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Kоличине и квалитет Kоличине и квалитет 
концентрата све бољиконцентрата све бољи

У мајданпечкој Флотацији сви усредсређени на нове рекорде у производњиУ мајданпечкој Флотацији сви усредсређени на нове рекорде у производњи

马矿选厂生产创新高马矿选厂生产创新高

产量与质量均有提升产量与质量均有提升

Стране 7 и 8

Kоначно преко 4.000 тона бакра у концентратуKоначно преко 4.000 тона бакра у концентрату
RBM分公司四月份生产每一环节超计划RBM分公司四月份生产每一环节超计划

铜精矿产量终于超过4000吨铜精矿产量终于超过4000吨
Априла прерађено 1.394.000 тона суве руде, што је 12 одсто више од плана и произведено 4.285 тона бакра у концентрату или о 
сам одсто више. – Преко плана и технолошко искоришћење (90,3 одсто) и садржај бакра у концентрату (20,79 процената). – На 
копу остварено 7,3 милиона ископина
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СВЕТ. –  После кратког, али величанственог 
скока цене бакра изнад 11.000 долара по 
тони пре месец дана, у првој недељи апри-
ла „црвени“ метал „усидрио се“ на просеч-
них 10.334,50 долара за тону.

Бакар је своју највишу вредност досе-
гао 7. марта када су, према извештају који 
је објавио „Goldman Saks“, залихе овог во-
дећег метала биле на историјском мини-
муму.

Залихе бакра се неконтролисано 
смањују, објавила је у свом истраживачком 

БЕОГРАД. –  Вредност извоза 15 
највећих извозника у Србији у првом 
кварталу ове године била је 1,8 милијар-
ди евра, а највећи извозници су три ки-
неске компаније – Serbia Zijin Mining из 
Брестовца, у чијем је власништву руд-
ник „Чукару Пеки“ (276,8 милина евра), 
власник смедеревске железаре ХБИС 
група (234,7 милиона евра) и Serbia Zijin 
Copper (210 милиона евра), саопштило је 
Министарство финансија. 

Нафтна индустрија Србије (НИС) са 
извозом вредним 147,5 милиона евра је 

извештају највећа 
инвестициона бан-
ка. Иначе, ово није 
прво такво упо-
зорење Goldman 
Saksа. Њени анали-
тичари удвостру-
чили су дефицит 
рафинисаног ме-
тала који се оче-
кује ове године на 
374.000 тона и про-
гнозирали знатно 
већу несташицу у 

наредне две године.
„Верујемо да су веће цене неминов-

ност. У наредна три месеца цена бакра бе-
лежиће стални раст и достићи ће 13.000 
долара по тони“, рекли су аналитичари 
Goldman Saksа.

Четвртог маја је тона „црвеног ме-
тала“ на светским берзама вредела 9.474 
долара. 

 Г. Тончев Василић 

на четвртом месту, 
а на петом пирот-
ски „Тигар тајерс“, 
чији је извоз био 
131,2 милиона 
евра.

На листи 
највећих извоз-
ника су и „Хенкел 
Србија“ са извозом 
у износу 112,7 ми-
лиона евра, „Лео-
ни“ из Прокупља, 
који је за три ме-
сеца извезао робу 
вредну 97 милиона 

евра, као и „ЗФ Србија“ из Панчева, чији 
је извоз био 80,9 милиона евра. Следе 
„Јура“ из Раче са 77,3 милиона евра, „Пе-
трохемија“ из Панчева са 76,9 милиона 
евра, „Роберт Бош“ са 72,5 милиона евра, 
„Импол севал“ из Севојна са 67,7 мили-
она евра, „Хемофарм“ из Вршца са 67,1 
милион евра, „Грундфос“ из Инђије са 
64,8 милиона евра и „Филип Морис“ из 
Ниша са 50,7 милиона евра. 

 Г. Тончев Василић 

Залихе бакра се неконтролисано смањују, објавила је у свом истраживачком извештају 
највећа инвестициона банка. Аналитичари Goldman Saksа удвостручили су дефицит ра-
финисаног метала који се очекује ове године на 374.000 тона и прогнозирали знатно већу 
несташицу у наредне две године

Serbia Zijin Mining, Serbia Zijin Copper и ХБИС група у прва три месеца ове године извезле 
робу у укупној вредности 721,5 милиона евра

Тона бакра стиже до 13 Тона бакра стиже до 13 
хиљада доларахиљада долара

Највећи извозници три Највећи извозници три 
кинеске компанијекинеске компаније

Goldman Saks предвиђа до средине ове године нову 
највишу цену бакра свих времена

Извоз 15 највећих извозника у Србији у првом 
кварталу 1,8 милијарди евра

高盛：全球铜价将在本年中旬攀升至历史新高 塞尔维亚2022年第一季度度出口15强企业总出口额为18亿欧

预期将攀升至每吨1.3万美金 前三甲均为中资企业

Овогодишњи буџет за геолошка истраживања у Србији тежак 277 милиона динара 

БЕОГРАД. – Према подацима Геолошког 
завода Србије, наша земља располаже 
стратешким минералним сировинама 
за које државни органи утврђују обим 
истраживања и давање концесија за ис-
траживање. 

-Ту се убраја неколико значајних си-
ровина као што су резерве бакра, олова, 

цинка, злата и осталих обојених мине-
рала. Ако се узму у обзир истраживања 
која су у последње време у првом пла-
ну, свакако је најдоминантнији борски 
комплекс за који можемо рећи да је са 
становишта процењене количине ре-
зерви једно од значајнијих лежишта у 

Ако се узму у обзир истраживања која су у последње време у првом плану, свакако је најдоминантнији борски комплекс за који можемо рећи да је са стано-
вишта процењене количине резерви једно од значајнијих лежишта у Европи, каже директор Геолошког завода Србије

Резерве бакра и злата у Бору међу Резерве бакра и злата у Бору међу 
најзначајнијим европским налазиштиманајзначајнијим европским налазиштима

本年度塞尔维亚地质勘探方面预算为2.77亿第纳尔

波尔地区铜矿与金矿储量为欧洲最重要的矿藏之一

Европи. Доминантна је експлоатација 
бакра, затим олова, цинка, сребра и 
злата, пре свега у комплексу „Чукару 
Пеки“ – каже директор Геолошког завода 
Србије Драгоман Рабреновић.

Он додаје да су геотектонски рејони, 
путем којих се приказују лежишта где се 
трага за појавама металичних минерал-
них сировина, област Kарпатских и Бал-
канских планина око Бора, затим под-
ручја српско-македонске масе, вардарске 
зоне и Динарида.

За наставак геолошких истражи-
вања, на основу којих се утврђује Геолош-
ка карта Србије, држава је за ову годину у 
буџету обезбедила 277,7 милиона динара 
или 2,35 милиона евра. Правилник којим 
је утврђен годишњи програм истражи-
вања донела је министарка рударства и 
енергетике Зорана Михајловић 8. апри-
ла, а ступио је на снагу дан касније. Њиме 
су обухваћена основна геолошка истра-
живања за израду геолошких карата, 
хидрогеолошка, инжењерско-геолошка, 

истраживања минералних ресурса, ге-
одиверзитета и геоеколошка истражи-
вања. 

-Геолошки завод је носилац свих 
истраживања и овај програм обухвата 
практично целокупну геологију, а наш 
посао се односи на израду геолошких 
карата. Приликом подношења захте-
ва за истраживања заинтересовани су 
дужни да имају геолошку карту преу-
зету од нашег завода и она служи као 
почетна информација о подручју са 
основним налазиштима минералних 
сировина. Оно што се региструје на 
терену потврђује се и лабораторијским 
истраживањима на основу прикупље-
них узорака хемијским и другим мето-
дама, чиме се добијају подаци о садржи-
ни те минералне компоненте – наводи 
Рабреновић. 

Припремила: Г. Тончев Василић

Борски комплекс је са становишта процењене количине резерви једно од 
значајнијих лежишта у Европи

Прве недеље маја се за тону бакра на берзама плаћало 9.474 долара
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SZC. – Планом унапређења стања живот-
не средине Serbia Zijin Copper предвидела 
је да се ове године рекултивише и озелени 
милион квадрата деградираног земљишта 
у Бору и Мајданпеку. Биолошка рекултива-
ција почела је уређењем површина у и око 
рудника „Ново Церово“, дуж приступног 
пута ка руднику креча у „Заграђу“, али и у 
зони нових објеката.

-Исти послови обављају се и у 
Мајданпеку, на тамошњим површинским 
коповима, али и на флотацијским бра-
нама. У циљу стабилизације прашине и 
озелењавања предвиђено је и унапређење 
стања свих флотацијских брана на свим 
јаловиштима – каже руководилац Сектора 
заштите животне средине Мирјана Марић.

Она даље објашњава да се озелења-
вање спроводи различитим техникама, 
у зависности од подлоге. – Хидросетва, 
коју видимо у појасу око нове флотације 
у „Великом Kривељу“ примењује се на 
неприступачним теренима, односно на 
косинама и етажама где је биолошки слој 
потребан за заснивање најпре травнатих 
површина, а потом и за садњу бусенова, 
жбуња или дрвећа врло оскудан. То је тех-
ника која подразумева мешавину семена 
траве, одређених суплемената малча и 
природних лепкова. Све то чини сме-
су која се из цистерне, под притиском, 
наноси на косине. Ако је реч о стенској 
маси, као овде у новој флотацији, онда 
је потребна и додатна подлога која ће 
стабилизовати ту стену и спречити њено 

РБМ. – У намери да што пре на брду Kома 
изграде зелену оазу и парк, пошто су то и 
обећали становницима града подно Стари-
це, запослени у Руднику бакра Мајданпек во-
лонтерски су (27. априла) учествовали у ве-
ликој радној акцији садње дрвећа. Акцију је 
организовало кинеско-српско руководство 
РБМ-а, које је заједно са радницима учество-
вало у њеној реализацији.

-Посађено је око 3.000 садница црног 
бора и то углавном по ободима брда Kома, 
које је у непосредној близини радилишта 
„Северни ревир“. Претходно је на тим ко-
сим површинама са успехом реализована 
хидросетва. Предстоји озелењавање рав-
них површина, терен је већ припремљен, 
тако да ћемо у најскорије време на овом 
брду имати уређен парк – рекла је референт 
у мајданпечкој Служби заштите животне 
средине Александра Антић. 

обрушавање. Ницање семена из те смесе 
дешава се након 10 до 15 дана, под усло-
вом да и временске прилике буду повољ-
не. Ако јесу, трава у том периоду никне и 
онда је потребно само њено одржавање 
заливањем и наношењем минералног ђу-
брива – објашњава Марићева.

Хидросетва је, по речима надлежних 
у Сектору заштите животне средине, нова 
техника озелењавања која се највише при-
мењује у Италији. – У нашим крајевима 
није коришћена, па могу да кажем да је 
Serbia Zijin Copper зачетник - напомиње 
Мирјана Марић.

У Србији је хидросетва досад при-
мењивана само за стабилизацију терена 
дуж аутопутева, јер техника није нимало 
јефтина. – Због тога се користи само на 
оним теренима који нису приступачни 
за заснивање вегетације на лакши начин, 
класичном методом – закључује руководи-
лац Сектора заштите животне средине. 

 Г. Тончев Василић 

Руководилац Службе општих послова 
Bo Pan истакао је да је у акцији учествовало 
више десетина радника РБМ-а и да је веома 
задовољан исказаном спремношћу и заинте-
ресованошћу запослених да се овај простор 
уреди на најбољи могући начин и у складу 
са концептом компаније о подизању зелених 
рудника.

Надлежни кажу да ће изградња парка 
сасвим сигурно обрадовати све становнике 
Мајднапека који су у ранијем периоду пока-
зали забринутост за будућност брда Kома, 
јер ће мала зелена оаза, тврде, пријати сва-
ком оку.

-Ово неће бити једина акција коју са 
запосленима реализујемо у сусрет прво-
мајским празницима. Уредићемо и радну 
средину свих рудничких погона и фабрика 
– казала је заменик руководиоца Службе оп-
тших послова Жаклина Филиповић. 

С.В.

Планом унапређења стања животне средине Serbia Zijin Copper предвидела је да се 
ове године рекултивише и озелени милион квадрата деградираног земљишта у Бору и 
Мајданпеку. – Озелењавање се спроводи различитим техникама, у зависности од под-
логе, а једна од њих је и хидросетва, која се примењује на неприступачним теренима

Милион зелених квадратаМилион зелених квадрата Посађено три хиљаде Посађено три хиљаде 
садница црног борасадница црног бора

Kомпанијски план унапређења стања животне средине: Волонтерска акција садње четинара на брду Kома 
изнад Мајданпека

塞紫铜2022年环保计划：

在马伊丹佩克市Koma山开展种树志愿活动
实现百万平方米的绿化面积

种植三千株黑松

Zijin наставља да рекултивише деградирано земљиште у Бору и Мајданпеку

SZC. – Serbia Zijin Copper је не тако давно 
обећала забринутим Мајданпечанима да 
брдо „Kома“ изнад њиховог града неће 

порушити у потрази за бакром и зла-
том, већ да баш тамо планира изградњу 
зеленог парка, налик ботаничким башта-

Овом методом биће озелењена 22 хектара деградиране земље у Мајданпеку, најпре на брду „Kома“ изнад града, где је планирана и изградња првог зеленог 
парка. - На исти начин биће „излечени“ и хектари деградираног земљишта у околни Бора, јер ће хидросетва бити изведена у рудничким зонама „Великог Kри-
веља“, „Новог Церова“ и „Заграђа“. – Биолошка рекултивација досад реализована на површини 727.000 квадратних метара, а у акцији обнављања вегетације 
посађено 170.000 садница

Хидросетвом до нових зелених површинаХидросетвом до нових зелених површина
紫金继续在波尔与马奕丹佩克地区开展土地复垦

通过喷播法实现绿化

ма које красе руднике у власништву ки-
неске корпорације широм света. Ово 
обећање компанија је почела да реализује 
најпре хидросетвом косих површина на 
мајданпечком копу „Северни ревир“ и 
појаса око транспортног система и тамо-
шње нове флотације. Овом методом биће 
озелењена 22 хектара деградиране земље 
у Мајданпеку, а пројекат ће се потом на-
ставити озелењавањем равних површина 
за које се увелико припрема терен, као и 
уношењем цвећа, растиња и дрвећа.
Хектари деградираног земљишта у око-
лини Бора биће на исти начин „изле-
чени“. Хидросетва ће бити изведена у 
зони транспортног система и примарног 
дробљења рудника „Велики Kривељ“, по-
том у појасу око рудника „Ново Церово“ 
и дуж приступног пута ка руднику креча 
у „Заграђу“.
Хидросетва представља једноставан и 
брз начин озелењавања великих и врло 

неприступачних површина. Травнате по-
вршине које се добију после хидросетве 
су једноставне за одржавање, захтевају 
мање воде и отпорније су на сушу. По-
ступак подразумева прскање земљишта 
смешом семена, воде, ђубрива и заштит-
ног малча, након чега врло брзо, за пет до 
седам дана, настаје зелени покривач. 
Биолошка рекултивација досад је реали-
зована на површини 727.000 квадратних 
метара, а у акцији обнављања вегетације 
посађено је 170.000 садница.
Идући путем зеленог и одрживог развоја, 
и то подруку са екологијом, Serbia Zijin 
Copper је у заштиту животне средине до 
фебруара ове године уложила 170 мили-
она долара, а до краја 2022. инвестираће 
још 50 милиона долара. 

Г. Тончев Василић

Хидросетва је нова техника озелењавања која се највише примењује у Италији
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SZC. – Под слоганом „Уређењем еко-
лошког поретка методом 5С изградићемо 
зелене руднике“ менаџмент Serbia Zijin 
Copper организовао је уочи Међународ-
ног празника рада акцију уређења радног 
простора у свим рудницима, погонима и 
фабрикама. Метода 5С подразумева систе-
матско уређење радног простора, са пла-
ном одрживости.

У Мајданпеку је, на брду Kома изнад 
града, руководство тамошњег рудника 
управљало акцијом садње црног бора. На 
косинама овог брда, које су десетак дана 

раније „третиране“ хидросетвом, кине-
ско-српски менаџмент Рудника бакра 
Мајданпек и запослени су у једном дану 
посадили око три хиљаде садница чети-
нара. 

У Бору је, у исто време, код нове фло-
тације у Великом Kривељу реализована 
хидросетва, а уређивана је и околина 
старог погона за припрему минералних 
сировина. Флотери и остали запослени у 
кривељској флотацији засукали су рукаве 
и дали све од себе да радну средину учи-
не лепшом и чистијом. – Сваког пролећа 
уочи првомајских празника иницирамо 

SZC. – Kомпанијски Сектор безбедности и 
здравља на раду, у сарадњи са борским До-
мом здравља, организовао је за запослене 
(19. и 20.  априла) бесплатно мерење крвног 
притиска, масноћа и шећера у крви. 

-Прегледано је 120 запослених који су 
показали велико интересовање за ову ак-
цију, па је због тога она трајала два дана. 
Kод неких колега уочене су повишене 
вредности холестерола и шећера на основу акцију уређења радног простора, па је 

тако и ове године. Поред производње, 
боримо се и са наслеђеним еколошким 
проблемима и настојимо да их што пре 
решимо. Став компаније је да о еколо-

гији треба сви да бринемо, па смо због 
тога сви и укључени у акције уређења 
радне средине – каже руководилац кри-
вељске флотације Дарко Милићевић.

Уз поштовање принципа „место за све 
и све на свом месту“ акција уређења радне 
околине реализована је и у руднику „Ново 
Церово“.

 Г. Тончев Василић 

налаза крви и повишен крвни притисак, 
тако да су они упућени на детаљнији си-
стематски преглед. План је да у наредном 
периоду прегледи буду организовани и у 
осталим огранцима компаније – каже Јеле-
на Милутиновић из Сектора безбедности и 
здравља на раду и додаје да је компанија бри-
гу о здрављу запослених подигла на највиши 
ниво.

Редовна провера крвног притиска, као и 
нивоа холестерола, триглицерида и глукозе 
у крви је, по речима медицинских радника, 
веома битна јер се на тај начин могу открити 
здравствени поремећаји којих можда нисмо 
ни свесни. Циљ ове акције био је да се уоче 
рани знаци дијабетеса и других кардиова-
скуларних обољења, а запослени су након 
обављеног медицинског прегледа добили ко-
рисне савете докторке Јаворке Станкулић.

 Д.Л.П. 

Уз поштовање принципа „место за све и све на свом месту“ менаџмент Serbia Zijin Copper 
у Мајданпеку, Великом Kривељу и Новом Церову организовао акције уређења радне 
околине и садњу четинара

Провери крвног притиска, али и нивоа холестерола, триглицерида и глукозе у крви под-
вргло се 120 запослених

Синхронизована акција Синхронизована акција 
уређења радног простора уређења радног простора Превентивна провера здрављаПревентивна провера здравља

Поводом Међународног празника рада: Сектор безбедности и здравља на раду у сарадњи са 
борским Домом здравља:

喜迎五一劳动节：
为保障员工健康，职业健康与安全生产部与波尔市医院合作

同步进行工作环境整改
组织预防性健康体检

Милион динара од Serbia Zijin Copper за набавку клупа 
у Мајданпеку

МАЈДАНПЕK. – Захваљујући донацији 
Serbia Zijin Copper вредној милион ди-
нара општина Мајданпек набавила је 39 
клупа које су пристигле 15. априла, а Јав-
но предузеће за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек распоредиће их у град-
ском парку. 

Chen Qingfeng, заменик директора 
Рудника бакра Мајданпек је том прили-
ком истакао да је ово била нова прилика 
за показивање друштвене одговорности 
Serbia Zijin Copper, која има пуно раз-
умевања за потребе локалне заједнице: 
- И ми после посла шетамо по граду и 
видимо да су поједине клупе дотрајале 
или оштећене. Одлучили смо да фи-
нансирамо набавку нових клупа и свим 
становницима Мајданпека боравак на 
отвореном учинимо пријатнијим. То 
важи и када је реч о спорту и рекре-
ацији. Желимо да људи имају могућ-

ности да се баве 
спортом, да се 
рекреирају и веж-
бају, развијају на-
вике које допри-
носе здравијем 
животу. Желимо 
хармонију и зато 
настојимо да пру-
жамо помоћ и 
подршку грађа-
нима у жељи да 
разумевање буде 
обострано, па да 
и грађани подр-

жавају компанију која у њиховом граду 
функционише.

Заменик руководиоца Службе за 
опште послове у Огранку РБМ Жакли-
на Филиповић додаје: Zijin је преко три 
године присутан у граду, па тако и не 
мали број кинеских држављана који 
живе у овој средини и који, као и грађа-
ни Мајданпека, желе да услови живота 
буду бољи, а окружење лепше. Kористе 
сваку прилику да то и покажу, јер им је 
циљ да допринесу бољим условима жи-
вота у граду.

У јавном предузећу за грађевинско 
земљиште и путеве в.д. директора Иван 
Николић истиче да ће ове клупе освежи-
ти градски парк у Мајданпеку. 

С.Вукашиновић

Набављено 39 нових клупа које ће бити постављене у градском парку у Мајданпеку

За пријатнији боравак  За пријатнији боравак  
на отвореномна отвореном

塞紫铜向马市捐赠的公园长椅一百万第纳尔

打造舒适的室外环境"Ново Церово"

Код кривељске флотације
Pan Bo и Chen Qingfeng

Садња црног бора на брду Кома изнад Мајданпека

У Мајданпеку је посађено 3.000 четинара



Понедељак, 9. мај 2022. Број 2341, странаКолектив 5 职业安全与健康 БЗНР

РБМ. – Фирма у чијем су аутомобилу про-
нађени непријављени делови највероват-
није ће због кесе „плена“ изгубити ангаж-
ман у мајданпечком огранку Serbia Zijin 
Copper, јер у РБМ-у, где су јасно опредељени 
за нулту толеранцију на било какав покушај 
крађе, желе аутоматски раскид уговора. 

Све се догодило 25. марта, по исте-
ку прве смене, када је приликом рутинске 
контроле возила у којем су били радници 
те фирме, на капији број 1, службеник обе-
збеђења пронашао испод седишта кесу са 
деловима. Kако је тај садржај био без излаз-
не пропуснице за робу и материјал, а није 
пријављен приликом уласка, посумњало се 
да је из круга рудника. О свему је обавеш-
тена полиција, а од одговорних у Руднику 
бакра Мајданпек дошло се до сазнања да 
су према врсти и ознакама у питању дело-
ви из старе флотације. Поменути догађај је 
завршен тако што су нађени делови ускла-
диштени према наређењу полицајаца, од 
радника фирме која је у руднику требало 
да обави одређене послове одузете су про-
пуснице, а улазак у круг рудника им је за-
брањен.

-Ми не желимо да фирме које анга-
жујемо за одређене послове и њихове за-
послене пратимо у стопу, али ни убудуће 
нећемо имати минимум толеранције за 
било чије оглушивање о јасно дефинисане 

БОР. – Борска полиција саопштила је (27. 
априла) да је ухапсила Ф. С. (2002) због 
сумње да је 14. марта учествовао у пребијању 
С.С. (1973), службеника фирме “Инекс-плус” 
задужене за чување имовине и људи у Serbia 
Zijin Copper.   

Ухапшеном се на терет ставља кривич-
но дело “напад на службено лице у вршењу 

прописе и правила која важе за све који 
уђу у круг рудника и,  наравно, посебно 
за покушај крађе, свеједно да ли је реч о 
нашим запосленима или неком са стране 
- категоричан је Бранислав Томић, руково-
дилац Огранка РБМ.

То истовремено може да буде и 
објашњење за иницијативу да се са фирмом 
која је ангажовала те раднике прекине са-
радња и раскине уговор. На коментаре да је 
реч о невеликој вредности робе без пропус-
нице, одговорни у РБМ-у објашњавају да у 
корену желе да сасеку сваки покушај „пои-
гравања“ са имовином компаније. 

 С.Вукашиновић

службене дужно-
сти”.

Ф. С. се сумњи-
чи да је 14. марта око 
23 сата са О. K. (1990) 
и Ф. K. (1967), који 
су раније ухапшени, 
али и са још неколи-
ко особа за којима 
полиција интен-
зивно трага, задао 
више удараца рад-
нику „Инекс-плуса“, 
који их је затекао 

код кривељске флотације, у кругу Serbia Zijin 
Copper. 

Повређени службеник је због задобије-
них повреда главе био збринут на Одељењу 
неурохирургије у борској Општој болници.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у 
Зајечару, осумњиченом је одређено задржа-
вање до 48 сати након чега је, уз кривичну 
пријаву приведен тужиоцу.

Службеник ФТО компаније задужене за 
чување имовине и људи у Serbia Zijin Copper 
С. С. (1973), нападнут је (14. марта) код кри-
вељске флотације и брутално претучен. Он 
је био у редовној патроли када се напад до-
годио. 

И. М.

У возилу представника фирме која је имала уредне пропуснице за обављање посла у 
кругу РБМ-а, приликом рутинске контроле на капији пронађени делови за које се осно-
вано сумња да су из старе флотације. -  О свему обавештена полиција, пропуснице за 
улазак у круг рудника одузете, а најављен и раскид уговора са том фирмом 

Ухапшеном Ф.С. (2002) се на терет ставља кривично дело “напад на службено лице у вр-
шењу службене дужности”

Нулта толеранција за Нулта толеранција за 
злоупотребе злоупотребе Трага се  за осталим Трага се  за осталим 

насилнициманасилницима

Осујећен покушај крађе у Руднику бакра Мајданпек Ухапшен трећи нападач на радника обезбеђења у 
Serbia Zijin Copper

RBM分公司盗窃试图及时被捕
第三次抓获攻击塞紫铜保安人员的人

对犯罪零容忍 警方正在集中搜查其他犯罪嫌疑人

МУП формирао Радну групу за анализу стања безбедности имовине Serbia Zijin Copper

БОР. – Шестог, седмог и осмог априла, 
борска полиција је у три одвојене акције 
ухапсила четворицу суграђанина код 
којих је пронашла скоро 100 тона секун-
дарног бакра укупне вредности око пола 
милиона долара!

Први је, 6. априла, ухапшен Боранин 
Д.Г. (1967), код кога је полиција у дво-
ришту пронашла 93 тоне и 480 килогра-
ма бакарних одливака, чија је вредност 

процењена на 
око 400 хиљада 
долара. Истога 
дана, али у ве-
черњим сатима, 
у комбију којим 
је управљао Д.Г. 
полиција је про-
нашла још 286 
килограма жице 
и делова каблова, 
као и 55 кило-
грама бакарних 
лимова и катод-
них листова. И та 
„роба“ је, попут 

оне која му је заплењена преподне, враће-
на у ТИР , односно Serbia Zijin Copper. 

Наредног дана, 7. априла, ухапше-
на су браћа Т.Г. (1994) и М.Г. (1993), код 
којих је полиција у комбију пронашла 341 
килограм отпадне жице и лимова, а дан 
касније, 8. априла, због сумње да је украо 
1,1 тону непрерађеног бакра „пао“ је и 
Боранин Р.С. (1974).

Саша Перишић: Борска полиција је за само три дана ухапсила четворицу суграђана због крађе отпадног бакра, па сам сигуран да је то резултат рада радне 
групе коју је основао МУП Србије. –Тешња сарадња са полицијом подразумева и свакодневне патроле између прве и друге смене, у време када се највећи број 
упада у круг компаније и догоди, али и насумично патролирање у току дана и ноћи

Тешња сарадња са органима реда у БоруТешња сарадња са органима реда у Бору
内政部成立塞紫铜资产安全分析工作组

与波尔市相关机构紧密合作

По налогу Основног јавног тужи-
лаштва у Бору свима њима је, због по-
стојања основа сумње да су извршили 
кривично дело тешка крађа, одређено 
задржавање до 48 сати након чега су, уз 
кривичну пријаву, приведени тужиоцу.

-Недавно је на државном нивоу 
формирана Радна група за анализу 
стања безбедности имовине Serbia Zijin 
Copper, па сам сигуран да су ове везане 
акције хватања скупљача бакра резул-
тат њеног рада. Полицијска управа у 
Бору добила је налог да радној групи 
коју је основао МУП Србије припре-
ми одређене податке и извештаје, па је 
компанија по том основу успоставила 
тешњу интерну сарадњу са органима 
реда у Бору. Та тешња сарадња, поред 
осталог, подразумева свакодневне по-
лицијске патроле између прве и дру-
ге смене, у време када се највећи број 
упада у круг компаније и догоди, али и 
насумично патролирање у току дана и 
ноћи. Због тога, али и зато што смо дуж 
зида, којим смо пробали да заштитимо 
улаз у круг компаније из правца старог 
борског копа, ископали ров дубине и 

ширине пет метара, број упада у компа-
нију коначно је смањен – каже руково-
дилац Сектора безбедности и здравља на 
раду Саша Перишић. 

Генерални директор Serbia Zijin 
Copper Jian Ximing упутио је писмо за-
хвалности начелнику ПУ Бор Бранисла-
ву Стојадиновићу за несебичну подршку 
и помоћ у спречавању отуђења и прона-
лажењу украдене „робе“. „Правовремено 
и правилно поступање приликом спре-
чавања отуђења робе, проналаска укра-
дене робе и довођења одговорних пред 
лице правде одраз је ваше способности, 
ефикасне организације и високог профе-
сионализма када је сузбијање криминала 
у питању“, написао је Ximing. 

Г. Тончев Василић

Последња вест

Полиција је оперативним радом дошла до Б. 
А. (2001) и Н. М. (2002) за које се сумња да су 
учествовали у нападу на С.С. 
Они су ухапшени, одређено им је задржавање 
до 48 сати и уз кривичну пријаву приведени су 
надлежном тужиоцу.

Плен

Полицијске патроле између прве и друге смене, у 
време када се највећи број упада у круг Компаније и 

догоди, сада су свакодневне"
"
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Сигурна будућност за студенте Техничког факултета у Бору

ФСК. – Двадесетшестогодишњи Илија Јо-
вић већ десет месеци ради у Фабрици сум-
порне киселине као приправник у Служби 
електроодржавања. Родом је из Ниша, тамо 
је на Електронском факултету 2019. завр-
шио основне студије, а у Бор и Zijin довела 
га је жеља за учењем и послом у, како каже, 
„фирми која је највеће градилиште у Ср-
бији“.

-Школовање сам на Електронском фа-
култету у Нишу завршио у року, а након 
тога уписао сам и завршио мастер студије 
– смер електроенергетика. Запослио сам 
се одмах у једној нишкој фирми која ради 
за инострано тржиште и тамо провео три 
месеца, а онда је кренула корона. Та фир-
ма више није имала посла, па сам почео да 
трагам за новом. Видео сам на Инфостуду 
да Zijin тражи инжењере електротехни-
ке и конкурисао без много размишљања. 
Прво изненађење у вези с тим доживео 
сам када сам само после две недеље био по-
зван на разговор. Јер, нисам се претерано 
надао – признаје млади Илија.

У разговору нам открива да се у Нишу 
сваки млади инжењер суочава са истим 
проблемом приликом запошљавања. По-
слодавци тамо траже бар годину дана иску-
ства за рад на било којој позицији, а често 
услов зна да буде и трогодишње искуство. 
– Без обзира на то, конкурисао сам у не-
ким нишким фирмама, али нисам добијао 
повратну информацију. Онда је уследио 
позив за разговор о послу у Serbia Zijin 
Copper и суочавање са чињеницом да ћу 
можда морати да напустим родни град. 
На крилима наде да ћу можда добити по-
сао у великој компанији, која нуди услове 
по мојој вољи и жељи, дао сам себи рок да 

покушам. Уосталом, активан сам путник и 
сваког викенда путујем у Ниш, а у Бору за 
сада живим као подстанар - прича Илија.

Инжењер Јовић каже да је задовољан 
радним местом, али и да му посао у Служ-
би електроодржавања у Фабрици сумпорне 

киселине проширује видике из струке. – 
Свакодневни проблеми тешке инудстрије, 
попут прашине на пример, мени не пред-
стављају проблем. Свестан сам да ово што 
у фабрици данас може да се види, у смислу 
знања и опреме која стиже, јесте нешто 
што ретко где у Србији може да се доживи. 
Темпо рада је ударнички, често остајемо и 
дуже од осам сати на послу, али ми све то 
прија. Нисам канцеларијски тип и неко 

Млади инжењер Јовић, родом из Ниша, већ десет месеци ради у Фабрици сумпорне киселине као приправник у Служби електроодржавања. Kаже да би му 
стални радни однос дао „ветар у леђа“, али ипак то не сматра пресудном ствари. - Много важније од тога је да „преломим“ да ли да заувек останем у Бору, пошто 
посао то почиње полако да тражи од мене. Зато хоћу да изгурам приправнички статус и коначно пресечем у вези места пребивалишта, каже он

Студенти завршних година Техничког факултета у Бору већ три године имају могућност обављања плаћене стручне праксе у Serbia Zijin Copper, након чега 
постоји велика шанса да заснују радни однос, каже Мирјана Попадић

Илија Јовић: Боранин на одређено времеИлија Јовић: Боранин на одређено време

Стручну праксу у Zijinu обавило преко сто студенатаСтручну праксу у Zijinu обавило преко сто студената

公司青年人才展播：

波尔技术学院毕业生就业保障

Ilija Jović: 尼什青年在波尔

截至2021年塞紫铜聘用实习生人数超过100名

ко ужива у томе да му једини физички 
рад буде померање миша и куцање на та-
статури. Волим динамичну средину, то ме 
испуњава јер добро утиче на моје ментал-
но и физичко здравље. Kао приправник 
немам неку специфичну одговорност, али 

имам интерне обавезе које се тичу оби-
ласка погона, учења о новим постројењи-
ма и праћења рада ментора који је по об-
разовању исто електроинжењер.

Младом Јовићу ментор је шеф Службе 
електроодржавања и заменик управника 
за електроодржавање Фабрике сумпорне 
киселине Горан Голубовић. Он каже да се 
Илија у претходних десет месеци показао 
као врло самосвестан радник. – Прилично 

SZC. – Студенти рударског, металуршког и 
технолошког инжењерства имају све бољу 
перспективу не само у Бору, већ генерал-
но у Србији. Борски Технички факултет, 
кажу надлежни, има одличну сарадњу са 
највећим рударским компанијама у Србији, 
првенствено са Serbia Zijin Copper, али и са 
рудницима угља „Ресавица“.

-Менаџмент је 2019. донео одлуку о ре-
грутацији студената Техничког факултета 
у Бору за стручно оспособљавање и усав-
ршавање у нашој компанији, јер смо пре-
познали да су млади будућност Serbia Zijin 
Copper. У протекле три године ангажова-
ли смо преко сто студената – каже руково-
дилац Сектора људских ресурса Мирјана 
Попадић.

Након што се пријаве за стручну праксу 
у Serbia Zijin Copper, за студенте и апсолвен-
те се организују интервјуи, а онда следи и 
одабир кандидата. Потом се, у зависности од 
смера и студијског програма, доноси одлука 
о томе у којој ће организационој целини 

је самосталан, има теоријско знање и све 
време жели да га преточи у праксу. Добро 
се уклопио у тим, који му помаже и у тео-
ријском и у практичном смислу, а остало је 
на њему – каже Голубовић.

Гашење фабрике и манипулације на 
средњем и ниском напону су нешто што ће 
Илији остати у памћењу као први већи иза-
зов на послу. Са тим се срео крајем прошле 
године, када је Фабрика сумпорне киселине 
ушла у десетодневни ремонт. – Ради испи-
тивања смо тада пребацивали напајање 
само на један довод и један трансформа-
тор, па на други. Први пут сам и прак-
тично видео оно што се учи на факултету, 
тако да могу да кажем да сам за тих десет 
дана о послу научио много.

Илији су остала још два месеца при-
правничког стажа, а након тога би му, како 
каже, „ветар у леђа“ дао стални радни од-
нос. Ипак, не сматра то пресудном ствари и 
каже да је много важније од тога да „прело-
ми“ да ли да заувек остане у Бору. Јер, посао 
то од њега почиње полако да тражи.

-Било би ми, наравно, задовољство да 
добијем подстрек у виду решења за стал-
но, али ми то заиста није најважнија ствар 
у животу. Стални радни однос људи овде 
виде као прилику за узимање кредита, 
а ја просто не размишљам на тај начин. 
Хоћу да изгурам приправнички статус и 
да коначно пресечем у вези места преби-
валишта – вели Илија. Додаје на крају раз-
говора и да му се средина и град допадају, а 
тврди да је менталитет људи у Бору и Нишу 
веома сличан. Због тога се, како каже, брзо 
уклопио, па се са колегама дружи и на по-
слу, али и ван радног времена. 

Г. Тончев Василић

они моћи да обављају праксу, да уче и раде. 
– Kада студенти почну да обављају прак-
су, додељују им се ментори и то су обично 
непосредни руководиоци организационих 
целина. Студент бива праћен, оцењује се 
његов однос према раду, обавезама, коле-
гама. Kада уговор о стручној пракси истек-
не, а то је обично до дипломирања, Сектор 
људских ресурса добија мишљење тих 
руководилаца и препоруку за заснивање  
радног односа, након чега следи закључи-
вање Уговора о раду – појашњава Попа-
дићева и напомиње да ће компанија ову лепу 
праксу наставити и у наредном периоду.

Велика потражња за рударским ин-
жењерима, посебно за онима који заврша-
вају смер подземне експлоатације постоји 
и у рудницима угља „Ресавица“, где борски 
студенти такође могу да заврше стручну 
праксу и да након тога конкуришу за посао у 
једном од девет угљенокопа. 

Г. Тончев Василић

Нисам канцеларијски тип, волим динамичну средину
" "

Млади су будућност Zijina
" "
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У мајданпечкој Флотацији сви усредсређени на нове рекорде у производњи

РБМ. – Осокољени одличним резул-
татима оствареним у првом кварталу 
ове године и производњом већом од 11 
хиљада тона бакра у концентрату, чиме 
је прошлогодишњи учинак из првог 
тромесечја прошле године буквално 
дуплиран, у Флотацији Рудника бакра 
Мајданпеку максимално се ангажују да 
истим темпом наставе, покажу да ништа 
није случајно и да су добри резултати 
очекивани.

У намери да тајну успеха поделимо 
са колегама из других делова компаније 
Serbia Zijin Copper, на путу ка новој 
флотацији кроз озелењен и све лепше 
уређен прилаз, узалуд смо се надали 
да ћемо на једном месту окупити више 
запослених у мајданпечкој флотацији. 
Саговорнике су свакодневне радне оба-
везе одводиле са једног на други крај 
разуђеног погона, на места са којих до-
бром резултату дају лични допринос и 
са којих су нам и помогли да испричамо 
ову причу.

-Не могу а да не кажем да сам по-
носан на рекордне резултате које је 
флотација остварила у првом кварта-
лу ове године. Подизање производње 
из месеца у месец, као и остварени 
технолошки резултати, плод су вели-
ког напора свих флотера. За само шест 
месеци  удвостручили смо производњу 
и марта досегли прераду 1,3 милиона 
тона влажне руде. Октобра прошле 
године је, подсетићу, месечни учинак 
био 648.000 тона - каже помоћник ру-
ководиоца Флотације за производњу 
Дејан Вукомановић. 

Још занимљивије је да је за 19 дана 
априла остварена прерада 921.000 тона 
влажне руде, а то је наговештај да су 
запослени у мајданпечкој флотацији 
на добром путу да премаше мартовско 
остварење. Вукомановић каже и да није 
све само у количини прерађене руде: -  
Ове године технолошко искоришћење 
је све време веће од 88 одсто, а ква-
литет концентрата стално је преко 20 
процената. Kоличина бакра у концен-
трату је марта достигла безмало 4.000 
тона. Међутим, не уљуљкују нас добра 
остварења, јер је потребно овакав 
ниво одржати. 

Технички руководилац електрома-
шинског одржавања Родољуб Рајковић 
истиче да се нова флотација добро ухо-
дава:- Ради се у новим условима, са но-
вим изазовима, новим и промењеним 
схватањима, а и наши циљеви и доме-
ти су већи, јер нам нова опрема то омо-
гућава. Приближили смо се, а желимо 
да премашимо планске задатке и одр-
жимо достигнути ниво производње. 
Опрема је врхунска, млинови су број 1 
у светским оквирима, тако да на њихов 
рад немамо примедбе, а ни тешкоћа у 
раду и са одржавањем. Било је одређе-
них проблема док није синхронизован 
рад комплетне линије прераде од по-
вршинског копа и дробљења, преко 
транспортних трака до флотирања и 
филтраже, јер све треба да буде  „упа-

ковано“ да се могући застоји елимини-
шу и сведу на меру која неће угрозити 
остварење планских задатака. Најте-
же је одржати овај ниво и императив 
производње уз истовремено успутно 
отклањање уочених тешкоћа. Трудили 
смо се да производњу не ремете „дечје 
болести“ при уходавању система.  

Опрему и систем рада нове флота-
ције запослени све боље упознају кроз 
рад и техничку документацију, свесни 
да мора да се учи и открива нешто ново. 
Наводећи то, Рајковић истиче да су их 
пријатно изненадиле кинеске колеге 
који су веома млади, али посвећени по-
слу. 

Ивана Николић, руководилац 
Одељења за безбедност флотације је на 
овом послу шест месеци колико траје и 
рад нове флотације, а пре тога водила је 
погонску лабораторију старе флотације: 
- Услови рада су лакши, технолошки 
процес аутоматизован, али је одговор-
ност већа. Прописане мере безбедно-

За само шест месеци  удвостручили смо производњу и марта досегли прераду 1,3 милиона тона влажне руде. Октобра прошле године месечни учинак био је 
648.000 тона, каже Дејан Вукомановић. - Технолошко искоришћење све време веће од 88 одсто, а квалитет концентрата стално преко 20 процената

Kоличине и квалитет концентрата све бољиKоличине и квалитет концентрата све бољи
马矿选厂生产创新高

产量与质量均有提升

сти се више поштују. Ако је на почетку 
и било мало отпора, сада је то прева-
зиђено, јер је свима јасно да поштујући 
правила брину о сопственој безбедно-
сти, да је све што се на том плану ради, 
од обука до коришћења заштитних 
средстава, у личном интересу.

Валентина Суровић, пултиста у 
Новој флотацији са вишедеценијским 
стажом лаборанта у погонској лабора-
торији истиче велику одговорност но-
вог посла за који је прошла обуку: - Зах-
теван је посао, све време се са пуном 
концентрацијом мотри на мониторе и 
прати производни процес. Не верујем 
да је мој допринос оствареном резул-
тату велики. Да нема кинеских коле-
га и наших у погону и добре сарадње 
и комуникације, тешко би могли да 
одговоримо постављеним задацима - 
каже она и признаје да страхује да се 
у самом процесу не догоди нешто, а да 
у тренутку не може да реагује. - Мени 
је најважније да посао обавим на нај-
бољи начин. Сама командна соба је, 
видите, мали свемирски брод, кажу 
права НАСА, услови за рад више него 
повољни, али није ово лак посао, зах-
тева пуну концентрацију. Пратим ком-

плетан процес, па могу да видим, реци-
мо, зашто се на неком месту смањила 
руда, али и да обратим пажњу на тона-
жу и све друго што „кроји“ резултат. Ту 
су и административни послови, пуно 
табела које се на сваки сат попуњавају 
и деле. Срећа је да можемо да се осло-
нимо на кинеске колеге које су спремне 
да нам у сваком тренутку помогну, јер 

без њих би све ово био „превелики за-
логај“.

Валентинин млађи колега, машин-
ски техничар за компјутерско констру-
исање Душан Илић је до скора радио 
на старом дробљењу, што му је помогло 
да упозна погон. - Одавде покрећемо 
и пратимо комплетан процес произ-
водње водећи рачуна о свим пара-
метрима и опреми. Посао је изазов, 
сваког се дана учи нешто ново, а леп 
је осећај да радимо нешто добро и ко-
рисно.

Добро је да је остварен напредак у 
производњи са свим траженим пара-
метрима у захтеваним границама, али 
то не сме да завара. Није један месец 
довољан за успешну производњу. И 
не каже се без разлога да је много теже 

одржати успех, него га постићи - упо-
зорава заменик руководиоца Огранка 
РБМ Јелена Ђурић и додаје:- Треба да 
задржимо пуну усклађеност и стабил-
ност процеса и даље унапређујемо без-
бедност која има апсолутни приоритет 
у нашем раду. Можемо се похвалити 
смањеним бројем повреда, интензив-
ним радом на плану заштите живот-
не средине, уређења радног простора, 
озелењавања и санације девастираних 

површина, али и бриге о сигурности 
флотацијског језера кроз додатно обе-
збеђење његових брана. Лично сам ве-
ома задовољна чињеницом да су наши 
млади лидери искористили прилику да 
покажу шта знају и шта би могло да се 
уради другачије. 

С. Вукашиновић

У новој мајданпечкој флотацији у првом тромесечју произведено  
11.000 тона бакра у концентрату

Јелена Ћирић

Душан Илић и Валентина Суровић

Ивана Николић

Родољуб Рајковић



КолективПонедељак, 9. мај 2022. Број 2341, страна 8РБМ RBM
Мајданпечки рудари априла високо изнад плана у свим сегментима производње

Kвалитетније снабдевање горивом у Руднику бакра Мајданпек Kада бушачко-минерски радови нису довољни

РБМ. – Са 7.345.070 тона укупних иско-
пина, 2.129.070 тона или 40,82 одсто више 
од априлског плана укњижен је нови ре-
корд на површинском копу Рудника бакра 
Мајданпек, али и у флотацији која је про-
дуковала 4.285 тона бакра у концентрату 
одличног квалитета и са завидним иско-
ришћењем коначно премашила 4.000 тона 
за месец дана.

-Важно је да смо и током априла 
испунили план на руди и значајно га 
премашили на ископинама. Пред крај 
месеца успели смо да и садржај метала у 
руди издигнемо изнад планске лествице 
и тако дођемо до пребачаја и у том делу 
планског задатка. При крају месеца, са 
већ испуњеним планом производње и 
завршеним послом на утовару блата са 
дна копа, могли смо да багер “liebherr 1” 
са дна копа усмеримо на “Чока Мускал”, 
где ће нам два најновија багера, уз по-
стојећи ОK, убрзати раскривање и от-
ворити пут до већих количина. На дну 
копа нам тако остају багери ПЦ4 и ПЦ5 
за рад на руди, као и ПЦ2 који приводи 
крају уклањањање влажних ископина, 
блата са етаже 110 - каже Горан Репеђић, 
заменик руководиоца површинског копа 
за производњу додајући да је просечна из-
лазност тешких возила била 25-26, уместо 
планираних 28. - Једини део где смо мог-
ли да урадимо више јесте превоз иско-
пина преко транспортног система Фазе 
1. Она је била у функцији, у њеном раду 
није било тешкоћа, али је проблем био у 
карактеристикама јаловине, због чега је 
добар део морао да се одлаже на спољна 
јаловишта.

РБМ. – Повећан број возила и друге рударске 
и помоћне механизације, самим тим и већа 
дневна потрошња, принудили су одговорне у 
мајданпечком огранку Serbia Zijin Copper да 
озбиљно раде на повећању капацитета, однос-
но реконструкцији и доградњи постојеће ин-
терне станице за снабдевање моторних возила 
горивом. Циљ изградње новог објекта је да се 
олакша, нормализује и побољша снабдевање 
горивом, а пре свега да се подигне ниво без-
бедности имајући у виду актуелну фреквен-
цију возила и капацитет постојеће пумпе, 
садашње интерне станице за снабдевање мо-
торних возила течним горивом.

-Градња објекта почела је између при-
марног и секундарног дробљења, на пози-
цији на којој се некада већ налазила пумпа за 
гориво. Тако изабрана локација омогућава 

РБМ. – Са отворених складова и дуж про-
метних рударских саобраћајница на повр-
шинском копу Рудника бакра Мајданпек 
априла су нестали велики стенски блокови. 
Уситнио их је на ситне комаде хидраулични 
чекић набављен пре неколико година, кога 
су се челници овог погона присетили када 
су се суочили са изазовом да на отвореним 
складовима направе више места и уклоне 
блокове који минирањем нису били до-
вољно уситњени за дробилицу, а на другој 
страни и да рударске саобраћајнице учине 
ширим и безбеднијим.  

-Пошто је хидраулични ровокопач 
купљен без потребних инсталација, 
мајстори из службе одржавања површин-
ског копа побринули су се да их поставе 

Овакав рад дао је простора и времена 
за агилнији рад на побољшању квалитета 
рударских саобраћајница и инфраструк-
турне послове који су од значаја за даљу 
производњу на копу РБМ-а.

Одлично се радило и у мајданпечкој 
флотацији, па је за њом месец са рекорд-
ним остварењима.

Прерађено је 1.450.000 тона влажне 
или 1.394.000 тона суве руде, са оства-
рењем од 112%.

Произведено је 4.285 тона бакра у кон-
центрату што је осам одсто више од план-
ског захтева.

да прикључивање на постојећу инфраструк-
туру, што поступак градње поједностављује 
и убрзава. Грађевински радови су у завршној 
су фази. Јер, бетонажа је завршена, скинута 
је оплата, па се наставак планира тек након 
уградње опреме - каже Александар Божић из 
Грађевинске службе РБМ-а.

Интерна станица за снабдевање мотор-
них возила горивом подразумева градњу два 
нова резервоара од по 200 кубних метара за-
премине и да се два постојећа и упола мања 
репарирају, тако да би на располагању било 
600 кубних метара запремине. Предвиђено 
је и одвојено снабдевање цистерни за гориво 
од других возила, сазнајемо од Александра 
Божића: - Kада се угради опрема, преостаје 
затрпавање резервоара, земљани радови и 
уређење самог платоа и прилаза. 

Ова стара - нова локација није на путу 
којим саобраћају тешка возила, нити на 
сметњи актуелним радовима који се одвијају 
на површинском копу и, што је најважније, ис-
пуњава све безбедносне услове и одговарајуће 
приступне саобраћајне површине. 

С. Вукашиновић

и монтирали хидраулични чекић. Тако се 
сада утоварној машини веома лако мења 
намена, па она може да се употреби када 
се појави посао који не може да се завр-
ши бушачко-минерским радовима – каже 
заменик руководиоца површинског копа 
РБМ-а за производњу Горан Репеђић.

Репеђићев колега Пеко Минић ову вр-
сту рационализације види као плод дуго-
годишњег радног искуства запослених на 
Површинском копу РБМ-а и подсећа да је 
хидраулични чекић набављен пре неколи-
ко година, када стари бетонски мост који је 
требало уклонити зарад планског ширења 
копа, није могао бити срушен минирањем:  
- Бушење није било могуће, јер је било мно-
го арматуре, а тако ни минирње није било 
адекватно, па је једини начин био да се то 
учини чекићем. Он је тада купљен и њиме 
је тај посао био завршен. Испоставило се 
да то није била набавка зарад једнократне 
употребе и да се чекић и сада може кори-
стити у оваквим и сличним приликама. 

С. Вукашиновић

Априла прерађено 1.394.000 тона суве руде, што је 12 одсто више од плана и произведено 4.285 тона бакра у концентрату или осам одсто више. – Преко плана 
и технолошко искоришћење (90,3 одсто) и садржај бакра у концентрату (20,79 процената). – На копу остварено 7,3 милиона ископина

Kоначно преко 4.000 тона бакра у концентратуKоначно преко 4.000 тона бакра у концентрату

Гради се нова пумпа Гради се нова пумпа Стене разбија хидраулични чекић Стене разбија хидраулични чекић 

RBM分公司四月份生产每一环节超计划

保障 RBM高品质的油品供应穿孔和采矿工作不足

铜精矿产量终于超过4000吨

正在新建加油站使用液压破碎锤进行破碎作业

Технолошко искоришћење са 90,3 од-
сто и садржај бакра у концентрату од 20,79 
процената су нешто преко плана.

-Планских, али и акцидентних за-
стоја скоро да није било, што је омогући-
ло рад пуним капацитетом. Такође, руда 

са копа је била задовољавајуће влажно-
сти, па су дробљење и транспортни си-
стем радили без проблема. Осим овога, 
ровна руда била је уједначеног садржаја 
бакра, што је додатно помогло у оствари-
вању одличних технолошких резултата. 
Априлским резултатом смо производну 
лествицу поставили веома високо, па је 
сада пред нама још тежи задатак да такво 
остварење поновимо, нарочито што нас 

чека вишедневни застој због сервиса САГ 
млина, односно замене облога чела млина 
- каже Дејан Вукомановић, помоћник ру-
ководиоца флотације за производњу.

Од рекордних резултата, челни људи 
РБМ-а не праве ловорике на којима би спа-
вали, нису опијени успехом већ окренути 
новим обавезама: - Пошло нам је за руком 
да достигнемо жељени ниво производње 
и резултате вредне похвала остваримо 
у баш свим аспектима производње, од 
укупних ископина до бакра у концен-
трату, на којем смо коначно премаши-
ли циљну бројку од 4.000 тона - истиче 
Бранислав Томић, руководилац Огранка 
РБМ. Он је задовољан како оствареном 
производњом, тако и резултатима на пла-
ну озелењавања, екологије, испумпавању 
воде са “Северног ревира”, подизању ни-
воа сигурности брана на флотацијском 
јаловишту и другим пословима: - Места 
опуштању нема. Оваквим резултатима 
треба обезбедити континуитет и наста-
вити до краја године, иако знамо да је 
лакше постићи нешто него одржати. Али, 
знамо шта нам ваља чинити. Сада када 
смо производне резултате издигли до 
жељеног нивоа, заједничка нам је обаве-
за да на сваком радном месту без изузет-
ка поведемо битку за рационализацију и 
смањење трошкова. Притом, ни у једном 
тренутку нико не сме сметнути са ума да 
је прва обавеза безбедан рад - подсетио је 
Томић. 

С. Вукашиновић

Априла у Мајданпеку два милиона тона ископина преко плана



Понедељак, 9. мај 2022. Број 2341, странаКолектив 9 РБМRBM

Модификације у погону за сушење концентрата

РБМ. – Пуштањем у рад нових прерађивач-
ких капацитета производња концентрата 
у Руднику бакра Мајданпек практично је 
удвостручена, па се испоставило да би за 
његово сушење, уз пресе у новој и старој 

Филтражи, требало укључити и филтере са 
дисковима. Пошто је реч о старом погону 
за сушење концентрата, са дотрајалим ме-
ханизмом и великим луфтовима, требало је 
у најкраћем року пронаћи решење за бољи 
рад филтера са дисковима.  

- Снимили смо постојећи склоп у 
намери да израдимо техничку докумен-
тацију, а онда расположиве снаге ПУС-а 
усмерили на израду новог механизма, али 
са одређеним побољшањима. Побринули 
смо се да полуге за отресање добију већи 
ход, а тиме и силу отресања. Поред тога, 
уместо сајли је стављена стара трака која 
захвата већу површину платна на диску. 
На тај начин постигли смо боље отресање 
концентрата. Нови механизам урађен 
је на великом диску, а пошто је показао 
добре резултате, почели смо  израду  још 
два за мале дискове - каже руководилац 

Да би се повећали капацитети за сушење концентрата док не стигне нова преса, искусна екипа електромашинског одржавања РБМ-а израдила 
нов механизам за филтер са дисковима и побринула се да полуге за отресање концентрата добију већи ход, а тиме и силу отресања

Побољшан рад филтера Побољшан рад филтера 
对铜精矿烘干车间进行改造

改善压滤车间运行

У Руднику бакра Мајданпек Фаза 2 на половини пробног рада 

РБМ. – Пре три месеца у пробни рад 
пуштена је Фаза 2, последњи у низу нових 
и обновљених прерађивачких капацитета 
Рудника бакра Мајданпек. Упркос пробле-
мима који прате уходавање и синхрони-
зацију читавог система, она већ показује 
прве високе резултате и могућности које 
у одређеним деловима превазилазе захте-
ване, истиче Дејан Вагнер који води ову 
нову производну целину.
Фаза 2 је погон у којем се дроби руда са 
“Северног ревира” и транспортује до 
траке С2, која је део новог дробљења где 
се иначе дроби руда са “Јужног ревира” и 
одвози до бункера нове флотације. Руда са 
“Северног ревира” се на траци С2 спаја са 
издробљеним материјалом са “Јужног ре-
вира” и заједно транспортује до бункера 
нове флотације.
-То је веома дуг сyстем, чији је почетак 
ископ руде на “Северном ревиру” која 
се довози до дробилице Фазе 2, а онда 
путем тракастих транспортера одво-
зи до траке С2. Имамо седам тракастих 
транспортера укупне дужине око че-
тири километра. Kарактеристично је 
да на тој транспортној линији постоји 
прекид, односно отворни склад, тако  да 
практично имамо два дела транспортне 
линије. Први чине траке Н1 Ц и Ц1, са 
којих се руда одлаже на отворени склад. 
Руда одатле наставља пут тракама Ф, Г, 

Н2 и Е3. То нам даје мало флексибил-
ности у раду, па и ако се нешто догоди 
на другом делу транспортне линије не 
морамо да прекидамо производњу, већ 
можемо да радимо са првим делом и 
депонујемо руду на отвореном складу и 
касније транспортујемо даље - објашња-
ва Вагнер.
По пројектној документацији планира-
но је да се годишње преради, издроби 
и транспортује 2,75 милиона тона суве, 
односно 2,88 милиона тона влажне руде. 
Предвиђен је двадесетчетворосатни рад, 
четворобригадним системом и часовни 
капацитет 485 тона сирове руде. Режим 
рада је шест сати ефективно у свакој сме-
ни или 18 сати дневно, и тако 330 дана 
годишње, док је 35 дана испланирано за 
генерални ремонт на нивоу рудника. 
-С обзиром на то да је у току пробни рад 
и уходавање опреме, радимо само у јед-
ној смени. Циљ је да достигнемо пројек-
товани капацитет опреме и видимо да 
ли може да се постигне већи часовни 
капацитет од пројектованог, као и да уо-
чимо техничке недостатке на опреми и 
целом систему и покушамо да их откло-
нимо. Отежавајућа околност за Фазу 2 је 
то што је она тек три месеца у пробном 
раду, па је у односу на друга нова по-
стројења њено уходавање почело најкас-
није. Ново дробљење и нова флотација 
стартовали су неколико месеци раније. 
Ипак, мислим да у овом тренутку може 
да се да једна позитивна оцена о доса-
дашњем раду Фазе 2 - оцењује Вагнер.
У том раду постоје два периода према ква-
литету прерађене руде. У првом периоду 
прерађивана је руда са лежишта “Тенка”, 
полиметалични материјал са врло непо-
вољним физичко-механичким каракте-
ристикама, ситнозрна, глиновита, влажна 

Фаза 2 је систем који путем седам тракастих транспортера руду са “Северног ревира” превози око четири километра, од дробилице до траке С2, где се спаја са 
издробљеном рудом са “Јужног ревира” и даље транспортује до бункера нове флотације. - Током пробног рада циљ је да се опрема ухода и достигне пројекто-
вани капацитет, али и да се уоче и отклоне технички недостаци. - Последњих дана учинак по смени четири до пет хиљада тона руде 

Пројектовани капацитет достижанПројектовани капацитет достижан
RBM分公司被坑破碎在试运行中段

达到设计处理量

и лепљива, па је како каже Вагнер, било 
пуно заглава на пресипним местима, на-
рочито на додавачу руде за дробилицу и 
код отвореног склада. У последњих месец 
дана, када је у прераду укључена и руда 
са запада централног рудног тела на “Се-
верном ревиру”, која је далеко повољнијих 
карактеристика (компактна је и круп-
на), постигнут је пун капацитет опреме. 
Достигнут је часовни капацитет 700-900 
тона, што је далеко више од пројектованог. 
То оставља простор за ревизију укупног 
планираног капацитета и организације 
рада и отвара неке нове могућности.
Пробни рад додатно усложњава произ-
водни императиве, који запосленима на-
меће обавезу да истовремено раде више 
послова. 
-Током пробног рада први проблем који 
смо уочили је да су пресипна места, од-
носно сипке биле недовољно ојачане 
облогама на одређеним деловима. Тај 
проблем смо решили постављањем не-
достајућих облога. Такође, веза облога 
за странице сипки била је слаба. Зав-
ртањска веза је добрим делом кориго-
вана, што се и даље чини у ходу. Био је 
проблем са гуменим усмеривачима на 
свим пресипним местима, на свим сип-
кама који су испадали са својих места из-
азивајући честе и непредвиђене застоје у 
раду опреме, транспортних трака. При-
менили смо решење са старог дробљења 
и Фазе 1, и елиминисали проблем. 
Ту је и проблем на пресипном месту са 
траке Н2 на М3, где често долази до загу-
шења сипке. Утврђен је узрок, па ће мо-
рати да се уради реконструкција сипке. 
Доста главобоље задаје кочница на траси 
Ф, која је најдужа у овом систему са више 
од 1.400 метара и која је целим делом са 
великим падом, тако да услед тежине ма-

теријала и деловања хоризонталне компо-
ненте силе трака неконтролисано убрзава, 
што у безбедносном и технолошком смис-
лу представља проблем, јер са ње долази 
велика количина руде на наредну, па је у 
више наврата и долазило до заглаве са 
траке Ф на траку Г. Решен је и проблем са 
кочницом, а био је присутан и на С4 тра-

ци, али остаје да се реши и проблем са ак-
тивирањем сигурносних потезних сајла на 
Ц и Ф тракама и граничним прекидачима, 
као и сирена за упозорење приликом стар-
товања трака. 
-Истовремени рад на уходавању и про-
изводњи није нимало једноставан. Пого-
тово у прилици када нема довољно људи 
за организацију рада у две смене, тако 
да се у првој смени ради на комплетној 
линији, а у другој на „пражњењу купе“, 
са циљем да се минимизира количина 
депонованог материјала на отвореном 
складу – наглашава Дејан Вагнер и додаје 
да се последњих дана дневни учинак уста-
лио на четири до пет хиљада тона руде, 
што говори да би уз четворобригадни рад 
могао да се очекује пројектовани капаци-
тет.

С. Вукашиновић

Фабрике електромашинског одржавања у 
РБМ-у Неђељко Чавић. 

Kроз ово побољшање, а захваљујући 
креативном раду искусних стручњака, 
проблем са недостајућим капацитетом на 
сушењу концентрата је премошћен док не 
стигне нова преса.

Остаје, међутим, прича о инвентивном 
раду у производњи. Старији Мајданпечани 
се још увек сећају пионирских дана рудника 
и радника који су у његове темеље уградили 
део свог знања, рада и истинске преданости 
послу. Игор Балановић, заменик руково-
диоца Радионице за дехидрацију  пронашао 
је у документацији Филтраже занимљив за-
пис у којем је наведено: „Још код пуштања 
у рад, у филтражи у Мајданпеку уочен је 
проблем скидања концентрата са дискова 
филтера. Било је покушаја да се тај проблем 
реши скидачима у виду ножева, али се по-

казало да то решење није поуздано. Радник 
Мартин Хашко имао је другу идеју, па је 
према његовој замисли израђен механизам 
који се показао изузетно поузданим јер се 
филтер-платна више нису оштећивала. Ње-
гова иновација примењује се у Флотацији 
Мајданпек последњих десетак година“. 

А висококвалификовани машинбравар 
Мартин Хашко је од 1961. био у машинском 
одржавању Флотације и у руднику је радио 
четврт века, све до пензионисања. За собом 
је оставио четири заштићена патента, шест 
техничких унапређења, седам рационали-
зација и девет идејних решења за пробле-
ме у производњи, међу којима је и скидач 
концентрата који се у Филтражи Рудника 
бакра Мајданпек и недавно нашао у центру 
пажње и активности. 

С. Вукашиновић

Дејан Вагнер
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Kривељски рудари у првом кварталу бољи од плана за петину

Рудник неметала приводи крају пробну фазу нове линије 

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Да је на површин-
ском копу „Велики Kривељ“ учинак већи 
од  месечног плана постао већ устаље-
ни обичај, уверили смо се 25. априла на 
јутарњем састанку менаџмента. Табеле 
говоре да су ископине већ 400.000 тона у 
плусу, бакра у руди биће и више од пла-
нираних 2.321 тона, а наши саговорници 
Дејан Митић и Chen Yaohuang посебно 
истичу да су трошкови априлске произ-
водње 10 одсто мањи од очекиваних. 

-Априла настављен је тренд по-
већања ископина, задатих 4.500.000 

KРИВЕЉСKИ KАМЕНОЛОМ. – Запос-
лени у „Kривељском каменолому“ могу 
се похвалити да су после дужег периода 
уходавања нове линије за прераду камена 
најближе пројектованом капацитету од 
800 тона на дан. Месецима је сва пажња 
усмерена на нови део погона и током 
пробне фазе преправљан је и дорађиван 
више пута, а резултат је удвостручен број 
тона у току једне смене.  Почетком године 
оформљена је и служба машинског одржа-
вања која је сналажљивошћу и иноватив-

тона премашили  смо за 400.000 тона, 
па смо на добром путу да месец изгу-
рамо са преко пет милиона тона. Kоли-
чине руде неће одступати од плана, али 
ће квалитет бити бољи од очекиваног. 
Садржај бакра у руди пројектован је на 
0.31 одсто, а остварено је 0,34. Заврша-
вамо етажу 50 и прелазимо на етажу 35, 
која је већим делом избушена, минирана 
и припремљена за експлоатацију. Са-
држај бакра је тамо  већи од 0,45 одсто. 
Припремили смо залихе богате руде за 
наредна два месеца. Пет дана пре краја 

ним идејама систем дробљења и ситњења 
камена устројила на путу стабилне и све 
веће производње.

-Нова линија је пуним капацитетом 
прорадила 8. априла, после мукотрпних 
преправки са којима су се изборили рад-
ници машинског одржавања. Најтра-
женији производ у грађевинарству је 
камен гранулације -8 +35 мм, па смо и 
нову линију прилагодили потребама 
тржишта. Њен тренутни капацитет је 
око 300 тона по смени и само нас 25 тона 

Извештај о првом кварталу 2022. године доказ је да на копу сви дају свој максимум. Већ смо 23 одсто изнад планиране производње и не очекујемо велика 
изненађења, јер се послови детаљно планирају, а механизација је нова. Највише се ослањамо на организационе способности  запослених, каже Chen Yaohuang

После дужег уходавања нова линија „Kривељског каменолома“ од 8. априла ради пуним капацитетом, око 300 тона по смени и само 25 тона мање од максимал-
них пројектних захтева. – Недостижни масив на врху копа претворен  у нове етаже

Надомак пет милиона тона ископинаНадомак пет милиона тона ископина

Снажна воља ломи каменСнажна воља ломи камен

VK矿第一季度产量超过全年计划的五分之一

非金属矿山生产线试运行期即将结束

采剥总量将近500万吨

众志成城

месеца већ имамо 2.114 тона бакра у 
руди, па ће априлски учинак сигурно 
бити „тежи“ од планираних 2.321 тона – 
каже управник копа Дејан Митић и додаје 
да су, горње етаже копа - 260 и 275, иако 
сиромашнијег садржаја, незаменљиве за 
идеални композит руде.

У „Великом Kривељу“ воде се старом 
изреком „договор кућу гради“, па успех не 
изостаје. Заменик руководиоца овог руд-
ника Chen Yaohuang осврнуо са на учинак 
у првом кварталу за који је заслужно око 
800 запослених. 

- Извештај о првом кварталу 2022. 
године доказ је да на копу сви дају свој 
максимум. Већ смо 23 одсто изнад пла-
ниране производње и не очекујемо ве-
лика изненађења, јер се послови детаљ-
но планирају, а механизација је нова. 
Највише се ослањамо на организационе 
способности  запослених – каже он.

дели од максималних пројектних захте-
ва.  Ни стара линија није за бацање, а 
после ремонта послужиће као испомоћ 
или резерва својој наследници – прича 
управник каменолома Адам Стојковић. 

Додаје да уситњеног камена има довољно 
и на залихама, па је тренутно обустављен 
рад у трећој смени. 

Све већу прераду камена прате и 
обимни рударски радови који мењају 
пејзаж. Недостижни масив на врху копа 
претворен је у нове етаже. Инжењерка ру-
дарства Градислава Бусић каже да је овај 
подухват због неприступачног терена био 

Са производњом руде бакра упоред-
но теку грађевински и радови на зашти-
ти животне средине. Приводи се крају 
изградња магацина резервних делова код 
одлагача и магацина за потребе транс-

портног система јаловине. Завршена 
је и реконструкција зграде примарног 
дробљења. Око нове радионице тешких 
возила уклоњен је сав отпад заостао по-
сле грађевинских радова и стари делови, 
а очишћене и уређене површине увелико 
се озелењавају.

У тренутку када смо се поздравља-
ли са домаћинима на коп су пристизали 
камиони са деловима за још један багер 
„Kоматсу“ ПЦ 4000, па смо добили позив 
за ново виђење чим буде склопљен у ради-
оници, да забележимо његове прве радне 
сате. 

Д. Лилић Петровић

веома захтеван, а досезање до нових ко-
личина кречњака прави професионални 
изазов.

-Са техничке стране испоштовани су 
сви стандарди и закони рударства, коп 
је проширен у складу са пројектном до-
кументацијом и у року. Није лако са па-
пирологијом, али на терену је још теже, 
права борба обичног човека са стенама. 
На страни запослених у „Kаменолому“ 
је само снажна воља, јер нас нема много 
и располажемо скромнијом механиза-
цијом у односу на друге копове - каже 
она. 

Д. Лилић Петровић

Априла настављен тренд повећања ископина, а дато је и више бакра у руди од плана

Нова линија "Кривељског каменолома"

Адам Стојковић и Градислава Бусић

Пристижу делови за нови багер

Chen Yaohuang
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Након 22 године замењена ужад лифта на сервисном окну „Јаме“

Празник рада повод за јачање еколошког поретка у „Новом Церову“

ЈАМА. – Заменом шест ужета фи 27 лифт 
на сервисном окну рудника „Јама“ по-
стао је безбедније превозно средство. 
Стара ужад одслужила су своје, јер су 
дуге 22 године трпела сав терет подземне 
експлоатације. Замена ужади трајала је 

НОВО ЦЕРОВО. – Тврдњу да производња 
бакра и злата не мора да наруши природ-
не лепоте, Serbia Zijin Copper доказала је 
зеленим рудником „Ново Церово“. Тамо је 
с пролећем све процветало - и природа и 
производња.

На површинском копу премашен је 
план ископина од милион тона, а рудари 

мање од две недеље, мењано је једно по 
једно како би застој у допремању опреме 
био што краћи, а априлски план произ-
водње не би трпео.  

-Свако уже дугачко је 580 мета-
ра, па је овај посао рађен са великом 

се могу похвалити и богатим садржајем 
бакра у руди, али и појачањем камионске 
флоте.

-Ископине су премашиле зацртани 
милион за 16.000 тона, а количина суве 
руде достигла је цифру 290.528 тона. 
Најбогатија руда долази са етаже 450, 
коју смо уз помоћ каскадног одводња-

Монтажа шест нових ужади био је високоризичан задатак који су „Јамци“ извели без иједне грешке. - Лифт се у рудник спусти и до 100 пута на дан, каже 
Едвард Максимовић

На површинском копу „Ново Церово“ премашен априлски  план ископина од милион тона, а рудари се могу похвалити богатим садржајем бакра у руди, али и 
појачањем камионске флоте. - Озелењавањем још 50.000 квадратних метара и овог пролећа негује се имиџ зеленог рудника

Безбеднији транспорт рудара и опреме Безбеднији транспорт рудара и опреме 

Цветају и природа и производња Цветају и природа и производња 

Jama矿副井22以来第一次更换罐笼和钢丝绳

五一期间NC矿组织生态环保运动

保障矿工与设备的安全通行

生产与环保肩并肩

опрезношћу. Морали смо да правимо 
паузе због комплексности посла, али 
и да би производња текла неометано. 
На овом захтевном задатку било је ан-
гажовано 17 бравара и њих седморо из 
екипе задужене за одржавање опреме 
и управљање лифтом. Kолегинице које 
рукују излазном машином померале су 
кош безброј пута током радова и биле 
су одличне асистенткиње. Замењен је 
и спољни прибор на страни коша и на 
страни противтега – каже пословођа 
спољног машинског одржавања Зоран 
Ранковић.

Под надзором службе за безбедност 
на раду без иједног инцидента обављени 
су сви високоризични послови и на виси-
ни и под земљом. 

Kолика је одговорност овим лиф-
том у дубине земље путањом дужом од 
500 метара спуштати рударе и опрему 
причао нам је пословођа сервисирања 
„Јаме“ Едвард Максимовић. -Радни дан 
започињемо прегледом окна и опреме, 
отклања се и најмањи потенцијални 
ризик који би угрозио безбедан пре-
воз рудара и опреме у рудник. То нам је 
императив, да сви безбедно стигну на 

вања проширили, па садржај бакра на 
нижим нивоима износи и до 0,5 одсто. 
Kомпозит који се одавде шаље на даљу 
прераду, добијамо мешањем руде са 
етажа 450, 490 и 500, па садржај бакра у 
њему достиже 0,42 одсто. Kада сумирамо 
све резултате, „Ново Церово“ је у априлу 
произвело 1.206 тона бакра у руди - каже 
технички руководилац рударске произ-
водње Иван Владић. 

Он додаје да је прошлог месеца транс-
портовано 711.752 тоне јаловине у стари 
коп „Церово 1“ и да се одлагање и ноћу 
обавља под најбезбеднијим условима, јер 
су недавно постављени додатни рефлек-
тори. Kамионска флота јача је за четири 
нова „тонли“ камиона“, па је проширење 
копа извесно у скоријој будућности. 

Запослени велики број радних сати 
посвећују унапређењу животне средине 
и очувању имиџа зеленог рудника. Поред 
календара активности у производњи, по-
штује се и онај који намеће природа. Про-
леће је најавило нове послове на озелења-
вању, али и неговању већ формираних 
травњака, паркова и воћњака. 

-Нема већег задовољства него када 
уберете плодове свог рада. Запослени у 
овом руднику сваког месеца постављају 
нове рекорде у производњи руде, али 
нађу времена да мисле и о еколошком 

своје радно место и истим путем назад 
својим породицама. Лифтом се у „Јаму“ 
спуштају машине, камиони, експлозив, 
сви резервни делови, алат и све што је 
потребно да производња не стане. Нај-
мање 50 пута дневно лифт се спусти у 
рудник, а када се извозе јаловина и муљ 
и више од 100 пута. 

Максимовић подсећа да се лифт неће 
кретати брже од прописана четири метра 
у секунди, већ да ће сада бити безбед-
нији. 

Д. Лилић Петровић

поретку. Имамо циљ да се након на-
порног рада освежимо воћем из нашег 
воћњака и пластеника – каже руководи-
лац површинског копа Haotian Nie.

Идеје које би површине још могле да 
се озелене добили су након фотографи-
сања терена из ваздуха, а овог пролећа у 
плану је још 50.000 квадратних метара. Да 
сви „мисле зелено“ потврдили су обеле-
жавањем Празника рада акцијом уређења 
радног простора. Дружење ће остати 
упамћено, а чишћење није дуго трајало јер 
је код њих, у сваком тренутку, све на свом 
месту. 

Д. Лилић Петровић

Лифт на сервисном окну рудника "Јама" комплетно је ремонтован

Едвард Максимовић и Зоран Ранковић

Акција чишћења у "Новом Церову"



КолективПонедељак, 9. мај 2022. Број 2341, страна 12РББ RBB
У току санација косина бране 1 флотацијског јаловишта “Велики Kривељ” 

SZC. – Санација косина бране 1 фло-
тацијског јаловишта “Велики Kривељ” 
почела је крајем прошлог месеца при-

SZC. – Један од већих подухвата у озе-
лењавању девастираних рударских повр-
шина Serbia Zijin Copper почела је овог 
пролећа на бранама флотацијског јало-
вишта „Велики Kривељ“. Према подаци-
ма Сектора заштите животне средине 
укупна површина косина бране 1, бране 2 
и Оштрељске бране је око 50 хектара, па 
ће се послови озелењавања обављати пар-
цијално и у фазама.  Док се на брани 1 уве-

премом терена и обезбеђивањем здраве 
земље са околних позајмишта у влас-
ништву компаније. У овај посао ушло се 
с намером да се спречи подизање песка 
са “круне” бране и разношење материја-
ла ка селу Оштрељ. Стручњаци тврде да 
је довољно да се земља нанесе у слоју од 
бар 15 центиметара и да је најважније 
најпре санирати ћошкове косина, пошто 
се прашина одатле најпре подиже. 

Ових дана радови су конкретизова-
ни, јер је у оквиру прве фазе рекултива-
ције почело насипавање здраве земље. 
Вешти багериста “Jinshana” с лакоћом 
је разносио навезени материјал преко 

лико посипао слој 
здраве земље, на 
брани 2 почели су 
(19. априла) при-
премни радови. 

На овој лока-
цији багер уређује 
косину бране, а 
насипа се и крупан 
материјал како би 
се направио пут 
којим ће се крета-
ти механизација. 

Постављене су и прве прскалице за ста-
билизацију прашине које су у пробном 
раду, а у плану је да буду инсталиране 
дуж целе бране 2. Представници рад-
не групе за опстанак Оштреља били су 
први позвани да виде шта се све и на 
којим локацијама ради, с обзиром на то 
да је ово село директно угрожено праши-
ном са јаловишта.  

Стручњаци тврде да је довољно да се земља нанесе у слоју од бар 15 центиметара и да је најважније најпре санирати ћошкове косина брана, пошто се прашина 
одатле најпре подиже. - План је и да се потом падине брана 1 и 2, као и део суве површине “плаже” јаловишта број 1 засеју травом, па ће површина озелењеног 
простора прелазити 20 хектара  

Укупна површина косина бране 1, 2 и Оштрељске бране износи 50 хектара, озелењавање је у току и изводиће се парцијално и у фазама, а за неколико месеци 
биће у потпуности решен проблем прашине која се диже са кривељског јаловишта. – Санација овог еколошког проблема коштаће више од 200 милиона динара 

Почело навожење здраве земље преко пескаПочело навожење здраве земље преко песка

Без прашине у ОштрељуБез прашине у Оштрељу

对VK尾矿库一号与二号坝进行修破绿化

退沙还绿

Oštrelj村无粉尘污染

песка, у шта смо се уверили 15. априла, 
када смо у друштву руководиоца јало-
вишта “Велики Kривељ” Едварда Ерне-
ка посетили брану 1 која је дугачка 1.300 
метара. 

-Kада се у том делу бране заврши 
навожење земље, на ред долази рекул-
тивација њеног доњег дела, од коте 393 
према старом путу, а потом и дела бра-
не који је надвишаван од 2009. године 
до данас. У каснијој фази, брана ће 
бити рекултивисана од канала за воду 
и пута који се сада ради, до саме “пла-
же”. Земља ће потом бити насипана и 
на Оштрељској брани, по њеном обод-

-Радови на озелењавању почињу 
првом фазом припреме терена, равнају 
се косине брана, затим се посипа слој 
здраве земље, а тек након тога сеје се 
семе траве. Пошто је у питању велика 
површина биће потребно скоро пола 
године да се послови рекултивације де-
вастираног земљишта заврше. Радиће 
се парцијално, део по део, а примењи-
ваће се различите агротехничке мере 

ном бедему, а потом и на брани 2. Биће 
инсталиране и прскалице за обарање 
прашине – каже Ернек.  

План је и да се потом падине брана 
1 и 2, као и део суве површине “плаже” 
јаловишта број 1 засеју травом, па ће по-
вршина озелењеног простора прелазити 
20 хектара.  

Рекултивација деградираних повр-
шина, односно наношење плодног слоја 
земље и озелењавање спољних падина 

јаловишта које је најближе селу Оштрељ 
представља ефикасно решење проблема 
прашине на подручју кривељског јало-
вишта. Тамошња брана површине шест 
хектара је прошле године прекривена 
земљом и засејана травом, а посађено је 
и три хиљаде садница. 

Озелењавање је досад завршено на 
73 хектара и посађено је више од 170 
хиљада садница. 

Г. Тончев Василић

у третирању земљишта. Приоритет су 
бране 1 и 2, као и Оштрељска брана 
јаловишта, јер директно утичу на жи-
воту средину и здравље људи. Дугороч-
нији планови озелењавања обухватају 
и брану 3 – рекао је руководилац Секто-

ра за заштиту животне средине Zhong 
Wenxi и додао да ће трошкови санирања 
овог еколошког проблема износити 
више 200 милиона динара. 

Д. Лилић Петровић

Zhong Wenxi

Постављене су прве прскалице за 
стабилизацију прашине

Брана 1 дугачка је 1.300 метара

Из птичје перспективе

Земља се наноси у слоју не мањем од 15 цм

Оштрељска и брана 1 и 2 простиру се на 50 хектара
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Борска топионица неће радити до септембра

Полиција ухапсила Боранина код кога је пронашла око 94 тоне секундарног бакра

SZC. – Деветнаестог априла у 4.15 за-
устављена је и испражњена флеш-пећ, 
чиме је и званично почео велики ре-
монт металуршких агрегата у борској 
топионици. Serbia Zijin Copper убр-
зано спроводи техничку реконструк-
цију и изградњу нових конвертора, 
анодних пећи и других постројења, па 
ће у наредна четири месеца, пошто је 
планирано да ремонт траје до септем-
бра, стари топионички системи бити 
повезани са новим. Биће замењен и 
електростатички филтер како би се 

SZC. – Припадници Министарства 
унутрашњих послова у Бору ухапсили 
су (6. априла) суграђанина Д. Г. (1967), 
због постојања основа сумње да је из-
вршио кривично дело тешка крађа. 

свеобухватно прикупљале и третирале 
честице прашине из процеса топљења. 
Изградња тог система биће завршена 

Полиција је приликом претреса ње-
говог домаћинства у околини Бора, 
најпре у току преподнева, у дворишту 
пронашла 93 тоне и 480 килограма 
бакарних одливака украдених у прет-
ходном периоду из Serbia Zijin Copper. 
Пронађени предмети, чија вредност се 
процењује на више од 400.000 долара, 
враћени су одмах кинеској компанији. 
Истога дана, али у вечерњим сатима, 
полиција је у комбију којим је управљао 
Д.Г. пронашла још 286 килограма жице 
и делова каблова, као и 55 килограма 
бакарних лимова и катодних листова, 
па је и ту „робу“, вредности око три и 

У наредна четири месеца стари топионички системи биће повезани са новим, јер Serbia Zijin Copper убрзано спроводи техничку реконструкцију и изградњу 
нових конвертора, анодних пећи и других постројења. Биће замењен и електростатички филтер. - Serbia Zijin Copper је досад уложила више од 1,2 милијарде 
долара у модернизацију процеса у некадашњем РТБ-у Бор, а преко 170 милиона долара инвестирано је у заштиту животне средине

Полиција је приликом претреса домаћинства Д.Г. у околини Бора, у дворишту пронашла 93 тоне и 480 килограма бакарних одливака, а истога дана је и у ком-
бију којим је овај Боранин управљао пронашла још 286 килограма жице и делова каблова, као и 55 килограма бакарних лимова и катодних листова. – Украде-
на роба враћена у Serbia Zijin Copper

Почео велики ремонтПочео велики ремонт

Плен вредан преко 400 хиљада долара Плен вредан преко 400 хиљада долара 
враћен компанијивраћен компанији

冶炼厂全线停产至9月份

警察捕捉盗窃94吨锢铍的犯人

公司已启动大检修

找回的资产价值约为40万美元

током ове године, након чега ће ква-
литет ваздуха у Бору бити још бољи. 
Радови треба да буду завршени и све 
спремно за наставак производње до 
30. септембра.
Serbia Zijin Copper је досад уложила 
више од 1,2 милијарде долара у мо-
дернизацију процеса у некадашњем 
РТБ-у Бор, а преко 170 милиона дола-
ра инвестирано је у заштиту животне 
средине. Вишедеценијски проблем 
загађеног ваздуха у Бору је у великој 
мери већ решен, јер се вредности свих 
емисија налазе у дозвољеним граница-

ма, а врло често су и далеко испод тих 
граница. 
По завршетку пројекта техничке ре-
конструкције, изградње и проширења 
очекује се да ће Serbia Zijin Copper до 

2025. достићи годишњи производни 
капацитет 180.000 тона катодног бакра 
и три до пет тона злата годишње. 

Г. Тончев Василић

по хиљаде долара, вратила у огранак 
ТИР.
По налогу Основног јавног тужи-
лаштва у Бору, осумњиченом је од-
ређено задржавање до 48 сати након 
чега је, уз кривичну пријаву, приведен 
тужиоцу.
Serbia Zijin Copper захваљује борској 
полицији за професионалан, ефикасан 
и предан рад, као и за темељну истрагу 
која је претходила хапшењу Боранина 
Д.Г.. 

Г. Тончев Василић

Трагедија

SZC. – Током припремних радова за рушење старе конверторске хале, у борској топионици је 27. априла, 
под још увек неразјашњеним околностима, погинуо радник С. Ј. (48). 
Сходно протоколу, о немилом догађају одмах су обавештени сви државни органи – хитна помоћ, инспек-
ција рада, полиција и тужилаштво. Узрок и околности под којима се ова трагедија догодила расветлиће 
истрага која је у току.
Kомпанија Serbia Zijin Copper изражава најдубље саучешће породици преминулог радника и пружиће јој 
сваку врсту помоћи у овим тешким тренуцима.  

Радови треба да буду завршени до 30. септембра
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У оквиру великог планског ремонта металуршких агрегата: 

ТИР. – Топионица и Фабрика сумпорне 
киселине су априла радиле само 18 дана, 
јер је након тога процес производње пре-
кинут због великог планског ремонта 
металуршких агрегата, односно због при-
премних радова за планирано рушење 
старих делова топионице и наставка из-
градње нових постројења. Електролиза и 
Фабрика племенитих метала наставиле су 
прераду анодног бакра и муља, а због тога 
ради и Енергана која ове погоне снабдева 

топлотном енергијом. Транспорт је, кажу 
надлежни, једини погон који ће радити 
несмањеним темпом и док се у рад не пу-
сте нова постројења, јер ће осим превоза 
угља за “Заграђе” и креча за флотације 

(Велики Kривељ, Церово и Бор) бити ан-
гажован на припреми и отпреми микса 
концентрата за извоз, као и око пребаци-
вања старе шљаке у борску флотацију.     

-За 18 дана прерада концентрата 
бакра у Топионици износила је 18.145 
тона, а преко конвертора је прерађено 
735 тона ретура из Електролизе и 793 
тоне купљеног бакарног скрапа. Про-
изводња анода износила је 4.593 тоне, 
катодног бакра 5.044 тоне, сумпорне ки-
селине 15.728 тона, бакар-сулфата 134 
тоне и племенитих метала, злата и сре-
бра 125, односно 814 килограма - каже 
помоћник руководиоца ТИР-а и први 
човек Центра за праћење и координацију 
производње у ТИР-у Иван Најденов. 

Просечно временско искоришћење у 
Топионици било је 88 одсто због застоја 
који су углавном били проузроковани 
стањем опреме на котлу отпадне топлоте, 
због вентилатора на електростатичком 
филтеру, компресора и других. То је, по 
речима Најденова, утицало да прерада 
концентрата преко флеш- пећи буде 97 
одсто, производња катодног бакра 92 
процента и сумпорне киселине 87 одсто 
плана. Добри резултати и пребачај плана 

На Одељењу конвертора и анодне рафинације главни послови су рушење и избацивање опеке из анодне пећи број 1, конвертора број 4 и конвертора број 3, 
као и чишћење и избацивање свих материјала, лонаца, алата и делова опреме због рушења конверторске хале. - У Фабрици сумпорне киселине почело зава-
ривање дна контактног котла, а из апсорпционог торња извађен је део испуне 

Предстоје нови велики пословиПредстоје нови велики послови
本次检修为冶炼厂技改建设重要组成部分

任重而道远

у априлу остварени су кроз производњу 
анода 102 одсто, злата 100,4%, сребра 
101,72  и бакар-сулфата 111 процената. 

-У старој енергани произведено је 
5.087 кубних метара деминерализова-
не, 22.752 кубна метра декарбонизоване 
воде и 6.073 МW паре. Транспорт је у 
овом периоду у борску флотацију пре-
бацио 57.090 тона старе и нове шљаке.

Остварен је завидан ниво отпре-
ме микса концентрата за извоз, која је у 
априлу износила 15.266 тона, а сумпорне 
киселине 15.265 тона. Имајући у виду не-
достатак складишног простора за вагоне, 
завршен је још један, такозвани крњи ко-
лосек код лагера 10, у дужини 237 метара, 

који ће омогућити додатно складиштење 
још 15 вагона у кругу ТИР-а. 

-Априла су рудари једном обавили 
минирање старе шљаке на простору иза 
Фабрике сумпорне киселине, при чему 
је она отпремљена у борску флотацију 
за производњу концентрата. Такође, 
настављено је прикупљање и претапање 
свих бакроносних сировина на одељењу 
конвертора у Топионици, из свих по-

гона ТИР-а и рударских производних 
делова. У питању су бакарни лимови, 
кабле, електромотори и друго. Главне 
активности на Одељењу „пријем и при-
према сировина“ биле су чишћење свих 
боксева за складиштење концентрата и 
кварца, пражњење бункера за кварц и 
концентрат, као и чишћење материјала 
из хале бединга и са трака које служе за 

транспорт концентрата до сушача - вели 
Иван Најденов.

На Одељењу сушења и топљења ак-
тивности су биле усмерене на чишћење 
и избацивање заосталог концентрата и 
прашине из бункера, чишћење канала за 

бакренац и шљаку (укључујући и њихову 
демонтажу), минирање налепака у ап-
тејку, прелазном делу између флеш-пећи 
и котла отпадне топлоте, рушење ватро-
сталне опеке на своду и њено избаци-
вање из флеш-пећи, скидање изолације 
са котла отпадне топлоте, као и сечење 
панелних цеви и скидање чекића. Такође, 
од Ивана Најденова сазнајемо да су на 
Одељењу конвертора и анодне рафина-
ције главни послови били везани за ру-
шење и избацивање опеке из анодне пећи 
број 1, конвертора број 4 и конвертора 
број 3, као и чишћење и избацивање свих 
материјала, лонаца, алата и делова опреме 
због рушења конверторске хале.

У Фабрици сумпорне киселине поче-
ло је заваривање дна контактног котла, 
а из апсорпционог торња извађен је део 
испуне. 

С.Вукашиновић 

Нови конвертор

За 18 дана произведено 4.593 тоне анодног бакра

Иван Најденов
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Луцидност Градимира СтојановаЛуцидност Градимира Стојанова
KOLEKTIV 报的故事 ：明朗的 Gradimir Stojanov

Прича Колектива

Градимир Стојанов (1923–1998) имао је 
само четири разреда основне завршена у родном 
лужничком селу Стрелац. У Бор га је преселило 
трагање за бољим животом и сигурнијим послом 
до којег се у првој деценији после Другог светског 
рата долазило нетешко, и брзо. Обично су у „Рад–
ној снази“ упућивали данас за сутра заинтере-
соване за посао у Грађевинско. А, ако би се тамо 
обрели изјутра од шест до седам, још истог дана 
су уписивали тај датум у књижици и  кретали са 
послом. 

Почео је у Занатском предузећу Јединство 
које се превасходно бавило столарским посло-
вима. Оштроумног духа  веома брзо са послова 
транспорта и манипулације даскама и готовим 
производима прешао на послове економа и магаци-
онера. У тој средини стекао је знања из области 
грађевинске столарије, намештаја, карактери-
стикама грађе и слично. Правио је разлику која су 
врата „десна“ – она која се отварају десном руком, 
а која „лева“. Такође да се врата увек гурају прили-
ком уласка у просторију док је привлачење према 
себи нескладно са смером кретања персоне и да 
убрзо, да би се врата отворила захтева „повла-
чење“ од једног корака код особе која се упутила у 
просторију. 

Након што се уселио у новосаграђену кућу на 
Четвртом километру, на суседном плацу комшија 
Павле Крстић на подрумској просторији уграђи-
вао је врата. На погрешан начин да их привлачи 
себи приликом отварања. Сматрао је да је као 
човек од струке обавезан да укаже првом суседу на 

боље решење: „Павле, врата се тако постављају 
да се гурају приликом уласка у просторију а не 
привлаче према себи. Изузетак је само шпајз, због 
малог простора унутра и ретке употребе“.

Павле је остао при првобитном науму:
 „Овако ми остаје више места унутра“.
„Онда, Павле, изнеси и кревет напоље па 

ћеш да имаш још више места!“
Са смислом за математику (или рачун 

како се овај предмет тада звао чак и у ђачким 
књижицама) брзо је прешао у рачунање грађе на-
памет, без папира и оловке. 

Отишао је у стовариште „Панкодрво“ на 
Четвртом километру недалеко од куће у којој 
станује. Понео је метар и колица. Са гуменим 
опанцима и беретком на глави, свакако није дело-
вао као персона која се упутила у позориште. 

На стоваришту су били познати по проду-
женом времену за доручак, конзумирао се и алко-
хол јер „нисмо ми шофери аутобуса“ како је говорио 
тамошњи главнокомандујући. Поједини несавесни 
тржишни инспектори такође су овде учестало 
свраћали на доручак. То је све обезбеђивало по-
влашћен третман, али је требало и ове издатке 
покрити.

Градимир је куповао даске „од цола“, дужине 
четири метара што је обрачун кубикаже чинило 
крајње једноставним. Када је укупна ширина ових 
дасака била један метар, пута четири метра ду-
жине и пута 0,025 метара дебљине, практично се 
запремина износила ширину „померену“ за једну 

децималу односно 0,1 метара кубни. Износ десет 
посто од цене кубика.

Продавац са стоваришта повећао је ко-
личину само за пола и саопштио купцу износ за 
плаћање. 

„Нема, бато, толико“ – реаговао је Стоја-
нов. 

Продавац је опет, кобајаги, вршио обрачун и 
показао дигитрон: „Ево, видиш да је толико. Узми 
па сам израчунај.“

Стојанов је повукао руку: „Мен това не 
требе. Тува има нула један од кубик, ја си напамет 
рачунам. Испритискај га и ти да код тебе толко 
буде, да платим па да си идем.“

Продавац је испритискао како требе, 
Стојанов је платио десетину цене од кубика и 
отишао кући.

При наредним куповинама Стојанов је из-
бачен из система заокруживања јер како је један 
од продаваца говорио: „Чудо од чиче, напамет ра-
чуна и кубикажу и износ“.

Да су „гени чудо“ потврдило се касније кад је 
Градимирова унука Гага имала пет година. У кући у 
којој је становао Градимир је имао две собе за под–
станаре и две у помоћној згради. Тако се припома-
гао коригујући малу пензију стечену у занатском 
предузећу Јединство. 

Једном приликом тачно у подне бануо је 
припит Раде Студенац, био је у потрази за новим 
друштвом с којим би конзумирао „ватрену воду“.  
Изишла је Градетова супруга Браниславка са пе-
тогодишњом унуком Гагом. 

Након поздрава обратио се Градетовој су-
прузи Браниславки, показујући на просторије у 
приземљу:

„Је ли ту Божа?“
„Није“ – одговорила је супруга.
„А Миле, је ли он ту?“ – наставио је Раде.
„Није, доле нема никог.“
Придошлица је прешла погледом на помоћну 

зграду:
„А Моша, је ли он ту?“
„Није, и он је на послу.“
„А, овај, како се зове... Мирча, је ли он ту?“
„Није ни он. Сви раде.“
Разигнирани Студенац се, видно разочаран, 

окренуо и отишао. 
Петогодишња Драгана имала је своје запа-

жање: „Бабо, а како му то сви требају одједном?!“
   Стојанов је практиковао да током маја 

месеца обезбеди огрев за наредну зиму. У изобиљ-
ној количини, практично је током наилазеће 
грејне сезоне трошио половину од расположивих 
залиха. Једног маја лежао је на угљу да би у шупи 
попунио запремину до крова, син му је додавао 
кофе са угљем. Наишао је његов комшија, исписник 
и имењак:

„Комши паметно ради, ја нис'м знал па ме 
после по Нову годину куповал дрва“.

„Па јесте“, сложио се Стојанов, „ниси знал 
да ће да падне снег б'ш у јануар.“

Градетова супруга спремала је зимницу у 
котлу када је пришла радознала унука предшко-
ларка Вера:

„Бабо, шта то спремаш?“
„Не знам, видећу шта ће да испадне“:
„Добро,“ наставила је Вера, „али шта би ти 

хтела да испадне?“
Градетов син Јован, отишао је на одслужење 

војног рока у Скопље. Претходно је од старих кврга 

саветован да не преда личну карту јер „може вој-
нику јако корисно послужити“.

Тако је и поступио, јавио се око једанаест 
увече, важно је да „ухвати“ датум. 

Дежурни у касарни Кузман Јосифовски 
Питу био је стари водник Илијевски.

Затражио је од придошлице личну карту. 
Стојанов је пружио само војни позив. 

Илијевски: „Дај личну карту!“
Стојанов: „Немам“.
„Како можеш да немаш личну  карту?“
„Имам него нисам је понео.“
„Како си могао да путујеш без личне карте?“
„Возна карта ми је по свему судећи била до-

вољна,  кондуктер ми личну карту ми нико није ни 
поменуо.“

Стари водник: „Покушаваш да будеш духо-
вит, али ми имамо искуства, такве и брзо и ефи-
касно одучимо од фрајерисања“.

У каснијем служењу војног рока Стојанов је 
давао другару Спаси (Светислав Спасић) своју лич-
ну карту, Спаса је одлазио код дежурног у касарни 
викендом добијао дозволу за излазак до поноћи. А 
после Спасе Стојанов је са другаровом личном кар-
том добијао продужен излазак...

А онда је једне суботе Спаса заборавио да 
понесе личну карту (остала у наткасни) а било 
је на програму гланцање пода... Спаса је са Стоја-
новљевом личном картом добио излазак али му је 
другар остао заробљен.

Вајкали су се пола сата а онда је Стојанов 
одлучио да са својом личном картом оде код де-
журног и пријави посету. Рачунао је да дежурни 
неће бити ревностан у провери. 

Упао је самоуверено ку  просторију дежурног:
–  Друже стари водниче, војник Стоја-

нов, имам посету.
– Одакле и ко ти је дошао?
– Брат из Бора. 
– Је ли рођен брат?
- Јесте. 
Дежурни је узео личну карту. 
– Како се зовеш?
– Јанко Стојанов. 
Дежурни је наредио свом помоћнику: „Нађи 

му књижицу.“
На свакој књижици на корици било је упи-

сано име војника. 
Војник: „Нема твоје књижице“.
За то време Стојанов је ставио нонша-

лантно своју личну карту у џеп. 
Пришао је војнику „да помогне“ и нашао 

своју војну књижицу. Отворио је и пружио старом 
воднику...

Старешина је написао пропусницу до два-
десет четири сата и узео да попуњава податке. 

„Како рече да се зовеш, Јанко?“
„Јован!“
„А, да“ – „исправио“ се стари водник и упи-

сао у своју евиденцију.
Гордост се исплатила, спаваоница се кико-

тала од смеха када је дрски војник објаснио како је 
изишао у град са својом личном картом као дока-
зом за посету.

. 
Јован Г. Стојадиновић
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SZC. –  Serbia Zijin Copper је поводом Првомајских празника обрадовала (29. априла) 15 
радника ваучерима у износу 10.000 динара. Они ће овај износ потрошити у „Текијанка“ 
маркету и празнике са својим породицама прославити у лепшем расположењу. У компа-
нији кажу да су упознати са животним причама запослених, па су и ови поклони намењени 
онима који имају многочлану породицу, боре се са болешћу најмилијих или су слабијег 
материјалног стања. 

Истим поводом и истог дана менаџмент компаније је и медицинским радницима, који о 
здрављу Борана брину у овим тешким временима, у знак захвалности доделио ваучере за 
куповину у „Lilly“ дрогеријама. У име борске Болнице за донацију се захвалила др Татјана 
Жикић.

-Повод за поклоне је празник рада, Први мај. У свечарском духу треба искористити 
прилику, па помоћи, али и одужити се запосленима у здравству за пожртвован рад, 
посебно у доба пандемије – рекао је руководилац Службе за односе са јавношћу Feng Kui.
Serbia Zijin Copper је у циљу унапређења здравствене заштите на подручју Бора донирала 
близу 12 милиона динара. Средства су намењена за куповину санитетског возила и меди-
цинске опреме. 

Д.Л.П.

Kина отвара врата своје свемирске станице за све астронаутеKина отвара врата своје свемирске станице за све астронауте

Прва бушалица у Мајданпеку Прва бушалица у Мајданпеку 

Пекинг је позвао стра-
не астронауте да се 
придруже мисији на 
кинеској свемирској 
станици Тиангонг и 
заједно са њеном по-
садом спроводе истра-
живања

ПЕKИНГ. - Портпа-
рол кинеског мини-
старства спољних 
послова Vang Venbin  
рекао је да је Пекинг спреман да сарађује са свим нацијама.

„Kинеска свемирска станица позива све стране астронауте да спроводе ис-
траживања у свемиру заједно са кинеским колегама“, рекао је Vang.

Тренутно су у току консултације Kине са Уједињеним нацијама о заједничкој све-
мирској мисији. Истраживање свемира треба да буде заједнички пројекат који укљу-
чује читаву међународну заједницу, поручују кинеске власти.

Први модул станице Тиангонг послат је у орбиту прошлог априла, а два нова 
лабораторијска модула биће лансирана до краја године.

Припајање нових модула учиниће свемирску станицу потпуно оперативном..
.

Извор: South China Morning Post

МАЈДАНПЕK. - Рударске машине су се у тешким временима пажљиво чува-
ле и више пута враћале у живот довитљивошћу добрих мајстора. Давне 1975. 
текстом у листу „Kолектив“ одато је признање механичарима, машинцима и 
вариоцима који су бушалици „Дрилмастер“ удахнули нову младост.  Ова „го-
мила гвожђа“ имала је велику сентименталну вредност јер је свој радни век за-
почела 1959. године бушењем првих метара на површинском копу у Мајданпе-
ку, а после овог ремонта почасно је отворила и рудно тело „Северни ревир“.  
Предвиђали су јој дуг радни век, уместо погона на струју тада је уграђен сав-
ремени дизел мотор.  Немамо податке када је завршила каријеру, али се због 
великих заслуга уписала у историју рударства. Замениле су је многе новије 
и снажније генерације, али машина која је својом буком обележила почетак 
бољег живота Мајданпечана није отишла у заборав.

Д.Л.П.

商业科学新闻：中国空间站向世界开放商业科学新闻：中国空间站向世界开放

翻阅旧相册：马奕丹佩克的第一台钻机翻阅旧相册：马奕丹佩克的第一台钻机

Поклон-ваучери за здравствене Поклон-ваучери за здравствене 
раднике и запосленераднике и запослене

向困难员工家庭送上节日祝福和慰问品及慰问金

 Горица Тончев Василић

IZ STAROG ALBUMA

Поводом првомајских празника:

五一劳动节期间公司组织慰问团队前往周边社区开展慰问

Медицинари су добили ваучере за куповину у "Lilly" дрогеријама

Подела ваучера запосленима у Zijinu

у Мајданпеку


