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Рудници Serbia Zijin Copper одлични у првом кварталу 2022.

Мајданпечки рудари дуплирали производњу
塞紫铜第一季度业绩良好

MS矿产量翻番

У рудницима у Бору и Мајданпеку за три месеца дато 22.758 тона бакра у концентрату и 694 килограма злата у концентрату. – Највећи помак
у односу на лањске резултате направљен је у Руднику бакра Мајданпек, где је за три месеца добијено 11.034 тоне бакра у концентрату, што је
двоструко више него у истом периоду 2021.
SZC. – У рудницима Serbia Zijin
Copper од почетка ове године произведено је укупно 22.758 тона бакра у
концентрату. Овај резултат бољи је
од прошлогодишњег 55,5 одсто или
за око 8.100 тона, пошто су борски и
мајданпечки рудници у првом кварталу 2021. дали 14.634 тоне бакра у
концентрату. Укупне ископине у претходна три месеца биле су „тешке“ 33,7
милиона тона, јер је са површинских
копова скинуто 26 милиона тона ја-

ловине и откопано 7,7 милиона тона
руде. У истом периоду дато је и 694
килограма злата у концентрату.
Највећи помак у односу на лањске
резултате направљен је у Руднику
бакра Мајданпек, где је захваљујући
раду нове флотације, поред осталог,
продукција - удвостручена. За прва
три месеца ове године тамо је откопано 3,6 милиона тона руде, чијом прерадом је у флотацији добијено 11.034
тоне бакра у концентрату. Прошле

године је, поређења ради, учинак у
истом периоду измерен на 5.503 тоне.
Добру производњу у Мајданпеку
у стопу прати и она у „Великом Kривељу“, где су резултати у овој години
35,5 одсто бољи него минуле. У квартални производни рапорт уписано је
7.650 тона бакра у концентрату, док
је 2021. у истом раздобљу са кривељског копа дато 5.566 тона бакра у
концентрату.

Стабилно су у првом тромесечју
радили и рудник „Ново Церово“, где је
производња у односу на исти период
лане била боља девет одсто и износила је 2.825 тона бакра у концентрату,
као и „Јама“ која је са остварених 1.247
тона бакра у концентрату имала 72 одсто бољи учинак него у првом кварталу прошле године.
Г. Тончев Василић

Aктуелно 本月要闻
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У заштиту животне средине Бора кинеска предузећа
досад инвестирала 217 милиона долара

Колектив

Zijin на листи рударских компанија са највећом
експлоатацијом бакра

Рудник у Kонгу четврти највећи
Liu Kai: Заштита животне
средине није најбоља, само је
произвођач бакра у свету
боља, али предузећа и даље улажу
紫金上榜铜采量最高矿业公司榜
截止目前，波尔市中资企业在环保方面已投入2.17亿美元

刘凯：环保工作没有最好只有更好，我们将持续在环保方面投资

刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿拟成为全球第四大产铜矿山

„Kамоа-Kакула“ ће, после чилеанских рудника бакра „Ескондида“ и „Kолахуаши“ и
индонежанског „Гразберга“, по завршетку фазне изградње постати један од највећих
Kинеска предузећа су до прошле године директно и индиректно у Србији отворила рудника бакра који расту најбрже на свету. – Годишња производња у Zijinovom рудниблизу 10.000 радних места, што је позитиван допринос економском и друштвеном ку у Kонгу треба да достигне 450.000 тона бакра
развоју земље, истиче саветник за трговину и економију кинеске амбасаде у Београду
и изражава чврсто противљење, како каже, неоснованој политичкој манипулацији,
као и клеветању и дискредитовању кинеских предузећа и сарадње Kине и Србије зарад личних интереса

БЕОГРАД. – Kинеска предузећа су, након
преузимања рудника бакра у Бору, у заштиту
животне средине уложила око 217 милиона
долара, а у августу прошле године изграђен
је нови систем за сакупљање и одсумпоравање димних гасова. Он је у великој мери
смањио концентрацију и количину емисије
сумпор-диоксида и у основи решио проблем
загађења ваздуха који Бор мучи годинама, рекао је (27. марта) саветник за трговину и економију кинеске амбасаде у Београду Liu Kai.
- Заштита животне средине није најбоља, само је боља, али предузећа и даље
улажу – истакао је Kai и додао да ће по завршетку технолошке трансформације топионице у другој половини ове године квалитет
ваздуха у Бору бити суштински побољшан.
-Kинеска предузећа су до прошле године директно и индиректно у Србији

отворила близу 10.000 радних места, што
је позитиван допринос економском и
друштвеном развоју земље – подвукао је
саветник за трговину и економију кинеске
амбасаде у Београду. Он је изразио и чврсто
противљење неоснованој политичкој манипулацији, као и клеветању и дискредитовању
кинеских предузећа и сарадње Kине и Србије
зарад, како је рекао, личних интереса.
Liu Kai је указао да се последњих година сарадња Kине и Србије убрзано развија
и постиже видљиве резултате. То је, како се
изразио, наишло на широку подршку народа
две земље. – Сарадња кинеских предузећа
у Србији и српске стране заснована је на
узајамном поштовању, обостраној користи
и у складу је са законима Србије. Kао суседи
локалног становништва, кинеска предузећа ће увек обраћати пажњу на мишљења,
сугестије и разумне захтеве својих комшија,
наставиће да живе у хармонији са њима и
да им буду од користи. Амбасада Народне
Републике Kине у Србији охрабрује кинеска предузећа да наставе да послују у складу са законима Србије, активно учествују у
заштити животне средине и подстичу здрав
развој сарадње Kине и Србије – закључио је
саветник за трговину и економију кинеске
амбасаде у Београду Liu Kai.

ZIJIN. – Zijinova три рудника бакра светске
класе - „Kамоа-Kакула“ у Kонгу, „Чукару
Пеки“ у Србији и „Јулонг“ на Тибету, допринела су да се кинеска корпорација високо
позиционира на листи рударских компанија
са највећом експлоатацијом бакра. Сва три
рудника пуштена су у рад прошле године,
па је производња бакра у Zijinu „измерена“
на 584.000 тона, што је 28,8 одсто више него
2020. Ове године Zijin намерава да одржи замах експлозивног раста и произведе 860.000
тона „црвеног“ метала.
Zijinov рудник бакра у Kонгу, где гоПрипремила: Г. Тончев Василић дишња производња треба да достигне 450.000

тона, биће четврти највећи произвођач бакра
у свету. „Kамоа-Kакула“ ће, после чилеанских
рудника бакра „Ескондида“ и „Kолахуаши“
и индонежанског „Гразберга“, по завршетку
фазне изградње постати један од највећих
рудника бакра који расту најбрже на свету.
Прошле године је тамо производња бакра у
концентрату износила 105.884 тоне, а 2022.
планирано је између 290 и 340 хиљада тона.
Залихе у овом руднику су јануара износиле
преко 4,4 милиона тона руде са 4,61 одсто
бакра.
Г. Тончев Василић

Zijin Mining Grupa другу годину заредом бележи
рекордну добит

Тешка несрећа у руднику угља код Сокобање: Страдало
осам, повређен 21 рудар

紫金矿业集团连续第二年实现年度利润记录

Sokobanja煤矿坍塌事故造成8人死亡21人受伤

Прошлогодишњи нето профит Zijin спреман да пружи сваку врсту
2,47 милијарди долара
помоћи
去年净利润为24.7亿美元

塞紫铜时刻准备施以援手

Zijin планира да 2022. производњу бакра повећа на 860.000 тона, а злата на 60 тона. – Ресорна министарка Зорана Михајловић рекла да у руднику није дошло до експлозије,
већ да су се рудари угушили због високе концентрације метана. - Serbia Zijin Copper
Прошле године произведено је 584.165 тона бакра и 47,5 тона злата
изразила најдубље саучешће породицама настрадалих рудара и спремност да менаџменту рудника „Соко“ пружи сваку врсту помоћи у превазилажењу ове трагедије

ZIJIN. – Zijin Mining Grupa саопштила је да је
2021. „убрала“ рекордан профит, и то другу
годину заредом, пошто јој је нето добит порасла за више од 140 одсто. Један од највећих
кинеских произвођача бакра и злата најавио
је и да ће ове године проширити производњу.
„Цене главних минерала у индустрији обојених метала расту упркос енергетској кризи.
Иако је злато „пало“, цене бакра и цинка су
прошле године скочиле за 24%, односно
27 одсто. Захваљујући расту цена обојених
метала Zijinov нето профит је 2021. износио 15,7 милијарди јуана (2,47 милијарди

долара), а приход компаније скочио је 31,25
одсто. Производња бакра порасла је 28,8 одсто и 2021. достигла 584.165 тона, док је продукција истопљеног бакра порасла 7,9%, на
621.334 тоне. Злато је забележило скок 17 одсто, јер је прошле године ископано 47,5 тона.“
Zijin планира да 2022. производњу бакра
повећа на 860.000 тона, а злата на 60 тона.
Такође, има циљ и да производњу цинка са
434.000 тона остварених у 2021, повећа ове
године на 480.000 тона.

СОKОБАЊА. – У несрећи која се првог
априла ујутру догодила у руднику мрког
угља „Соко" код Сокобање страдало је осам,
а повређен 21 рудар, саопштило је истога
дана Министарство рударства и енергетике
и навело да су сви остали рудари извучени
из окна. Ресорна министарка Зорана МиГ. Тончев Василић хајловић рекла је да у руднику није дошло

до експлозије, већ да су се рудари угушили
због високе концентрације метана.
Погинули су рудари Д.З. (1979), Н.Т. (1985),
Р.Г. (1975), П.П. (1991), Б.Ч. (1966), Б.З.
(1967), Б.Ж. (1963) и Б.С. (1988).
Директор ЈП ПЕУ Ресавица Саша Спасић казао је да се рударска несрећа догодила
нешто после четири сата ујутру приликом
редовне експлоатације угља, а да је у откопној комори дошло до зарушавања угља
и наглог продора метана у радни простор.
Субота, 2. април, проглашена је Даном
жалости у Алексинцу и Трговишту.
Serbia Zijin Copper изразила је најдубље
саучешће породицама настрадалих рудара и спремност да менаџменту рудника
„Соко“ пружи сваку врсту помоћи у превазилажењу ове трагедије.

Г. Тончев Василић

Колектив

荣誉勋章 Признања
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У Зајечару уручена признања „Kапетан Миша Анастасијевић“

Serbia Zijin Copper најбоља компанија у региону
塞尔维亚商务局在扎耶查尔为塞紫铜颁发“Kapetan Miša Anastasijević ”奖

塞紫铜是当地最好的公司

Бронзану плакету са повељом, коју заједнички додељују Агенција „Media Invent“ из Новог Сада, Новосадски и Београдски универзитет, уз помоћ привредних
комора Србије и локалних самоуправа, ове године добило 20 истакнутих појединаца, установа и компанија у области привреде и друштвеног живота. – Zou
Gang: Веома сам срећан што је Serbia Zijin Copper добила ову награду, јер је она признање нашем досадашњем раду. Предстоји нам још пуно посла, пошто желимо да отворимо више радних места и да младим људима пружимо прилику за развој, казао заменик генералног директора на свечаности која се ове године
реализује јубиларни 20. пут
дијалогу и узајамном поверењу и у контакту са локалном заједницом настоји да
идентификује њене потребе и проблеме. У
светлу одрживе и конструктивне сарадње,
Kомпанија је активно помагала развој локалних заједница на чијим територијама
послује, и за побољшање здравствених услова, саобраћајне инфраструктуре, култуОва награда је признање
ре, образовања, традиционалне уметности
нашем досадашњем раду
и забавних садржаја за децу прошле године издвојила је преко 750.000 америчких
долара. Развој различитих сфера друштве- пружимо прилику за развој – закључио
не заједнице компанија је у последње три је Gang.
Признања је ове године добило 20 истакнутих појединаца, установа и
Награду која чува успомену на велигодине помогла са преко 2,3 милиона докомпанија у области привреде и друштвеног живота
ког спрског предузетника Kапетана Мишу
лара.
-Треба рећи и то да је са намером да Анастасијевића добили су и директор
ЗАЈЕЧАР. – На свечаности поводом про- заторима за награду, он је казао: - Zijin
моције најбољих актера привредног, Mining Grupa је пре три године преузе- помогне Србији у борби против панде- ФМП „Агромеханика“ у Бољевцу Љубиндруштвеног и јавног живота у Борском и ла РТБ Бор и донела одлуку да покрене
Зајечарском управном округу, у оквиру велики инвестициони циклус како би се
пројекта „Пут ка врху“ који се ове године
реализује јубиларни 20. пут, појединцима
и фирмама које пословањем, понашањем
и одговорношћу могу да послуже другима за пример, уручена су у Зајечару (16.
марта) регионална признања „Kапетан
Миша Анастасијевић“. Бронзану плакету са повељом, коју заједнички додељују
Агенција „Media Invent“ из Новог Сада,
Новосадски и Београдски универзитет,
Zou Gang
уз помоћ привредних комора Србије и
локалних самоуправа, ове године добило
је 20 истакнутих појединаца, установа и у мајданпечким и борским рудницима
компанија у области привреде и друштве- бакра примењивали водећи стандарди у
областима производње и пословања, техног живота.
нолошких иновација, безбедности и заштите животне средине, друштвене одПредстоји нам још пуно посла, пошто желимо да отворимо више
говорности. Број запослених је са 4.900,
радних места и да младим људима пружимо прилику за развој
колико је радило у некадашњем РТБ-у
2018, порастао на више од 6.000, па је стопа запослености локалног становништва
97 одсто. У нади да ће додатно подстаћи мије компанија, заједно са Serbia Zijin ко Гобељић, који је проглашен лидером
економију и запошљавање, Serbia Zijin Mining, релевантним републичким ин- одрживог развоја, директор Регионалне
Новинару , истраживачу и публицисти Брани ФилипоCopper је са бројним локалним компа- ституцијама и установама донирала привредне коморе у Зајечару Дејан Товићу признање за 50 година верности професионалном
нијама уговорила пословну сарадњу у медицинску опрему и заштитни мате- шић, др Снежана Симић из Бора, преи објективном информисању
области инжењерског пројектовања, ријал, као и лабораторију за тестирање дузеће „Фортуна“ из Бора (за пословну
грађевинарства, техничких услуга, па вируса под називом “Ватрено око” у визију у области електроенергетике).
Награду „Kапетан Миша Анастасије- тако више од половине становништва Нишу. Болници у Бору поклоњено је
вић“ за најбољу компанију у региону и у Бору и Мајданпеку има директну или амбулантно возило, а ове године је у
бронзану плакету са повељом ове године индиректну корист од компаније. Kом- плану да и мајданпечка задравствена
је, на предлог Регионалне привредне ко- панији данас услуге пружа и више од установа добије исту донацију. Такође,
море Зајечар, добила Serbia Zijin Copper. хиљаду домаћих добављача и извођача три године за редом компанија је ГрадЖири којим председава бивши ректор Но- радова, па се процењује да је омогућено ској управи Бора обезбеђивала по 10.000
восадског универзитета проф. др Радован запослење за око 8.000 људи на локалном кубика ризле за изградњу путева. Serbia
Zijin Copper реализовала је више од 80
Пејановић одлуку о томе донео је једно- нивоу.
пројеката у области друштвене одговоргласно, а у образложењу је, поред осталог
ности које “покривају” инфраструктуру,
наведено: „У техничку обнову и прошиБорски Институт за рударство и металургију награду је
спорт, културу, образовање, здравство,
рење рудника и топионице, као и у бројне
добио
због примене европских стандарда у пословању
заштиту животне средине, смањење сипројекте безбедности и заштите живот–
ромаштва
и
друго
казао
је
Zou
Gang
на
не средине, Serbia Zijin Copper је од 2019.
свечаности организованој у позоришту Међу овогодишњим добитницима су још
до 2021. године инвестирала милијарду и
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару.
112 милиона америчких долара, платила
и позориште „Зоран Радмиловић“ из ЗајеЗаменик генералног директора Serbia чара, Еликсир из Прахова, „Фалк Ист“ из
укупно 201 милион долара на име разних
Zijin Copper додао је и да је компанија Kњажевца, Институт за рударство и метапореза и накнада и дала кумулативни доЗа афирмацију стваралаштва и предузетничке
крајем прошле године добила признање лургију из Бора, Општина Сокобања, компринос друштвеној заједници у износу 370
културе признање је уручено новинарки Јелени Бујдић
Градске управе у Бору за изузетан до- панија „Текијанка“ из Текије, др Небојша
милиона долара. Инвестиције у заштиту
Kречковић
принос економском развоју. – Веома сам Марјановић, новинари Брана Филипоживотне средине достигле су 152 милиона
срећан што је Serbia Zijin Copper добила вић и Јелена Бујдић Kречковић, Нациоамеричких долара.“
Serbia Zijin Copper, додао је Zou Gang, и ову награду, јер је она признање нашем нални парк Ђердап и компанија „Спајић“
Признање за најбољу компанију у
региону уручено је заменику генералног посвећује велику пажњу одрживом раз- досадашњем раду. Предстоји нам још из Неготина.
директора Serbia Zijin Copper Zou Gangu. воју околине у којој послује. Верује у из- пуно посла, пошто желимо да отворимо
Захваљујући се домаћинима и органи- градњу добрих односа заснованих на више радних места и да младим људима
Горица Тончев Василић

"

"
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Serbia Zijin Copper обуставља производњу у топионици на три месеца

Априла почиње модернизација металуршких агрегата
塞紫铜熔炼厂将停产三个月

冶炼综合体的现代化改造将于 4 月启动

У оквиру тромесечног застоја биће завршена реконструкција флеш-пећи, котла и пратећих система за пречишћавање димних гасова, и инсталиран нов електростатички филтер. Такође, биће решен и проблем „хватања“ свих гасова из конверторске хале. - У побољшање стања металуршких агрегата и системе очувања животне средине у топионици за три године инвестирано 161,5 милиона долара

У побољшање стања металуршких агрегата досад инвестирано 161,1 милиона долара
SZC. – Борска топионица ће од 20.
априла до краја јула бити у застоју због
завршетка пројекта техничке реконструкције, проширења и изградње ме-

талуршких постројења, односно повезивања старог и новог система. У том
периоду биће завршена реконструкција
флеш-пећи, котла и пратећих система за

пречишћавање димних гасова, и инсталиран нов електростатички филтер. Такође, биће решен и проблем „хватања“
свих гасова из конверторске хале. Након модернизације металуршких агрегата, топионица у Бору функционисаће
по највишим еколошким стандардима.
Обустављање производног процеса
у Топионици и рафинацији на три месеца предвиђено је годишњим планом
Serbia Zijin Copper, па се упркос томе у
2022. предвиђа производња 85 хиљада
тона катодног бакра, 1.580 килограма
злата и скоро 13 тона сребра.
Serbia Zijin Copper је у претходне
три године у побољшање стања металуршких агрегата и системе очувања
животне средине у топионици инвестирала 161,5 милиона долара.
У ТИР-у је прошле године завршена изградња система за сакупљање и

Анодна рафинација
одсумпоравање димних гасова и постројење је августа пуштено у рад. Показало је добре перформансе, па је испуштање гасова на главном димњаку
доведено у законом дефинисане оквире,
а квалитет ваздуха у Бору је знатно побољшан.
Г. Тончев Василић

Металурзи у марту бољи него првих месеци ове године

Kатоде по плану, злата и више
冶炼厂三月产量超前两个月

阴极铜达产、金超产

У топионици прерађено 26.908 тона концентрата бакра, 1.249 тона ретура и 575 тона купљеног бакарног скрапа, а произведено 6.902 тоне анода, 6.764 тоне
катодног бакра, 24.570 тона сумпорне киселине, 119 тона бакар-сулфата, 163 килограма злата и 873 килограма сребра. - Д. Антић: Тромесечна производња
злата 10 одсто боља од плана
концентрата. Радило се и на прикупљању и
претапању свих бакроносних сировина. Такође, урађен је ремонт конвертора број 4 и он
је у рад пуштен 25 марта.

Одлично у Златари

ТИР. – Мартовску производњу у ТИР-у су, по
речима надлежних, обележили солидни производни резултати будући да је у топионици
прерађено 26.908 тона концентрата бакра,
1.249 тона ретура из Електролизе и 575 тона
купљеног бакарног скрапа. Произведено је
6.902 тоне анода, 6.764 тоне катодног бакра,
24.570 тона сумпорне киселине, 119 тона бакар-сулфата, 163 килограма злата и 873 килограма сребра.
Саопштавајући овакве мартовске резултате Иван Најденов, помоћник руководиоца ТИР-а и први човек Центра за праћење и
координацију производње у ТИР-у додаје да
је просечно временско искоришћење у топионици је износило 78,5 одсто због застоја
који су углавном били проузроковани стањем

опреме на парном сушачу и електростатичком филтеру: - То је утицало да прерада концентрата преко флеш-пећи буде 80 одсто, и
да производња анода буде 77% а сумпорне
киселине 91 одсто плана. План је у марту
остварен у производњи катодног бакра, а
премашен у производњи злата и бакар-сулфата. У старој енергани произведено је 8.963
кубна метра деминерализоване воде, 23.660
м3 декарбонизоване воде и 5.860 МW паре.
Запослени у Транспорту су у овом периоду
у борску флотацију пребацили 56.970 тона
старе и нове шљаке.
Поред тога, према речима Најденова, у
марту су рудари два пута минирали стару
шљаку иза Фабрике сумпорне киселине и отпремили је у борску флотацију за производњу

Без безбедности нема производње и то је
прво што у погону за производњу племенитих метала истичу везано за рад у овој години. Наводе да су организоване бројне обуке
за свакодневни безбедан рад. Побољшање на
пољу безбедности и здравља на раду одражава се и на резултате у производњи, каже руководилац овог погона Далибор Антић и додаје
да је тромесечна производња злата премашила план за чак 10 одсто:
-Циљеви мартовске производње су и
ове године били високо постављени, али
смо марљивим радом успели да одговоримо
задатку. Остварена производња злата у односу на годишњи план износила је 118 процената. У производњи злата од почетка ове
године имамо тренд раста, па је у марту она
била осам одсто већа од јануарске и 30 одсто
већа од фебруарске.
Производња злата је, додаје Антић, сада
за четвртину већа од оне у првом кварталу
2019, 13% у односу на исти период у 2020. и
12,8% од прошлогодишње.
Прерада анодног муља је у марту износила 18,2 тоне, а у првом кварталу 46,9 тона.
- У другом кварталу године, док стоји
топионица, планирамо пријем комплетне количине анодног муља из електролитичке рафинације бакра, прераду анодног
муља кроз рад пржних пећи, као и прераду

деселенизираног анодног муља кроз рад
доре-пећи. Циљ је да се све залихе материјала претопе и прераде, а да уједно кроз
обуке савладамо нове и другачије технологије процеса производње племенитих метала. Такође, већ су задужена лица за пријем
нове опреме за ново постројење. Ово је година техничког проширења, па нас очекују
бројне обавезе и новине, али ми смо спремни - каже Далибор Антић.

Уз бакар-сулфат ускоро и никлсулфат
Погон за производњу бакар-сулфата
може се похвалити добрим пословањем у првом кварталу ове године.
-Постигнута је производња 378,75 тона
“плавог камена”, уз добро искоришћење
на бакру. Пласман је такође био добар, јер
је на инострано тржиште пласирано 140
тона. Маја нас очекује застој у производњи
катодног бакра, након чега ће погон за
производњу бакар-сулфата радити наредна три месеца како би се прерадила сва
количина расположивог електролита. У
међувремену ће се људство упознавати са
технологијом производње бакар-сулфата у
новој електролизи која се много разликује
од постојеће. Између осталог и зато што је
поред бакар-сулфата пројектом предвиђена
производња и никл-сулфата. Предстоји нам
учење и, надамо се, успешно освајање нове
технологије - каже, руководилац ове организационе целине Снежана Станчић.
С. Вукашиновић
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Теку припреме за велики ремонт у Топионици и Фабрици сумпорне киселине

Стеже се обруч око гасова у хали конвертора
熔炼厂和硫酸厂正在为大检修作准备

转炉环气收集系统已安装到位

Иван Најденов: Интензивно се ради на новим конверторима број 1 и 2, па су изнад њих већ постављени системи за дозирање кварца, хладног материјала и анодног скрапа. Иза сваког је постављен котао за производњу паре, електростатички филтер и дуваљка за гасове који ће се из процеса конверторовања одводити
даље у Фабрику сумпорне киселине. - По заустављању топионице 20. априла планирано рушење старе конверторске хале и постављање трећег конвертора

Нова конверторска хала
ТИР. – Припреме за велики ремонт у
Топионици и рафинацији, током којег
ће за три месеца стари металуршки
системи бити повезани са новим, почеле су месец дана пре званичног старта
овог значајног и захтевног посла. Све
оно што може да се обави а да не омета производњу, или да се бар припреми
на време, 25. марта (када смо посетили
ТИР) увелико се радило.
У делу хале, где се до недавно правила шаржа за флеш-пећ, у току су грађевински радови око постављања 18 бункера за различите врсте концентрата.

"

њих већ постављени системи за дозирање кварца, хладног материјала и
анодног скрапа. За одвођење фугитивних гасова постављени су примарни
и секундарни системи, па ће се тако
издвојени гасови усмеравати у збирни
гасовод, врећасти филтер и ићи даље
ка постројењу за одсумпоравање. Иза
сваког конвертора постављен је котао
за производњу паре, електростатички
филтер и дуваљка за гасове који ће се
из процеса конверторовања одводити
даље у Фабрику сумпорне киселине –
каже Најденов.

Иза сваког конвертора постављен је котао за производњу паре,
електростатички филтер и дуваљка за гасове који ће се из процеса конвертовања одводити даље у Фабрику сумпорне киселине

Овај део припреме, како нам је објаснио
помоћник руководиоца ТИР-а и први
човек Центра за праћење и координацију производње у овом огранку Иван
Најденов, треба да се повеже системом
трака за допрему концентрата до бункера, али од њих ка новом сушачу који
је већ постављен. Веза сушача и флешпећи, када је реч о опреми која ће на
овом потезу бити уграђена, остаће иста,
али су јој капацитети већи.
- Интензивно се ради на новим
конверторима број 1 и 2, па су изнад

у контактни котао, где се одиграва
главна хемијска реакција превођења
СО2 у СО3, одатле у међуапсорбер и,
на крају, у финални апсорбер одакле
се произведена сумпорна киселина
поступком дупле катализе пумпама
усмерава из продукционе каце у два
велика складишна резервоара.
Најденов додаје и да ће Фабрика
сумпорне киселине имати два предгрејача, један котао утилизатор и четири измењивача топлоте. – Ова опрема
је већ постављена, а сада радимо развод воде за расхладни торањ који треба повезати са пумпама и измењивачима топлоте за хлађење киселине, на
позицијама где се налазе међуапсорпциони и апсорпциони торањ.
На анодној рафинацији је, по речима помоћника руководиоца ТИР-а, све
везано за машинске радове скоро завршено. Постављене су две анодне пећи,
две ливне машине, системи за ливење
анода, прскање калупа, вађења анода
из калупа и стављања у резервоаре за
хлађење. Систем за одвођење гасова
са анодне рафинације састоји се из два
дела: први се односи на сакупљање гасова из хауба, где се аноде у калупима
хладе водом, и одвођење у систем за
одсумпоравање, а други их од анодне
пећи и ливног канала води у врећасти
филтер за прашину. У току су и грађевински радови везани за нову енергану,
гасну станицу, постројења за прераду
отпадних вода и трафо-станицу број 5
која ће снабдевати струјом сва нова постројења, као и повезивање инсталација

транспорт прашине, укључујући и
везу којом гас иде из котла отпадне топлоте у електростатички филтер, бити
замењена целокупна опрема. Електростатички филтер се такође комплетно
мења, а фугитивни гасови са флешпећи одводиће се у врећасти филтер

Бункери за 18 различитих врста концентрата
и систем за одсумпоравање – открива
Иван Најденов.
Помоћник руководиоца ТИР-а додаје и да ће у Фабрици сумпорне киселине бити срушена тзв. област 7100, где
су се гасови из флеш-пећи пречишћавали и хладили. Сада ће гасови после

"

Топионичарима је досад највећи
проблем био да „ухвате“ све гасове из
конверторске хале, али ће након овог
ремонта и реконструкције система за
пречишћавање димних гасова та мука
коначно отићи у прошлост.
-Гасови који садрже СО2 се из
процеса конверторовања усмеравају
даље у систем за прање и хлађење,
кога чине два скрубера и расхладни
торањ, а потом у мокри електростатички филтер и у сушни торањ. Гасови
се уз помоћ главне дуваљке усмеравају

за снабдевање свих потрошача у топионици кисеоником.
-По заустављању топионице 20.
априла планирано је рушење старе конверторске хале и постављање
конвертора број 3, који ће имати
исту пратећу опрему као и прва два.
У флеш-пећи ће због већег капацитета бити повећан шахтни (реакциони)
део, где ће бити инсталиран већи горионик и уграђени жакети за хлађење.
У предњем делу котла биће уграђена
два горионика, док ће код система за

електростатичког филтера системом
гасовода прво ићи у „област 7200“, која
је служила за пречишћавање и хлађење
гасова из процеса конверторовања, па
на даљи третман у нову фабрику сумпорне киселине.
- Транспорт ће, док топионица не
ради, имати обавезу да превози микс
концентрата за извоз и пребацује стару шљаку са некадашњих планира у
борску флотацију – закључује Најденов.
Горица Тончев Василић

Образовање 教育与职业生涯规划
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Запошљавање у корак са развојем компаније и производњом

Нови циклус регрутације студената и ученика
公司的发展与生产离不开员工团队的不断壮大

公司针对毕业生开展新一轮的招聘工作

Мирјана Попадић: Поново покрећемо сарадњу са Техничким факултетом у Бору ради регрутације студената, а јуна ћемо, када се заврши школска година,
почети нову сарадњу и са техничким средњим школама. - Добра плата је сигурно један од разлога због којег се млади људи опредељују за посао у Zijinu, али
привлачи их и динамична средина, пуна изазова
паније и њеним
производним
плановима који
налажу ангажовање већег броја
радника у „Јами“,
кривељском
копу и флотацији, Мајданпеку, ТИР-у. Дакле,
запошљавање
је као и производња у пуном
замаху.
- Ул а з и м о
Добра плата је сигурно један од разлога због којег се
у нови циклус
млади људи опредељују за посао у Zijinu, али
и још једном
привлачи их и динамична средина, пуна изазова
покрећемо
сарадњу са ТехSZC. – Много тога се у некадашњем
РТБ-у променило од доласка Zijinа. ничким факултетом у Бору ради
И у Бору, и у Мајданпеку. И у рудни- регрутације студената. Јуна ћемо,
цима, и у металуршком комплексу. када се заврши школска година, поПромениле су се машине, променили чети нову сарадњу и са техничким
су се и људи. Ако ово последње по- средњим школама. У последње три
сматрамо само из угла бројки, треба године регрутовали смо око 300 стунајпре рећи да је у последње три годи- дената и ученика и мислим да је то
не запослено преко две хиљаде нових, лепа прича, јер су сви они добили
углавном младих радника, па је и ста- менторе и једнаке услове за учење
росна структура знатно побољшана. и даље усавршавање. Kомпанија
Регрутација, како каже руководилац може много тога да понуди младим
Сектора људских ресурса Мирјана људима и зато и јесте најпожељнији
Попадић, иде у корак са развојем ком- послодавац у овом делу Србије. На

"

"

-Добра плата је сигурно један
од разлога због којег се млади људи
опредељују за посао у Zijinu, али
привлачи их и динамична средина,
пуна изазова. Долазе да раде код
нас не само из Бора и околине, већ и
из удаљенијих места, попут Београ-

Милош Перић, руковалац ровокопача CAT 330
пример, ако неко одлучи да прошири своја знања и положи неки стручни испит, компанија такву одлуку
стимулише исплаћивањем бонуса –
каже Попадићева. Она додаје и да су
послови за које је надлежан Сектор
ХР данас разноврснији, изазовнији
и обимнији, јер постоји много нових
процедура и правила. – Темељно и с
пажњом се бавимо запосленима и
њиховим развојем, а радимо и на
новим политикама и процедурама.
У Serbia Zijin Copper плату данас
прима око 6.100 радника. Они су прошле године у просеку месечно зарађивали 100 хиљада динара, а ове године
ће и више, тврди Попадићева.

Дамир Рамадани, управља бушалицом FlexiROC D50
да, Ниша, Зрењанина. Пошто смо
рударска компанија, првенствено
запошљавамо техничку, рударску,
металуршку и машинску струку, али
места има и за све остале – закључује
руководилац Сектора људских ресурса.
Г. Тончев Василић

Бруцошима Техничког факултета у Бору студије рударског инжењерства све интересантније

Рударство је у моди

波尔技术学院新生对采矿工程兴趣浓厚

学习采矿专业成为潮流

Потражња за овим занимањем је све већа због иностраних компанија које се у Србији баве рударством, а овде у Бору рударство је у моди због могућих стипендија и посла у Zijinu, каже проф. др Драгослав Гусковић. – Страним компанијама се више исплати да ангажују људе из Србије који су завршили такве школе,
него да рударске инжењере доводе из других земаља

Рударско инжењерство ће ове године на терет буџета моћи да упише 33 бруцоша

БОР. – Председник Савета Техничког факултета у Бору проф. др Драгослав Гусковић
тврди да рударско инжењерство постаје све
интересантније бруцошима, највише због
тога што релативно лако могу да се запосле у
струци и то одмах по дипломирању.
-Неколико је разлога због којих се
интересовање свршених средњошколаца за студије рударства осетно повећало.
Најпре, потражња за овим занимањем је
све већа због иностраних компанија које
се у Србији баве рударством, а овде у Бору
рударство је у моди због могућих стипендија и посла у Zijinu – каже проф. Гусковић.
Рударско инжењерство се на Техничком
факултету у Бору студира на три смера, па
студенти бирају да ли ће се школовати за рударске инжењере у експлоатацији лежишта
минералних сировина, припреми минералних сировина или у рециклажној технологији и одрживом развоју.
-Перспектива запошљавања рударских инжењера је велика и мислим да су
озбиљни послодавци у неком моменту

сваког инжењера безецовали још као
апсолвента. Наиме, рударски инжењери
се не баве црним послом, као што већина мисли. Постоје послови који се могу
“даљински” водити, преко интернета, али
то није случај са рударством. За те послове
потребно је да стручњак изађе на терен,
дефинише састав стене и параметре потребне за даљи рад. Пројектовање, ревидирање, реализација – све то не може да
се ради из Сијетла, Шангаја, Токија или
Лондона. Рударски инжењер мора да буде
на лицу места. Због тога се и страним компанијама више исплати да ангажују људе
из Србије који су завршили такве школе,
него да их доводе из других земаља, а и
то је један од разлога велике потражње за
овим занимањем – објашњава проф. Гусковић.
Рударско инжењерство ће ове године
на терет буџета моћи да упише 33 бруцоша
Техничког факултета у Бору, а њих седморо
ће моћи да се школује о свом трошку.
Г. Тончев Василић

Колектив

招贤纳财 Запошљавање
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Из најпознатије српске бање преселио се у Бор

„Дошао сам да останем“
从最美丽的Sokobanja温泉村搬到波尔

“我决定来波尔工作、生活”

Млади рударски инжењер Милан Миленовић, родом из Сокобање, већ осам година живи и ради у Бору. – Студије на Техничком факултету је, каже, уписао због
брата, а струку заволео током школовања. – У Zijin је дошао 2019, као један од практиканата са којима је компанија склопила уговор о стручној пракси, а данас
је запослен на неодређено време у руднику „Велики Kривељ“
-Након праксе, у два наврата сам
добијао уговор о раду у трајању шест
месеци. После годину дана сам положио приправнички испит и потписао
уговор за стално, а шест месеци касније
унапређен сам у рударског инжењера у
производњи.

ми ниједан дан није исти. Задовољан
сам и условима на послу, сарадњом са
старијим и млађим колегама, целим
колективом. Заволео сам успут и Бор,
ту живим од 2014. године, али редовно
посећујем и породицу. Сокобања је на

Апсолвент Милан Миленовић и директор људских ресурса Huang Zhaoyu (2019.)
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Милан Миленовић је из родне Сокобање у Бор дошао да
студира. Kаже да је Технички факултет
уписао зато што му се и брат школовао
у Бору. – Нисам имао представу како
изгледа посао рударског инжењера и
рад у руднику, нити ми се било ко у породици бавио тим послом. Дошао сам у
Бор на слепо, што би се рекло, без јасне
идеје шта ћу и где радити када завршим факултет. Струку сам заволео на
трећој години студија и тек сада, после
две године радног искуства, схватам

да сам се овде пронашао – прича нам
Милан док стојимо на ободу кривељског
копа, где ради као рударски инжењер у
производњи.
Млади Миленовић био је апсолвент
рударског инжењерства када је маја 2019.
дошао у Zijin, и један од 38 практиканата са којима је компанија, посредством
Техничког факултета, тада потписала
уговор о стручној пракси. Јединствену
прилику да кроз праксу усаврши теоретска знања стечена на факултету Милан
је искористио на најбољи могући начин.

"

Посао ми се свиђа јер није монотон и рутински

"

Овај младић каже да му је осам годи- 70-ак километара одавде, па викендом
на, колико живи у Бору, било сасвим до- кад год могу скокнем да видим моје –
вољно да заволи и град, и посао. - Посао испричао нам је Милан.
ми се свиђа јер није монотон и рутинГ. Тончев Василић
ски. Штавише, врло је динамичан, па

Млади инжењер геологије војвођанске пејзаже заменио рудничким

Родни Банат оставио због посла у Zijinu
来自伏伊弗迪娜省的青年地质工程师

离开家乡来紫金工作

Игор Немањић, који је због љубави према геологији из Зрењанина дошао у Бор, каже да је Zijin доказ да у Србији постоји радно окружење које без предрасуда
прихвата неискусне почетнике. – Овде сам научио и још више заволео свој позив, рекао нам је овај младић
овде запослили пре мене. Пренели су
ми најпозитивнија искуства и убедили ме да у Србији постоји радно окружење које без предрасуда прихвата неискусне почетнике. Ова компанија је
прави расадник стручњака из области
геологије, за само годину дана много
сам научио и још више заволео свој
посао – каже Немањић.
Двадесетседмогодишњи
младић
признаје да му као једном Банаћанину први радни дани на копу нису били
лаки и да се не би уклопио без подршке
колега.
-Био је ово велики изазов за мене
и да нисам наишао на праве пријаОва компанија је расадник стручњака из области
теље, било би још теже. Овде се искугеологије
ство и знање несебично и стрпљиво
деле, тако да на својој кожи ниједног
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Млади инжењер
рад на терену.
тренутка нисам осетио суровост ругеологије Игор Немањић је своје родно
-Добар глас се далеко чује, па сам дарског посла. Kолеге су увек спремне
Житиште код Зрењанина оставио због се за посао у Zijinu одлучио због пре- да помогну, па се сарадња и дружење
посла у Zijinu. Војвођанске пејзаже заме- порука колега са факултета који су се не завршавају на крају смене. Радује

"

"

нио је коповским,
а своје прво радно
искуство, након
завршетка
мастера на Рударско-геолошком
факултету у Београду, стекао је у
руднику „Велики
Kривељ“. Из разговора са њим
сазнајемо да му
је главна водиља
на овом далеком
путу била љубав
према геологији, а
да је њену симбиозу са рударством
схватио тек кроз

ме што сам окружен добрим људима
и нисам усамљен, иако сам далеко од
куће и породице – прича он.
Млађани Игор не крије осмех и задовољство што је део овог тима, а зна и
како ће се одужити за прилику која му
је пружена.
-Задовољан сам условима рада,
платом и могућношћу да напредујем
у каријери, тако да имам дугорочне
планове да останем на површинском
копу „Велики Kривељ“. Трудићу се да
својом упорношћу и залагањем у геолошким истраживањима допринесем развоју компаније - обећава Игор.
Kаже да би волео да његова прича охрабри младе из целе Србије да потраже
посао у Бору, јер се, као ни он, сигурно
неће покајати.
Д. Лилић Петровић

Млади таленти 青年人才
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Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

Милош Поповић: И машина има душу
紫金将培养青年才俊及顶尖员工：

Miloš Popović：设备也有灵魂

Kао дипломирани инжењер машинства за десет година прешао је пут од приправника до заменика руководиоца површинског копа у Мајданпеку, успут упознавши флотацију, рудно дробљење, нови сервис, одржавање опреме копа, транспортни систем јаловине. – Милош Поповић тврди да је у руднику однос према
послу, безбедности и обавезама од доласка Zijinа знатно бољи. - Он каже да рударске машине треба чувати, неговати, одржавати и правовремено реаговати
на сваки њен сигнал

"

Ово је врло одговоран, тежак и стресан посао, али и веома изазован

РБМ. – Годину дана након завршетка Машинског факултета у Београду и стицања
звања дипломираног инжењера машинства-мастер Милош Поповић (35) запослио
се у Руднику бакра у родном Мајданпеку.
Било је то некако логично за младића који
потиче из старе мајданпечке породице чији
су преци житав живот били на рударском
хлебу „са седам кора“.
Те 2012. Милош је рад у руднику почео
као приправник, али су му врло брзо пове-

"

рени послови машинске припреме и одржавања опреме. Потом је постао технички
руководилац одржавања, па инжењер одржавања помоћне механизације и РОK-а, затим руководилац текућег одржавања возила
и инжењер машинског одржавања возила на
површинском копу, али и инжењер оперативе машинског одржавања при Флотацији, да
би после функције техничког руководиоца
дробљења-транспортни систем постао заменик руководиоца површинског копа.

-Добио сам шансу коју и даље покушавам на најбољи начин да искористим.
Чини ми се да сам за десет година скоро
све у руднику прошао. Упознао сам успут
и флотацију, рудно дробљење, нови сервис, одржавање опреме копа, транспортни
систем јаловине. Све у свему, ово је врло
одговоран, тежак и стресан посао, али
и веома изазован. Јер, сваки дан доноси
нешто ново - објашњава Милош и додаје
да је велика обавеза синхронизовати рад великог броја људи, будући да само на транспортном систему има 84 радника, плус комплетно одржавање, тако да је реч о више од
250 људи. Познаје сваког од њих и, мада то
може да звучи преозбиљно у његовим годинама, он каже: - Безбедност је најважнија,
потом ред, рад и дисциплина, а онда добар однос са људима, али и одговорност. У
овом нашем послу нема простора за грешке, а и оне су много скупе. Ипак, сви који
раде понекад и греше, па нам је заједничка
обавеза да то сведемо на минимум. И тачно је, грешака ће увек бити, само се морамо
изборити да оне не узму маха.
Наоружан сада већ озбиљним искуством искуством Милош млађим колегама
увек саветује исто, а то је да је на првом месту безбедност.
-Kада сам почео да радим, први извор практичних знања и сазнања био је,
на жалост, сада покојни Петар Марковић,
пословођа у пензији који ми је био „десна рука“ и лепо објаснио суштину посла
и срж свега. Делим мишљење оних који
кажу да и машина има душу, да је треба

чувати, неговати, одржавати, испратити
сваку промену, ослушкивати и знати шта
је у питању, правовремено реаговати. Пре
него што сам дошао у контакт са свим
овим машинама, као и другој деци одраслој у рударском Мајданпеку из далека ми
је све деловало велико, али када сам дошао
овде, први пут стао испред њих, онда је све
постало - импозантно. Рударске машине
изгледају још веће када станеш испред
њих и када се од тебе очекује да их добро
упознаш и савладаш их. Не могу да кажем
да их све познајем баш толико добро, чини
ми се да то нико и не може, али дефинитивно сваки дан у овом раду је прилика да
научимо нешто ново. И изазов је, пре свега
у неком стручном погледу.
Kао кључ за успех у послу Милош потенцира сарадњу и потребу да се она унапређује из дана у дан. Млађим колегама
саветује прво бригу о безбедности, а онда
и да раде на себи, да се не ослањају само на
претходна знања, већ да свакога дана науче
нешто ново. Задовољан је „пређеним путем“
и каже да је стекао драгоцено, богато искуство које је вероватно најбитније, јер се калио на изазовима.
Kао неко ко је у Руднику бакра
Мајданпек радио и пре доласка Zijinа, Милош наглашава да је однос према послу,
безбедности и обавезама данас знатно бољи
- Постали смо озбиљнији и одговорнији,
више бринемо о сопственој и безбедности
других. А и резултати не изостају.
С. Вукашиновић

Новим запошљавањем до повољније старосне структуре у мајданпечком руднику

Подмлађивање колектива
MS矿员工年龄结构发生变化

员工平均年龄下降

Од доласка Zijinа посао у мајданпечком руднику добило 488 радника, од тога 167 млађих од 25, а 114 млађих од 30 година. - Само прошле године запослено још
200 младих људи, па сада скоро половину од 1.449 радника чине млађи од 40 година, каже Наташа Митић
То прија посебно
онима који памте
да је пре приватизације и доласка
Zijinа
старосна
структура у РБМ-у
истицана као један
од ограничавајућих
фактора за даљи
развој. Убрзаним
новозапошљавањем у последње
три године, међутим, околности се
мењају на боље.
У РБМ-у данас ради 167 људи млађих од 25 година
У Руднику бакра Мајданпек је од
РБМ. – Kада мајданпечке улице на крају
доласка Zijinа до почетка ове календарске
сваке смене оживе грајом и препла- године запослено 488 радника, од тога 167
ве их стотине радника Рудника бакра млађих од 25, а 114 млађих од 30 година.
Мајданпек, многи се пријатно изненаде Ако се зна да је крајем 2018. у РБМ-у равеликим бројем младих људи међу њима. дило 1.166 људи, а да је само њих 66 било

млађе од 25 година, јасно је колико је за
три године учињено на плану подмлађивања колектива.
-Запосливши у 2019. 214, у 2020. 74,
а прошле године још 200 радника, Serbia
Zijin Copper је битно подмладила РБМ,
тако да сада скоро половину од 1.449
радника чине запослени млађи од 40 година – каже нам помоћница руководиоца
мајданпечке Службе за људске ресурсе
Наташа Митић.
Последњих година су се испред Дирекције РБМ-а, након оглашавања слободних
радних места, неретко могле видети велике групе људи заинтересованих за посао у
руднику. У мају прошле године је, рецимо,
за 40-ак упражњених радних места било
пријављено чак 274 кандидата. Јуна се за
стручну праксу пријавило 17 свршених
средњошколаца мајданпечке Техничке
школе, а њих 15 је већ у новембру добило
уговоре о раду. И скоро да би сваки месец

Сигуран посао и пристојне зараде
могао да “понуди” сличне илустрације великог интересовања за посао у Мајданпеку. Оно што је такође приметно је да се
после много година овде запошљава и све
већи број младих, посебно стручних људи
из других средина. Привлачи их, како
сами кажу, сигуран посао, послодавац који
нуди прилику да се професионално усавршавају и - пристојне зараде.
С. Вукашиновић

Колектив
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Европску аутостраду трампили за посао у руднику

Kод куће је најбоље

欧洲长途驾驶员放弃运输工作转战矿山

家乡是最好的归宿

Тамо спаваш и једеш у камиону, немаш где да се истушираш, а кућа је – кућа, каже Слободан Марковић који се у Serbia Zijin Copper запослио 2021, а пре тога је
две године возио шлепер у аустријској фирми. – Дејан Митић: Он је један од 15 возача који су нам прошле године дошли из иностранства, истиче управник и
додаје да је у руднику „Велики Kривељ“ запослено 697 радника, од тога 197 возача. - Ускоро ћемо добити још 20 великих и малих камиона, па ће нам требати
бар још око 100 нових возача, наводи Митић

У "Великом Кривељу" запослено је 197 возача
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Игор Петровић, Миодраг Новаковић и Слободан Марковић данас возе тешке камионе на кривељском копу, а до пре
само годину дана терали су шлепере и
хладњаче по Европи. Одлучили су да
се врате у родни град и окушају срећу
у Zijinu, пошто су чули за одличне
плате и услове рада.

миону, немаш где да се истушираш,
а кућа је – кућа. Не жалим ни за зарадом, која у Европи јесте била боља,
али је плата коју примам у Zijinu одлична за данашње услове.

Миодраг Новаковић и Слободан Марковић пре промопредаје смене рапортирају
управнику колико камионских тура су имали
Није ми тешко, коначно сам свој на му посао у руднику лакше пада од аусвоме, а и плата је добра – истиче Но- топута.
ваковић.
-Тамо су велике гужве, саобраћај,
Најискуснији међу њима, Игор
Петровић, каже да је последњих десет папирологија. Овде сам опуштенији,
јер радим осам сати и онда одем кући.
Плус, платом сам веома задовољан –
каже овај четрдесетпетогодишњак.
У руднику „Велики Kривељ“ запослено је 697 радника, од тога 197 возача. - Њих 15 нам је прошле године

Најмлађи међу њима, тридесеттрогодишњи Слободан, каже да се у
Serbia Zijin Copper запослио 2021. и
да је пре тога две године возио шлепер у аустријској фирми која се бави
међународним транспортом. Упркос
доброј заради у иностранству, одлучио је да се врати у Бор првенствено
због породице, али и шансе да се одмах запосли и прима пристојну плату.

– Иако сам и у иностранству радио
као возач, а и овде возим „белаз“ од
220 тона, не могу да упоредим та два
посла. Просто, овде је боље зато што
си кући. Тамо спаваш и једеш у ка-

Камионска флота кривељског копа броји 30 великих и 15 малих камиона
Слободан каже и да му је посао
сада лакши од онога у иностранству,
јер у руднику нема густог саобраћаја,
па је одговорност возача много мања.
– Нема везе што су ово велики камиони, па и шлепери су велики. Ово је
једноставније, а рударски камиони
су одлични и јаки.
Слободанов колега Миодраг Новаковић на кривељском копу вози камионе већ шест месеци, а до пре две
године је по целој Европи у хладњачи
превозио храну и лекове за једну италијанску фирму. – Возио сам од Шведске до Сицилије и добро зарађивао,
али је породица инсистирала да се
вратим кући. Дао сам отказ у Италији не знајући када ћу моћи поново
да се запослим. Руководећи се оном
„за возача увек има посла“, вратио
сам се у Бор и покушао у Zijinu. Сада
сам ту и возим дампер од 220 тона.

година радио у четири фирме које се
баве међународном шпедицијом. –
Одлучио сам да се вратим у Србију
и Бор јер ми је недостајала породица, а и уморио ме рад „преко баре“.
У међувремену су се стекли услови

Дејан Митић
дошло из иностранства, где су возили камионе, шлепере или хладњаче.
Kамионска флота кривељског копа
данас броји 30 великих камиона, од
220 и 240 тона, и 15 мањих. У наредном периоду добићемо још 10 вели-

Игор Петровић

ких дампера од 240 тона и 10 малих
„тонлија“, па ће нам сигурно бити

да се поново запослим и да могу при- потребно бар још око 100 возача –
стојно и у Бору да живим од онога каже управник Дејан Митић.
што знам да радим – прича Петровић.
И он, попут његових колега, каже да
Горица Тончев Василић

РББ
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„Komatsu PC 4000“ неуморно копа и након скоро 80 хиљада радних сати

Багер рекордер

“小松 PC 4000”挖机在长期运转后仍在良好运行

记录显示已使用超 8 万个小时

K1 има деценијски радни стаж на копу „Велики Kривељ“, премашио је сва предвиђања произвођача и постигао рекорд у броју радних сати. – Н. Ђорђевић:
Надам се јубилеју од 100.000 радних сати, то би била круна наших каријера. Волео бих да, када га пензионишемо, заузме почасно место у музеју рударских
машина, јер никада није изневерио производне планове копа
Ђорђевић нам је потврдио да током
стажа од једне деценије овај багер није имао
већих механичких кварова, а све што је замењено од делова сматра се потрошним
материјалом. Промењене су пумпе, хидраулични цилиндри и црева, а заменом блокова хидрауличног система мајстори су га
освежили и подмладили. Чека га још један
сервис гусеница, а оно по чему се посебно
истиче су максимално испуњени услови за
безбедан рад на њему. На багеру је најчешће
мењана кашика која се највише и хаба, а како
би се смањили трошкови одржавања дошло
се на идеју да бравари и вариоци репарирају

машинско одржавање до рудара који раде
на припреми руде и стварају идеалне услове
да се капацитет ове машине у потпуности
искористи. Велика заслуга припада и онима
који машином правилно рукују и чувају је
као свој најдрагоценији алат. У првој смени
руковалац Александар Kостић са лакоћом
маневрише и кашиком од 21 кубик товари
камионе у неколико потеза. Kаже нам да на
копу ради само четири месеца и да је велики
багер лак за управљање.
Ова вредна машина никада није имала
паузу дужу од три дана и то за редовни сер-

К1 има 78.728 радних сати, за 10 година никад није изневерио производне ппанове копа
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – На површинском
копу „Велики Kривељ“ мартовска производња тече по плану, сабирају се тоне руде,
али и радни сати машина. Багер K1 бележи
78.728 радних сати на својој контролној
табли и према речима заменика руководиоца електромашинског одржавања Ненада
Ђорђевића обара светски рекорд. „Komatsu
PC 4000“ карактерише издржљивост, ефикасност и економичност, па је ова рударска
грдосија која неуморно копа руду већ 10
година премашила све спецификације и
предвиђања произвођача.
-Верујем да је ово светски рекорд у
броју радних сати. Не знам да неко има
слична искуства са овом машином чији
је радни век ретко дужи од седам година.
Ако ефикасност и искоришћеност овог
багера упоредимо са новим, који има 1.600
сати, он одступа за неколико процената
што је занемарљиво. Ради као нов и без

непланираних застоја, у јануару је његова
расположивост била је 94, 58 одсто, а у фебруару 89 – каже Ђорђевић.
Његова рачуница је да ће багер K1 за три
године достићи шестоцифрени број сати,
али да је још увек далеко од пензије и да се
његово сервисирање планира све док буде
финансијски оправдано.
-Надам се јубилеју од 100.000 радних
сати, то би била круна наших каријера. Волео бих да, када га пензионишемо, заузме
почасно место у музеју рударских машина, јер никада није изневерио производне
планове копа. У његовом одржавању
нисмо се увек слепо држали препорука
произвођача, али смо континуирано пратили рад машине и сервисе обављали по
потреби. Тако нисмо нашкодили његовој
ефикасности већ уштедели много новца,
а наше искуство стално делимо и са овлашћеним сервисерима - прича он.

Komatsu PC 4000 карактерише ефикасност, издржљивост и економичност, па је
премашио сва предвиђања произвођача и оборио рекорд
и облажу кашике навлакама, које по свему
могу да се упореде са фабричким.
Иако је мало неугледан и од рада прљав,
овим рекордером се поносе сви на копу. За
импозантну сатницу и задовољавајућу расположивост заслужни су сви, од тима за

вис. На K1 угледају се и млађа „браћа“ багери
K2 и K4, који свом снагом грабе руду испред
себе и покушавају да достигну његове резултате.
Д.Лилић Петровић

Нова механизација свакодневно стиже на кривељски коп

Још три багера и 13 малих камиона
VK矿新设备不断到货

新购3台挖掘机与13台轻型卡车

Н. Ђорђевић: Двогодишње искуство је показало да су ове машине одличне у смислу одржавања, али и окретности на неприступачном терену

Нови "тонли" камиони
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – У радионици електромашинског одржавања на копу „Велики
Kривељ“ је 16. марта било као у кошници.
Један за другим, као жуте пчеле, пристизали
су мали али моћни „тонли“ камиони. Мон-

тирале су се гуме и контролисали сви делови пре него што су ове машине ступиле на
свој први радни задатак. Сви су ужурбано
радили, јер је поред девет пристиглих малих
камиона, у најави било још четири.
У руднику су на њих нестрпљиво чекала три
нова багера „волво“ да им у корпе сипају
прву кашику кривељске руде.
-Имамо већ два оваква багера мањих
капацитета на копу. Двогодишње искуство је показало да су одлични и у смислу
одржавања, али и окретности на неприступачном терену. Kарактерише их високи проценат расположивости, велика
чврстоћа и економична потрошња горива.
Принцип одржавања је исти као код вели-

дијагностике - каже заменик руководиоца електромашинског одржавања Ненад
Ђорђевић.
„Волво“ багери и „тонли“ камиони постали су нераздвојни тандем, али на утовар
понекад дође и тешки „белаз“, који као да
искушава перформансе ове мале машине
"Волво" у акцији
на гусеницама. Руковаоци се уздају у снагу
ких машина, најважније је подмазивање мотора од 450 кW и кашиком мањом од пет
до најситнијих делова како не би дошло кубика упорно теже ка остваривању произдо хабања. Сваки багер једном у два дана водног плана.
стигне на ред за редовни сервис. Kада до
квара и дође, искуство је поузданије од
Д.Л.П.

Колектив

RBB РББ

Петак, 8. април 2022. Број 2340, страна 11

Одлична производња у свим рудницима бакра у Бору

У „Kривељу“, „Церову“ и „Јами“ боље од плана
各个铜矿生产良好

VK矿、NC矿与JM矿均超产

За три месеца са кривељског копа уклоњено 10,45 милиона тона јаловине и откопано 2,9 милиона тона руде, чијом прерадом је у флотацији добијено 7.650 тона
бакра у концентрату. - У „Новом Церову“ је у истом периоду скинуто око милион и по тона јаловине и откопано скоро 872.000 тона руде, из које је извучено 2.825
тона бакра у концентрату. - У „Јами“ од почетка године откопано 284.080 тона руде са просечних 0,542 одсто бакра, а флотацијском прерадом из ње извучено
1.247 тона бакра у концентрату
„у длаку“ поклапа
са планом. Произведено је и 98 тона
бакра у концентрату више од плана,
па је мартовски
биланс измерен на
2.498 тона.
-Опрема на
кривељском копу
је имала добру
расположивост, па
је то и допринело
Опрема је имала добру расположивост, па је и то
остваривању оддопринело одличним резултатима
личних резултата.
Све ове количине
РББ. – Сви рудници бакра у Бору од почетка
ове године бележе одличне резултате и ни- дало је 30 великих камиона носивости 220
кад већу производњу. У првом кварталу је и 240 тона, 16 малих „тонлија“, шест бушаиз „Kривеља“, „Новог Церова“ и „Јаме“ дато лица, пет мањих багера запремине 5,6 кубезмало 12.000 тона бакра у концентрату, бика и седам већих, чије „кашике“ товаре
а највише „црвеног“ метала откопано је у у цугу по 15 и 22 кубика. Наравно, ту је и
помоћна механизација – грејдери, утованајвећем руднику.
ривачи, ровокопачи, цистерне – каже АдаKривељски рудари су и у марту радили
мовић.
одлично, па су сви параметри производње у
Преко транспортног система сада у
овом руднику поново преко плана, каже на просеку дневно прође 40 хиљада тона јалопочетку разговора за „Kолектив“ руководи- вине, а тежња је да буде и 10-ак хиљада тона
лац Рудника бакра Бор Видоје Адамовић. више. – Априла ћемо неке његове „позиУкупне ископине су, додаје, биле 4,5 одсто ције“ да санирамо, а ту мислим на систем
„теже“ од планских, јер је откопано равно дробљења, чланкасте додаваче и замену
4.648.528 тона. Од тога је 3,7 милиона тона хидромотора погонских јединица на обе
било јаловине, што је 6,15 одсто боље од пла- линије. Након тога очекујем дневно по 50
на за март, а руде је било 934.185 тона, што се хиљада тона.

"

"

Од почетка године, у „Великом Kривељу“ остварено је 13,35 милиона тона ископина. За три месеца уклоњено је 10,45
милиона тона јаловине и откопано 2,9 милиона тона руде, чијом прерадом је у тамошњој флотацији добијено 7.650 тона бакра
у концентрату. У „Новом Церову“ је, с друге
стране, у првом кварталу године скинуто
око милион и по тона јаловине и откопано
скоро 872.000 тона руде, из које је извучено
2.825 тона бакра у концентрату.
-Рудник „Ново Церово“ је стандардно добар, па се тамо планови премашују
сваког месеца. Тако је било и у марту, када
су ископине биле скоро 50 одсто боље од
пројекције. Скинуто је 565.258 тона јаловине, што је малтене двоструко више од
плана, и дато 316.000 тона руде. Организација рада је на копу одлична, па је зато
и производња таква. Добили су као појачање још два „тонли“ камиона, па ће им и
априлски план бити „тежак“ око милион
тона ископина. Што се тиче дробљења и
млевења, морам да кажем да и тај погон
тамо ради одлично. Уградњом нових пумпи постигнута је стабилност у раду нове
линије хидротранспорта, а стара је ремонтована и доведена у стање приправности.
Сада имамо две сигурне линије, а то уосталом показују и учинци. Прерађујемо преко 10.000 тона суве руде дневно, али циљ
нам је да стигнемо до 11.000 тона на дан.
За месец дана прерадили смо 301.256 тона

суве руде и уместо 900 тона бакра у концентрату произвели 973 тоне. И априла је
план „тежак“ 900 тона бакра у концентрату, јер се рачуна на руду садржаја 0,4 одсто.
Отворена је најнижа етажа, постављене су
пумпе за одводњавање, па не очекујем никакве проблеме – вели Адамовић.
У једином руднику подземне експлоатације производња је у марту била за трећину
боља од плана. Уместо 62.000 тона руде откопано је 82.722 тоне, чијом прерадом је добијено 327 тона бакра у концентрату, а то је
25 одсто боље од плана. – План за март био
је мањи због припреме следећег нивоа у
„Борској реци“. Урађен је и ремонт дробилице, саниране су траке на транспротном систему, а на извозном је замењен део
цевовода. У току је и замена шест вучних
ужади на великом кошу сервисног окна, а
на извозном се код дробљења уграђују системи за отпрашивање. Након свих ових
интервенција услови за рад у „Јами“ ће
бити бољи, па је и план за април подигнут
на 400 тона барка у концентрату – истиче
руководилац РББ-а. Он додаје и да је од почетка године у „Јами“ откопано 284.080 тона
руде са просечних 0,542 одсто бакра, а флотацијском прерадом је из ње извучено 1.247
тона бакра у концентрату.
Г. Тончев Василић

Ремонти застареле опреме не угрожавају производне успехе

Флотери и раде и граде
老旧设备大修期间不影响生产任务

选厂将保障生产与建设齐头并进

У флотацији „Велики Kривељ“ месечни планови се премашују и до 300 тона бакра у концетрату. – Решава се питање снабдевања новог погона електричном
енергијом и техничком водом, па све изгледа као велико градилиште – Д. Милићевић: Број запослених се плански повећава, колеге се обучавају у Мајданпеку,
а требаће нам појачање и на јаловишту

Дарко Милићевић
KРИВЕЉСKА ФЛОТАЦИЈА. – Флотација
„Велики Kривељ“ од почетка године ниже
успехе, у прва два месеца планови су надмашени за 600 тона бакра у концентрату,
па је и извештај од 24. марта, када смо их
посетили, предвиђао да ће се овај тренд
наставити.
-Јануар је био „тежак“ 2.680 тона бакра у концентрату, а фебруар 2.367 тона.
Укупно је прерађено 1.809.000 тона суве
руде, која је била јако флотабилна и са високим садржајем бакра. Мартовски план
је већ сад 100 тона бакра у концентрату у
плусу, пошто смо прерадили 703.000 тона

руде и добили 1.882 тоне бакра у концентрату. Није тешко премашити очекивања
када са копова добијамо квалитетну
руду, једино нам главобољу задаје застарела опрема – казао је управник флотације
„Велики Kривељ“ Дарко Милићевић.
Флотери су се трудили да две секције
запну пуном паром, док је на трећој сервис
и тако у круг, ремонт за ремонтом. Прва
млинска секција са куглама је два дана била
у застоју због замене великог зупчаника,
на другој је неопходно репарирати плашт
млина који је доста попуцао, а трећој је у
априлу заказана замена облога.
Око флотације је и даље велико градилиште. Багер копа канале за електричне каблове који ће прикључно-разводно
постројење (које је у грађевинској фази)
спојити са новоизграђеном трафо-станицом. Ускоро ће снабдевање нове флотације
електричном енергијом бити штиклиран
задатак.
Постројење филтраже је проширено и
у новом објекту је монтирана филтер-пре-

са. Ова модерна технологија биће одговорна за идеалну влажност концентрата.
-Оптимистично сви гледамо ка новој
флотацији док се са лепшим временом и
радови интезивирају. Решавају се једно
за другим питања око електричне енергије, снабдевања флотације техничком
водом, опрема је већ уграђена, а број
запослених се плански повећава. Нове
колеге биће упознате са модерном флотацијском опремом јер се обуке увелико
организују у Мајданпеку. Биће нам потребно и више радника на јаловишту –
испричао је Милићевић.
Овај погон постао је синоним безбедног радног окружења, јер су отклоњени
безбедносни ризици око ротирајућих делова, а постављене су и заштитне ограде.
Мартовски учинак флотације потврдио је и похвалио на крају месеца руководилац Рудника бакра Бор Видоје Адамовић.
– Флотација је у марту прерадила
923.000 тона влажне руде, док је кроз
производни процес прошло 882.688 тона

Проширено постројење филтраже
суве руде. Резултат залагања руководства
и запослених је 2.498 тона бакра у концентрату, што је и поред техничких проблема
за четири одсто више од плана. Било је
застоја на млинским секцијама због репарације опреме, али се надамо да ће већ од
10. априла све три радити уиграно и без
застоја. За април сам сигуран да ће бити
и више од планираних 2.400 тона, јер су
првом кварталу ове године кривељски
флотери брилијирали производњом од
7.650 тона бакра у концентрату – каже он.
Д. Лилић Петровић

EMO EMO
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Мајстори ЕМО ангажовани у сваком погону компаније

Безбедност увек испред рокова
EMO员工维护公司厂房及设备

安全工作是重中之中

Ј. Анђеловић: ЕМО активно учествује у реконструкцији старих и изградњи нових постројења у ТИР-у и РББ-у, а једна група је стално ангажована на одржавању
опреме у мајданпечкој флотацији. – Задаци се изводе плански, квалитетно и одговорно, наши људи ће уградити тоне материјала у нову кривељску флотацију,
каже Лојаница који надгледа вариоце и браваре на 54 локације

Радови у хали млевења нове флотације у "Великом Кривељу"
ЕМО. – Овај огранак основан је са идејом
да на себе преузме захтевне задатке одржавања, (де)монтаже и обраде опреме, али
временом је преузео и гро послова у оквиру изградње нових погона у Zijinu. Почеци
су били скромни са 30 запослених, а сада
овај тим броји 109 радника. Мајстори ЕМО
раштркани су по целој компанији, тако
да смо у једном дану (31. марта) успели да
обиђемо само групе ангажоване на пословима у новоизграђеној флотацији “Велики
Kривељ” и у ТИР-у.

Наш саговорник, технички руководилац у ЕМО Јовица Анђеловић, дуго је набрајао задужења бравара, вариоца и машинаца на чак 54 локације како би флотација
што пре почела да ради.

транспортну траку како би се избегло
расипање материјала. Више група заузето
је израдом надстрешнице изнад полуаутогеног млина и покривком електромотора
хидроциклонских пумпи у подруму хале
млевења. Израдом металне конструкције
и лимених кровних покривки многа места
заштитиће се од влаге и прскања, а све у
циљу безбедне производње – каже Анђеловић.
Kолико се у Zijinu придаје пажње безбедности на раду говори чињеница да се
много пре свечаног отварања овог модерног
погона отклања и најмањи потенцијални
ризик по живот и здравље будућих флотера.
Руководилац електромашинке монтаже
Зоран Лојаница надгледа обимне радове на
изради прелазних платформи, газишта, степеница, пењалица, ограда и рукохвата, као и
заштитних мрежа око ротирајућих делова.
-Наши људи ће уградити тоне материјала у нову флотацију, а главни циљ
ових елемената је да производња буде
безбедна. Сви делови опреме биће приступачни за одржавање, јер су прилази одлично конструисани, квалитетно
и одговорно израђени. Завршили смо
платформе, граничнике и ограде на прилазним степеницама око оба вибросита
испод полуаутогеног млина и идемо даље.
У другој половини априла фокусираћемо

се више на облагање на транспортера и
израду степеништа на примарној дробилици – прича Лојаница.
Радови теку без већих техничких проблема и њихов завршетак у овом погону
планиран је за 20. мај, када ће 24 радника
ЕМО-а спаковати алат и упутити се у нове
радне победе.
-ЕМО активно учествује у реконструкцији старих и изградњи нових постројења
у ТИР-у. Термоизолатери су завршили
изолацију котла 2, радови на котлу 1 приводе се крају, након тога њих седморо сели
се на послове у новој фабрици сумпорне
киселине. Екипа скелара припрема скеле
и платформе које ће се користити приликом постављања термоизолације на котловском постројењу за конверзију гасова.
После ће на ред доћи два велика резервоара за сумпорну киселине и један мањи ко-

Хидроизолација котла 1 је при крају
због кише или снега одмах обустављају.
У оваквим условима дозвољени су само
радови на наткривеним платформама.
Запослени су савесни, а задатак руководилаца и службе БЗНР-а је да они буду добро
снабдевени заштитном опремом и обуче-

Екипа скелара на сигурном док не стане киша
тао. Послови ове две екипе се усклађују, а
крај радова је планиран у септембру- прича Анђеловић на путу до борске топионице.
Пролећни пљусак био је бржи од нас,
па смо скеларе затекли на тлу. Радови су
обустављени јер су скеле биле клизаве, а ми
смо се случајно нашли у овој безбедносној
контоли.
-Нема журбе, безбедност је испред
рокова када су у питању високоризични
послови. Искључена је свака могућност
повређивања јер се радови на скелама

ни за ове неконвенционалне послове - потврђује Анђеловић.
Он се трудио да неког не изостави, па
је похвалио и тим од 19 електричара који
је ефикасно монтирао осам километара каблова и повезао са трафо-станицом код новог колектора на Слатинском путу. Похвале

Празне скеле на постројењу за
конверзију гасова

- Тренутно су најинтезивнији радови
у хали млевења, у хали испод отвореног
склада где се налазе вибрододавачи и
транспортери. Четири групе раде на изради и доради усмеривача између вибрододавача и постављању облога које прате

је добила и група која је стално активна на
одржавању опреме у мајданпечкој флотацији. Они су оспособили стару пловећу
пумпну станицу, комплетно је ремонтовали и ојачали лимове на свим позицијама.
Након монтираних пумпи повезали су је
на цевни систем до резервора за повратну
воду. Kада се и оваква стара опрема врати у
живот неспорне су заслуге ЕМО-а за уштеде
на нивоу компаније.
Анђеловић и Лојаница надгледају радове у новој флотацији

Драгана Лилић Петровић
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Рекордних 7,35 милиона тона ископина у мајданпечком руднику

Мартовски план премашен 40 одсто
MS矿出矿量达735万吨

三月份超产40%

Уместо планираних 5,224 милиона тона укупних ископина, мајданпечки рудари у марту дали 2,1 милион тона ископина више. - На руди боље од плана за пет, а
на јаловини за 55 одсто. - У Флотацији произведено 3.919 тона бакра у концентрату одличног квалитета

У првом тромесечју откопано је 3,6 милиона тона руде
РБМ. – Увек променљив март у погледу
временских прилика које често умеју да
“скроје” укупан производни резултат,
ове године није битније омео мајданпечке рударе да остваре нови рекорд у производњи, а и да у флотацији стигну на
корак до високо зацртаног планског
задатка. Производњом 7.352.330 тона
ископина, површински коп је месечни
план испунио са готово невероватних
140 одсто. Притом, производња руде је
за пет, а јаловине за 55 одсто премашила
плански захтев.
-План је премашен и у свим осталим сегментима, па можемо да будемо
задовољни. Радило се на побољшању
путева на копу и опет на утовару блата
са његовог дна и сређивању најнижих
етажа. Блато је добрим делом раније
уклоњено, али га још увек има према северу, где су водосабирници, па
и првих дана априла радимо на томе.
Kада се све блато уклони, планирано
је да се један багер спусти и прошири
дно копа како би се несметано радило
даље. Једини проблем је “Северни ревир”, одакле преко обновљене Фазе 2
још увек не стижу планске количине
руде. Због тога смо дневно испоручи-

вали 50 и више тона руде да бисмо то
надоместили. Надамо се да ће тај проблем бити решен у најскорије време,
како бисмо и ми могли да боље организујемо рад и да више возила усмеравамо на јаловину - истиче заменик
руководиоца површинског копа РБМ-а
Пеко Минић.

Радило се, додаје он, на подизању
укупне расположивости опреме и
транспортне механизације кроз поправке и повећање броја тешких возила у раду. Иницијатива да се организују
дневна одржавања и сервиси застала је
код пријема нових људи који би за то

били неопходни, али се и расположивим капацитетима успело у намери да
се производња подигне.
-Имамо проблема са помоћном
механизацијом нарочито грејдерима,
али је ситуација много боља него пре
него месец-два, пошто су путеви сада у
много бољем стању. Наравно, то је још
увек далеко од идеалног, али радићемо
и даље и одржавати оно што смо средили. Очекују нас и преправке, нивелисања и прилагођавања пројекту и
стандардима. Ту ангажујемо и расположиве утоварне машине, због чега је
учинак у производњи мањи, али смо
ипак уместо планираних 5,224 милиона тона укупних ископина дали 2,1
милиона више – додаје Минић.
Фаза 1 је радила растерећеније, јер је
изношење блата и влажних ископина са
дна копа добрим делом завршено. Сада
се боље користе капацитети, мада не и
максимално, пошто је због ангажовања
око руде, мањи број возила био ангажован на јаловини. У сваком случају, дневно се последњих дана превозило око
60 хиљада тона, па и преко 70 хиљада
тона током застоја на Дробљењу (када
се мање радило на руди, а више на јаловини).
-За већи учинак недостају нам тешка возила. Имамо разлоге да форсирамо рад преко Фазе 1, јер тако смањујемо трошкове. Испоставило се да и
поред свих добрих резултата имамо
велике трошкове, пошто смо блато са
дна копа возили на спољна јаловишта.
Kада производња почне у “Северном
ревиру” и смањимо количине руде са
“Јужног ревира”, моћи ћемо лакше да
радимо, да појачамо раскривање лежишта, рад Фазе и јаловинских багера, па ће и укупан резултат бити далеко повољнији - закључује Минић.
-Прерадом 1.349.794 тоне влажне
руде, производња за март у Флотацији
РБМ-а била је на 97,11 одсто плана.
Иако смо у благом подбачају, морам да
искажем задовољство остварењем пошто смо у производњи имали четвродневни застој због цепања траке С5.
Тај акцидентни, а не планиран застој,
искоришћен је за отклањање многих

проблема и недостатака за које смо чекали сличан момент. Док се нова трака "навлачила" и спајала у новој флотацији, урађен је ремонт циклонске
пумпе, заварена излазна касета САГ
млина, кориговано храњење по сипкама и пресипним местима, замењени су
усмеривачи, брисачи и још доста тога
– каже заменик руководиоца Флотације
РБМ-а Дејан Вукомановић.

Технолошки параметри, додаје он,
указују на резултате веома блиске планираним вредностима, а количина од
3.919 тона произведеног бакра у концентрату три одсто заостаје за планом.
Технолошко искоришћење од 88,97 одсто је за длаку па планско, а квалитет
финалног концентрата од 20,78 одсто
има планско остварење 103 процента.
Пошто у априлу није планиран
ниједан велики застој или ремонт, у
мајданпечкој флотацији очекују већу
производњу од мартовске.
-Пошто смо ухватили корак са
производним плановима, у наредном
периоду фокусираћемо се на смањење
трошкова. Притом, подсетићу да је рационализација потрошње и свођење
трошкова на оптимум обавеза свих
запослених - наводи руководилац РБМ
Бранислав Томић, који не пропушта
прилику да похвали запослене за нове
рекорде у производњи.
С. Вукашиновић

Надзор 监察审计
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Колектив

Правила и процедуре у фокусу Службе за надзор РБМ-а

Да све буде по закону

RBM监察审计科重点关注规章制度

确保合法合规

Јелена Ђорђевић: Утврђујемо чињенице, указујемо на одређене неправилности, грешке и пропусте, упозоравамо на евенутална кашњења и могуће малверзације, скрећемо пажњу на могућност бољег искоришћења ресурса. - Служба надзора прати поступак извођења уговорених радова, реализацију јавних набавки
и утврђује да ли је било процедуралних грешака, намерних или ненамерних

"

Реагујемо на све информације о оштећењу или отуђењу
имовине Компаније

РБМ. – Са циљем да се кроз појачан
надзор да адекватан допринос пословању, да се уоче мањкавости и предложе
мере за отклањање недостатака, а унапреде пословне норме кроз поштовање
прописа, процедура и поступака, Служба надзора у Руднику бакра Мајданпек
је, као део компанијског Сектора за
надзор и ревизију, ове године суочена
са бројним задацима. Упоредо са залагањем за транспарентност у раду свих
запослених и организационих целина,
инсистира се на повећању одговорности и свести запослених о потреби да
се доследним спровођењем прописаних
мера избегну пропусти и грешке, а тако
и последице до којих због занемаривања може доћи.
Одређене недоумице које прате
дневно актуелна питања у производњи

"

и пословању огранка, о којима се редовно информише на јутарњим колегијумима, али и све више коришћена
могућност за пријаву неправилности
на адресу report@zijinbor.rs, повећала је
број свакодневних задатака ове службе
у којој руководилац Јелена Ђорђевић
повремено може да рачуна и на помоћ
кинеског колеге Lua Weihua будући да
је он радно ангажован и у Бору: - Од нас
се не очекује да ствари мењамо, већ да
зарад бољег функционисања обезбедимо правилност у раду. Утврђујемо
чињенице, указујемо на одређене неправилности, грешке и пропусте, упозоравамо на евенутална кашњења и
могуће малверзације, скрећемо пажњу
на могућност бољег искоришћења ресурса.

Ове године је приметно више разноврсних послова из најразличитијих
области, са пуно теренског рада и утврђивања чињеница на лицу места.
Свакодневно се отварају питања и задаци по којима треба поступати, неретко
и кроз пријаве запослених. У последње
време пријаве су стизале у Бор, а овој
служби биле прослеђиване. Иако је
служба самостална при огранку, обично се ништа не ради самоиницијативно,
већ у сарадњи са сектором којем припада. У раду не изостаје сарадња колега из
људских ресурса и СБЗНР, који из свог
домена испрате утврђивање чињеница,
па се тако избегава евентуална субјективност а чињенице се боље сагледавају,
што доприноси доношењу исправних
закључака.
- Радило се на провери присутности и оправданости дужих боловања.
На иницијативу ХР сектора и примедбу да се раније напуштају радна места, утврђивала се оправданост због
стизања на превоз, а предузето је и
више конкретних мера са циљем да се
злоупотребе спрече. Реагујемо и на све
информације о оштећењу или отуђењу
имовине компаније. У јануару су забележена два покушаја, од којих је у
једном дошло до отуђења пнеуматика. Добра је сарадња са београдским
„Инекс-плусом“, који нам доставља
извештаје са циљем да се сагледају
могућности и открију починиоци. Дешава се да су појединци чак и запослени у компанији што није добро, нити
сме да се занемари, јер се и они морају
процесуирати, а ситуација испратити у комплетном току. Уз ова, било је
и низ других питања којима смо се

бавили, па и везано за вишемесечну
неисправност цистерне за допремање
горива које је у питање довело снабдевање помоћне механизације. Било је
ту пребацивања одговорности са сектора на сектор, али и налога руководилаца да се по одређеним питањима
прикупе чињенице како би се спорне
ситуације разрешиле на прави начин.
Јер, суштина је открити узрок, а онда
и доста лако доћи до мера којима ће
се спречити понављање - каже Ђорђевићева.
Она додаје да Служба надзора прати
поступак извођења уговорених радова,
реализацију јавних набавки и слично,
утврђујући да ли је било процедуралних грешака, намерних или ненамерних
које треба регистровати како се не би
понављале.
Обрађује се више различитх тема
и појединачних питања, али је кључна
координација са Сектором за надзор,
ревизију и интерну контролу са седиштем у Бору. Јелена Ђорђевић посебно наглашава и то да су антикоруптивне
мере, односно спречавање коруптивних
радњи једна од битних ставки у раду
службе. Притом, мејл report@zijinbor.rs
отворен је за све који би да укажу на
неку неправилност. Пријава може да
буде и анонимна, мада је пожељно да
буде потписана јер тако има већу тежину. И ништа се не занемарује, јер се и
кроз анонимне пријаве утврђују околности због којих долази до превида,
пропуста и неправилности.
С. Вукашиновић

Рудник бакра Мајданпек набавио пет парних перача

Без блата на точковима
RBM分公司采购五台洗鞋机

保持环境整洁
Пароперачи ће бити задужени за „хигијену“ возила већег габарита - цистерни, камиони, шлепери са приколицама
РБМ. – Показујући велику жељу да
позитивно одговори свим оправданим
захтевима локалне заједнице, Serbia
Zijin Copper определила се да после перионица за лака возила уз сваки од пет
улаза у круг Рудника бакра Мајданпек
створи и услове за прање возила већег
габарита - камиона, шлепера са приколицом и других, тако што је набавила
пет парних перача вредних више од
милион и по динара. На тај начин биће
потпуно елиминисана могућност да се
блато које на точковима понесу возила из круга рудника нађе на јавним саобраћајницама и градским улицама.
-Kао и када је реч о перионицама
за лака возила, пароперачи ће почети
да раде када за њих израдимо плато и

канал у који ће се после прања сливати
вода, као и базене за пречишћавање –
каже руководилац мајданпечке Службе
БЗНР Драгиша Анђелковић.
С.В.
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Обука за руковаоце помоћне механизације у „Великом
Kривељу“

Сектор безбедности и здравља на раду организовао
обуку о пружању прве помоћи

Израда заштитних појасева
Основни и напредни ниво
на путевима и одлагалиштима оспособљености савладало више
јаловине
од 150 радника
公司组织VK矿辅助设备操作人员进行培训

安全部举办急救培训

完善尾矿库周边防护带

超150名工人学习了基础及高级急救技能

Само ако је израђен како ваља, заштитни појас или берма може да помогне у ситу- Они који раде на местима са повећаним ризиком обучавали су се за напредни ниво
ацији када возач камиона из неког разлога изгуби контролу над возилом. – Берма указивања прве помоћи, док су остали савладали основна знања и вештине
треба да буде висока две трећине пречника камионске гуме

"

Предавање су слушале и сменске пословође и надзорно-техничко особље
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Kако треба да
изгледа заштитни појас и како да се
он на рудничким путевима и високим
одлагалиштима јаловине изради по
„слову“ закона и прописа била је тема
једнодневне обуке која је 29. марта одр-

жана у „Великом Kривељу“. Обука је
била намењена сменским пословођама,
надзорно-техничком особљу и свим
руковаоцима помоћне механизације,
а у оквиру својих редовних месечних
задужења одржао ју је управник кривељског копа Дејан Митић.
На предавању се чуло да заштитни
појас, односно берма треба да буде висока две трећине пречника камионске
гуме и да само ако је израђена како
ваља може да помогне у ситуацији када
возач камиона из неког разлога изгуби
контролу над возилом.
-Безбедност и здравље на раду су
последњих година у „Великом Kривељу“, али и у целој компанији на
знатно вишем нивоу. Приоритет нам
је подизање свести запослених о значају безбедности, пошто ће ризици и
број повреда на раду бити мањи само
ако сви заједно радимо у том правцу.
Зато су од посебног значаја и ове те-

матске обуке које спроводимо – каже
референт за безбедност и здравље на
раду у „Великом Kривељу“ Милена
Kнежевић.
Циљ је, додаје Kнежевићева, да и
запослени буду ангажованији у обла-

сти безбедности, иако „војници-лидери“ даноноћно раде на отклањању
скривених опасности и потенцијалних
ризика, проналажењу неправилности
на терену и њиховој санацији. – У делу
безбедности не може да ради било ко,
то је надоградња свих послова. Много

Прва помоћ се пружа на месту где се несрећа догодила и у
положају у коме се особа назали

SZC. – Kомпанијски Сектор безбедности и здравља на раду организовао
је (17. и 21. марта) за запослене обуку
о пружању прве помоћи, захваљујући
којој је основни и напредни ниво оспособљености савладало више од 150
радника. Они који раде на местима са
повећаним ризиком обучавали су се
за напредни ниво указивања прве помоћи, док су остали савладали основна
знања и вештине.
-Прва помоћ се пружа на месту
где се несрећа догодила и у положају
у коме се особа налази. Указује се непосредно пошто се несрећа догодила
и то средствима којима располажемо
и примерено знању и вештинама које
поседујемо – објаснио је др Видоје Радосављевић. Он је подвукао да је циљ
свакога ко је у прилици да укаже прву

"

помоћ спасавање живота повређене
особе, убрзање излечења или смањење
инвалидности.
Сходно законској обавези, за пружање прве помоћи морају бити оспособљени руководиоци и најмање два
одсто укупног броја извршилаца у једној радној смени. Kомпанија испуњава
овај услов, али ипак инсистира да што
већи број запослених, посебно оних
који раде на местима са повећаним ризиком, буде оспособљен да укаже прву
помоћ.
Сви полазници су након теорије и
практичних вежби добили потврду о
завршеној обуци, а организована је још
једна, 24. марта.
Г. Тончев Василић

У сарадњи са мајданпечком болницом:

Бесплатна провера антитела за
раднике РБМ-а
公司与马伊丹佩克市医院合作良好

马伊丹佩克市医院向RBM分公司员工免费提
供抗体检测服务

Милена Кнежевић
треба да се зна о организацији, машинама и њиховом раду, али треба познавати и људе и њихов менталитет
– каже Милена.
Г. Тончев Василић

за тестирање се најпре пријавило 87
радника, али је интересовање и даље
велико, па ће највероватније бити организовано бар још једном.
-Имамо
добру
сарадњу
са
овдашњом здравственом установом,
па смо искористили могућност организованог тестирања пошто смо већ
имали такве захтеве запослених - реРБМ. – Рудник бакра Мајданпек ор- као је заменик руководиоца Службе
ганизовао је (25. марта) за запослене БЗНР у РБМ-у Игор Младеновић.
бесплатну проверу антитела на вирус
корона. Према подацима Службе БЗНР
С.В.

БЗНР 职业安全与健康

Петак, 8. април 2022. Број 2340, страна 16

Колектив

Брутално претучен радник обезбеђења у Serbia Zijin Copper

Драгиша Ивковић: Могли су да га убију
塞紫铜安保人员惨遭毒打

Dragiša Ivković: 命悬一线

Мотив напада на службеника С.С. још увек није утврђен. Постоји могућност да се у том тренутку и на тој локацији спремала велика крађа, коју је он својим
присуством омео. Овај мучки напад је кулминација бахатости локалних крадљиваца секундарног бакра, јер је С.С. за длаку избегао најгори могући сценарио,
каже командир „Инекс-плуса“
лико људи га је тукло. По његовим речима, из оближње шуме изашло је неколико
њих са хируршким маскама преко лица
и одмах су га напали. Бројне повреде по
глави и телу говоре да су батинаши наставили да га туку онесвешћеног. С.С. је,

SZC. – Службеник ФТО компаније задужене за чување имовине и људи у Serbia
Zijin Copper С. С. (1973), нападнут је
(14. марта) код кривељске флотације и
брутално претучен. Он је био у редовној патроли када се напад догодио, а зашто је до тога дошло и ко су батинаши,
полиција тек треба да утврди.
Радник обезбеђења „Инекс-плус“ се
онесвестио од силине првог ударца, па
не може са сигурношћу да каже ни ко-

када се освестио, позвао дежурну службу
„Инекс-плуса“, па му је у помоћ притекао
најближи колега са капије кривељске флотације. Убрзо је на лице места стигла екипа хитне помоћи, али и полиција, која сада
интензивно трага за НН починиоцима.

Представници Serbia Zijin Copper посетили су повређеног радника обезбеђења

детаљно прегледали ортопед и максилофацијални хирург.
-Мотив напада на службеника С.С.
још увек није утврђен. Постоји могућност да се у том тренутку и на тој
локацији спремала велика крађа, коју
је он својим присуством омео. Овај
мучки напад је кулминација бахатости локалних крадљиваца секундарног бакра, јер је С.С. за длаку избегао
најгори могући сценарио. Могли су да
га убију – каже командир „Инекс-плуса“ Драгиша Ивковић.
Он додаје да је од почетка године,
дакле за само три месеца, било десетак
напада на службена лица. – Свакодневно смо изложени нападима, јер не
прође ниједан дан без претњи и псовки. А, и то је врста напада. Државни
органи и тужилаштво морају да пресеку и учине нешто по том питању, јер
ће на крају неко да погине. Наш службеник је синоћ могао да страда – каже
Ивковић.
Serbia Zijin Copper најоштрије
осуђује било какав вид насиља и пози-

Награда за храброст

Хапшење

Представници Serbia Zijin Copper посетили су
повређеног радника обезбеђења два дана
после мучког напада. Донели су му поклоне и
новчану награду у име компаније, честитали
му на храбрости и пожртвованости и пожелели брз опоравак.
-Пацијент је добро, иако због подлива
и отока на глави и лицу не изгледа тако.
На антибиотској терапији је и аналгетицима, јер још увек има болове, али ће
до краја недеље бити пуштен на кућно
лечење – рекао је доктор Србуловић.
Руководилац компанијске ЕСГ службе Feng Kui упутио је још једном апел надлежнима да се починиоци овог злочина пронађу и приведу правди што пре.

Случај бруталног премлаћивања службеника „Инекс-плуса“ С.С. расветљен је за само три дана. Ефикасним радом борске полиције ухапшени су О.K. (32) и Ф.K. (55) из Бора, под основаном сумњом да су извршили ово кривично дело.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати после
чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу.
Службеник С.С. збринут је на
Одељењу неурохирургије у борској Болници и према речима доктора Синише
Србуловића има повреде меких ткива главе. Иако нема знакова прелома,
С.С. је задржан на одељењу како би га

ва све релевантне државне институције
да сузбију злочин и крађе, а правосудне органе да убрзају преглед, вођење
и процесуирање оваквих случајева и
строго казне виновнике.
Г. Тончев Василић

Полиција ухапсила Боранина код кога је пронашла око 8,5 тона бакарних предмета

„Робу“ крио у гаражи
波尔警方逮捕铜制品窃贼

在其车库里发现约 8.5 吨“脏物”

Предмети пронађени код Р.А. приликом претреса, чија се вредност процењује на око 8,4 милиона динара, враћени су Zijinu. - А. Л. и М.С. сумњиче да су у протеклом периоду украли 37 мањих и шест већих металнх плоча, чија се вредност процењује на око 1,2 милиона динара
БОР . – Припадници Министарства
унутрашњих послова у Бору ухапсили су средином марта Р.А. (1984) и
А. Л. (1991) из овог града, као и М.С.
(1991) из Лебана због постојања основа
сумње да су извршили кривично дело
тешка крађа.
Полиција је приликом претреса
гараже осумњиченог Р.А. пронашла
око осам и по тона разних бакарних
предмета које је, како се сумња, у претходном периоду украо из једне кинеске
компаније, наведено је у полицијском
саопштењу. Пронађени предмети, чија

се вредност процењује на око 8,4 милиона динара, враћени су Zijinu.
А. Л. и М.С. се, пак, сумњиче да су
у протеклом периоду украли 37 мањих
и шест већих металнх плоча, чија се
вредност процењује на око 1,2 милиона динара. Пронађене плоче враћене су
кинеској компанији.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Бору, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након
чега су, уз кривичну пријаву, приведени тужиоцу..
Г.Т.В.
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Производња расте, али расту и обавезе у области екологије

Животна средина мора бити здрава
产量的提升与环保职责并重

环境保护势在必行

Мирјана Марић: Kомпанија се понаша одговорно и на све начине настоји да смањи негативан утицај на животну средину. С тим у вези треба рећи да је показана
добра воља да се санирају вишедеценијски проблеми на старом борском јаловишту, које је у градској зони и у државној надлежности. Serbia Zijin Copper ће
помоћи рекултивацију овог девастираног земљишта, а ради очувања природе у плану је и озелењавање високих планира насталих експлоатацијом старог
Борског копа
ћемо ми уложити у санацију, а планирана је вима „Велики Kривељ“ и „Ново Церово“, као
и рекултивација тог подручја – каже руко- и флотацијска јаловишта у Бору и Мајднапеводилац Сектора заштите животне средине и ку. Kомпанија ће бити истрајна у овом подухвату, па ће озелењавање бити завршено до
екологије.
Праћење стања животне средине је, до- краја године – тврди Мирјана Марић.
Еколозима и чуварима животне средине
даје Марићева, стални и један од најважнијих
задатака овог компанијског сектора, а он је у опису послова и отпад, а наша саговорподразумева мониторинг ваздуха, тла и воде. ница каже да Serbia Zijin Copper и у овом
– Kонтролише се и ниво буке, али и остали делу поступа у складу са законом. Отпад се
чиниоци који могу утицати на животну правилно складишти и разврстава на опасан
средину. Те услуге пружају нам овлашћене и неопасан, а потом предаје овлашћеним опеинституције са лиценцом за рад у овој обла- ратерима на даље збрињавање. – Послови засти, па су подаци поуздани и релевантни за штите животне средине повећавају се произраду свих извештаја о очувању животне порционално са производњом. Она расте,
средине. Додаћу и да је компанија уложила па расту и наше обавезе, али компанија се
знатна средства у станице за мониторинг и понаша одговорно и на све начине настоји
осталу опрему која је инсталирана на реци да смањи негативан утицај на животну среПек у Мајданпеку, на овдашњој Борској дину. С тим у вези треба рећи да је показана
Послови заштите животне средине повећавају се
реци и осталим водотоковима на које може добра воља да се санирају вишедеценијски
пропорционално са производњом
проблеми на старом борском јаловишту,
да има утицај.
Serbia Zijin Copper је у протекле три го- које је у градској зони и у државној надлежSZC. – Став компаније према животној сре- ми које смо у ранијем периоду имали због
дине у унапређење заштите животне средине ности. Serbia Zijin Copper ће помоћи рекулдини и њеној заштити је од доласка Zijinа сумпор-диоксида у ваздуху решени су унабитно другачији, јер је из корена промењен пређењем опреме и имплементацијом ноприступ овом сегменту пословања. Најпре вих технологија. Ту мислим на постројење
је, како каже руководилац Сектора заштите за десулфуризацију и стабилизацију отпадживотне средине и екологије Мирјана Ма- ног гаса из металуршких погона, које ћемо у
рић, промењена свест запослених о значају наредном периоду додатно унапредити јер
очувања животне и радне средине, а то се је планирана и уградња опреме која ће слупостигло сталним едукацијама и обукама. жити за третман отпадних гасова.
Говорећи о томе шта је све урађено како
Покренути су и велики еколошки пројекти,
за које раније није било довољно новца, па су би се радна и животна средина заштитиле,
послови овог сектора данас већи него икада. Мирјана Марић каже да је најпре на повр– Није реч само о пројектима и документа- шинским коповима и у свим постројењима
цији коју треба припремити, говорим о ве- за дробљење и млевење руде уграђена опрема
ликим пространствима и о много локација за влажну стабилизацију прашине. – Kомпакоје свакодневно обилазимо. На терену нија је много тога урадила и када је реч о
утврђујемо чињенично стање, испуњеност заштити вода. Милионске суме уложене су
услова и усклађеност са еколошким посту- у постројења за третман отпадних вода, а
латима, тако да је доласком Zijinа наш по- истакнутији пројекти с тим у вези јесу они
сао не само обимнији, него и захтевнији. у „Јами“ и у „Новом Церову“. Уграђена је и
Сарађујемо са технолошким секторима у модерна опрема за пречишћавање отпадкомпанији и заједно припремамо докумен- них вода из Топионице, а у најскорије време
Хидросетва на брду "Кома" изнад Мајданпека
тацију за израду нових пројеката, али смо у биће инсталирани и агрегати за пречишћасталном контакту и са ресорним министар- вање и препумпавање отпадних рудничких
ством и другим овлашћеним институција- вода из мајданпечког „Северног ревира“. инвестирала 152 милиона долара и планира тивацију овог девастираног земљишта, а
ма које израђују студије процене утицаја за Kомпанија је показала добру вољу и ини- да настави улагање. – У том периоду посађе- ради очувања природе у плану је и озелењазаштиту животне средине – каже Марићева. цирала изградњу постројења за пречишћа- но је 124 хиљаде садница и озелењено преко вање високих планира насталих експлоаОна истиче да је примарни задатак њеног вање воде из језера „Робуле“ које се налази 500.000 квадратних метара земљишта. По- тацијом старог Борског копа – закључује
сектора заштита свих чинилаца животне сре- испод високих планира старог Борског слови се настављају и ове године, јер ће бити Мирјана Марић..
дине, нарочито ваздуха. – Велики пробле- копа. Оно је у надлежности државе, али рекултивисане и велике површине на копоГ. Тончев Василић

"

"

Почела санација косина бране 1 јаловишта у Великом Kривељу

Обнављање вегетације у борској средини
VK #1 尾矿坝边坡修复工作已启动

恢复波尔地区植被

План је да се ове године травом засеју падине брана 1 и 2, као и део суве површине “плаже” јаловишта број 1, па ће површина озелењеног простора прелазити
20 хектара. – Озелењавање је досад завршено на 73 хектара и посађено је више од 170 хиљада садница
SZC. – Након што стабилизује и рекултивише део по део деградираног рударског подручја, Serbia Zijin Copper ће у
околини свих фабричких постројења и
на већ стабилизованим бранама флотацијских јаловишта обновити вегетацију.

Досад је озелењено 730.000 квадратних
метара и посађено 170.000 садница, а
план је да се травом засеју падине брана 1 и 2, као и део суве површине “плаже” јаловишта број 1. Санација косина
бране 1 јаловишта у Великом Kривељу

почела је крајем марта, а површина озелењеног простора прелазиће 20 хектара.
Рекултивација деградираних површина, односно наношење плодног слоја
земље и озелењавање спољних падина
јаловишта које је најближе селу Оштрељ

представља ефикасно решење проблема
прашине на подручју кривељског јаловишта. Тамошња брана површине шест
хектара је прошле године прекривена
земљом и засејана травом, а посађено је
и три хиљаде садница.
Г. Тончев Василић

Екологија
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Zijin од доласка у Србију у некадашњи РТБ Бор уложио
милијарду и 112 милиона долара

У РБМ-у инсталиран онлајн систем за праћење
квалитета воде у реци Пек

Само у заштиту животне
средине инвестирано 152
милиона долара

Сталне анализе и мониторинг

自收购以来紫金已向原RTB投资11.12亿美元

仅环保方面投资 1.52 亿美元

RBM 在Pek河安装在线水质监测系统

持续分析和监测
Површинске и отпадне воде интерно се анализирају сваког месеца са 23 локације,
а процедне са осам. У референтној установи анализе се раде четири пута годишње,
кажу у Служби заштите животне средине РБМ-а

У рад пуштени системи за пречишћавање отпадних вода из “Јаме”, “Новог Церова”,
мајданпечког “Северног ревира” и језера “Робуле”. - Монтирана и опрема за мониторинг квалитета воде у Борској и реци Пек. – До краја године у заштиту животне средине биће уложено још 50 милиона долара

SZC. – Укупне инвестиције Zijinа у
Бор и Мајданпек, током трогодишњег
стратешког партнерства са Србијом,
износе фантастичних милијарду и
112 милиона америчких долара! Толико је од 2019. до 2021. године Serbia
Zijin Copper уложила у техничку обнову и проширење рудника и топионице, али и у бројне пројекте безбедности и заштите животне средине.
Идући путем зеленог и одрживог
развоја, и то подруку са екологијом,
Serbia Zijin Copper је у заштиту животне средине до фебруара ове године уложила 152 милиона долара,
а до краја 2022. инвестираће још 50
милиона долара. У рад су пуштени
системи: за прикупљање и одсумпоравање димних гасова из топионице

(август 2021), за пречишћавање киселих отпадних вода из рудника “Јама”
и “Ново Церово” (октобар 2021), за
пречишћавање отпадних вода из
мајданпечког “Северног ревира” (новембар 2021), као и за пречишћавање
отпадних вода из језера “Робуле” (октобар 2021). Опрема за мониторинг

квалитета воде у Борској и реци Пек
монтирана је децембра прошле године и систем је пуштен у пробни рад.
До фебруара ове године пречишћено
је 110.000 кубика отпадних вода, а
озелењено је 727.000 квадратних метара деградиране површине и посађено 170.000 садница.
Уговором о стратешком партнерству Zijin се, подсетимо, крајем 2018.
године обавезао да у наредних шест
година у побољшање производње, повећање ефикасности, отварање нових
рудника, али и знатно повећање продуктивности инвестира 1,26 милијарди долара. Serbia Zijin Copper је за

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек недавно је уведен онлајн систем за праћење
квалитета воде реке Пек. Kонтинуираним
анализама квалитета воде у самој реци,
које се за сада обављају два пута дневно,
реализован је Пројекат сталног мониторинга и обезбеђен мрежни систем праћења
резултата.
Мониторинг станица лоцирана је у
близини Фабрике цеви, у Дебелом Лугу,
тако да узоркује воду низводно од дела
који пролази кроз рудник. Базна тачка постављена је у реци низводно од ушћа Малог
у Велики Пек. Систем се састоји од јединице за узорковање, претходну обраду, анализу, прикупљање и пренос података, као
и помоћне јединице, а омогућава праћење

садржаја цинка,
бакра, арсена, мангана, податке о pH
вредности и другим показатељима
у води. Систем је
ау томатизован
и функционише
самостално, без
посредовања запослених, па у
захтевано време
(које може бити
много чешће него
двапут
дневно)
избацује резултате
теста. Технолошка
шема целог система се може видети онлајн, као и пут којим
се узоркује речна вода. Поред дигиталног
праћења квалитета воде у реци Пек, наставиће се и друге контроле.
-Поред кварталног мониторинга, на
који нас обавезује закон, радимо и интерни месечни за квалитет површинских
и отпадних вода са 23 локације, као и за
процедне воде са осам места. Анализу
тих узорака обављамо у главној лабораторији у Бору. Поред тога, четири пута
годишње ради се и екстерна контрола
воде у одговарајућим референтним установама - кажу у Служби заштите животне
средине РБМ-а.
С.В.

Ускоро парк на брду изнад Мајданпека

Почело озелењавање брда Kома
马伊丹佩克市将呈现山间公园

开始对Koma山进行绿化

само три године реализовала преко
1,1 милијарду долара инвестиција, на
име разних пореза и накнада уплатила укупно 201 милион долара и дала
кумулативни друштвени допринос у
износу 370 милиона долара.

РБМ . – Хидросетвом косих површина,
у Мајданпеку је (25. марта) почела изградња парка на брду Kома изнад града. Овај посао ће у складу са пројектом
бити настављен озелењавањем равних
површина за које се увелико припрема терен, а потом планира и уношење
цвећа, растиња и дрвећа. У Руднику бакра Мајданпек да ће парк на брду Kома
бити само једна од локација којом ће се
Мајданпечни врло брзо поносити.

Г. Тончев Василић

С.В.
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С друге стране закона
KOLEKTIV 报的故事 ：法律的另一面

Илустрација: Игор Крстић
Разбојник је лице које врши разбојништва. Распрострањена је заблуда да
је то непоштен човек достојан презира.
Такво становиште потпуно је погрешно
јер је било популарних разбојника које су
грађани искрено ожалили када је судбина
одредила да се представе Господу. Није ни
сваки непоштен човек разбојник. На пример, бизнисмен који узме робу ненамеран
да је плати није поштен, али није ни разбојник. Нарочито ако носи кравату. Често
људи траже везу да дођу у орбиту утицаја
такве персоне. Он може да запосли, да стипендира, да спонзорише, да утиче на политичке догађаје и тиме боље од врачаре да
вам/нам одреди судбину. Те појаве нису од
јуче, а неће ни сутра нестати.
Сам појам разбојник потиче од разбојничке крађе. Крађа има разних. Обична
крађа је када нема трагова, али нема ни
бунде. Провална крађа је крађа са траговима провеле. „Крађа на оловку“ је најелегантнија и њих најчешће врше људи с краватама.
Разбојничка крађа је крађа са нападом на личност. Разбојници су увек били
посебно уважавани јер свака бака може под
окриљем ноћног мрака да скине веш с комшикиног канапа, док разбојништво усред
бела дана тражи бројне врлине. Пре свега

одлучност, лавовску храброст, дрскост,
брзину, спретност, идејност, познавање
финансија, умеће у организацији, бесујет–
ност као услов да се изаберу способни сарадници и др.
Један новинар је изједначио контроверзног бизнисмена с разбојницима и убрзо
му је стигла тужба због увреде. Разбојници
су тврдили како никог нису оставили на
улици гладног. Да је њихов далеки прадед
Робин Худ имао снажан осећај солидарности са социјално најугроженијим категоријама становништва док такво понашање код контроверзних бизнисмена није
регистровано. Наглашавали су да је њихов предак пљачкао богате и делио сиромашнима. Саосећајност код контроверзних није до данас регистрована. Јунак из
Шервудске шуме се, због болести, повукао
у манастир у Кирклесу, док контроверзни
не знају за разлоге због којих би прекинули
с пљачком.
Често на самртничкој постељи дају
последња упутства породици, да на читуљама назначе како нису волели цвеће
него паре, па да људи то имају у виду када
дођу на последње поздрављање. Један Пироћанац је у сандук с покојником ставио
чек с повећим износом мислећи да је много
мудар. За пар дана, чим му је новац скинут

с рачуна, схватио је да је написао једну нулу
више.
Разбојници, у тужби, наглашавају
и друге разлике у односу на контроверзне
бизнисмене. Наводно је танковијаст Џеси
Џејмс, познати амерички делинквент, с
групом жгадија пресретао кочије и возове
и пљачкао богаташе, док контроверзни
немају времена да се бакћу с таквом селекцијом. Пљачкају редом. Све што је Џејмс
изгубио као дете било је укорењено у њему,
потреба за пажњом нарочито. Приликом
једне пљаче воза (односно путника) испао је
прави анђелак с пуцаљком у руци када је сиромашном машиновођи поклонио златан
сат. Увео је нежност у форму која је у својој
бити грубијанска. Интелигентан и храбар
био је предодређен за вршење креативних
субверзија друштвених норми. Очекујем,
неко ће приговорити да за поклоњен сат
није ни орао ни копао. Али, то је неважно,
могао је да га и не искористи за даривање.
Оспоравати моралност тог чина
значило би багателизовати субвенције
у привреди. Јер, шта су субвенције? Министар код кога је каса узме од оних који
производе тражену робу и дарује оне који
продукују губитке. И, чим радници након
полугодишњег поста приме плату, крене
предлог да се министар обзнани за свеца
заштитника фирме.
У описаном случају гарави машиновођа и није имао других могућности него
да сат задржи. Да је после пљачке, када
воз крене, и он кренуо кроз композицију да
пита чија је чука, јавила би се бар петорица тобожних газдаша. Контроверзнима ни
на крај памети није да нешто поклањају
гаравом машиновођи, а и не путују возовима. Галантни су само према љубавницама
јер да нису ове би их, идући трбухом (и другим органима) за крухом, брзо напустиле.
О Џејмсу је настао мит као о опасном али доброћудном пробисвету док за
наше контроверзне нико не мисли да су доброћудни, још мање да су омиљени.
Временски, нама је ближи други велики разбојник меког срца који је наступао
тридесетих година двадесетог века. Џон
Дилинџер је у затвор у Охају доспео јер
власт није имала разумевање за његову
пљачку банке. Тамновање му је брзо досадило, па је побегао (3. марта 1934) користећи
се дрвеним пиштољем који је направио у
доколици.
Заробио је стражаре и удаљио се
са места нељубазног за живот. Није размишљао да бежећи у шерифовом ауту
штреца друге разбојике у крајевима кроз
које је пролазио. Гангстер је потом све своје
вештине користио да избегне хапшљње а,
ипак, вулкан у њему није могао да мирује.
За неколико месеци проглашен је за „државног непријатеља No.1“ јер је наставио да
пљачка банке и друга свратишта за велике паре.
Често је знао да у финалном делу
пљачке спали све регистре с дуговима клијената, што су они примали с великим разумевањем и снажним осећајем захвалности.
Многи којима су банке зеленашким условима задужења огулиле кожу без шурења су
га благословили, те га је срећа пратила до
јула месеца. Док га један госпођа није издала

и полиција му приредила сачекушу на изласку из позоришта у Чикагу.
Ако има утехе, бар су сачекали да
се представа заврши. Презадужени грађани, који су очекивали да број један и њихове
кредите отпише, били су видно разочарани и љути због ажурности органа реда.
Данас мртвозорник не издаје умрлицу (без
које сахрана није могућа) док му не донесу
потврду од свих банака – да новопокојник
нема обавеза. У граду на истоку Србије, син
је годину дана држао покојног оца у замрзивачу да би његовом пензијом могао да му
отплати кредит код банке јер дужне ни
на онај свет не примају. Кажу, и онако их
имају превише. Од силних утеривача дугова не могу на миру ни да спавају. Презадужен човек данас није за нигде.
Ко се сада упеца на неку од понуда
кредита нема му спаса, јер у банкама нема
класера, па нема шта ни да се запали. Поуздање дужника у хакере је неопуздано. Ако
вирусима униште једну базу података,
има резервних. Популарност разбојника
пре транзиције била је неупоредиво већа.
Када су маја 1934. године, захваљујући анонимној дојави, Бони Елизабет Паркер и
Клајд Честнат Бероу, познатији као Бони
и Клајд, у аутомобилу изрешетали полицајци, на сахрани у Даласу окупило се двадесет хиљада људи.
Уљудност код класичних разбојника
често је прелазила у романтизам. Италијан Орист Фантацини био је, заслужено,
познат као „љубазни разбојник“. Благајници једне банке послао је букет ружа као извињење зато што ју је током пљачке ударцем онесвестио. Очигледно је да с развојем
бизниса романтични разбојници, попут
занатлија као што су опанчари, димничари, поткивачи... одлазе у историју.
Кочије са Дивљег запада заменили
су блиндирани аутомобили, који као да су
настали у браку класичног аутомобила и
тенка. Задржали су понешто од сваког родитеља. Не вуку их више четири упарена
коња, већ их гура стотину смештених у
пет или осам цининдара.
Када је почело урушавање комунизма у Европи, и грађани и разбојници очекивали су да долази боље време за њих. Како
су њихови интереси супротстављени, нису
сви из транзиције могли да изађу насмејани.
Варошанима је преостало да сачекају наредно извлачење.
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
изишао 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 нашкрабала да је ишчупала живот једном Гани.
Доакаће, ваљда, и њој коалиција лекара и фармацеута.
Јован Г. Стојадиновић
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Serbia Zijin Copper у новој акцији помоћи локалном становништву

Плинске пећи за станаре
мајданпечког Самачког хотела

Горица Тончев Василић

塞紫铜帮助本地群众再行动

Хуавеј: Шест Г мрежа не сме да чека, фокус на зеленим иновацијама

为马伊丹佩克市小公寓居民捐赠燃气取暖设备

Технолошки гигант Хуавеј саопштио је да је предводник
у глобалном такмичењу у 6Г патентима, захваљујући
чему је Kина избила на прво место у тој трци. Из компаније поручују да не смеју да чекају да 6Г постане
одржив, јер би одлагање довело до ограничења због
недостатка патената
Поводом представљања годишњег извештаја о пословању кинеске компаније за 2021. годину, Хуавеј је истакао да има и један од највећих
портфолија на свету, са више од 110.000 активних патената.
Према речима заменика председника компаније Ерика Суа, Хуавеј је усмерен на пружање
беспрекорног, кориснички оријентисаног и интелигентног искуства у свим сценаријима. Поред
тога, изузетно су им важне и иновације у циљу смањења потрошње енергије за свет са нултом
емисијом угљеника и решавање изазова континуираног снабдевања.
„Одувек смо веровали да је највећа вредност коју Хуавеј може да донесе за унапређење
зелене агенде коришћење непрекидних технолошких иновација, како бисмо помогли свим индустријама да смање потрошњу енергије и постигну нискоугљенични развој“, навео је Су.
Иако не производи аутомобиле, из кинеског технолошког гиганта истичу да настоје да
помогну произвођачима оригиналне опреме за четвороточкаше да унапреде производњу и повећају продају возила, па им се током прошле године придружило више од 300 партнера из целе
индустрије.
Хуавеј се, према Форбсу, налази на осмој позицији глобалне листе „Најбољих послодаваца“, а њихова прва виртуелна запослена – Сара – дебитовала је у Барселони на МWЦ 2022,
највећем сајму мобилне индустрије на свету. Такође, у 2021. години компанија је са 49, дошла на
44. место на „Фортуне Глобал 500“ листи.
Из компаније истичу да је нето профит достигао рекордно висок ниво упркос санкцијама
САД и паду прихода. Порастао је чак 75,9 одсто у односу на претходну годину и износи 16,46 милијарди евра. Укупан приход био је 90,96 милијарди евра, саопштено је приликом представљања
годишњег извештаја компаније за 2021. годину.
Извор: РТС

На предлог Центра за социјални рад у Мајданпеку, пећи на плин уручене су
двојици станара Самачког хотела, који због лошег материјалног стања и неплаћених рачуна већ дуже време живе без струје

商业科学新闻: 华为：6G技术即将来临，引入绿色设计理念

IZ STAROG ALBUMA
Бор бомбардован седам пута

翻阅旧相册：波尔市曾遭受七次轰炸

МАЈДАНПЕK. –
Представници
мајданпечког огранка компаније Serbia
Zijin Copper уручили су (9. марта) пећи
на плин двојици станара Самачког
хотела, који због лошег материјалног
стања и неплаћених рачуна већ дуже
време живе без струје.
-Спремни смо да увек изађемо
у сусрет локалном становништву и
заједници. Наставићемо и убудуће да
помажемо угроженим грађанима и на овај начин, кроз донације, али и кроз
запошљавање - истакао је заменик директора Рудника бакра Мајданпек Chen
Qingfeng уручујући пећи станариима.
-Помоћ ми много значи, јер у соби нема струје и немаам чиме да се грејем
- рекао је Срећко Митић и захвалио се Serbia Zijin Copper и Руднику бакра
Мајданпек за помоћ и разумевање. Његов комшија Слађан Стојковић, који живи
у гарсоњери, био је речитији: - Ово је спас за нас. У соби ће коначно бити топлије,
јер без пећи нема ни 10 степени. А, на таквој температури ни ћебад не помажу.
Заменик руководиоца Службе за опште послове у РБМ-у Жаклина Филиповић истакла је да се Zijin од доласка у Мајданпек труди да побољша положај запослених у руднику, али и осталих грађана. - Много је невоља и проблема, али се у
складу са могућностима стање поправља, а уложени напор види и цени.
С.В.

Под покровитељством Zijinа:

Стонотениски турнир за
најмлађе
在紫金的资助下：

青少年乒乓球俱乐部成功组织比赛

БОР. - НАТО агресија на Савезну Републику Југославију почела је 24. марта и завршила се 10. јуна 1999. године. У бомбардовању, које је трајало 78 дана, тешко су
оштећени инфраструктура, привредни објекти, здравствене установе, медијске куће
и војни објекти. Убијено је најмање 2.500, а рањено и повређено више од 12.500 људи.
Погинуло је, или нестало, 1.008 припадника војске и полиције. Теже и лакше рањено
је око 6.000 цивила, међу њима 2.700 деце.
Укупна материјална штета процењена је на више десетина милијарди долара. Ратни губици НАТО у људству и техници никада нису обелодањени.
Бор је током НАТО агресије бомбардован седам пута. Бомбардована су два циља:
стовариште горива бившег “Југопетрола” и трафо-станица у кругу РТБ-а, из које су се
струјом напајала постројења рударско-металуршког комплекса. Ови објекти гађани
су седам пута током само једног месеца - маја. Прво бомбардовање Бора догодило се
15. маја. Тада су током јутра бомбе пале на резервоаре “Југопетрола” на “Слатинском
путу”, а увече и на главну трафо-станицу РТБ-а. У бомбардовању “Југопетрола” два
дана касније, 17. маја, једна особа изгубила је живот.
Анализе Програма Уједињених нација за животну средину (УНЕП) показују да
је приликом разарања трафо-станице РТБ-а из кондензаторских батерија исцурело
канцерогено уље – пирален. Са опасном материјом сусрело се више 260 радника борског Басена, који су били ангажовани на рашчишћавању рушевина и санирању штете.
Према доступним подацима, дванаест припадника оружаних снага војске и полиције из општине Бор настрадало је у рату 1999. године.
Током НАТО агресије на СР Југославију, бомбардована је (7. маја) и зграда амбасаде НР Kине у Београду. Живот су изгубила три новинара, а више од 20 људи је
повређено.
Г. Тончев Василић

БОР. – Стонотениски клуб „Copper“ из Бора први пут је 2. априла у Спортском
центру „Бобана Момчиловић Величковић“ организовао такмичење „Zijin турнир-Бор 2022“ за децу од осам до четрнаест година. На турниру је учествовало
четрдесетак младих стонотенисера из Kњажевца, Kладова, Неготина и Бора.
-Турнир је први пут организован са циљем да постане традиционалан, јер
смо приметили да много деце у том узрасту остварује одличне резултате. Имају
потенцијал да се касније прикључе сениорској екипи јер су веома талентовани.
Њих седморо из нашег клуба се данас такмичило и у тешкој конкуренцији постигло запажене резултате - рекао је председник клуба Љубиша Пипић.
На крају турнира најбољим младим стонотенисерима и клубовима, представници менаџмента Serbia Zijin Copper доделили су пехаре, медаље и дипломе.
- Овог турнира не би било без спонзорства компаније. Помогли су нам да
обезбедимо опрему и дресове за наше чланове, али и да реализујемо ово такмичење. Захвални смо им што активно учествују у популаризацији овог спорта у
Бору. Трудићемо се да афирмацијом младих и проналажањем талената имамо
све запаженије резултате на такмичењима - додао је Пипић.
Чланови борског клуба, млађи кадети и кадеткиње, освојили су три медаље:
Петра Букић златну медаљу и прво место, Сава Пожега друго место и сребрну
медаљу и Лена Јоновић треће место и бронзану медаљу у својим категоријама.
Д.Л.П.

