у фебруару, она је прелиминарно била засно-
вана на преради 1.134.909 тона руде, а даљу 
игру бројки објаснио нам је Дејан Вукома-

Тако ће се обезбедити комплетан спец-
ифичан мониторинг пумпи за гориво, 
а и непосредна околина имаће одређене 
нове погодности и могућност да се на 
једној страни унапреди продуктивност, 
а и подигне ниво укупне безбедности 
– објашњава Данијел Стојановић из ИТ 
сектора у РБМ-у.

Упоредо са овим пројектом, у току је 
и постављање појачаног видео-надзора 
код магацина и сервиса, објеката који су 
последњих месеци често били на мети 
лопова. Са 18 нових добро распоређених 
камера биће неупоредиво теже да било 
какво кретање не буде регистровано, а 
додатна покривеност камерама реализује 
се и за објекте „Фазе 2“. 

С. Вукашиновић

Са 4,787 милиона тона укупних ископина испуњен фебруарски план на површинском копу. - Подбачај на руди није умањио остварење на металу захваљујући 
повољном садржају. - У Флотацији прерађено 1.134.909 тона руде, од чега 81 одсто у новом погону. - Произведено 3.102 тоне бакра у концентрату одличног 
квалитета, уз планирано технолошко искоришћење

Мрежа оптичког кабла шири се према „Фази 2“ и пумпама за гориво, па се стварају услови за бољу комуникацију, квалитетнији видео-надзор и унапређење 
нивоа укупне безбедности

Боље руковођење даће и боље резултате Боље руковођење даће и боље резултате 

Бржи интернет у свим деловима рудникаБржи интернет у свим деловима рудника

Производња у мајданпечком руднику у свим сегментима око плана 

ИТ сектор РБМ-а шири мрежу оптичких каблова

马按计划开展生产活动

RBM分公司信息处扩大光纤网络范围

精益管理，优秀成果

保障矿山每一角落的网速

новић, заменик руководиоца Флотације 
РБМ-а: - Нова флотација је прерадила 81 
одсто укупне производње, а стара остатак. 
Производња на влажној руди остварена је 
85,52 одсто. Остали параметри су знатно 
бољи, па је квалитет финалног концентра-
та 20,5 или 102 одсто, уз технолошко иско-
ришћење од 89,38%. Производњом 3.102 
тоне бакра у концентрату, остварено је 97 
одсто плана. 

У раду Дробљења, производња се ос-
лањала и на старо и на ново, како би се 
попуњавали бункери обе флотације. На 
количину руде превезене од Дробљења 
до Флотације утицала су два застоја због 
оштећења траке. То је однело приличан број 
тона и радних сати, а и одразило се на укуп-
но остварење.

Филтража је након уградње „Оутотец“ 
пресе имала лепе резултате. Kапацитет је и 
тамо повећан, паралелно са већом месечном 
прерадом у флотацији, па је било потребно 
да надзорно-техничко особље и менаџмент, 
уложе велике напоре како би извукли мак-
симум од опреме која им је била на распо-
лагању. 

На „Језеру“ и јаловишту, као и увек по-
сле зимске сезоне, долази до пораста нивоа 

воде у „Ваља фундата“. Изградња пешчаних 
брана се наставља, а очитавање пијезоме-
тара и осматрање терена су свакодневна 
обавеза. Било је активности и на подизању 
безбедности код пловеће пумпне станице, 
где је вода угрозила безбедан рад. Измеште-
на је рампа за улазак у нову пловећу пумпну 
станицу, а на сигурно су измештени и кон-
тејнери за раднике. Обављене су припреме 
за машинске радове који су планирани за 
март, а реч је о измештању каблова и цево-
вода нове пловеће пупне станице и осталим 
пратећим пословима. 

Kада је реч о „Шашком потоку“, према 
пројекту добијеном од Института за бакар 
Бор урађена је прва етажа надвишења, а на-
кон тога и сабијање горњег слоја. Добијена 
је сагласност за израду следеће етапе надви-
шења бране и ту радови напредују  прилич-
но добро. 

-Показало се да опрема у новој флота-
цији, уз неке „дечје болести“, ради добро. 
Додуше, запослени се још увек прилагођа-
вају њеним захтевима, али уз све мање 
учешће кинеских колега, јер евидентно на-
предују у освајању знања и захтева нових 
технологија - наглашава Вукомановић.

Оцењујући фебруарску производњу ру-
ководилац Огранка РБМ Бранислав Томић 
потврђује да су учинци на нивоу планских, 
али наглашава да се за боље резултате мора 
унапредити руковођење. - Kључ успеха је у 
квалитетном управљању производњом, 
доброј организацији, повећаној одго-
ворности, подизању радно-технолошке 
дисциплине и, наравно, поштовању про-
писаних правила, посебно у области без-
бедности на раду. 

С. Вукашиновић

Бранислав Томић
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ТИР. – Иако се током фебруара у ТИР-у 
радило доста добро и без већих застоја, 
стање опреме није омогућило остварење 
плана. У овом огранку паралелно са про-
изводњом одмичу и инвестициони радови 
које је могуће завршити пре него што поч-
не плански четворомесечни застој ради 
завршетка изградње нових постројења. 
Током тог застоја повезаће се стари и нови 
производни системи и биће завршена 
техничка реконструкција флеш-прећи и 
пратећег система за пречишћавање дим-
них гасова. Све то допринеће да рад буде 
лакши, капацитет прераде већи, а систем 
за заштиту животне средине унапређен. 

SZC. – Ове зиме подаци о мониторингу ваз-
духа показују да је систем за прикупљање 
и одсумпоравање димних гасова, у који је 
Serbia Zijin Copper уложила 30 милиона до-
лара, дао добре резултате у погледу квали-
тета ваздуха у Бору. Од августа до децембра 
2021. просечна концентрација сумпор-ди-
оксида износила је само 14,8%, што је испод 
дозвољене граничне вредности СО2 у ваз-
духу. У односу на просечну концентрацију 
у 2020. години, то је смањење од 91,5%, док 
је у односу на параметре из периода јану-
ар-јул 2021. актуелна слика боља 88,7 одсто.
Kомпанија убрзано ради на техничкој 
реконструкцији и изградњи нових кон-
вертора, нових анодних пећи и других по-
стројења, а како би се убудуће прикупљале 
и третирале све честице прашине из про-
цеса топљења, биће замењен и електроста-
тички филтер у систему. Подразумева се 
да ће изградња тог система бити завршена 
током 2022. године и да ће систем тада бити 
пуштен у рад. Након тога, квалитет ваздуха 
у Бору биће још бољи, а ова врста побољ-
шања биће дугорочна и стабилна. 

Управљање и мониторинг квалитета 
ваздуха 

Пре доласка Zijina, у топионици бившег 
РТБ-а радило се са дотрајалом и прева-
зиђеном опремом, посебно када је реч о 
конверторима и анодним пећима које су 
биле веома старе и често су се квариле. 
Проблем прекорачења стандарда када је 
емисија димних гасова у питању постоји 
дуги низ година, али је најпогубније по 
здравље било то што није постојао систем 
за прикупљање и одсумпоравање димних и 
отпадних гасова. Zijin је, у светлу решавања 
овог проблема, уложио огромна средства 
у реализацију техничке реконструкције и 
у изградњу система за прикупљање и од-
сумпоравање димних гасова инвестирао 

Топионица је током фебруара из ком-
панијских рудника на прераду примила 
35.292 тоне концентрата бакра, а прера-
дила је 27.712 тона, укључујући и 792 тоне 
купљеног хладног бакра. Извезено 9.669 
тона микса концентрата за продају, док 
је Фабрика сумпорне киселине „трећим 
лицима“ отпремила 25.796 тона сумпорне 
киселине. 

-Дали смо 7.520 тона анодног, однос-
но 5.008 тона катодног бакра и 26.464 
тоне сумпорне киселине. Производњу су 
пратиле бројне тешкоће због стања опре-
ме, али је све решавано правовременим 
интервенцијама служби одржавања. У 

30 милиона америчких долара. Од августа 
прошле године, када је систем и званично 
пуштен у рад, концентрације емисије из 
димњака и квалитет ваздуха измерени на 
онлајн станицама за мониторинг показали 
су добре резултате и успостављен је тренд 
континуираног и стабилног побољшања 
квалитета ваздуха. 
Током 2021. године, садржај арсена у кон-
центрату бакра износио је 0,03%, што не 
прелази вредност од 0,04% коју прописује 
стандард. Kонцентрат бакра из рудника « 
Чукару Пеки » се продаје, не прерађује се 
у ТИР-у. Према резултатима мониторинга 
на дан 26. октобар 2021. године, садржај 
арсена у честицама неорганских материја 
емитованим из ТИР-а износио је 0,05 мг/
м3, што је далеко испод дозвољене границе 
од 0,5 мг/м3. Прекорачење концентрације 
арсена забележено на мониторинг станици 
не потиче из топионице. 

Мониторинг квалитета воде и 
управљање отпадним водама

РТБ Бор је, пре стратешког партнерства са 
Zijinom, изградио једноставно постројење 
за пречишћавање отпадних вода. Опрема 
коју је нова компанија наследила била је 
дострајала, технологија застарела, а стопа 
пречишћавања отпадних вода била је ни-
ска. Велика количина отпадних вода се без 
пречишћавања испуштала у околне речне 
системе, што је имало велики утицај на 
околне реке и низводно окружење. У циљу 
елиминисања утицаја отпадних вода из 
рудника и топионице на квалитет воде у ре-
кама, Kомпанија је, након што је "стала на 
ноге", одмах спровела проверу водотокова, 
утврдила водни биланс у производном си-
стему и организовала спровођење пројекта 
чишћења и преусмеравања отпадних вода. 
Kиселе отпадне воде из рудника « Јама », « 
Ново Церово », « Велики Kривељ » и других 

Фебруара произведено 7.520 тона анодног и више од 5.000 тона катодног бакра, као и  26.464 тоне сумпорне киселине. - План у Топионици испуњен 94 одсто, 
у Електролизи 83,5%, а у Сумпорној и Фабрици племенитих метала – премашен. – Иван Најденов: Производњу су пратиле бројне тешкоће због стања опреме, 
али је све решавано правовременим интервенцијама служби одржавања. У прилог томе говори фебруарско временско искоришћење које је у Топионици из-
носило 96,6 процената

Темпо диктира стање опремеТемпо диктира стање опреме

Стални мониторинг и инвестиције Zijina Стални мониторинг и инвестиције Zijina 
дају добре резултатедају добре резултате

Металурзи у фебруару у складу са могућностима 

Управљање, праћење и контрола квалитета ваздуха, тла и воде у Бору и Мајданпеку

二月份冶炼厂全力以赴

管理、跟踪和监控波尔和马伊丹佩克空气、土壤和水的质量

老旧设备阻碍实现生产计划

紫金的持续监控和投资卓有成效

прилог томе говори фебруарско времен-
ско искоришћење које је у Топионици 
износило 96,6 процената - каже Иван 
Најденов, помоћник руководиоца ТИР-а 
и први човек Центра за праћење и коор-
динацију производње у овом огранку. Он 
додаје да је производња била знатно нижа 
од планиране, јер је план у Топионици ис-
пуњен 94 одсто, а у Електролизи 83,5%. У 
Фабрици сумпорне киселине, пак, план је 
премашен 4,7 процената, а у Фабрици пле-
менитих метала 2,6 одсто на сребру, док је 
реализација на злату била стопроцентна.

Током прошлог месеца, у старој Енер-
гани произведено је 5.778 кубних метара 

рударских подручја мешане су са базичном 
јаловином и испуштане у флотацијско јало-
виште « Велики Kривељ », ради поновног 
коришћења у производном процесу. У из-
градњу и усавршавање постројења за пре-
чишћавање отпадних вода уложено је укуп-
но 7,1 милион америчких долара. Изграђен 
је привремени систем за пречишћавање от-
падних електролита из процеса металурш-
ке прераде, као и систем за пречишћавање 
канализације из рудника « Велики Kривељ 
» и « Ново Церово ». Завршена је техничка 
реконструкција система за пречишћавање 
киселих отпадних вода из топионице, као 
и изградња система за пречишћавање кисе-
лих отпадних вода из « Јаме » и система за 
пречишћавање киселих отпадних вода из 
мајданпечког « Северног ревира ». 
Језеро « Робуле », које се налази на месту 
где су смештени депонија и одлагалиште 
"Високи планири", део је историјског на-
слеђа РТБ-а Бор и Републике Србије и није 
у надлежности Serbia Zijin Copper. У циљу 
активног испуњавања друштвене одговор-
ности и одговорности у области заштите 
животне средине, компанија је уложи-
ла целокупан износ у изградњу система, 
чији је капацитет пречишћавања 1.000 м3 
дневно. Просечна pH вредност воде која 
излази из система износиће од 6.5 до 8.5, а 
пречишћена вода ће се поново користити 
у производном процесу. У циљу додатног 
побољшања ефекта пречишћавања воде 
из језера « Робуле », планирано је запуња-
вање језера, рекултивација и озелењавање 
површине. Укупна инвестиција процењена 
је на 2,5 милиона долара. Након завршетка 
еколошког третмана језера « Робуле », ком-
панија ће безусловно донирати овај систем 
Влади Републике Србије или Градској упра-
ви. Након пречишћавања, отпадне воде из 
језера « Робуле » неће се више изливати у 

деминерализоване и 18.068 кубних метара 
декарбонизоване воде, док је производња 
паре износила 5.504 МW.  

„Транспорт“ је у овом периоду отпре-
мио 37.821 тону шљаке из старе и текуће 
производње у борску флотацију, што је 
било недовољно за остварење месечног 
плана. Главни разлог је недостатак адек-
ватне помоћне механизације. Свакако, 
треба поменути и то да је половином фе-
бруара почела санација железничког ко-
лосека, а у плану је и замена старе ваге на 
железничком колосеку број 2.

С. Вукашиновић

доњи слив Борске реке, а квалитет воде у 
тој реци биће знатно побољшан. 
 

Kонтрола и управљање прашином 
У циљу контроле и управљања прашином 
са копова и постројења за дробљење, Kом-
панија је набавила пет цистерни за воду 
и прскање путева, као и шест топова за 
спуштање прашине која долази из рудни-
ка. Израда пројекта за отпрашивање си-
стема за дробљење у руднику поверена је 
пројектантској кући, а у набавку опреме за 
отпрашивање уложено је пет милиона аме-
ричких долара. Завршена је уградња опре-
ме за отпрашивање у рудницима « Велики 
Kривељ », « Мајданпек » и « Јама », као и на 
« Kривељском каменолому », па је количина 
прашине смањена за преко 99%. У току је 
припрема за инсталирање опреме за отпра-
шивање у флотацији рудника « Ново Церо-
во », као и уградња опреме за отпрашивање 
у Kречани. 
До јануара 2022. године, на нивоу Kом-
паније је озелењена укупна површина од 
скоро 580.000 м2 и засађено је око 130.000 
садница. 
У складу са одредбама закона и прописа, 
Kомпанија је поверила борском Институту 
за рударство и металургију да обави ме-
рење концентрације загађујућих материја у 
ваздуху на 17 локација за мониторинг уну-
тар погођеног подручја фабрика у РББ-у и 
просечна концентрација седимента није 
прелазила прописане граничне вредности. 
Просечна вредност седимента на свим ло-
кацијама износила је 102 мг/м2/д, што је да-
леко мање од 450 мг/м2/д колико је пропи-
сано стандардом. Према подацима СЕПА, 
просечна годишња концентрација праши-
не на мерној станици « Градски парк » изно-
си 24 μг.м-3, што је ниже од концентрације 
од 40 μг.м-3 коју прописују стандарди.
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РБМ. – Препознатљива по осмеху који пле-
ни, увек ведра, вредна и предузимљива, 
Александра Павловић (27) једна је из гене-
рације нових младих стручњака који су Руд-
нику бакра Мајданпек донели нову енергију, 
лепоту, стручност, нову ширину и снагу. Ова 
девојка је тек непуну годину становник града 

РБМ. – Јелена, до пре месец дана Гли-
шић а сада Марковић, по занимању 
техничар друмског саобраћаја, прва је 
жена руковалац грађевинским маши-
нама у Руднику бакра Мајданпек. Она 
на рудничком јаловишту вози утова-
ривач, а све чешће и „комбинирку“ и 
свој посао обавља – мајсторски. При-
знају јој то колеге и претпостављени, 
а понекад чак и она самој себи.

- „Јецо, мајсторе!“, помислила 
сам када ми је први пут пошло за 
руком да готово савршено изравнам 
пут на захтевном и нестабилном ја-
ловишту - прича нам Јелена.

Да у томе успева и даље потврђују 
њене колеге и претпостављени, који 
о јединој жени међу запосленима на 
„Језеру“ и јаловишту Рудника бакра 
Мајданпек говоре све најлепше. Они 
хвале Јеленин рад, а она њихову ко-
легијалност и подршку. – Већ првих 
дана уверила сам се у пословичну 
рударску колегијалност и солидар-
ност. Сви су саветовали да стрпљиво 
и полако, корак по корак, улазим у 

под Старицом и једна је од безмало 200 жена 
у мајданпечком огранку Serbia Zijin Copper.

-Дипломирала сам на Рударско-гео-
лошком факултету у Београду и по стру-
ци сам мастер инжењер геологије, али сам 
прошле године завршила и курс за ХР 
менаџера. Поред бављења струком, волим 
да кувам, цртам, сликам, а раније сам и 

нов посао, храбрили ме и веровали 
да ћу успети, на чему сам изузетно 
захвална. Kао дете са села, из поро-
дице која се бавила пољопривредом, 
имала сам од најранијег детињства 

Александра Павловић је дипломирала на Рударско-геолошком факултету у Београду и по струци је мастер инжењер геологије, али је прошле године завршила 
и курс за ХР менаџера. - Она је тек непуну годину становник града под Старицом и једна је од безмало 200 жена у мајданпечком огранку Serbia Zijin Copper 

„Јецо, мајсторе!“, помислила сам када ми је први пут пошло за руком да готово савршено изравнам пут на захтевном и нестабилном јаловишту, каже Јелена 
Марковић, која на мајданпечком јаловишту вози утоваривач. - Kолеге и претпостављени о Јелени говоре у суперлативу и хвале њен рад, а она за њихову ко-
легијалност 

Студент генерације на „Северном ревиру“Студент генерације на „Северном ревиру“

Жене то могу!Жене то могу!

Живот у престоници заменила свакодневицом у Руднику бакра Мајднапек

Прва жена руковалац грађевинским машинама у Руднику бакра Мајданпек

她选择用首都的生活来换马矿的日常

马矿首位女性工程机械操作员

整届生源中最优秀的学生代表在“北坑”

巾帼不让须眉

певала, имала свој бенд. Много волим жи-
вотиње, природу, шетње, а посебно свој по-
сао - каже о себи Александра и истиче да јој 
је рад у Руднику бакра Мајданпек први посао 
у струци.

Признаје да јој је у почетку било тешко да 
се привикне на нову, малу средину, после 15 
година живота у Београду, али јој сада дани 
теку устаљено и помало рутински. -  Рано ле-
жем, јер се за посао треба добро одморити. 
Kако за одлазак на терен често немамо пре-
воз, идемо пешке, што и није проблем када 
је време лепо, али зна да буде, када падају 
кише и снег, када је пуно блата.  Теренски 
рад, а сада сам конкретно задужена за „Се-
верни ревир“, зна да измори, па настојим 
да будем одморна и потпуно спремна за тај 
напор. Ништа ми није тешко, а и срећна 
сам због тога што ми је пружена прилика да 
видим како све научено изгледа у пракси.

Чини јој се да је са својим послом, како 
каже, у љубави одувек. Завршила је При-
родно-математичку гимназију, а да студира 
геологију, помогло је то што је у Научно-ис-
траживачкој станици у Петници, у оквиру 
програма за младе таленте, била на курсу из 
геологије и географије, где јој се све баш сви-
дело: - Геологија ми се стварно допада. Било 
ми је баш жао што ни као студент генера-
ције нисам одмах успела да се запослим у 
струци. Сада ми је, међутим, јако драго и 
буквално уживам у сваком тренутку у овом 

пуно афинитета према управљању 
машинама и врло брзо сам усвојила 
потребна знања. Посао у руднику 
је ипак нешто друго, тежи је него у 
фабрици на пример, али и разноврс-
нији. И још нешто, посао у руднику 
мора да се воли! 

Јелена каже да и машина захте-
ва пажњу. - Само ако се квалитетно 
одржава, она може да да свој макси-
мум. У тој посвећености самој маши-
ни, жене су често чак и боље од муш-
караца. Имам обичај да кажем да се 
мушкарци уздају у снагу, а ми жене у 
пажњу, стрпљивост и прецизност, а 
да и једни и други својим путем сти-
жемо до циља. Лично мислим да је 
мало послова које и жена не може да 
обави. Само је важно да се задатку 
приступи зналачки, пажљиво, а без 
страха. Kолегинице које би да рукују 
грађевинским машинама у рудни-
ку, могу да охрабрим и кажем да и 
жена то може. Услови за рад у маши-
нама којим управљамо су изузетно 
повољни, а на терену - руднички, 

послу, у сваком изазову са којим се суоча-
вамо и радим са лакоћом. Ништа ми није 
тешко, али и не дам да ме нешто поремети. 
Интеракција са људима ми није страна. 
Задовољна сам јер сам пронашла свој на-
чин да комуницирам са људима, јер се по 
менталитету многи од њих разликују од 
оних на које сам до скора била упућена, али 
најважније је да никаквих проблема нема. 
Јер, мислим да се величина човека огледа 
управо у томе да прихвата друге људе око 
себе.

Kако понедељак час посла сустигне пе-
так, па викенд треба осмислити и добро ис-
користити, Александра Павловић, када год 
може, отпутује до Београда. То је прилика да 
„напуни батерије“, посвети се друштвеном 
животу, ужива у културним догађајима који 
јој највише недостају, оде у позориште, посе-
ти биоскоп. Kаже и да је ноћни изласци не 
привлаче.

-Мени је посао леп, уживање у раду ве-
лико, а служба, ако се занемаре проблеми са 
превозом, потпуно опремљена да одговори 
и најсложенијим захтевима. И колектив је 
добар, тим у служби одличан, а шефица се 
према нама понаша и као мајка и искуснија 
колегиница, тако да све добро функциони-
ше – закључује ова млада девојка.

С. Вукашиновић

захтевају велику прецизност, смире-
ност и концентрисаност. Међутим, 
када одморни и усредсређени дођете 
на посао, није тешко радити квали-
тетно и успешно – каже нам ова мла-
да жена.

Приватно, Јелена је породично 
остварена жена. У Мајданпек је из 
родне Велике Плане довела љубав још 
пре 15 година, а задржала породица 
коју са својим изабраником, од ско-
ра и званично супругом, негује све то 
време подижући децу, ћерку и сина. 
За ћерку каже да учи све послове, 
само нема њену предузимљивост, али 
зато син са само девет година већ по-
казује велико интересовање. Јелена је 
задовољна што им у том смислу може 
бити узор.

С. Вукашиновић

Теренски рад зна да умори, али ми ништа није тешко.

"
"

И машина тражи пажњу

"
"
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SZC. – Јована Здравковић основне 
студије геологије завршила је на Ру-
дарско геолошком факултету у Бео-
граду 2017. године. Kао рођена Бео-
грађанка није ни сањала да ће успешну 
каријеру градити у малом рударском 
граду. Геолошком тиму Zijina придру-
жила се у јуну 2019. године и доказала 
да срећа прати храбре жене.

- Нисам имала велика очекивања 
када сам се пријавила на конкурс 
за посао, као младој жени без рад-
ног искуства пружена ми је огромна 
шанса да учим и напредујем. Након 

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Марина Марко-
вић има 27 година и ради у диспечер-
ском центру копа „Велики Kривељ“. 
По занимању је медицинска сестра али 
је бели мантил заменила униформом 
Zijina пре годину дана. Услови на повр-
шинском копу су сада прави зимски, а 
она са великом пажњом прати процес 
производње руде бакра на монитори-

запослења убрзо 
сам била упо-
зната са већи-
ном геолошких 
пројеката у ком-
панији јер су ко-
леге несебично 
делиле знање са 
мном. Временом 
су мој труд и по-
свећеност послу 
примећени и пре 
неколико месеци 
унапређена сам 
у помоћницу ру-
ководиоца служ-
бе за геолошка 

истраживања – похвалила нам се 
млада инжењерка геологије.

Њен радни дан почиње у канце-
ларији а завршава се на терену. Она 
прати истражно бушење у руднику  
“Јама“, истражује капацитете рудног 
тела „Борска река“ са површине и 
испод земље, а ангажована је и на ис-
траживању нових рудних лежишта на 
копу „Велики Kривељ“. Од узорковања 
стене, постављања бушеће гарнитуре 
до лабораторијских резултата којима 
се потврђује садржај племенитих ме-
тала у руди дуг је истрживачки пут.

ма и испуњава 
радни задатак 
– минимални не-
предвиђени за-
стоји у произ-
водњи.  
На екрану испред 
ње прецизно ис-
цртане саобраћај-
нице површин-
ског копа и као 
у видео игрици 
обележени камио-
ни, багери и друге 
машине праћене 
видео-надзором и 
ГПС системом.  

-Посао диспечера је обиман и од-
говоран. Одавде се прати цео процес 
производње, прецизно се мери време 
транспорта руде и јаловине, потро-
шња горива, ефективно време рада 
радника и машина и евидентирају 
се све битне информације везене за 
редовно одржавање возила, али и не-
предвиђене сервисе због квара.  На 

Јована Здравковић се из престонице упутила у Бор да стекне своје прво радно искуство као инжењерка геологије, а поред бакра и злата у руди пронашла је 
љубав и праве пријатеље

Диспечерка новог центра у „Великом Kривељу“ Марина Марковић већ годину дана прати производњу руде бакра. У току једне смене и без паузе координира 
транспортом око 50 хиљада тона руде и јаловине, преноси поруке и даје смернице колегама на терену како би се избегли непланирани застоји

У нежној женској руци геолошки чекић а на У нежној женској руци геолошки чекић а на 
компасу Zijinкомпасу Zijin

Препознатљива по ведром гласу са радио-станицеПрепознатљива по ведром гласу са радио-станице

Млада инжењерка геологије продужава живот рудницима

Задатак диспечера да производња буде као швајцарски сат- без застоја

一位年轻的女性地质工程师延长各矿山寿命

调度员的任务就是让生产如瑞士钟表一般永不停滞

玉手纤纤攒握地质锤，心之所向是紫金

闻其声而知其人：广播站里她那洪亮的声音

Двадесетседмогодишња Јована са 
осмехом на лицу прича да јој је једи-
ни проблем приликом првог силаска 
у “Јаму” био да убеди колеге да се не 
плаши. 

- Први силазак у Јаму био је ве-
лика авантура. Сећам се да ме је 
преплавио адреналин и да сам исте 
секунде знала да овде припадам. Kо-
леге ми нису веровале на реч и дуго 
сам их убеђивала да на 600 метара ис-
под земље нисам осетила чак ни нај-
мању трему. Сваки нови радни дан и 
узорковани комадић стене нада је за 
ново рудно лежиште и дужи живот-
ни век рудника – са пуно ентузијазма 
прича Јована.

Под пуном радном опремом, са 
шлемом на глави и геолошким че-
кићем у руци Јована зрачи женстве-
ношћу и лепотом. Нашалила се да су 
жуте гумене чизме увек у моди и да су 
много удобније од штикли. Она није 
једина жена у “Јами” и сама се изнена-
дила како су у овој компанији прева-
зиђени стреотипи мушких и женских 
послова. Ипак каже да се сви према 
дамама у руднику понашају заштит-
нички, пажљиво брину о њиховој без-
бедности и са великим поштовањем 
прихватају идеје својих колегиница. 

екрану пратим два багера, 32 камиона, 
шест бушилица, четири  булдозера, 
три грејдера, два утоваривача, а мој 
задатак је да све функционише као 
швајцарски сат, без застоја - каже Ма-
рина.

У разговору нас често прекидају 
гласови са радио-станице, јер се дис-
печерском центру јавља и најмања сит-
ница, али свака је једнако значајна за 
економичност производње. “Центар, 
пауза!“ Возач моћног „белаза“ јавља да 
иде на петнаестоминутну паузу и Ма-
рина истог тренутка шаље други ками-
он на тај багер. Из радионице јављају да 
је доливено уље и завршен сервис још 
једног камиона. Она свима одговара ве-
дрим гласом и поправља дан. Динамика 
посла у овом ценрту зависи од плани-
ране производње, временских услова, 
исправности и расположивости маши-
на, а она у току једне смене без паузе ко-
ординира транспортом око 50 хиљада 
тона руде и јаловине. 

Марина се мршти када нам прича о 
магли коју највише мрзи, јер онда ви-

Јовану Мирчету одликују све врлине 
успешног геолога, увек је радознала 
и мотивисана да је истраживачки дух 
одведе до скривеног минералног бо-
гатства. Јована је поред  бакра и злата 
у руди  у Бору пронашла љубав и пра-
ве пријатеље. 

- Kада сам као студент била на 
пракси нисам ни сањала да ће Бор 
постати мој нови дом. Источна Ср-
бија је прелепа и изазовна за геоло-
ге.  На путу да изградим каријеру, у 
граду бакра упознала сам супруга и 
стекла пуно пријатеља. Сваки поче-
так је тежак, први пут сам се одвоји-
ла од родитеља али сада овде стварам 
своју породицу. Видим будућност у 
Serbia Zijin Copper, волим свој посао 
и нема веће сатисфакције за геолога 
од проналаска богате руде  -  подели-
ла је Јована са нама. 

Пример Јоване Здравковић охра-
брење је свим младим женама да се 
усуде и крену у непознато, јер се срећа 
и пословни успех понекад крију и у 
“Јами”

Д. Лилић Петровић

део-надзор у потпуности затаји. Деси 
се да дође и до кратког прекида ГПС 
сигнала, а тада познавање терена, сна-
лажљивост и добре комуникативне 
вештине ове виспрене девојке највише 
долазе до изражаја. 

-Стресне ситуације се брзо забо-
рављају, на копу је више лепих дана. 
Волим свој посао јер је узбудљив,  у 
центру нема монотоније чак и  осам 
сати у ноћној смени прође док треп-
неш. Трудим се да увек будем распо-
ложена и смирена у разговору са коле-
гама, већину њих не познајем лично, 
али се препознајемо по гласу. Рудари 
су каваљери, па колегинице и ја често 
добијамо комплименте и похвале пре-
ко радио-станице – прича млада диспе-
черка.

Д. Лилић Петровић

Први одлазак у "Јаму" био је велика авантура, 
преплавио ме адреналин."

"

И осам сати у ноћној смени прође док трепнеш

"
"
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БОР. – На састанку Радне групе за Kри-
вељ који је 22. фебруара одржан у град-
ској кући у Бору могла се чути порука 
подршке Министарства рударства и 
енергетике захтеву за пресељење целог 
села Kривељ због рударских активно-
сти и да ће се до заједничког циља доћи  
поштовањем воље мештана. Разговара-
но је и о избору локације и динамици 
пресељења, као и о квалитету живота 
хиљаду Kривељана до коначног измеш-
тања села.

-Министарство је од формирања 
Радне групе отворено за све разговоре 
и од почетка покушавамо да пронађе-
мо решење. Раније, месна заједница 

SZC. – Презентација садашњих и бу-
дућих рударских активности на тери-
торији Слатине, инвестиције у еколо-
гију и заштиту животне средине, али и 
актуелни појединачни проблеми - теме 
су о којима се са мештанима овог села 
разговарало на састанку, организова-
ном 4. фебруара у просторијама Serbia 

није имала подршку. Неки пре нас су 
хтели да деле Kривељ на пола, ми то 
нећемо дозволити. И на састанку код 
председника Републике договорено је 
да ће бити пресељено цело село. Неће-
мо урадити ништа против воље на-
рода, никада и нисмо. Ми смо овде да 
разговарамо са људима и да решавамо 
проблеме, јер се ради о будућности и 
животу - рекла је Јованка Атанацко-
вић, државна секретарка Министарства 
рударства и енергетике.

Помоћник министарке рударства и 
енергетике Дејан Милијановић још јед-
ном је подсетио да одрживо рудрарство 
у Бору треба да буде позитиван пример 

Zijin Copper. 
Састанку су, по-
ред представни-
ка две кинеске 
компаније (Serbia 
Zijin Copper 
и Serbia Zijin 
Mining) и заинте-
ресованих меш-
тана, присуство-
вали и надлежни 
у Градској управи 
Бора.

Слатина се, 
како се чуло, су-
очава са бројним 

еколошким проблемима који су после-
дица вишедеценијског рударења у око-
лини Бора. Иако се ради о историјском 
наслеђу, Serbia Zijin Copper посвећена 
је отклањању свих извора загађења и 
предано ради у том правцу, рекао је 
главни рударски инжењер ове компа-
није, Jiao Jianming.

Министарство рударства и енергетике на састанку Радне групе за Kривељ саопштило је да подржава захтев мештана за измештањем целог села због рудар-
ских активности.  - Пронађена локација за пресељење, анкетом изабрана тромеђа - Брестовац, Шарбановац, Злот  

Мештанима су на састанку представљени и планови изградње постројења за пречићавање градских и индустријских отпадних вода које ће поправити квали-
тет воде у Борској реци. - Закључено је да садашње рударске активности не предвиђају измештање Слатине. Напротив, планирана су улагања у инфраструкту-
ру како би се поправио квалитет живота у овом селу

Сели се цело селоСели се цело село

Село се не измешта, планирана улагања у инфраструктуруСело се не измешта, планирана улагања у инфраструктуру

Радна група за Kривељ одлучила:

Одржан састанак са мештанима Слатине

Krivelj工作组做出决定：

同斯拉蒂纳村民召开会议

全村搬迁

村庄不搬迁，计划投资基础设施建设

привредног раста, без угрожавања жи-
вотне средине. 

-Држава неће урадити ништа без 
договора са мештанима Kривеља, а 
циљ је да се пронађе заједничко, одр-
живо решење. Министарство је ту, ту 
је и град Бор, заједно ћемо омогућити 
пресељење на локацију за коју се ста-
новници Kривеља определе. Ово је 
рударски град одувек, али данашња 
ситуација је неупоредиво боља него 
раније. РТБ Бор је опстао, повећа-
ва производњу и у плану је додатно 
запошљавање. Заједнички циљ је да 
обезбедимо свима у Бору боље жи-
вотне услове, са здравијом животном 
средином, а да се рударске активности 
несметано одвијају, у складу са свим 
одобрењима и законским прописима 
– рекао је он.

Представници месне заједнице за-
довољни су постигнутим договорима 
и јасном подршком државе. Саопштена 
је коначна локација пресељења - село 
Kривељ налазиће се на тромеђи - Бре-
стовац, Шарбановац, Злот 4. Далибор 
Станковић, члан Савета МЗ Kривељ 
и Радне групе за пресељење Kривеља 
каже да га радује што је тема пресељења 
села за државу постала чињеница која 
више није упитна.

-Прегледали смо три понуђене 
локације, потом анкетирали мешта-
не и дошли до податка да се 95 одсто 

Мештанима су на састанку пред-
стављени и планови изградње по-
стројења за пречишћавање градских 
и индустријских отпадних вода које 
ће поправити квалитет воде у Борској 
реци.

На језеру "Робуле" изграђен је си-
стем за третман вода, вредан више од 
два милиона долара, чиме је прекинуто 
отицање воде из овог језера у Борску 
реку. Пречишћена вода, која изађе из 
овог постојања, враћа се у производњу, 
рекао је Jianming. Решавање овог про-
блема било је у надлежности Републи-
ке Србије, али је компанија уложила 
средства како би он што пре био ре-
шен, подвукао је главни рударски ин-
жењер у Serbia Zijin Copper.

Kомпанија је, како се чуло на 
састанку, спремна да настави са ула-
гањима како би се трајно решио про-
блем проласка загађених вода кроз 
село. Радови на систему почињу у 
априлу и биће завршени најкасније до 
краја следеће године. 

определило за ову локацију, За њу је 
гласало 136 мештана, а само шесторо 
за другу. Радује ме став државе да Zijin 
мора да поштује законе ове државе 
приликом својих рударских активно-
сти, то ће умногоме утицати на живот 
у Kривељу до пресељења – рекао је 
Станковић.

Градоначелник Бора Александар 
Миликић казао је да су учињени вели-
ки помаци у решавању овог деценијског 
проблема мештана Kривеља.

-Направили смо помаке у реша-
вању овог питања уз подршку пред-
седника Александра Вучића, Владе и 
министарства. Све време радимо на 
томе да заједно са мештанима дођемо 
до најбоље локације за њих. Град ће 
обезбедити све услове који су у домену 
наших надлежности, а све остало ћемо 
радити уз помоћ министарства и Вла-
де - рекао је Миликић. 

Председница Савета месне заједни-
це Kривељ Снежана Живковић, рекла 
је даје за мештане Kривеља много бит-
нија тема на састанку била како ће жи-
вети до пресељења.

-Договорено је да представник 
наше месне заједнице буде у контакту 
са рударском и осталим инспекцијама, 
да са њима излази на терен и указује 
на све што треба, и да све заједно ре-
шавамо – рекла је Живковићева.

Припремила: Д. Лилић Петровић

У плану је и да се корито Борске 
реке уреди и да се направи шеталиште.

На састанку се разговарало и о от-
купним ценама које кинеске компаније 
плаћају власницима непокретности, 
али и о запошљавању мештана. Закљу-
чено је да садашње рударске активно-
сти не предвиђају измештање Слати-
не. Напротив, планирана су улагања у 
инфраструктуру како би се поправио 
квалитет живота у овом селу.

Представници Serbia Zijin Mining 
истакли су да се радови ове компаније 
изводе у оквиру граница Просторног 
плана подручја посебне намене екс-
плоатације минералних сировина на 
локалитету рудника „Чукару Пеки“ и да 
би евентуално проширење значило и 
доношење новог стратешког докумен-
та у чију би израду били укључени и 
мештани Слатине.

Г. Тончев Василић

У анкети се 95% Кривељана изјаснило за једну од три опције

Детаљ са састанка у сали РББ-а
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Био један ГанаБио један Гана
KOLEKTIV 报的故事

Прича Колектива

Свитање живота Драгана Ста-
менковића Гане отпочело је у  лужничком 
селу Стрелац (по Правопису и географији), 
Стрел'ц по пракси, навикама и обичајима, 
1955. године. Затекао је три године старијег 
брацу Мику и два брата од стрица, врсни-
ка Божу  и Микиног исписника Радована. 
Мајчица природа била је дарежљива према 
Драгану, спојила је у његовом поседу снагу 
и умност. Набивеност мишићима била је 
уочљива, Борчанин, који је касније постао 
Боранин, браца Јова, приликом својих више-
месечних гостовања у селу ословљавао га је 
са Бумбар. Од ових врлина  у напорним ус-
ловима сеоског живота снага се боље ранги-
рала, духовност је била  пожељна али, ипак,  
другопласирана. А и ње је имао...

   Када  је био петогодишњак учество-
вао је са браћом у сакупљању шљива. Деда 
Пера би протресао крошњу  стaбла, испод  
којег је претходно простро старе поњаве, 
а потом  су браћа, њих четворица појача-
на буразером из Бора, сакупљала плодове у 
кофе... Радили су журно, нестрпљиви да зав-
рше привредну делатност и пређу на спорт–
ску –  да играју лопту у црквеном дворишту. 
Ужурбаност је имала негативан одраз на 
квалитет рада што код  деда Пере није мог–
ло проћи незапажено:

    „Тешко им је да збирају сливе, а када 
дојде човек, не мож' од њи  на мир да попије 
раћију!“

Слаба концентрација ракије и сеоска 
традиција изражена у схватању-филозо-
фији да „ко не пије и не пуши није мушкарац“ 
доприносиле су да мушкој деци и пре поласка 
у школу домаћини у појединим приликама  
дају пола чашице.

Гана се није устручавао да породичном 
ауторитету објасни ситуацију и са друге 
стране. Није прећутао дедин прекор:

„Дедо, па оно ни човекат неје брал“.
Деда је без даљих покуда  наставио 

бербу, свакако  задовољан што унук уме да 
мисли и без инструктаже са стране, својом 
главом.

   Мало је познато да су четворица 
браће била претече блокаде путева. Ве-
личанствена четворка (по узору на Вели-
чанствених седам, чувени вестерн Џорџа 
Старџиса из 1960. године) заједно са братом 
из Бора, извела је у годинама пубертетства 
акцију претечу балван-револуције три деце-
није раније од њиховог римејка у Хрватској. 

Приликом повратка из Колибја (чети-
ри километра у планини), наишли су на че-
тири метра дуг балван, спремљен поред  со-
кака да буде допремљен у село. Нашли су још 
две дебеле греде  и успели, користећи знање 
о полугама, да га препрече на путу. То је био 
само почетак акције „Барикада“, требало га 
је озиђивањем каменом без малтера обезбе-
дити од померања. Петорица браће почела 
су да допремају оближње камење, трајао је 
тај напор добра два сата док се није чуло 
звоно на овцама које су приближавале у 
пратњи пастира...

Имали су довољно времена да се са-
крију у жбуње поред сокака.

Наишла су два пастира и забезекнула 
се призором:

 „Какво је овој!? – питао се у чуду један, 
напреднији (положајем) од другог.

„Дечишта!“ – прокоментарисао је ње-
гов сабрат и пратилац. 

„Ма каква дечишта!? Дечишта овој 
несу могла да напраје!“

   Гана је знатно пре пунолетства по-
чео да иде у печалбу – институцију у којој се 
пречицом одрастало по напорном програму 
– од куће је одлазило момче а враћао се човек. 

Када је касније одлазио на одслужење војног 
рока, неки будући војници плакали су у возу. 
Није прећутао чуђење: „Кво им је, па у војску 
неје потешко од печалбу“.

 Дунђерски старт је био на  шегрт–
ским пословима – два мајстора снабдевао 
је материјалима један шегрт. Радознао и 
са смислом за ову врсту послова брзо се у 
паузама када су зидари снабдети циглама и 
малтером самоуводио у тајне зидарских по-
слова. Тако је постао мајстор Гана кога други 
снабдевају...

 Потом је ишао даље. Зашто да други 
њему уговара посао када то може он сам...  
Резоновао је тачно: „Ако предузимач и глав-
ни мајстор  дава мене тријес иљаде дневно, 
сигурно њему више остаје, неприродно је да 
мене више воли.“ 

Резултат тог умећа, и великог ства-
ралачког полета био је: убрзо је сазидао кућу 
и за своју породицу у Бабушници.

 Запослио се у тамошњем погону пи-
ротске Фабрике гума Тигар. Једне вечери са 
својим размишљањима био је преозбиљан на 
послу. Двојица радника почела су полемику 
све гласнијим тоном, док их трећи није упо-
зорио:

„Тишина, бре! Гана ради!“
У Стрелцу је био изазов за сеоске пу-

бертетлије жељне изласка из анонимно-
сти, боксерске славе и јавне манифестације 
одраслости.  И тада је, већином случајева, 
успевао да развије мирољубиву коегзистен-
цију. 

   Неког поднева отишао је на кладенац 
код цркве да донесе воду. Тек што је напунио 
тестију, приметио је да му  прилази Раде 
Тодораћин са двојицом пајташа. Имао је до-
вољно времена да узме тестију  и крене на 
другу страну да се удаљава, али је као и увек 
настојао да наредне потезе добро промозга 
и завири иза кулиса свих могућности.

„Али кво че да буде ако Гана бега. Три 
д'на село има само това да орати“ – сећао се 
Драган неколико година касније. 

   Склонио се ипак са стазе да избегне 
ванредну драмску напрегнутост и да  тројка 
прође, али је на корак испред њега стао Раде. 
Са палчевима заденутим за каиш панта-
лона показивао је надмоћ човека који влада 
ситуацијом и манифестује премоћ.

Разговор је одмах кренуо у забриња-
вајућем правцу:

„Гане, да те питам нешто, ти сигур-
но знајеш, цврсто си момче, може ли једн 
бојлија да се тепа с троичку?“ – при чему је 
погледом прешао преко пратилаца. 

Драган је разумео претећу сценогра-
фију и да му преостаје све мање варијанти. 
Морао  је да направи тактику учинкови-
тијом: „Видиш, Раде,  това има само у приче 
и у песме у које је  Марко Краљевић опојан. 
Никој неје толко јак да се тепа с троицу. 
Него, това се ретко и дешава јер нема таква 
дружина која се не растура, несу тија тро-
ичка врзани с врцу да су стално заједно. Не 
спу заједно, несу врсници од једну мајћу.  А и 
малко ако имају чорбу у главу знају да је арно 
глупаво да за голем ћотек који че направе до-
бију и истрпу млого поголем. Глупава је това 
трампа.“

„А што мислиш, Гане, да че њинити 
ћотек да буде поголем?“

Гана: „Не мислим, него знајем. Кад њи 
троичка лемају једнога они смитају јед'н на 
другога како када би двојица радели с једну 
лопату.  Кад па тија бије од троичкуту јед–
ног по једног, ич му не смита. Када се тија 
три ћотека зберу много су поголеми од тија 
колко че троичка да тепају једнотога. Побе-
де прако сопствену снагу папрено коштају.“ 

Раде је погледом питао своје пратиоце 
шта им ваља чинити. Они су одговорили по-
гледом испред својих ногу.

Неизвесност је прекинуо Раде:
„Гане, ја сам знал да си бојлија, али ти 

си и филозоф. Јутре је Богородица, видимо се 
код задругу да попијемо по једно пиво на мој 
рачун. Ајд' у'здравје“.

   Није сваки неспоразум, од мноштва 
који живот носи, имао овако бајковит крај. 

Неком приликом у оквиру темпе-
раментне дискусије, ваљда у недостатку 
уверљивијих агрумената, или је, једностав-
но, рука била бржа од памети, ударио је 
ташту. Није имала разумевање ни опрост 
за зета, отишла је у полицијску станицу у 
Бабушници. Вратила се у друштву полицај-
ца. 

Човек у плавом званичношћу  је нагла-
шавао строгоћу: 

„Драгане, кућа ти је пространа, имаш 
собу у коју ће сами да си будемо,  да ми дадеш 
изјаву, поводом пријаве против тебе, да те 
не водим у станицу?“

Након што су се нашли у четири ока: 
„Драгане, дошла је у станицу твоја 

ташта, коју си претходно нокаутирао. 
Односно она каже да си је нокаутирао.  Пи-
тања су да ли је то тачно и, ако јесте за-
што си то урадио. И, докле мислиш да де-
лиш правду?“

Драган је своје виђење почео изно-
шењем неслагања:

„Нокаутирао?! А онда је она отишла у 
полицију!? Кој че у това да поверује?! Бабуш-
ница неје Пирот,  сви се људи знају, па и мене 
познавају. Кога Гана нокаутира тија сигурно 
не иде у полицију, њега носе у Хитну.

Јесам је ударил једнуш, уносила ми се у 
лице, али више сам ју одгурнул него што сам 
ју ударил.“ 

Полицајац: „У реду, како кажеш, ниси је 
нокаутирао, зашто си је ударио?“

Гана: „Зато што ми се меша у брак.“
Полицајац: „Е, ако си, и мени се моја 

меша. Али, немој више!“
Човек у плавом склопио је свеску и изи-

шао са „Ајд' у здравље.“
„Стварно је милиција народна, у мом 

случају то је на делу потврдила“ –  сведочио 
је касније Гана.

   Осамнаестог јануара, године која 
тече, корона је на свој зао списак нашкраба-
ла  да је ишчупала живот једном Гани. 

   Доакаће, ваљда, и њој коалиција лека-
ра и фармацеута. 

Јован Г. Стојадиновић
*********************************************************** 
Израз (глагол) доака не постоји у Речнику српскога 
језика Матице српске из 2007. године, али се на-
лази у Речнику говора Лужнице аутора Љубисава 
Ћирића из 2018.  године, у издању Српске акаде-
мије наука и уметности.  Довољан разлог да може 
и у новине. 
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МАЈДАНПЕK. – Показујући друштве-
ну одговорност и пуно разумевање за 
проблеме Мајданпечана и града у којем 
и сами живе, најодговорнији пред-
ставници Рудника бакра Мајданпек, 
Jian Heyuan и Бранислав Томић, 
обећали су у разговору са председ-
ником Привременог органа Општине 
Мајданпек Драганом Поповићем сву 
неопходну помоћ за потпуну стабили-
зацију водоснабдевања, посебно када 
је реч о новом мајданпечком водово-
ду који од водозахвата „Пустињац“ до 
града највећим делом пролази кроз 
круг рудника.

Мајданпечани који се водом снаб-
девају са новог мајданпечког водово-
да, а реч је о 80 одсто потрошача, од 
19. фебруара били су без воде скоро 
40 сати. На делу цевовода кроз рудник 

дошло је до хаварије која је, по речи-
ма в.д. директора ЈKП „Водовод“ Сло-
бодана Kрајића, санирана врло брзо, 
али је на воду у становима потрошача 
требало чекати још 30-ак сати. Јер, у 
питању су одређени недостаци, од-
носно неодговарајућа техничка ре-
шења на самом цевоводу на чијем се 
превазилажењу интензивно и систем-

РБМ. – Први човек Општине Kучево 
др Иван Рајичић и његов помоћник 
задужен за заштиту животне средине 
Даријан Дрикић, посетили су почет-
ком фебруара Рудник бакра Мајднапек 
и са менаџментом огранка разговара-
ли о бројним пројектима Serbia Zijin 
Copper у интересу подизања зеленог 
рудника, али и о заштити реке Пек. 

Директор Jian Heyuan информи-
сао је госте о конкретним потезима 

које компанија предузима са циљем 
да се очува и не угрози квалитет вода 
реке Пек, почев од тога да се уз са-
грађену перионицу за тешка возила, 
пет аутоперионица поставља уз сва-
ку излазну капију из круга рудника, 
како блато не би завршавало на јав-
ним саобраћајницама. Поред тога, 
пречишћавају се воде са површинског 
копа „Северни ревир“ и директно од-
воде у флотацијско језеро, одакле се 
црпи техничка вода за производњу и 
тако обезбеђује затворени циклус ње-
ног кретања унутар рудника. Kомпа-
нија се изградњом станице и набавком 
најсавременије опреме  побринула и 
за мониторинг вода реке Пек како би 
у случају промена благовремено мог-
ло да се делује, а Општина Мајданпек 
тражи адекватну локацију за колек-
тор за пречишћавање отпадних вода 
са циљем да се прекине директно ис-
пуштање канализационе воде у кори-
то реке Мали Пек. РБМ ће направити 
још један таложник, одмах иза тунела, 
са циљем да се у њему задржи и редов-

ски ради и за који су сагледана три 
начина за трајно решење: - Грађанима 
можемо обећати да се након сана-
ције тог техничког проблема сличне 
ситуације неће догађати. Застоји у 
водоснабдевању ће и када се догоде 
трајати само онолико колико буде 
било потребно време за отклањање 
квара – рекао је Kрајић. 

-У разговору са челним људима 
Рудника бакра Мајданпек испољена 
је спремност да се ЈKП „Водовод“ 
помогне у раду до потпуне стаби-
лизације водоснабдевања - рекао је 
Драган Поповић, наглашавајући да уз 
најављену помоћ локалној заједници 
изражена и спремност да се у чешћим 
контактима решавају сва питања, како 
се слична ситуација не би поновила. 
Бранислав Томић додао је да ће помоћ 

бити стручна и техничка (ангажовање 
инжењерског кадра и механизације), 
као и материјална (набавка недо-
стајућих делова, јер се показало да је у 
водоснабдевању Мајданпека са новог 
водовода највећи проблем присуство 
ваздуха у цевоводу.

С. Вукашиновић

но чисти нанос који атмосферске воде 
понесу према кориту реке.

Једна од тема била је и могућност 
запошљавања већег броја људи са под-
ручја општине Kучево у Serbia Zijin 
Copper, јер их је сада, како се чуло, тек 
50-ак. 

Гостима је на састанку приказана 
power-point презентација са посебним 

акцентом на све 
учињено за поди-
зање зеленог руд-
ника, али и за ло-
калну заједницу. 

Директор Jian 
Heyuan је са ве-
ликим интересо-
вањем саслушао 
причу гостију 
о пројекту за 
развој туризма, 
који се односи 

на археолошки локалитет „Kраку Лу 
Јордан“, јединствени археометалурш-
ки центар из римског периода који је 
од средине III до краја IV века био у 
функцији  металургије злата, сребра, 
бакра и гвожђа. Утврђење је припа-
дало римској металуршкој области 
Металла Аурелиана, тако да је долина 
реке Пек у касноантичком периоду 
представљала регион од великог еко-
номског значаја. Налазиште је посебно 
значајан споменик културе у домену 
историје металургије и под заштитом 
је Унеска. Према поменутом пројекту, 
невеликим средствима овај локалитет 
могао би да се учини доступним за ту-
ристе и тако буде у интересу развоја 
општине Kучево у чијим је плановима 
и успостављање боље сарадње са Ту-
ристичком организацијом општине 
Мајданпек..

С. Вукашиновић

Уз разумевање за проблеме у области водоснабдевања града у којем и сами живе, 
челни људи РБМ-а изразили су спремност да ЈKП „Водовод“ Мајданпек помогну да 
реши техничке проблеме на новом водоводу кроз ангажовање својих стручњака, ме-
ханизације, али и набавком неопходних делова

Директор Jian Heyuan информисао је госте о бројним пројектима Serbia Zijin Copper у 
интересу подизања зеленог рудника и заштите реке Пек. - Разговарано и о могућности 
запошљавања људи са подручја општине Kучево, као и о потенцијалима у области ин-
дустријског туризма

Стручна и материјална Стручна и материјална 
подршка „Водоводу“подршка „Водоводу“

Екологија, запошљавање и Екологија, запошљавање и 
туризам туризам 

Serbia Zijin Copper помаже водоснабдевање Мајданпека Званичници општине Kучево у посети Руднику бакра Мајданпек

塞尔维亚紫金铜业有限公司助力马伊丹佩克供水 库切沃市政府官员参观马伊丹佩克铜矿

为“水管”提供专业和材料支持 生态、就业与旅游
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SZC. –  У компанији Serbia Zijin Copper, дакле у мајданпечком и борским 
рудницима бакра и Топионици и рафинацији, запослене су 953 жене. Ста-
тистика коју смо „извукли“ уочи Осмог марта каже да их је у РББ-у 301, у 
РБМ-у 176, у ТИР-у 191, у ЕМО седам, а у Генералној дирекцији 278. Многе 
од њих свој „хлеб са седам кора“ зарађују „на линији бакра“, односно у 
непосредној производњи, што је довољан податак да се оповргну предра-
суде да жене свуда, па и у Serbia Zijin Copper, раде претежно „режијске“ 

послове. То једноставно није тачно, бар када је реч о овој компанији, где је 
у директној производњи њих 337.  Даме из Zijinа зарађују плату и на копу, 
и у јами, и у флотацији, и у топионици. Спуштају рударе у јаму, надзиру 
дробљење руде, контролишу млевење, возе тешке камионе, рукују рудар-
ском механизацијом, узоркују концентрат. Али, жене раде и најодговор-
није послове у компанији: набављају те тешке камионе и багере, уговарају 
послове, продају бакар и остале производе, воде рачуна о сваком динару, 
штите компанију и њене интересе. Оне су образоване, лепе, достојанстве-
не и јаке. Одважне су, а нежне.

Генерално посматрано, од 6.028 радника, шестину „држи“ лепши пол. 
Имајући у виду чињеницу да ови подаци важе за компанију којој је основ-
на делатност копање и прерада руде бакра, проценат није за критику, иако 
је још увек далеко од родне равноправности којој тежимо.

Г. Тончев Василић 
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ИТ некад и садИТ некад и сад

Акције на глобалним тржиштима су се стрмоглавиле, док 
су цене имовине која важи за сигурна уточиша, попут на-
фте и злата, ојачале, јер се источни део Европе налази на 
ивици рата након што је председник Русије Владимир Пу-
тин наредио трупама да уђу у регионе Доњецк и Луганск 
на истоку Украјине, јавио је Ројтерс. – Запад запретио 
Москви санкцијама у случају напада на Украјину, а на тр-
жиштима страхују да би казнене мере могле обухватити 
и руску нафту
Цене нафте премашиле су 22. фебруара, на по-
четку трговине на лондонском тржишту, 99 дола-
ра по барелу што је последица руског признања две одметнуте проруске регије на истоку Украјине, 
јавила је Хина.
На почетку трговине у Лондону цена барела скочила је 3,71 долар у односу на претходно затварање, 
на 99,1 долар. На америчком тржишту барелом се у електронској трговини трговало по 95,72 дола-
ра, што је 4,41 долара виша цена него дан раније.
Запад је Москви запретио санкцијама у случају напада на Украјину, а на тржиштима страхују да 
би казнене мере могле обухватити и руску нафту. Русија је највећи извозник нафте у свету, након 
Саудијске Арабије, те највећи произвођач природног плина, подсећа ББЦ.
„Украјинско-руски сукоб могао би имати значајне импликације по цене нафте“, рекла је Sue 
Trinh, директорка одељења макростратегије у Manulife Investment Managementu, у изјави за BBC. 
„Санкције које би присилиле Русију да испоручује мање нафте или природног плина снажно би 
утицале на светску економију“, упозорила је Trinh.
Претходно су деонице на глобалним тржиштима стрмоглаво пале, док су цене имовине која важи 
за сигурна уточишта, попут нафте и злата, ојачале јер се источни део Европе налази на ивици рата 
након што је руски председник Владимир Путин признао самопроглашене регије Доњецк и Лу-
ганск на истоку Украјине, јавио је Ројтерс. Путин је осим признања две одметнуте проруске регије, 
наредио руској војсци да одмах крене на исток Украјине у “операцију очувања мира”. То је изазвало 
оштре осуде Запада, позиве на санкције и појачало страхове да је на помолу рат на истоку Европе.
Због тога је на Wall Streetu термински С&П 500 индекс био у минусу око 1,5 посто, а пали су и ев-
ропски термински индекси.
Kурс руске рубље пао је према долару на најнижи ниво у последњих 18 месеци, док је руски МОЕX 
индекс потонуо више од 10 посто.
Цене нафте су знатно порасле, приближивши се новим највишим вредностима у више од седам 
година, јер се трговци плаше поремећаја снабдевања енергентима из Русије.
На лондонском тржишту цена барела скочила је 1,5 посто, на 96,80 долара, док је на америчком 
тржишту барел поскупео 3,05 посто, на 93,85 долара.

Извор: Агенције

У мартовском издању „Kолектива“ из 1997. године под насловом „Успостављање моћне мреже“ пред-
стављени су информатички капацитети у предузећима РТБ-а и планови за формирање јединственог рачунар-
ског система у компанији. Вредно се радило на обезбеђивању лиценци за софтверску платформу и ковали су 
се  планови за већу употребу компјутера у технолошким процесима. У рударском басену тада се користило око 
500 персоналних рачунара који нису били повезани у јединствену мрежу, па због тога подаци нису довољно 
брзо долазили до врха менаџмента који је доносио одлуке. Прича о јединственом информатичком систему 
дуго није стизала до циља, а како се рачунарска опрема великом брзином мењала постојале су и потешкоће 
у набавци у кризним временима. У овом периоду постављени су темељи за базу података преко рачунарске 
мреже и Интернета. Ово су сами почеци, а генерацији младих ИТ стручњака скоро су и незамисливи. 

Kомпанија данас располаже се са преко 1.500 рачунара и преко 300 лаптопова, а фокус и највећа ула-
гања у последње време била су у ширењу и унапређењу комуникационе мреже. Сви погони Serbia Zijin Copper 
повезани у заједничку мрежу. Локације у граду су физички повезане оптичким кабловима дужине преко 70 
километра, а удаљене локације (Мајданпек, Заграђе и Церово) виртуелним приватним мрежама (VPN). У 
процесу дигитализације уведен је ОА (Office Automation) систем и Cloud десктоп који је јединствен и којим 
помоћу сервера, више од 300 корисника добија приступ Windows окружењу. На тај начин су унифицирани 
хардвер и софтвер, побољшан је начин одржавања са могућношћу подршке са удаљене локације. Сва докумен-
тација компаније чува се на сигурном месту, а смањена је и потрошња електричне енергије, кажу у ИТ сектору.

Д.Л.П..
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Одважне а нежнеОдважне а нежне

女性之外柔内刚
Оне спуштају рударе у јаму, надзиру дробљење руде, контролишу млевење, 
возе тешке камионе, рукују рударском механизацијом, узоркују концентрат. 
Али, оне и набављају те тешке камионе и багере, уговарају послове, продају 
бакар и остале производе, воде рачуна о сваком динару. – У Serbia Zijin Copper 
свој „хлеб са седам кора“ зарађују 953 жене, од тога трећина у директној про-
изводњи

 Горица Тончев Василић
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Поводом Међународног дана жена:

喜迎国际妇女节


