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Потписан уговор о плану Zijina за развој образовања вредан 560.000 долара
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Стипендије за 100 најбољих
средњошколаца Борског округа

塞紫铜签订56 万美元教育发展计划协议

将为波尔地区的100名优秀高中生发放奖学金

Сваке године 100 изузетних ђака из 11 средњих и стручних школа Борског округа имаће подршку Zijina у постизању одличних резултата током школовања. Половина стипендија биће додељена ђацима средњих школа на територији Бора, рекао Zou Gang
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Zijin Mining Grupa на 324. месту Форбсове листе „Топ 2000 јавних компанија на свету“

Скок за 74 места

紫金矿业位居福布斯全球2000强第324位

较去年提升74位
Zijin је на листи угледног пословног магазина „Форбс“ са 398. места у 2021. доспео ове године на 324. позицију. Захваљујући тржишној вредности процењеној на 41,33
милијарде долара, оствареном приходу 37,21 милијарди долара и убраном профиту у износу 3,01 милијарди долара корпорација је забележила скок за 74 места
рирано приказало је резултате током 12
месеци тржишних превирања, рата који је у
току и несагледивог људског губитка. „Упркос свим тим изазовима, највећа светска
јавна предузећа успела су прошле године
да повећају продају и профит. Извештаји о приходима, међутим, маскирају
нову економску реалност која је лишена

„Berkshire Hathaway“ заузео прво место на
листи и то први пут од како је Форбс почео
да објављује листу „Global 2000“. Са трона је
после девет узастопних година на врху листе свргнута Индустријска и комерцијална
банка Kине, која је пала на друго место.
На Форбсовој листи за 2022. годину налазе се компаније из 58 земаља. Сједињене
Америчке Државе су најзаступљеније, јер

владиних подстицаја и карактеришу је
много ниже вредности акција, пошто је
инфлација успорила економски опоравак“, наводи магазин „Форбс“. У осврту на
овогодишњу листу најмоћнијих светских
компанија истакнуто је и да је амерички

боје УСД брани 590 компанија, а следе Kина
(351) и Јапан (196). Србија, на жалост, на
Форбсовој листи „Global 2000“ ни ове године нема представника.
Г. Тончев Василић

За само пет година Zijin је на Форбсовој листи напредовао 623 места
ZIJIN. – Угледни пословни магазин „Форбс“
објавио је 12. маја листу „Топ 2000 јавних
компанија на свету у 2022. години“, на којој
је Zijin Mining Grupa заузела 324. место,
што је за 74 места виша позиција него прошле године.
Протекле године Zijin је показао структурни раст и побољшао оперативне капацитете својих прекоморских пројеката у
рударству, а производни замах био је континуиран. Kомпанија је 2021. године остварила оперативни приход 37,21 милијарди
долара и профит у износу 3,01 милијарде
долара. Укупна имовина Групе је на крају
децембра 2021. вредела 36,82 милијарди долара, а њена тржишна вредност процењена
је на 41,33 милијарди долара.

Магазин „Форбс“ за састављање глобалне листе и категоризацију најмоћнијих
светских компанија користи податке система „FactSet Research“ добијене на основу четири индикатора (продаја, профит,
имовина и тржишна вредност) и рангира
величину компаније. Zijin Mining Grupa по
основу продаје заузима високо 300. место на
Форбсовој листи, по оствареном профиту је
на 389. позицији, по имовини којом располаже је на 953. месту, а по тржишној вредности заузима 409. позицију.
Листа најбољих светских компанија
саставља се од 2003. године и ове је сачињена 20. пут. Прошлогодишње издање
пружило је увид у економске импликације
пандемије COVID-19, а овогодишње ажу-

Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике на састанку са Zijinom

Михајловић: Поштовање свих закона и
стандарда приоритет
副总理兼矿能部长与紫金召开会议

米哈伊洛维奇：依法合规

Заједнички циљ јесте одрживо рударство, а то пре свега значи и поштовање свих критеријума, прописа и закона, најпре у домену заштите животне средине,
изјавила Зорана Михајловић на састанку са представницима Serbia Zijin Copper и Serbia Zijin Mining

БЕОГРАД. – Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић разговарала је (9. маја) са генералним директором Serbia Zijin Mining Лијем
Хепингом и замеником генералног директора Serbia Zijin Copper Џејсоном Џангом
о рударским активностима ових компанија
у Србији, инвестицијама у области заштите

животне средине,
као и о проблемима
локалног становништва због рударских активности,
саопштено је из кабинета министарке.
- Заједнички
циљ јесте одрживо рударство, а то
пре свега значи и
поштовање свих
критеријума, прописа и закона, најпре у
домену заштите животне средине. Направили смо велике искораке у протекле две
године, не мислим само на отварање новог
рудника „Чукару Пеки“, чиме је Србије заузела нову, високу позицију на европској
мапи, већ и када је реч о сарадњи која
постоји са министарством, локалном са-

моуправом и Институтом за рударство и
металургију, а која ће допринети ефикаснијем развоју Бора и рударства у Србији
– рекла је потпредседница Владе.
У саопштењу је наведено и да је Зорана Михајловић током састанка поновила да
Министарство рударства и енергетике подржава захтев за измештање целог насељеног

места Kривељ због рударских активности и
да ниједна одлука неће бити донета без договора са мештанима.
Представници Zijina захвалили су потпредседници Владе за подршку при реализацији пројеката у Србији, рекавши да
би без подршке Министарства рударства
и енергетике резултати које су компаније
оствариле изостали. Хепинг и Џанг су, како
је наведено у саопштењу, на састанку представили планове компанија о даљим улагањима и текућим пројектима.
Састанку у Београду присуствовали су
представници амбасаде НР Kине и директор Института за рударство и металургију
Миле Бугарин.
Припремила: Г. Тончев Василић
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履行社会责任 Друштвена одговорност

Потписан уговор о плану Zijina за развој образовања вредан 560.000 долара

Стипендије за 100 најбољих
средњошколаца Борског округа
塞紫铜签订56 万美元教育发展计划协议

将为波尔地区的100名优秀高中生发放奖学金

Сваке године 100 изузетних ђака из 11 средњих и стручних школа Борског округа имаће подршку Zijina у постизању одличних резултата током школовања.
Половина стипендија биће додељена ђацима средњих школа на територији Бора, рекао Zou Gang

Gan Yonggang, Александар Миликић и Zou Gang
БОР. – Свечаним потписивањем уговора о
плану Zijina за развој образовања под називом
„Будућност“ 26. маја у градској кући у Бору,
компаније Serbia Zijin Copper и Serbia Zijin
Mining још једном су показале друштвену
одговорност, бригу о локалној заједници, као
и несебично пружање помоћи градским властима у унапређењу квалитета живота свих
грађана.
Након потписивања уговора Serbia Zijin
Copper почеће програм стипендирања ученика

11 средњих и стручних школа Борског округа,
а сваке године 100 изузетних ђака добиће стипендију као подстицај за даље образовање и
усавршавање.
Заменик генералног директора Zou Gang
изразио је задовољство што у име компаније
присуствује церемонији потписивања овог
значајног пројекта за развој образовања не
само у Бору, већ у читавом округу и наду да ће
допринос развоју образовања имати утицај на
цело друштво.

-Уложићемо 560.000 америчких долара у
програм стипендирања, а сваке године 100
изузетних ђака из 11 средњих и стручних
школа Борског округа имаће подршку Zijina
у постизању одличних резултата током школовања. Половина стипендија биће додељена
ђацима средњих школа на територији Бора.
Држаћемо се пословног принципа „развој рударства за допринос друштвеној заједници“
и трудићемо се да остваримо већу сарадњу
са државним институцијама и друштвеном
заједницом у свим областима, како би поделили резултате развоја наше компаније са
свим запосленима и грађанима овог краја –
рекао је Gang новинарима.
Serbia Zijin Mining, као једна од потписница уговора, донираће уџбенике за 1.645 ученика основних школа од петог до осмог разреда,
око 3.300 ранаца за све ученике основних школа, а у наредних пет година стипендираће 50
одличних ученика средњих школа са по 700
долара да би, како су изјавили медијима, у значајној мери олакшали финансијски притисак
породицама ученика и ојачали самопоуздање
код одличних ђака. Укупна вредност донације
ове компаније је 30 милиона динара.
Градоначелник Бора Александар Миликић искористио је прилику да још једном подсети на велико пријатељство и подршку обе

кинеске компаније, које су својим пословањем
створиле одличне услове за привредни развој
града и подизање животног стандарда.
-Kомпанија је показала да уме да решава
историјска еколошка питања, а сведоци смо
и да уме врло одговорно и директно да брине
о друштвеној заједници и деци. Подсетићу
вас да је Zijin у претходном периоду имао
разумевања и уложио доста финансијских
средстава у области здравства и социјалне
заштите, па овим пројектом показује још
већу друштвену одговорност и бригу о деци
и омладини. Сигуран сам да ћемо у наредном
периоду поставити стандарде како треба да
се понашају компаније које послују у Србији
– рекао је Миликић.
Директорка О.Ш. „Вук Kараџић“ Ивана
Пајкић захвалила се компанијама Zijin на разумевању и помоћи која ће много значити деци
и родитељима.
-Обе компаније су препознале потребу
да активно учествују у унапређењу образовног система и пруже подршку локалној заједници, у овом случају родитељима и ђацима,
па желим да им се у име свих школа захвалим
за друштвено одговорно пословање и понашање – казала је Пајкићева.
Д. Лилић Петровић

Апсолвентима Техничког факултета у Бору уручени уговори о стручној пракси

За четири године уговоре са Serbia Zijin
Copper потписало више од 100 студената
波尔技术学院毕业生取得专业实习合同

4年内约有100余名学生与塞紫铜签订劳动合同

Уговори су потписани са 18 апсолвената и студената завршне године, важе до њиховог дипломирања и подразумевају осам сати рада у компанији и месечну
новчану накнаду. - Ово је прилика да покажемо и практично све оно што смо досад научили на факултету. Наравно, сви се надамо и да ћемо по истеку уговора
остати у компанији, односно да ћемо засновати радни однос у Serbia Zijin Copper, каже студенткиња Исидора Kолицовић
ТЕХНИЧKИ ФАKУЛТЕТ. – Serbia Zijin Copper
уручила је (30. маја) апсолвентима и студентима завршних година Техничког факултета
у Бору још једном уговоре о стручној пракси
и на тај начин са борском високошколском
установом наставила сарадњу успостављену
2019. године. Први овакви уговори потписани су пре четири године и од тада је више од
100 студената обавило стручну праксу у неком
од компанијских погона. Многи од њих данас
раде у Serbia Zijin Copper и успешни су у свом
послу.

Чао Шу
-Млади су будућност компаније Serbia
Zijin Copper! Они су заправо домаћини овде,
јер ће остати у Бору да раде, а ми ћемо се вратити у Kину. Рударство је тешко и зато мо-

рате да дате све од себе да у тој индустрији
успете. Млади сте и пуни енергије, па је ово
право време за вас да научите да вредно радите и тако се изборите за своју бољу будућност. Најбољи међу вама имаће прилику и
да напредују у послу – поручио је студентима
руководилац ХР сектора Чао Шу.

Уговори су потписани са 18 апсолвената
и студената завршне године, важе до њиховог
дипломирања и подразумевају осам сати рада
у компанији и месечну новчану накнаду. По
истеку трајања уговора, стручна комисија ће
на основу процене залагања на послу током
стручне праксе, потписницима уговора понудити запослење.

-Ово је четврти пут да студенти Техничког факултета у Бору потписују уговоре о
стручном усавршавању у Serbia Zijin Copper,
што је изузетно добра прилика за стицање
знања и вештина, али и за упознавање производног процеса пре дипломирања. Захвална сам компанији и надам се да ће овај
вид сарадње ићи узлазним путем – рекла је
декан Техничког факултета у Бору, проф. др
Нада Штрбац.
Александар Нуцић
Студенткиња рударског инжењерства на
Техничком факултету у Бору Исидора Kоли- захвална. – Ово је прилика да покажемо и
цовић, једна од 18-оро потписника уговора о практично све оно што смо досад научили
на факултету. Наравно, сви се надамо и да
ћемо по истеку уговора остати у компанији,
односно да ћемо засновати радни однос у
Serbia Zijin Copper.
Томе се нада и Александар Нуцић из Неготина који, као и Исидора, завршава студије
на смеру “припрема минералних сировина”.
– Уговор који смо данас потписали биће
свима нама од великог значаја у будућности,
али и осталим студентима који ће уговоре
Исидора Колицовић и Huang Zhaoyu
потписивати после нас. Велико хвала компанији Serbia Zijin Copper што нам је изашла у
стручној пракси, каже да је добила јединстве- сусрет и омогућила нам све ово – истакао је
ну прилику да кроз праксу усаврши теорет- Александар Нуцић.
ска знања стечена на факултету и због тога је
Г. Тончев Василић

Друштвена одговорност 履行社会责任
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Serbia Zijin Copper доприноси бољем медицинском третману локалног становништва

Борској и мајданпечкој здравственој
установи по амбулантно возило на дар
塞紫铜帮助波尔市创建更好医疗环境

分别向波尔与马伊丹佩克市医院捐赠救护车

Serbia Zijin Copper донирала Служби хитне помоћи Дома здравља у Бору савремено амбулантно возило вредно шест и по милиона динара. Kомпанија се обавезала да истоветну донацију у најкраћем року обезбеди и за Дом здравља у Мајданпеку, па је на церемонији примопредаје кључева новог санитетског возила
потписано и писмо о таквим намерама. – Овако опремљено возило досад није виђено у нашој служби и допринеће бржем, бољем и квалитетнијем пружању
услуга свим грађанима, казала је начелница Службе хитне помоћи борског Дома здравља др Весна Бућан Михајловић. - Serbia Zijin Copper је овим гестом још
једном показала да је високоодговорна компанија, која ослушкује потребе локалне средине на чијој територији послује и брине о јавном здрављу свих грађана, а не само њених запослених, истакла др Весна Радосављевић, директорка борске здравствене установе
Serbia Zijin Copper је само за унапређење
здравствене заштите на подручју Бора досад укупно издвојила близу 12 милиона
динара, а најновија донација ће, по речима заменика генералног директора Zou
Gangа, допринети бољем и ефикаснијем
медицинском третману локалног становништва.
-Циљ компаније је „развој рударства
за добробит друштвене заједнице“, па
смо веома посвећени пружању подршке
развоју локалних средина где послује-

Службе хитне помоћи др Весна Бућан
Михајловић показала је новинарима
опрему и уређаје у новом санитетском возилу.
- Радим 33 године у здравству и могу
слободно да кажем да овако опремљено
возило досад није виђено у нашој служби. Оно ће сигурно допринети бржем,
бољем и квалитетнијем пружању услуга
свим грађанима, јер су од медицинских
уређаја ту: дефибрилатор са мониторин-

Zou Gang

Весна Бућан Михајловић

мо, али и промовисању запошљавања. У
компанији је крајем априла било запослено више од шест хиљада људи. Од тог
броја, близу 5.900 радника су држављани
Србије, односно локално становништво.
Њихова просечна месечна нето зарада је
већа од 105 хиљада динара. Kомпанији

гом, ЕKГ апарат за праћење виталних
функција пацијената и правовремено
реаговање код наглог срчаног застоја,
апарат за кисеоничну терапију, оксиметар, аспиратор, имобилизациони сет
и остало. Посебно ме радује и то што
је санитет опремљен „прслуком“ за са-

Санитет је опремљен и "прслуком" за саобраћајни и индустријски трауматизам
SZC. – У настојању да подршком јавном
здрављу допринесе бољем и ефикаснијем
медицинском третману локалног становништва, Serbia Zijin Copper донирала
је (19. маја) Служби хитне помоћи Дома
здравља у Бору савремено амбулантно
возило вредно шест и по милиона динара.
Kомпанија се притом обавезала да истоветну донацију у најкраћем року обезбеди
и за Дом здравља у Мајданпеку, па је на
церемонији примопредаје кључева новог

и веома потребно амбулантно возило.
Поносна сам и срећна због тога, па желим
да кажем велико хвала компанији Serbia
Zijin Copper, која је изашла у сусрет нашим потребама и издвојила немала средства за куповину оваквог једног возила.
За територију коју покрива и која је под
надлежношћу Дома здравља у Бору готово је сувишно рећи од каквог је оно
значаја, у смислу да се у правом тренутку дође на лице места, до сваког нашег

Да следећа донација буде апарат за магнетну резонанцу

Помоћ у свим областима које су нужне за Мајданпек

Градоначелник Бора рекао је да најновија донација показује како Serbia Zijin Copper, поред тога што добро
послује и исплаћује добре плате, уме и зна да буде друштвено одговорна, јер брине и о јавном здрављу. –
На правом смо путу да Бор постане много лепше место за живот, јер економски растемо, екологија је на бољем нивоу него раније, а ту су и оваква добра дела наших кинеских пријатеља.
Настављамо да радимо даље и да се боримо, а представнике Serbia Zijin Copper ћу овако јавно
да замолим да следећа донација за Дом здравља у Бору буде магнет (апарат за магнетну резонанцу, прим.аут.). Град је обезбедио најсавременији скенер, ултразвучни апарат, лапароскопски стуб и много инструмената, а са магнетом би дијагностика у борским здравственим
установама била потпуна – казао је Александар Миликић.

Председник општине Мајданпек Драган Поповић истакао је да Serbia Zijin Copper пружа помоћ не само
здравству, већ улаже у спорт, образовање и остале области које су нужне за функционисање једног града. – Здравственој установи у Мајданпеку обезбедили смо четири санитетска возила и нову
лаборторију, као и апарате за физикалну терапију. У здравство улажемо много, јер само ако
имамо здраве становнике можемо да планирамо будућност – казао је Поповић.

грађанина коме здравствено стање захтева услугу хитне медицинске помоћи.
Serbia Zijin Copper је овим гестом још
једном показала да је високоодговорна
компанија, која ослушкује потребе локалне средине на
чијој територији
послује и брине
о јавном здрављу
свих грађана, а не
само њених запослених. Ово није
њихова прва донација у области
здравства, а надам
се да неће бити ни
последња – казала
је директорка борског Дома здравља,
др Весна Радосављевић.
У
оквиру
друштвено одгоПримопредаја кључева
ворног пословања

санитетског возила, уприличеној на платоу испред борске здравствене установе,
потписано и писмо о таквим намерама.
- Ово је важан дан за борски Дом
здравља, јер добијамо на поклон вредно

услуге пружа и више од хиљаду домаћих
добављача и извођача радова, па је број
директно и индиректно отворених радних места око 8.000 – казао је Zou Gang.
Свечаности
у борском Дому
здравља
присуствовали су челни
људи Бора - Александар
Миликић и Мајданпека
- Драган Поповић, као директор
мајданпечке
здравствене установе „Др Верољуб
Цакић“
Драган
Фудуловић, који
је са руководиоцем мајданпечког
огранка Serbia Zijin
Copper Браниславом Томићем потписао писмо о намерама да се истоветна донација обезбеди и за
Дом здравља у Мајданпеку.
Пре симболичне примопредаје кључева борском Дому здравља, начелница

обраћајни и индустријски трауматизам
- рекла је Бућан Михајловић.
Директорки борског Дома здравља
кључеве новог амбулантног возила уручио

је заменик генералног директора Serbia
Zijin Copper Џејсон Џанг, а сви гости су
након тога, у друштву домаћина, разгледали Службу хитне помоћи.
Горица Тончев Василић
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Захвалница министру унутрашњих послова за одличну сарадњу компаније са ПУ Бор

Вулин: Имовина Zijina биће заштићена, а
пословање у Србији безбедно
公司向内政部长送上感谢信

武林：紫金的资产及在塞经营将得到安全保障
Заменик генералног директора Serbia Zijin Copper Jason Zhang уручио министру унутрашњих послова захвалницу за изузетну сарадњу компаније са Полицијском управом Бор и Управом криминалистичке полиције. – Захваливши се за признање, Александар Вулин је рекао да је поносан на борску полицију која је
у претходном периоду пронашла и компанији вратила сировине украдене из њиховог круга вредне око 72,2 милиона динара. - Захвалницу посвећујем мојим
полицајцима који су даноноћно радили да би расветлили имовинска кривична дела, изјавио Вулин
на
пословање важна за Србију.
компанија. Ову - Свака кинеска
захвалницу по- инвестиција је
свећујем мојим значајна за нашу
п о л и ц а ј ц и м а земљу, у којој
који су даноноћ- су кинеске комно радили да би паније и више
расветлили имо- него
добродовинска кривична шле. Иницијатидела, а захвалан ва „Појас и пут“
сам Zijinu што посебно је важна
цени и поштује
Србији, а бројна
рад српске поликинеска улагања
ције и препознаје
резултат су чењену ефикасност
пријаи професионали- личног
зам. Баш као што тељства двеју зештитимо безбед- маља, али и двојице председника – Си
ност грађана, са Ђипинга и Александра Вучића. Због
истом посвеће- тога хоћу још једном да поручим да
Џејсон Џанг и Александар Вулин
ношћу и пожрт- ће имовина Zijina и осталих кинеских
БОР. – Заменик генералног директора
вовањем штити- компанија бити заштићена, а њихово
Serbia Zijin Copper Jason Zhang уручио мо и имовину компанија које послују пословање у Србији безбедно – порује (12. маја) министру унутрашњих по- у Србији – казао је министар Вулин.
чио је Александар Вулин.
слова Александру Вулину захвалниМинистар унутрашњих послова
Он је додао и да је иницијатива
цу за изузетну сарадњу компаније са „Појас и пут“ председника Народне је у Полицијској управи Бор одржао
Полицијском управом Бор и Управом Републике Kине Си Ђипинга веома и радни састанак са руководиоцима
криминалистичке полиције.
-Kомпанији је од почетка године
враћено преко 100 тона хладног материјала и друге робе која је предмет
свакодневних крађа. Полиција се свакодневно одазива на позиве службеника компанија које нам пружају услуге физичко-техничког обезбеђења
и несебично им помаже у спречавању
отуђења имовине. Органи реда одлично обављају свој посао и веома
смо задовољни досадашњом организацијом рада Полицијске управе у
Бору – казао је Jason Zhang.
Александар Вулин рекао је да је
поносан на борску полицију која је у
претходном периоду пронашла и компанији вратила сировине украдене
из њиховог круга вредне око 72,2 милиона динара. - Министарство неће
Полицијска управа Бор
дозволити да крађе имовине утичу

Детаљ са састанка
те управе и разговарао са њима о мерама унапређења безбедности грађана овог округа. Начелник Полицијске
управе Бор Бранислав Стојадиновић
реферисао је том приликом министру
резултате које је полиција остварила
у претходном периоду и предочио му
будуће планове и активности у циљу
постизања још веће заштите и безбедности грађана Бора.

Александар Вулин разговарао је
током ове посете Бору и са градоначелником овог града Александром
Миликићем, а положио је и цвеће на
спомен-обележје погинулим полицијским службеницима из Бора.

Техничка опрема за Независни синдикат борске полиције

Донација вредна 400 хиљада динара
塞紫铜向警察局独立工会捐赠技术设备

捐赠额高达40万第纳尔

БОР. – Serbia Zijin Copper поклонила
је (25. маја) Независном синдикату полиције у Бору техничке уређаје у вредности 400 хиљада динара. Донирана
опрема ће, како је истакао председник
ове синдикалне групе у Полицијској
управи Бор Мишо Аврамовић, допринети унапређењу услова рада свих за-

послених и није намењена само чланству.
-Независни синдикат настоји да
чланству, али и осталим запосленима обезбеди што боље услове за рад,
а Serbia Zijin Copper је изашла у сусрет нашој молби и помогла нам да
најпре уредимо радни простор. Од
компаније смо на поклон добили

клима уређај, мултифункционалне
копир апарате и штампаче, компјутер, лаптоп и дигитални фотоапарат,
па желим да јој се у име синдикалне
организације захвалим за агилност у
реализацији ове донације – казао је
Аврамовић.
Г. Тончев Василић

Г. Тончев Василић
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Kорона јењава, али није нестала

У Руднику бакра Мајданпек реализована вежба за случај изливања реке Пек

新冠疫情整体形势有所好转但仍存在风险

MS矿完成 Pek 河溢流演习

持续抗疫

快速反应极为重要

Опрезно и даље

Правовремена реакција најважнија

Од 17. маја у компанији нема ни заражених, ни радника у изолацији. - У „доба короне“, У вежби за случај изливања Пека, на деоници кроз површински коп, запослени показали
које је у Србији почело марта 2020. и још увек траје, вирусом је било инфицирано укупно висок ниво обучености и спремности да одмах реагују
1.722 радника Serbia Zijin Copper, док је у карантину било око 2.400 запослених. - Највећи
журни у патроли уочили да расте водостај
„пик“ корона је у компанији достигла у периоду новембар-децембар 2020. године, када
са горњег тока, на деоници реке која се осје због инфекције око 400 радника дневно одсуствовало с посла

SZC. – Прошле су пуне две године откако се свет нашао у глобалној здравственој
кризи, током које је више од пет милиона људи преминуло од вируса корона.
Инфекција је, упркос релативно високој
стопи вакцинације у неким државама, до
пред крај прошле године обарала рекорде
у већем делу Европе, али је 2022. коначно
почела да јењава. Статистика о броју заражених, хоспитализованих и преминулих
више није драматична, иако показује да је
вирус у Србији и даље присутан. У Бору је
30. маја, према подацима Завода за јавно
здравље „Тимок“ у Зајечару, регистровано
осам случаја инфекције короном.

У компанији на
исти дан није било
ни заражених, а ни
радника у изолацији, а таква ситуација траје од 17.
маја. Због тога су,
по речима надлежних у Сектору безбедности и здравља
на раду, COVID
мере усклађене са
најновијим
препорукама Министарства здравља
Републике Србије,
које подразумевају
седам дана изолације у случају инфекције,
након чега за повратак на посао није потребан негативан ПЦР или антигенски
тест.
У „доба короне“, које је у Србији почело марта 2020. и још увек траје, вирусом
је било инфицирано укупно 1.722 радника Serbia Zijin Copper, док је у карантину
било око 2.400 запослених. Највећи „пик“
корона је у компанији достигла у периоду
новембар-децембар 2022. године, када је
због инфекције око 400 радника дневно одсуствовало с посла.

Вежба у случају изливања реке Пек

РБМ. – Вежба за случај изливања реке Пек,
која је на површинском копу Рудника бакра Мајданпек реализована у циљу јачања
безбедности и заштите животне средине,
показала је завидан ниво обучености и
спремности запослених да се ангажују у
спречавању поплава и принудних катастрофа. Била је то прилика и да се провери
спровођење мера заштите од поплава, али
и рад свих структура за контролу и спречавање поплава.
Сценарио вежбе предвидео је да би у
Г. Тончев Василић стварној ситуацији изливања реке Пек де-

лања на бензинску пумпу, и констатовали
да ће вода прелити метално корито и почети да плави коп. Дежурни на копу би о
томе обавестио руководиоца копа, а он дао
знак за узбуну и покренуо план одбране.
- Показало се да су сви радници обучени, опремљени и упознати са могућим
опасностима, те да могу сами брзо да
реагују и спрече „удесни догађај“ већих
размера. Запослени су током ове вежбе
били упознати са планом обавештавања
и упутствима за поступање у случају изливања реке Пек. Одбрана подразумева
брзу интервенцију на самој устави коју
треба затворити и активирање система за
препумпавање, којим се вишак воде преноси у корито неколико стотина метара
даље, испод бензинске пумпе. Следи подизање земљаног насипа, односно бедема
од џакова пуњених песком. За реаговање
у оваквим приликама на располагању је
комплетна механизација на површинском копу и из других погона, као и лопате, крампови, пумпе и друго - објаснио је
заменик руководиоца Службе безбедности
на раду у РБМ-у Игор Младеновић.
С.В.

Претучен радник Борске флотације

Ухваћени батинаши-лопови
波尔选厂员工遭到殴打

施暴者已被绳之以法

После обрачуна са радником Борске флотације, који је претучен јер лоповима није хтео да покаже где је сакрио претходно “типован” плен, нападачи су се
поново вратили на лице места у намери да наставе са крађом, а безобзирност и бахатост коштала их је привођења. – Радника Борске флотације напале су две
особе и нанеле му повреде у пределу главе, због чега је збринут на Одељењу тријаже борске Болнице

Милутин Марковић награђен за храброст
SZC. – У покушају да заштити имовину
Serbia Zijin Copper и спречи крађу отпадног
бакра, 20. маја у раним јутарњим сатима
брутално је претучен радник Борске флотације Милутин Марковић (55). У погону
дробљења ове фабрике, где се одваја хладан
материјал, напале су га две особе и нанеле
му повреде у пределу лица, због чега је Марковић збринут на Одељењу тријаже борске

Болнице. Радник се осећа добро, али је задржан због детаљног испитивања, с обзиром
на то да су га нападачи више пута песницама ударили у главу.
Батинаши-лопови су ефикасном акцијом борске полиције ухваћени само сат
времена након напада, и то на “месту злочина”. После обрачуна са Марковићем, који
је претучен јер није хтео да им покаже где је
сакрио претходно “типован” плен, они су се
поново вратили у Борску флотацију у намери да наставе са крађом, па их је безобзирност и бахатост коштала привођења.

По подацима Сектора за безбедност и
здравље на раду, прошле недеље регистровано је 375 особа које су у 58 наврата покушале да украду око 800 килограма разног
бакарног материјала. – Kарактеристично је
то да се у последње време напади на имовину компаније дешавају током дана и да
у таквим „акцијама“ учествује све већи
"Место злочина"
број малолетника и жена – каже руководилац овог сектора Саша Перишић.
Последњи случај премлаћивања дого- није задужене за чување имовине и људи у
дио се 14. марта код кривељске флотације, Serbia Zijin Copper. Полиција у Бору је и овај
када је нападнут службеник ФТО компа- догађај расветлила експресно брзо.
Serbia Zijin Copper најоштрије осуђује
Награда за храброст и лојалност
било какав вид насиља, похваљује Милутина Марковића за ревносност приликом очуХрабри сменски надзорник дробљења је своју приврженост послу показао много пута, а цео свој радни
век провео је у Борској флотацији. Знање, искуство и 43 и по године стажа (са бенефицијама) нису му
вања имовинске безбедности компаније,
дозволили да остане равнодушан на покушај лопова да отуђе компанијску имовину, па га је то коштало
али и позива све релевантне државне инбатина. Због ревности и лојалности компанија је Милутина Марковића наградила са 20 хиљада динара.
ституције да сузбију злочин и крађе, а пра-Сви запослени могу да науче од Милутина Марковића о вредностима као што су лојалнвосудне органе да убрзају преглед, вођење и
ност, предаост радним обавезама и заштита имовине компаније, али апелујемо да брину и
о сопственој безбедности такође. Само уједињени против криминалаца можемо одбранити
процесуирање оваквих случајева и строго
правду и заштитити копанијску имовину – поручио је менаџмент Serbia Zijin Copper у јавној похвали
казне виновнике.
упућеној сменском надзорнику дробљења у Борској флотацији.
Г. Тончев Василић

Колектив
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У заштиту животне средине инвестирано 161 милион долара, највећи еколошки подухват тек следи

„Високи планири“ и језеро „Робуле“ ускоро зелени
已在环保方面投入1.61亿美元且仍将继续

即将对Visoki planiri和Robule尾矿库进行绿化

Kоповско одлагалиште „Високи планири“, које доминира у Бору, као и језеро „Робуле“ ускоро ће бити озелењени! Овај посао није био саставни део Уговора о
стратешком партнерству Zijina са Владом Србије, пошто је реч о парцелама које су историјско наслеђе некадашњег РТБ-а Бор, али је Serbia Zijin Copper недавно
потписала тројни уговор са борским Институтом за рударство и металургију и градом у намери да се он што пре заврши. У циљу заштите животне средине и
здравља грађана Бора и околине, пошто под утицајем ветра са „Високих планира“ долази до поновне емисије и детектовања повећаних концентрација тешких метала у ваздуху, Serbia Zijin Copper ће, након што на целој површини распланира здрави слој земље, формирати травни покривач и на тај начин знатно
смањити емисију прашине

Озелењавањем "Високоих планира" мења се панорама града
SZC. – Од доласка Zijina у Србију, укупне инвестиције у Бор и Мајданпек четвороструко су
премашиле цену по којој је кинеска компанија
докапитализовала рударско-металуршки комбинат и реализовала стратешко партнерство
са Србијом. У техничку обнову и проширење
четири рудника и топионице у Бору, као и у
бројне пројекте безбедности и заштите животне средине, Serbia Zijin Copper је за три и
по године уложила милијарду и 320 милиона
америчких долара, односно 60 милиона долара
више од онога што је била у обавези да учини
до краја 2024. године. Уговором о стратешком
партнерству Zijin се, подсетимо, децембра
2018. обавезао да у наредних шест година у
побољшање производње, повећање ефикасности, отварање нових рудника, али и знатно повећање продуктивности инвестира милијарду
и 260 милиона америчких долара.
Идући путем зеленог и одрживог развоја,
и то подруку са екологијом, Serbia Zijin Copper
је у само у заштиту животне средине до априла ове године уложила 161 милион долара, а до
краја 2022. инвестираће још 50 милиона долара. У рад су пуштени системи: за прикупљање
и одсумпоравање димних гасова из топионице
(август 2021), за пречишћавање киселих от-

„Робуле“, потпуно пречисти и језеро исуши,
компанија ће површину затрпати раскривком
са оближњег одлагалишта, а затим озеленети.
Са истим мотивом Serbia Zijin Copper је
са Институтом за рударство и металургију у
Бору потписала споразум и о озелењавању
„Високих планира“. Борска научно-истраживачка институција, која је носилац права над
овом непрегледном парцелом у власништву
државе Србије, дала је сагласност компанији
да и тамо реализује озелењавање и на тај начин спречи ресуспензију, односно поновно
подизање честица прашине. У циљу заштите
животне средине и здравља грађана Бора и
околине, пошто под утицајем ветра са „Високих планира“ долази до поновне емисије и детектовања повећаних концентрација тешких
метала у ваздуху, Serbia Zijin Copper ће, након
што на целој површини распланира здрави
слој земље, формирати травнати покривач
и на тај начин знатно смањити емисију прашине.

падних вода из рудника “Јама” и “Ново Церово” (октобар 2021), за пречишћавање отпадних вода из мајданпечког “Северног ревира”
(новембар 2021), као и за пречишћавање отпадних вода из језера “Робуле” (октобар 2021).
Опрема за мониторинг квалитета воде у Борској и реци Пек монтирана је децембра прошле године и систем је пуштен у пробни рад.
До априла ове године пречишћено је 110.000
Заштита водотокова
кубика отпадних вода, а озелењено је 727.000
Serbia Zijin Copper решава и наслеђене
квадратних метара деградиране површине и
проблеме у области заштите водотокова, па
посађено 170.000 садница.
имплементира нове технологије и издваја веОзелењавањем против прашине лика средства за набавку, уградњу и функциоМеђутим, то није све јер највећи еколош- нисање система који би то омогућили.
Kада је реч само о Руднику бакра
ки подухват тек следи. Kоповско одлагалиште
„Високи планири“, које доминира градом, као Мајданпек, израда техничког рударског
и језеро „Робуле“ ускоро ће бити озелењени! пројекта и уградња постројења за пречишћаОвај посао није био саставни део Уговора о вање вода са копова „Северни“ и „Јужни рестратешком партнерству Zijina са Владом Ср- вир“, стални мониторинг квалитета површинбије, пошто је реч о парцелама које су исто- ских вода, односно мрежни систем за праћење
ријско наслеђе некадашњег РТБ-а Бор, али је воде у реци Пек, изградња перионице за тешка
Serbia Zijin Copper недавно потписала тројни возила са затвореним системом и уградња
уговор са борским Институтом за рударство сепаратора за зауљену воду само су неки од
и металургију и градом у намери да се он што пројеката реализованих са тим циљем. Успопре заврши. Након што се отпадна вода, као стављена је и редовна пракса чишћења старих
вишедеценијски проблем акумулације у језеру и новоизграђених сабирника и таложника,

изграђене су перионице на излазним капијама
рудника, уведен систем рециркулације у погону „Филтража“, све са циљем да се затвореним
кружењем воде онемогући њено истицање у
водотокове, а поред тога и редовно чисти корито реке Мали Пек и то не само у зони рудника.
Пречишћавање рудничких вода са копова засновано је на затвореном систему, без
икаквог испуштања штетних материја, што
омогућава да се претходно неутралисана вода
са „Северног ревира“ препумпава у базен за
технолошку воду и дистрибуира погону флотације, а вода са „Јужног ревира“ препумпава
до базена за техничку воду у флотацији.
Увођење онлајн система за праћење квалитета воде реке Пек је конкретан допринос
спровођењу основних опредељења Zijin Групе
у области заштите животне средине и омогућава континуирано праћење садржаја цинка, бакра, арсена, мангана, али и података о
пХ вредности воде реке Пек низводно од зоне
рудника. Сада је садржај чврстих честица и
јона метала у води реке Пек знатно мањи него
пре три године, а квалитет воде значајно је побољшан.
Потпуно посвећена опредељењу за заштиту животне средине, компанија Serbia Zijin
Copper покушава да све водотокове заштити
од утицаја рударских активности, па се изградњом мреже таложника и водосабирника
смањује и могућност да атмосферске воде из
зоне рудника понесу и друге садржаје.
Подсетимо и да је Serbia Zijin Copper
учинила све да у прописаном року испоштује
све захтеве и препоруке надлежних инспекцијских органа, али и ставове струке, са циљем
да се спречи понављање нежељених појава
и негативног утицаја на квалитет животне
средине.
Г. Тончев Василић

Serbia Zijin Copper упумпава свежу воду у Борско језеро

Језеро „расте“ до три центиметра на дан
塞紫铜向波尔湖送入清水

水位以每日3厘米的速度增涨
Дневно се у просеку упумпа 17,5 хиљада кубика сирове воде са злотских изворишта. - Допуњавање акумулације одраз добре воље менаџмента и леп гест
према локалној заједници због предстојеће летње туристичке сезоне, каже Никола Дамњановић и додаје да индустријска постројења већ месец дана бележе
мању потрошњу воде него иначе, јер металургија због великог ремонта стоји

Борско језеро у пуном сјају дочекује лето
SZC. – Serbia Zijin Copper већ три недеље упумпава свежу воду са злотских изворишта у Борско језеро и на тај начин допуњава акумулацију која је „ожеднела“ због лоше хидролошке
године. Овај посао почео је 6. маја, када је ниво
језера био три и по метра испод тачке прелива, а од тада се дневно у просеку упумпа 17,5
хиљада кубика воде, па језеро за дан „порасте“
и до три центиметра.

-Водоснабдевање компаније није било угрожено ни пре почетка упумпавања сирове
нехлорисане воде у Борско језеро, па је важно истаћи да је допуњавање акумулације одраз добре воље менаџмента и леп гест према
локалној заједници због предстојеће летње
туристичке сезоне – каже руководилац Радне
јединице „Водовод“ погона „Енергана“ Никола Дамњановић. Он додаје да је Serbia Zijin
Copper са јавно комуналним предузећем „Водовод“ склопила уговор о допуни акумулације,
али да уговором није прецизирана количина,
већ само цена воде по кубику. – Ако се зна да
нам за производњу треба око 10 хиљада кубика воде дневно, а у језеро упумпавамо у
просеку 17,5 хиљада кубика на дан, јасно је
да је за компанију ово трошак. Ипак, има се
на уму чињеница да је Борско језеро омиље-

но излетиште не само Борана, већ и људи из
свих крајева Србије, па су јавни интерес и
домаћинско опхођење према ресурсима изнад профита – истиче Дамњановић.
Kада је вода на коти прелива, Борско језеро заузима површину 79 хектара, а запремина акумулације је 10,55 милиона кубика. Kажу да у
време максималног водостаја у њега стаје и до
12 милиона кубних метара воде, па на неким
местима може да буде дубоко и до 52 метра. Ниво воде је сада нешто испод три метра од
Дневно се у језеро упумпа 17.500 кубика свеже воде
тачке прелива, па језеро може да „прими“
још око два милиона кубика воде. Али, нема
потребе пунити га толико, јер се онда губи стројења већ месец дана бележе мању потро„плажна“ површина која је суграђанима та- шњу воде него иначе, јер металургија због векође важна – напомиње Дамњановић.
ликог ремонта стоји
Руководилац Радне јединице „Водовод“ при
Енергани подвлачи и то да индустријска поГ. Тончев Василић

Запошљавање 招贤纳财
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Serbia Zijin Copper под слоганом „Будућност си ти!“ на Сајму запошљавања у Бору

Посао за 200 до 300 нових радника
塞紫铜在波尔召开招聘会：“未来属于你！”

开放200-300个招聘岗位
Запошљавање иде у корак са развојем компаније и њеним производним плановима, који у наредном периоду налажу ангажовање 200 до 300 нових радника.
У потрази смо за инжењерима аутоматизације, електротехнике, машинства и металургије, али су нам потребни и кандидати електро струке са ИВ степеном и
искуством, возачи тешких камиона, машинбравари, заваривачи, машински техничари итд. Углавном, све пријаве су добродошле и биће размотрене, истиче
Мирјана Попадић
радника. У потрази смо за инжењерима
аутоматизације, електротехнике, машинства и металургије, али су нам потребни
и кандидати електро струке са ИВ степеном и искуством, возачи тешких камиона,
машинбравари, заваривачи, машински
техничари итд. Углавном, све пријаве су
добродошле и биће размотрене – рекла
је руководилац Сектора људских ресурса
Мирјана Попадић.
Serbia Zijin Copper има одличну сарадњу са борским средњим школама и Техничким факултетом, подржава школовање
младих талентованих људи, пре свега техничких струка, од којих неки у компанији
обављају и стручну праксу. Многа знања и
таленти младих могу да буду примењени у
компанији, па је циљ да им се да шанса и да
образовани и стручни људи остану у СрГужва на штанду Serbia Zijin Copper
бији и ту граде своју будућност.
-Сви кандидати који поднесу пријаву
SZC. – Serbia Zijin Copper и ове године на- није и жеља да се у сарадњи са запосленима
ставља добру праксу да кроз запошљавање, изграде ефикасан, успешан и безбедан Бор
обуку и подршку образовању одржава дуго- и Мајданпек на пиједестал стављају чорочне и узајамно корисне односе са локал- века, јер су и за производњу, која је основ
ним заједницама где послује. Став компа- приче и пословања, најважнији запослени,
њихово искуство и стручност. Због тога је
под слоганом „Будућност си ти!“ Serbia Zijin
Copper и овога пута учествовала на Сајму
запошљавања, који је борска филијала Националне службе запошљавања организоМирјана Попадић
вала (12. маја) у горњој галерији спортског
центра „Бобана Момчиловић Величковић“.
- Запошљавање иде у корак са раз- за посао могу да очекују транспарентан
војем компаније и њеним производним и фер процес селекције, а потом и посао
плановима, који у наредном периоду у динамичном радном окружењу, конкуналажу ангажовање 200 до 300 нових рентну зараду, могућност даљег напредо-

вања и остварења бонуса, организован
превоз до радног места и остало. Циљ
компаније је „развој рударства за добробит друштвене заједнице“, па се у складу
с тим надамо да ћемо развојем рударства
моћи да створимо веће могућности за
запошљавање како би што више људи
остварило своје снове – истакла је Попадићева.
На овогодишњем Сајму запошљавања
учествовало је 25 послодаваца, углавном из
Бора, који су понудили преко 450 слободних радних места. Највећа гужва је, очекивано, била на штандовима кинеских компанија Serbia Zijin Copper и Serbia Zijin Mining,
али и њихових подизвођачких фирми.
У Serbia Zijin Copper је за три и по године посао добило више од 2.100 нових,
углавном младих радника, па је старосна
структура запослених са 45 и по снижена
на 39 и по година. У компанији данас ради
преко 6.000 радника који у просеку месечно
зарађују више од 100.000 динара. Нето просечна плата већа је од републичког просека
око 54 одсто.
Г. Тончев Василић

Од доласка Zijina посао у мајданпечком руднику добило скоро 900 људи

Запошљава Zijin, али запошљавају и подизвођачи
紫金来塞以来MS矿增加900多名员工

外协单位与塞紫铜共同创造就业岗位
У РБМ-у посао добило око 500 људи, а у подизвођачким фирмама око 350. - Serbia Zijin Copper определила је велика новчана средства за стипендирање младих,
улаже у стручну праксу ученика и студената, а својим присуством и радом подстиче и запошљавање у бројним снабдевачким и услужним предузећима, и то не
само на подручју општине Мајданпек, каже Бранислав Томић

РБМ. – Од доласка Zijina у Руднику бакра
Мајданпек отворен је велики број радних места, па је посао добило тачно 494 радника различитих образовних профила. У исто време,

тек нешто мањи број
људи до запослења је
дошао у подизвођачким фирмама које је
ангажовала Serbia
Zijin Copper. Притом, реч је не само
о
становницима
општине Мајданпек
и „комшилука“, већ
и других средина.
-Највећи број
нових
радника
у Руднику бакра
Мајданпек запослен
је током 2019. године, када је 214 људи из Мајданпека, Бора,
Kучева, Београда и Неготина засновало
радни однос. У 2020. примљено је 74, а то-

ком прошле године још 200 радника који су,
осим из поменутих средина, били и из Жагубице и Великог Градишта - каже Наташа
Митић, помоћник руководиоца у ХР служби
РБМ-а и додаје да је током ове године запослено још шест радника.
Познато је, међутим, да је посебно у прошлој и овој години много људи засновало
радни однос у подизвођачким фирмама које
је ангажовала Serbia Zijin Copper.
-Према подацима доступним нашој
служби, више од 350 људи запослено је у
Јинсхану – коп (315), Јинсхану – изградња
(седам), Хуаxиа (39) и Хуигонг (три),
а занимљиво је да међу њима, осим из
Мајданпека, Kучева, Неготина, Бора, Зајечара, Жагубице и Великог Градишта има
и оних који су дошли из Kладова и Велике
Плане - наводи Митићева, не пропуштајући

да помене да је било и флуктуације запослених, па и прелазака у Бор.
-Политику интензивног запошљавања
локалног становништва Serbia Zijin Copper
не реализује само директним запошљавањем у Руднику бакра Мајданпек и подизвођачким фирмама, већ и низом других
активности. Kомпанија је велика новчана
средства, чак 560 хиљада долара определила
за стипендирање младих, улаже у стручну
праксу ученика и студената, а својим присуством и радом подстиче и запошљавање
у бројним снабдевачким и услужним предузећима, и то не само на подручју општине
Мајданпек, већ и шире - истиче руководилац РБМ-а Бранислав Томић.
С.В.

Колектив

振兴教育 Образовање
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Студенти и професори Рударско-геолошког факултета у Београду на стручној пракси у Zijinu

Рударство уживо

贝大地质矿业学院的教师与学生在塞紫铜进行专业实习

在矿山体验现场实践
Баш на Дан младости будући млади инжењери са Рударско-геолошког факултета у Београду први пут су се “очи у очи” срели са великим рударским машинама
и камионима у рудницима “Ново Церово” и “Велики Kривељ”. Фасцинираност величином површинских копова, технологијом, капацитетима, али и зеленилом
нису ни покушавали да сакрију. - На факултету имамо могућност да рударство сагледамо само из уџбеника или из онога што нам професори презентују, уживо
је то сасвим друга прича, каже Тамара Станковић из Пожаревца

SZC. – Студенти и професори Рударско-геолошког факултета у Београду, са Kатедре
за површинску експлоатацију лежишта
минералних сировина, посетили су (24. и
25. маја) руднике Serbia Zijin Copper, где су
обавили стручну праксу. Гостима из Београда добродошлицу је у име менаџмента
пожелео заменик генералног директора
Џејсон Џанг, а пословање компаније представио им је директор Serbia Zijin Copper за
производњу Јовица Радисављевић. Студенти четврте године РГФ-а, њих 30-ак са
студијског програма “рударско инжењерство”, имали су прилику да се првог дана
посете информишу и о могућностима за
стручно усавршавање у компанији, о чему
је говорила руководилац Сектора људских
ресурса Мирјана Попадић.
Баш на Дан младости будући млади инжењери први пут су се “очи у очи”
срели и са великим рударским машина-

ма и камионима у
рудницима “Ново
Церово” и “Велики
Kривељ”. Фасцинираност величином
површинских копова, технологијом,
капацитетима, али
и зеленилом нису
ни покушавали да
сакрију.
Ст уденткиња
Тамара
Станковић, родом из Пожаревца, поделила
је утиске са новинарима. – Ово је
једно сјајно искуство! Уопште нисам замишљала да су све ове машине толико велике и да су капацитети огромни.
На факултету имамо могућност да све то

Тамара Станковић

Никола Анђелић

вид сарадње са Zijinom, па се надамо да
припада само мушкарцима – истиче Та- ће се разговори преточити у реализамара и са осмехом каже да је одувек волела цију. Сама посета борским рудницима
и да се мало испрља.
свима много значи због упознавања са
Њен колега из Чачка Никола Анђелић системом и технологијом експлоатације
одушевљен је технологијом која се при- минералних сировина, али и са аспекмењује у рудницима Serbia Zijin Copper и та упознавања саме компаније и њених
каже да досад није видео сличну. – Kапа- перформанси. Ипак је најбоље на лицу
цитети су невероватно велики.
У ствари, овде је
све велико! Одушевљен сам и радо
бих прихватио да
се стручно усавршавам на једном
од ових површинских копова.
Студентима и
професорима Рударско-геолошког
факултета у Београду су, по речима
Студенти се први пут "уживо" сусрели са модерном рударском механизацијом
Ивана Јанковића,
поред посете површинским коповима пођеднако били важ- места видети које је то технологије кинени разговори о стручном усавршавању у ски Zijin донео у Србију, какву рудничку
Serbia Zijin Copper и могућностима које инфраструктуру је изградио и колики су
компанија у том смислу може да им пру- му капацитети у Бору – казао је Јанковић.

сагледамо само из уџбеника или из онога
што нам професори презентују, уживо је
сасвим друга прича – каже Тамара. Додаје
да се за рударство определила због пројектовања и да је то највише занима, - Рударство је лепа професија и не сматрам да жи. – Врло смо заинтересовани за такав

Г. Тончев Василић

Матуранти мајданпечке Техничке школе на стручној пракси у Бору и Мајданпеку

Најбржи пут до радног места

马伊丹佩克技术职高学生在波尔市与马伊丹佩克市进行专业实习

就业的“绿色通道”

Од укупно 67 ученика завршних разреда мајданпечке Техничке школе, њих 30 пријавило се за обављање стручне праксе у неком од компанијских погона у Бору
и Мајданпеку. – Ђаци током праксе могу да рачунају на месечну накнаду 20 хиљада динара и плаћене путне трошкове
ничара моторних
возила, одељења
електротехничара рачунара и мешовитог одељења
трећег степена бравар-заваривач, њих
30 пријавило се за
обављање стручне праксе у погонима компаније у
Мајданпеку, али и
у Бору (ако им тако
више одговара). За
МАЈДАНПЕK. –Од укупно 67 ученивреме проведено
ка завршних разреда Техничке школе у на пракси моћи ће да рачунају на месечну
Мајданпеку, из одељења машинских тех-

накнаду од 20 хиљада динара и плаћене
путне трошкове.
На скупу одржаном половином маја ученици завршних разреда су кроз уводну
реч Вука Јоксимовића из Службе за људске ресурсе у РБМ-у добили све информације везане за пријављивање. Од њега,
али и професора Дејана Златића и Драгослава Мунћана чуло се да је прошле године ученицима мајданпечке Техничке школе први пут понуђена ова могућност, која
је, како се испоставило, пречица до посла
у Zijinu. Јоксимовић је посебно истакао
могућност да ће, ако међу заинтересованима има оних који би из личних разлога
желели да праксу обаве у Бору, ове године
и то бити могуће.

Ученик завршног разреда у одељењу за
браваре Техничке школе у Мајданпеку
Ниџа Николић потписао је међу првима
анкетни листић: - Одмах сам се пријавио,
јер желим да радим и стекнем квалификацију и за заваривача.
Директор Техничке школе у Мајданпеку Драгослав Јанковић истакао је да ће
наредне школске године бити оформљена два нова одељења: за техничаре компјутерског управљања ЦНЦ машинама
(ИВстепен) и оператере машинске обраде (ИИИ степен), па је због тога изразио
наду да ће сарадња са Serbia Zijin Copper
бити продубљена.
С.В.

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

Дамир Перић: Друга шанса боља од прве
公司青年人才与顶极专家展播：

Damir Perić：抓住第二次机会

У РБМ-у је после завршене Техничке школе најпре почео да вози тешке камионе, а после тешке повреде коју је доживео ван посла и остао без руке, наставио је
да ради као диспечер на површинском копу. - Од децембра прошле године води смену Д и ради као сменски пословођа. - Дамир истиче изузетно разумевање
послодавца након повреде, а његови претпостављени да је радник и сарадник какав се само пожелети може
РБМ. – Почетак рада Дамира Перића у Руднику бакра Мајданпек био је врло сличан оном
који је имала већина возача тешких возила.
После завршене средње Техничке школе у
Бору (саобраћајни смер), запослио се 2010. и
до до 2014. био возач тешких возила. Те 2014.
је, мимо посла и рада у руднику, доживео тешку повреду и остао без руке, а самим тим и без
могућности да исти посао настави. Страшан
догађај био је прекретница у животу овог младог човека и почетак нове етапе у којој је, како
и сам каже, „успешнији него пре несреће, иако
то нелогично звучи“.
Поменути догађај приморао га је да се
после једногодишњег боловања окрене другом послу. Захваљујући разумевању у самом
колективу добио је могућност да ради као диспечер површинског копа. На тим пословима
био је ангажован до 2020. и стекао драгоцено
искуство у организацији посла. Са доласком
стратешког партнера појавила се већа потреба
за млађим надзорно-техничким особљем, па
се Дамир тако нашао у групи од 12 млађих пословођа. Пошто је тај посао обављао са доста
успеха и резултата, када је реч о организацији
и сарадњи са људима и претпостављенима,
указано му је поверење да води смену. Од децембра прошле године, када је преузео смену
Д, Дамир обавља посао сменског пословође
производње.
-У првом кварталу ове године, смена Д
је по резултатима најбоља у Руднику бакра
Мајданпек. Посао сменског пословође је веома одговоран, а пошто је мото компаније
„безбедност пре свега“, јасно је да нам је то
у првом плану. Пословођа је, иначе, одговоран за све што се дешава на копу. Бринемо о
безбедности, најпре људи, а затим имовине,
машина, опреме, али и свих радова који се
одвијају на копу. Наравно, није мање важна
ни производња, а у другој и трећој смени њу

надзире пословођа, додуше уз асистенцију
бригадира и људи из диспечерског центра
који имају посебно важну улогу - истиче Дамир Перић.

да је реч о људима који добро познају и раде
свој посао. - Сви они имају разумевања за
моју младост, али и поштовање према дужности коју обављам, тако да проблема и при-

"

Знам да не звучи логично али после повреде коју сам доживео,
ја сам напредовао и на приватном плану и пословно

"

Перић каже да се радни дан у првој смени
махом своди на припрему услова за рад пуним
капацитетом у другој и трећој смени. У првој
смени се премештају машине са једне на другу локацију, настављају и развлаче каблови и
обављају бројни други логистички и инфраструктурни послови, међу којима су и они са
много физичког рада.
-Рад са људима је посебно захтеван и нимало лак. Иако је ово прва смена коју водим
самостално, а у њој је 97 радника, имам само
речи хвале за све њих - наводи Дамир и додаје

медби нема. Јер, на заједничком смо задатку
и у обавези да кроз безбедан рад остваримо
планирану производњу.
Дамир је из оближњег села Влаоле и потиче из рударске породице (његов отац је радио
у РБМ-у до 2002.). Последњих година живи у
Мајданпеку. Ожењен је и отац три лепе девојчице.
-Знам да не звучи логично, али после
повреде коју сам доживео, ја сам напредовао и на приватном плану и пословно. Након повреде сам се оженио и створио поро-

дицу, а на послу је почела нова етапа у мом
раду. Радно место променио сам стицајем
околности, а не својевољно. Више нисам
могао да будем возач и све је кренуло путем
којим се можда и не бих усудио да пођем, да
сам и даље могао да возим. Уследило је унапређење, најпре у диспечера, па у млађег
пословођу, све до сменског пословође. За
напредак, испоставило се, увек има места,
али нисам размишљао о томе. Водиља ми је
мисао да сам ту да посао обавим крајње одговорно и коректно према свим колегама и
у складу са планским захтевима – отворено
прича Дамир.
Он још каже да му за посао који обавља
лични хендикеп не представља проблем и
да ради и сада све што је могао и пре повреде. Протезу носи из естетских разлога и због
препоруке лекара. Задовољан је односом компаније према особама које имају здравствени
проблем и у том смислу одређена ограничења.
Актуелни посао му, како каже, није физички
захтеван, али је стресан и одговоран.
Наш саговорник још истиче да у раду
може да рачуна на велику подршку својих
претпостављених који га усмеравају од којих
много може да научи.
Горан Репеђић, заменик руководиоца Површинског копа за производњу за Дамира има
само речи хвале: - Он је поуздан, тачан, вредан. Радник је какав се само пожелети може.
Такав је био и као возач тешких возила. На
његов рад никада није било примедби, а био
је пример другима. Сваким даном израста у
све бољег организатора, одличног руководиоца. Kреативан је, коминикативан и сарадник какав се прижељкује. Све његове добре
особине је тешко и побројати. Kолеге свему
реченом додају само: - Добар је Перић. Баш
добар. И човек, и пословођа.
С.Вукашиновић

Ученици мајданпечке Техничке школе на практичној настави у РМБ-у

Пракса јача занат

马伊丹佩克市技术职高在RBM分公司开展实习活动

加强实践、巩固知识
Будући руковаоци рударском механизацијом у површинској експлоатацији практична знања стичу у Руднику бакра Мајднапек где, након завршеног школовања, већина жели и да се запосли. - Реч је о одличном потезу којим су на добитку и Kомпанија и ученици, каже Горан Репеђић

РБМ. – Ученици другог разреда Техничке
школе у Мајданпеку, њих 19 који се школују
за руковаоце рударском механизацијом у површинској експлоатацији, два дана седмично
(средом и четвртком) имају практичну наставу
у Руднику бакра Мајданпек. Тиме се реализује
уговор који је са овом образовном установом

мајданпечки огранак
Serbia Zijin Copper
потписао због „потребе и заједничког
интереса за стицањем нових знања“.
Serbia
Zijin
Copper се обавезала
да ове ученике прими, омогући им реализацију задатака
из плана практичне
наставе, пружи могућност да упознају систем
рада у руднику, а наставницима да обављају
стручни надзор. Посебним актом наглашена је
обавезна обука о основним мерама у области
безбедности и здравља на раду за све ученике
и наставнике.

- Ово је добар начин да се стечена теоријска знања употпуне практичним. Интересовање ученика за тај део наставе је, чини
ми се, боље и веће него за теоријску наставу,
а утисци сасвим повољни. Ученици су подељени у две групе. Њих деветоро је једног
дана на сервису „Kовеј“, где су у прилици да
прате ремонт појединих машина, а друга група је на машинама са руковаоцима. Будући
да је безбедност на првом месту, подазумева
се да су они само у прилици да изблиза виде
и прате рад руковаоца - каже професор практичне наставе Горан Пауновић.
Милош Ђорђевић је врлодобар ђак овог
одељења и један од оних којима се тај део наставе веома допада: - Већ смо имали прилике да видимо како изгледа рад на булдозеру,
багеру. То је нешто што сам желео и немам
страх од великих машина. Оне су мој избор,

а ова пракса је добар корак за боље овладавање послом и ка запослењу.
Његов друг из разреда Младен Првуловић каже да је у питању посао који му се свиђа,
да га моћне рударске машине импресионирају,
али да кроз њихово упознавање постаје јасно
да ни руковање није тешко. Додаје да се за
поменути образовни профил определио очекујући да по завршеном школовању добије
посао у руднику.
-Ово је одличан потез којим ће на добитку бити и компанија, и ученици. Јер, компанија ће добити могућност да за коју годину
запошљава добро обучене руковаоце, упознате са захтевима одређеног радног места, а
ученици сва потребна предзнања о томе шта
се од њих очекује када заврше школовање наводи Горан Репеђић, заменик руководиоца
површинског копа за производњу.
С. Вукашиновић

Колектив

TIR ТИР
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Одмиче ремонт у Топионици и рафинацији

Тешке боје металургије
冶炼厂正进行大检修

冶炼厂将焕然一新
Иако је изграђен пре само седам година, електростатички филтер се дословце распао и зато ће бити срушен. На његово место доћи ће нови и већи, а то је добро
јер нам је управо тај филтер задавао највише еколошких мука, каже Драган Живуловић. – Ремонтне активности подразумевају и модификацију флеш-пећи
зарад већих прерађивачких капацитета, па је у току проширење њеног реакционог шахта. - Инсталираће се и већи горионик, а и аптејк ће бити проширен
-Електростатички филтер, изграђен
пре седам година,
дословце се распао
и зато ће бити срушен. На његово место доћи ће нови и
већи, а то је добро
јер нам је управо
тај филтер задавао
највише еколошких
мука. Такође, руши
се део конверторске
и хале рафинације,
„област 7100“ која
Једна од последњих фотографија старог електростатичког филтера припада Фабрици
сумпорне киселине
и где су се гасови из
TИР. – Ако бисте којим случајем ових дана
хтели до Топионице и рафинације, без води- флеш-пећи пречишћавали и хладили, али се
ча ћете се тешко снаћи, а до неких погона и руше и транспортни мостови који су служили за допремање концентрата до топионице.
нећете моћи. Већина пролаза и прилаза је због Гасови ће после електростатичког филтера
безбедносних мера затворена, јер је већ дваде- системом гасовода прво ићи у „област 7200“,
сетак дана на снази ремонт. Повезивање ста- која је служила за пречишћавање и хлађење
рих металуршких система са новим треба да гасова из процеса конверторовања, па на
буде завршено најкасније до 30. септембра, па даљи третман у нову фабрику сумпорне киу овој првој фази ремонта доминира рушење селине – објашњава нам управник Драган
Живуловић.
дотрајалих агрегата, међу њима и оног најбитПажљиво к’о по јајима и под пуном ХТЗ
нијег са еколошког аспекта – електростатич- опремом пратили смо (10. маја) у стопу Жиког филтера. Његово стање најречитије говори вуловића до радова на флеш-пећи, која ће у
овом ремонту такође бити модификована. Не
о томе колико је тешка обојена металургија.

у погледу технологије топљења, већ због већих
прерађивачких капацитета. Из истог разлога постављен је још један сушач и нова трака
за допремање шарже у „уста“ флеш-пећи. У
делу хале, где се до недавно правила шаржа за
флеш-пећ, у току су грађевински радови око
постављања 18 бункера за различите врсте
концентрата. Овај део припреме треба да се
повеже системом трака за допрему концентрата до бункера, али и од њих ка новом сушачу.
Веза сушача и флеш-пећи, када је реч о опреми
која ће на овом потезу бити уграђена, остаће
иста, али су јој капацитети већи.
Kод флеш-пећи затичемо раднике „Јиншана“ који секу и ваде делове старог реакционог шахта.

Екипа "Јиншана" задужена за флеш пећ

оник, а биће уграђени и жакети за хлађење.
У предњем делу котла биће уграђена два
горионика, док ће код система за транспорт
прашине, укључујући и везу којом гас иде
из котла отпадне топлоте у електростатички
филтер, бити замењена целокупна опрема. У
саставу флеш-пећи је и сетлер, који ће остати непромењен, али и аптејк шахт, који ће
као веза према котлу такође бити проширен
– прича нам Живуловић и додаје да се раде и
нови канали за бакренац.
Радове код флеш-пећи изводе радници
“Јиншана” од којих сазнајемо да су у питању
деликатни и сложени послови који ће трајати
Драган Живуловић
два до три месеца. Друга кинеска подизвођачка фирма задужена је за ватросталну опеку и
-Због већег капацитета пречник реакци- зидање пећи.
оног шахта флеш-пећи биће повећан са 4,7
на шест метара. Инсталираће се и већи гориГ. Тончев Василић

Демонтиран електростатички филтер, у току реконструкција бетонског димњака од 150 метара

Реновирање топионичких агрегата
拆除电收尘、重建150米混凝土烟囱

熔炼厂技改项目

Иван Најденов: Стари електростатички филтер је већ демонтиран, а срушен је и бетонски резервоар за повратну воду из Топионице који се налази у близини
друмске ваге. - У току изградња нове капије и паркинга на улазу у ТИР, као и реконструкција бетонског димњака од 150 метара. - У Фабрици сумпорне киселине
последње седмице маја просејан катализатор са друге етаже контактног котла, а у току су исти радови на трећој и четвртој етажи
помоћника руководиоца ТИР-а и првог човека
Центра за праћење и координацију производње у
ТИР-у Ивана Најденова.
-Стари електростатички филтер је већ демонтиран, а срушен је и
бетонски резервоар за
повратну воду из Топионице који се налази у
близини друмске ваге.
Из флеш-пећи избачен
је сав заостали материјал
(налепци и опека) и у
току је скидање жакета
код аптејка, на прелазу
из флеш-пећи у котао
Стара и нова топионичка капија
отпадне топлоте, као и
њихова провера код сетTИР. – Рушење дотрајалих објеката, реконструкција металуршких агрегата, али и целих лера флеш-пећи, тамо где се бакренац одваја
постројења, као и повезивање старих топио- од шљаке. Почиње и монтажа реацкционог
ничких система са новим тече по плану, кажу шахта флеш-пећи – каже Најденов и додаје
да су у току изградња нове капије и паркинга
надлежни. Демонтажа електростатичког фил- на улазу у ТИР, и реконструкција бетонског
тера и базена за индустријску воду завршена је димњака од 150 метара.
за непуне две недеље, у хали бединга поставље-Реконструкција димњака подразумева
ни су темељи будућих бункера за концентрат демонтажу свих његових унутрашњих кони кварц, а радови одмичу добрим темпом и у струкција почев од облога, носећих челичФабрици сумпорне киселине. Пресек стања них конструкција и бетонских прстенова, до
на свим позицијама првог јуна добили смо од термоизолације и конструкције платформи

и пењалица. У ове послове спадају и санација
и припрема унутрашњих површина армирано-бетонског “стабла“ димњака, односно
наношење термоизолационе и хемијско-изолационе масе. Реч је о торкетирању и премазивању унутрашњости димњака, а све радове изводи фрима „Јастребац димњаци“.
Део Електролизе за производњу плавог

У току реконструкција сибола града

Иван Најденов
камена, Фабрика за производњу племенитих
метала и Енергана која топлотном енергијом
снабдева ова два погона раде несметано, додаје Најденов. “Транспорт” такође, јер је овај
ТИР-ов погон задужен за превоз старе шљаке
у флотацију “Бор” и извоз микса концентрата
(камионом и железницом).
-У Фабрици сумпорне киселине је последње седмице маја просејан катализатор са
друге етаже контактног котла, а сада су у току

исти радови на трећем и четвртом „спрату“
агрегата. У складишту сумпорне киселине исечено је девет резервоара и у плану је
да буду срушена још два. Иза Сумпорне је у
два наврата организовано и минирање ради
уклањања старе шљаке и припреме терена
за изградњу нових постројења неутрализације. У току је и изградња пумпне станице
код језера „Тилва Мика“, одакле ће се вода
транспортовати цевима у постројење код
„Сервисног окна“ у Брезонику и тамо прерађивати ради добијања додатне количина
бакарног муља – закључује Иван Најденов.

Г. Тончев Василић

ТИР TIR
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Заустављена производња у једном од најстаријих погона ТИР-а

Електролиза одлази у историју после 84 године рада
最古老的冶炼厂停产

84年的生产将载入史册
Од 1938. године у Електролизи произведено 5.420.000 тона катодног бакра изузетног квалитета и високе чистоће. - Бакар у који је уложен труд и зној многих
генерација запослених био је цењен у свету и имао је купце на свим континентима, каже Љубиша Стаменковић
овом погону радим
од 1979., дакле ово је
дуге 43 године била
моја друга кућа, па
се надам се да ћу
пензију дочекати у
новој Електролизи
– кроз уздах прича
пословођа Службе
електроодржавања
Новица Урлановић,
који је имао ту обавезу да притисне дугме
и заустави производњу.
У Електролизи је
за 84 године произвеОбустављена производња у електролизи
дено 5.420.000 тона
ТИР. – Искључивањем електричне енергије,
катодног бакра. Ова
која је главна покретачка снага погона Елек- „старица“ прилагођавала се модернизацији
тролизе, 15. маја у 9 часова завршила се јед- колико год је могла, преживела је турбулентна
на епоха производње катодног бакра. Био времена, а није радила само у ратним условије ово емотиван тренутак за електролизере, ма.
а осећања су била помешана. Носталгију за
-Био је то емотиван тренутак, сви смо
прошлим данима и сећање на успоне и падове се окупили да испратимо Електролизу у
у производњи убрзо је преовладао оптимизам. историју, јер је после пуне 84 године стала
Дотрајала опрема биће замењена најсавре- производња. Од тренутка када је пуштена
менијом, ствараће се нове успомене, градити у рад 1938. године имала је само два велика
нова пријатељства и низати рекордне тоне застоја. Први је био за време Другог светбакра у новом погону чија је изградња у току. ског рата, када је опрема оштећена након
-Није ми било свеједно! Више бих се ра- повлачења војске пред окупаторским снагадовао да сам укључио нешто ново, али доћи ма. Друга најдужа пауза била је 1999, када
ће и тај дан, морамо да гледамо напред. У су бомбардована постројења ТИР-а. Током

радног века у њој је произведено 5.420.000
тона катодног бакра изузетног квалитета и
високе чистоће. Бакар у који је уложен труд
и зној многих генерација запослених у Електролизи био је цењен у свету и имао је купце
на свим континентима. Сећаћемо се лепих
ствари и радујемо се модернизацији процеса
производње – каже управник Љубиша Стаменковић.

Искључен последњи силицијумски исправљач

Љубиша Стаменковић
За више од осам деценија рада изнедрила
је стручњаке и кадрове за понос, а тренутно
упошљава 195 радника. Иако је производња
катодног бакра заустављена, њихове радне
обавезе се настављају. Демонтира се опрема и
сортира заостали материјал, док погон за производњу бакар-сулфата несметано ради.

-Након заустављања производње, активности смо усмерили на сређивање погона и демонтажу опреме. Сав заостали материјал биће сортиран и послат на рециклажу,
а повећали смо и мере безбедности у заштити запослених и имовине. Производња
бакар-сулфата се одвија неометано, па ће
заосталих 2.000 кубних метара електролита
бити прерађено у плави камен. У плану је да
се скоро 200 тона бакар-сулфата произведе и
ускладишти до покретања производње у новом погону - додаје Стаменковић.
Kада смо прошли кроз халу електролитичке рафинације слика је била несвакидашња. Kаде су биле празне, а остао је само
анодни муљ да се последњи пут „поздрави“ са
старим процесом производње у Електролизи.
Д. Лилић Петровић

Транспорт ТИР-а за четири месеца превезао скоро милион тона терета

Без паузе и у време ремонта Топионице
冶炼厂前四个月货物运输量高达百万吨：

大检修期间运输未间断
Априла смо друмом превезли око 156 хиљада тона терета, док је остварени железнички транспорт мало испод просека због ремонта и тежак је 65.734 тоне,
каже Ненад Митровић. -Погон има потенцијал да прошири пословање за потребе целе компаније, али и да пружа услуге трећим лицима
товано више од пола милиона тона робе, а
трећим лицима и извођачима радова унутар
компаније пружена је услуга превоза и истовара разних делова, опреме и грађевинског
материјала – каже управник Транспорта Ненад Митровић.

ТРАНСПОРТ ТИР. – Огранак ТИР претворен
је у велико градилиште, јер ће Топионица бити
у вишемесечном застоју због ремонта, али његов погон који се бави транспортом не прави
ни минут паузе. Превоз робе одвија се неометано и у већем обиму него иначе. Овај погон, који у нормалним околностима 60 одсто
својих услуга пружа ТИР-у, има потенцијал
транспорта робе за потребе целе компаније.
-Априла смо друмом превезли око 156
хиљада тона терета, док је остварени железнички транспорт мало испод просека због
ремонта и тежак је 65.734 тоне. Огранак РББ
нам је поверио задатак превоза више од 87
хиљада тона робе и наша сарадња постаје све
обимнија због повећања производње. За потребе ТИР-а је од почетка године транспор-

Ненад Митровић
Посетили смо их у правом тренутку (11.
маја) када су сумирали резултате залагања
у прва четири месеца ове године и достигли
цифру 960.347 тона терета. Митровић тврди
да би могли и више када би добили појачање,

јер је 150 запослених ангажовано и у железничком и друмском саобраћају, пословима
утовара и истовара робе, сервисирању возила,
машина и опреме у радионици, као и на одржавању железничке инфраструктурне мреже
дуге 10 километара.
Добром организацијом трошкови се држе
у планираним оквирима и поред великог скока цене нафтних деривата. Kамиони ни у једном смеру не иду празни, у товарном простору
смењују се угаљ, креч, кварц и на крају концентрат руде бакра. Мото запослених у Транспорту је тачност испоруке захтеване робе на право место. Прошлог месеца утрошили су 2.690
радних сати на утовар и истовар робе са само
30 машина.
Послови у овом погону су разноврсни и
носе велике ризике, а саобраћајна инспекција
је њихово строго поштовање прописа у друмском саобраћају више пута позитивно оценила.
-Да смо безбедност подигли на највиши
ниво, како у транспорту робе унутар компаније, тако и у отвореном саобраћају, говори
чињеница да се у протекле три године није
догодила ни једна повреда на раду. Нарочито смо фокусирани на отклањење скривених ризика у железничком транспорту због
изградње нових постројења у непосредној

близини железничких колосека – прича Митовић.
Са посебном пажњом прати се и премештање лонаца са шљаком температуре
преко 1.000 степени. Овај неконвенционални
задатак поверен је тиму од 10 добро обучених радника који управљају транспортером.
Да њихов посао није безазлен говоре ового-

дишње количине: 91.117 тона вреле шљаке је
безбедно одложено, 99.588 тона хладне шљаке
пресипано је у базене, а на поновну прераду
је у флотацију враћено камионима 103 хиљаде
тона старе шљаке.
Д. Лилић Петровић

Колектив

RBB РББ
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Kривељски рудари кроте клизиште зарад још бољих учинака у производњи

Руда преко преко плана
VK矿在生产中利用斜坡

产量超过计划
Откопано 925.410 тона влажне руде из које је извучено 3.046 тона бакра у концентрату, што је 12 одсто више од плана, каже Немања Аничић. – Пронађено еколошко решење за санирање клизишта у североисточном делу копа, па су почели припремни радови на изградњи еколошке бране за прикупљање вода које су
до сада понирале кроз кречњачке масиве

Само у мају запослено је још 20-ак нових возача камиона
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Прошли месец био је
изазован за рударе копа “Велики Kривељ”.
Амбициозни план ископина од 5.300.000
тона нису достигли, али сви други подаци
о производњи сведоче о успеху. Били су
суочени са десетодневним застојем транспортног система због хаварије и замене 300
метара транспортне траке 104. На коп је

стигао и нов багер “коматсу ПЦ 4000”, али
руковаоцима треба дати времена за обуку.
Пошто је већ распоређен на раскривању
коте 415, немају сумњу да ће јуна пет милиона тона ископина бити и премашено.
-У мају смо радили на више фронтова,
па смо мало подбацили на ископинама.
Имали смо застој транспортног система

јаловине скоро 10 дана, али смо поред замене траке овај период искористили и за
ремонт транспортера. Руда преко плана
поправља општи утисак мајске производње. Откопали смо 925.410 тона влажне
руде и дали 3.046 тона бакра у концетрату,
што је 12 одсто више од плана. Чак је и садржај бакра у руди премашио очекивања
и достигао 0,34 одсто - сумира резултате
заменик руководиоца кривељског копа Немања Аничић.
Најужурбаније радилиште је од коте
260 до коте 275, где је ангажовано пет багера на експлоатацији сиромашније руде
неопходне за прављене композита. Главни
транспортни пут до овог радилишта, на североисточној страни копа, све више је угрожен клизиштем. Руководство је одлучило да
укроти клизиште и немирне подземне воде
потока "Сарака" на еколошки прихватљив
начин и смањи безбедносне ризике.
-Kлизиште проузроковано подземним водама потока "Сарака" није нови
проблем, али сада се дошло до еколошки
прихватљивог решења. Почели су припремни радови на изградњи еколошке
бране за прикупљање вода које су до
сада понирале кроз кречњачке масиве. У
диспечерском центру прате се и подаци
радара који скенира тектонска померања
у реалном времену. Након што се евиден-

тира померање тла, дежурни пословођа са
екипом одмах излази на терен како би безбедносни ризици по запослене или механизацију одмах били уклоњени - објашњава Аничић.

Немања Аничић
Само у мају запослено је још двадесетак
нових возача камиона, а након једномесечне обуке и положеног испита самостално
ће крстарити коповским путевима. Kако је
флота камиона и рударске механизације све
бројнија, на копу кажу да се посебан акценат ставља на безбедност у саобраћају. Повећане су и активности на сузбијању прашине, па три цистерне за прскање путева не
праве паузу.
Д.Л.П.

У „Великом Kривељу“ склопљен још један рударски “џин“

Најбезбеднији багер на копу
VK矿新采矿设备到货

最安全的矿山挖机
Нови „komatsu ПЦ 4000“ снаге 1.400 кW, са кашиком запремине 21 кубик, придружиће се четворици старијих „колега“. - Све новине које долазе од произвођача
усмерене су на повећање безбедности оних који машином рукују, али и радника на сервисирању и одржавању, каже Ненад Ђорђевић

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – На површинском копу
„Велики Kривељ“ 17. маја завршено је склапање још једног рударског „џина“ тешког око
400 тона. Нови багер K5, „коматсу ПЦ 4000“
снаге 1.400 кW, са кашиком запремине 21 кубик, придружиће се четворици старијих колега. Произвођач гарантује расположивост у првој години и до 95 одсто, па не постоји сумња
у досезање планираних тона бакра. Ове машине карактерише издржљивост, ефикасност и
економичност, а најновији модел разликује се
највише по унапређеном систему безбедности.

-Ово је најбезбеднији багер на
копу! Све новине
које долазе од произвођача усмерене
су на повећање безбедности оних који
машином
рукују,
али и радника на
сервисирању и одржавању. Ново улазно степениште под
углом од 45 степени,
модификована газишта, рукохвати
и ограде око свих
делова машине гарантују смањење незгода.
Светлосна сигнализација је боља него код
старијих модела. Произвођач је осмислио
више алтернатива и за евакуацију, па у случају хаварије нема места импровизацији.
Пар бочних противпожарних мердевина,
које се активирају механичким ударцем ногом, дају могућност да се руковалац брзо и
безбедно удаљи од машине – прича нам заменик руководиоца електромашинског одржавања Ненад Ђорђевић док смо разгледали
багер.

Модификован је и повећан радни простор
„сале“ где је смештен мотор, главни редуктор
и четири хидрауличне пумпе, што олакшава
сервисирање, а филтер горива померен је ка
резервоару и сад је много приступачнији. Ако
нешто током поправке ових делова крене по
злу, ту су противпожарне мердевине и отвор
на крову намењени за спасавање.
Тиму електромашинског одржавања било
је потребно 12 дана да заврши монтажу свих
делова, а уз помоћ и надзор овлашћених сервисера тестирање и подешавање свих параметара ишло је лакше. Супервизор за обуку
и монтирање „komatsu“ багера Томас Антаге
каже да су многе дораде на новом моделу настале након сугестија корисника, па су велики
допринос дали и инжењери Zijina на основу
богатог искуства у раду са овим машинама.
-Удобност и безбедност прате светске стандарде. Такође, унапређен је систем
података који су неопходни за анализу и
планирање производње. Све информације
о машини и терену доступни су на мониторима у кабини, што повећава ефикасност и
скраћује време утовара. Ова варијанта багера ПЦ 4000 опремљена је са више камера, а и
кабина је прегледнија - додаје он.
Руковалац рударском механизацијом
Станко Страхињић пажљиво слуша обуку,

У кабини новог багера
њему је припала част да први напуни кашику
кривељском рудом. Иако има само осам месеци радног искуства, добро је упознат са карактеристикама и могућностима оваквих машина. Због промена у безбедносном систему
обуку ће проћи и његове старије колеге.
Д. Лилић Петровић

РББ RBB
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Техничке иновације рудника „Велики Kривељ“
видљиве на сваком кораку

Колектив

Извођачка фирма из Смедерева ангажована за
високоризичне послове у Борској флотацији

Успешна проба „Новог
рудног дробљења“

Санација свих опасних
места у погону

VK技改处处见效益

来自斯梅代雷沃的建筑公司承包波尔浮选厂的高危作业

成功完成新破碎车间调试

对所有存在的危险场所进行修复

Симболична количина руде прошла је кроз чељусти конусне дробилице „ФЛСмидтх“, а сви
параметри потврдили да уграђена опрема ради беспрекорно. - Kапацитет дробилице је
40.000 тона на дан, па имамо реална очекивања да се производња удвостручи без већег
раста трошкова. Нова опрема је безбеднија и лакше се одржава, каже Предраг Голубовић

Ивица Младеновић: Борска флотација је у прилично је лошем стању, јер се у њу врло мало улагало,
иако је најстарији погон у саставу рударско-металуршког комплекса некадашњег РТБ-а. У последњих
годину дана догодиле су нам се три тешке повреде и то је био разлог да компанија ангажује фирму
која ће санирати сва газишта, платформе и труле делове челичних конструкција у хали млевења

чан старом, али предности нове опреме су
већа безбедност приликом руковања и лакше
одржавање. Надамо се
и смањењу прашине
која настаје дробљењем
руде – каже помоћник
руководиоца кривељског
копа Предраг Голубовић.
Голубовић се потрудио да нам појасни позитивне промене у рудном
дробљењу и направи
поређење са старим. СиКапацитет дробилице новог рудног дробљења је 40.000 тона на дан
гурносна ектроспојница
штитиће погонску групу
РББ. – На површинском копу „Велики Kривељ“ техничке иновације видљиве су на сва- дробилице и електромотор у случају заглаком кораку. Свечана атмосфера владала је 20. ве, а испод дробилице налазе се вибрододамаја када је погон „Новог рудног дробљења“ вачи који су једноставнији за одржавање од
успешно тестиран. Симболична количина старих чланкастих. Уместо три, уграђена су
руде прошла је кроз чељусти конусне дроби- два транспортера, један хоризонтални и јелице „FLSmidth“, а сви параметри потврдили дан под успоном који транспортује руду на
су да уграђена опрема ради беспрекорно. склад. Руда је раније до склада стизала лучИизградња овог погона отпочела је 2020. го- ним одлагачем који је „стрелом“ усмеравао
дине, па су сви жељно ишчекивали овај тре- руду, а новина је да ће се из једне фиксне тачке уситњена руда одлагати на платформу, па
нутак.
-Kапацитет дробилице је 40.000 тона даље пролазити кроз 17 отвора и транспорна дан, па имамо реална очекивања да се товати до секундарног дробљења. Цео погон
производња удвостручи без већег раста биће повезан на стандардизованих 10.000
трошкова. Kако би се уверили да опрема волти електричног напајања, каква је пракса
добро функционише погон смо тестирали у модерним рударским постројењима.
Рудно дробљење је у надлежности крипомоћу генератора електричне енергије.
вељског копа, па менаџмент предвиђа да ће
Приликом монтирања опреме послушана овим задацима бити ангажовано више од
ли смо многе препоруке и савете колега из
30 нових радника.
Мајданпека, где овакав систем дробљења
већ ради. Начин уситњавања руде је слиД. Лилић Петровић

-Сачинили смо спецификацију и детектовали у погону 45 тачака које су најопасније с аспекта безбедног рада. Фирма из
Смедерева уведена је у посао средином маја,
а радове треба да заврши до краја ове године. Почели смо од „најнезгодније“ тачке, где
је у току израда нових степеништа, ограда
и платформи изнад кошева пумпи – прича
Младеновић.
Борска флотација прерађује јамску руду
и по речима заменика руководиоца успева да
преради све количине које јој се допреме – И
маја ћемо испунити план који подразумева
прераду 100.000 тона јамске руде и производњу око 400 тона бакра у концентрату.
Проблем имамо када прерађујемо хладан
материјал, који је стална „мета“ лоповима.
Почели су да нам туку и запослене, недавно
је на радном месту пребијен сменски надзорник дробљења јер није хтео да им каже
где је склонио хладан материјал. Због тога
жељно ишчекујемо изградњу нове флотације за прераду јамске руде – истиче Младеновић.
По Младеновићем речима, нова флотација за јамску руду треба да буде изграђена у
наредне три године. До тада свим радницима
овог погона, а има их 245, треба омогућити
пристојне и безбедне услове за рад, па је то и
циљ због кога је Serbia Zijin Copper ангажовала смедеревску фирму да санира сва опасна
места.

Једна од 45 опасних тачака у хали млевења
ФЛОТАЦИЈА БОР. – Борска флотација је
најстарији погон у саставу рударско-металуршког комплекса некадашњег РТБ-а.
Грађена је у годинама послератне обнове и
изградње Борског рудника (1955. и 1956.) и
од тада непрекидно ради, баш као и рудник
„Јама“ чија се руда тамо прерађује. За све то
време у њу се улагало само онда када је изостанак инвестиција претио да угрози производњу.
-Погон већ 66 година ради и у прилично је лошем стању, јер се у њега врло мало
улагало. У последњих годину дана догодиле
су нам се три тешке повреде и то је био разлог да компанија, посредством Сектора за
грађевински инжењеринг, ангажује фирму
која ће санирати сва газишта, платформе и
труле делове челичних конструкција у хали
млевења – каже заменик руководиоца Флотације „Бор“ Ивица Младеновић.
Младеновић истиче да извођача ових
деликатних и опасних послова нису могли да
пронађу у Бору, а да их је и огранак ЕМО окарактерисао као високоризичне, те да је због
тога ангажована смедеревска фирма која је и
једина одговорила на компанијски упит.

Г. Тончев Василић

Рекордну производњу на „Новом Церову“ прати нова опрема у Фабрици дробљења

Монтирана нова хидроциклонска пумпа
破碎车间新设备助NC矿生产创新高

安装新水利旋流泵

Нова хидроциклонска пумпа повећаће капацитете фабрике, а маја упоредно са монтирањем опреме прерађено 285.755 тона суве руде. – Изградња додатних базена еколошке акумулације „Ваља
Маре“ са новим пумпним системом предухитриће летње суше - План од милион тона ископина премашили смо за 114.000 тона и откопали скоро 300.000 тона влажне руде, каже Стеван Стојадиновић.
НОВО ЦЕРОВО. – Фабрика дробљења и млевења прати у корак рекордну производњу
копа, а пребацивање мајског плана нису омели ни монтирање и уходавање нове хидроциклонске пумпе. Систем хидроциклонских
пумпи састоји се од радне и резервне линије,
па је добрим планирањем и залагањем запослених прерађено 285.755 тона суве руде.

Нова хидроциклична пумпа

-Нова пумпа пуштена је 25. маја, од тада
пажљиво пратимо њен рад и показала се одлично. Пумпа кинеског произвођача Наику
знатно је већа од претходне, па ћемо лакше
достићи планиране количине. Монтажу
нове опреме обавили смо ефикасно, у ходу
са производњом, па је за нама још један успешан месец са 5.500 тона прерађене руде у
плусу. Ремонт смо искористили за преправке и дораде на другој опреми, а у плану је замена и резервне пумпе - прича руководилац
Фабрике дробљења и млевења Драган Перић.
Није тајна да флотере у току летњег периода мучи мисао хоће ли испорука воде бити
уредна. Ове године предухитриће сушу и по
највишим еколошким стандардима изградити
још неколико базена на акумулацији „Ваља
Маре“. У току је копање базена и изградња
непропусних брана, а након облагања непропусним фолијама биће монтиран нов систем
пумпи. Перић нам је потврдио да опрема полако пристиже, а изградња новог пумпног
система и цевовода за контролу нивоа воде у
еколошкој акумулацији решиће потенцијалне

проблеме у водоснабдевању. Сопствене резерве воде помоћи ће им да испрате темпо који
намећу рудари, па у случају да вода не стиже
из кривељске флотације фабрика неће стати
најмање 16 радних сати.
На копу је цифра од милион тона ископина била премашена и пре краја маја, па смо
их затекли у добром расположењу.
Заменик руководиоца Стеван Стојадиновић
показао нам је три активне етаже 520, 480 и
450, да се уверимо да њихова безбрижност потиче из великих количина отворене руде.
-План од милион тона ископина премашили смо за 114.000 тона и откопали скоро
300.000 тона влажне руде. Носилац производње је багер „волво“ 8 на најнижој коти
450, одакле добијамо најбогатију руду. Током
лета темпо експлоатације диктираће високе
темпаратуре, али нема разлога за бригу када
је лежиште идеално раскривено. Добили смо
четири нова „тонли“ камиона и багер, а у
радионицу је стигао један већи виљушкар –
каже Стојадиновић.

Изградња базена на еколошкој акумулацији "Ваља Маре"
Млада инжењерка геологије Јелена Панић додаје да сви нестрпљиво очекују позитивне резултате скорашњих геолошких истраживања у залеђини копа, који ће продужити
животни век зеленог рудника.
Д. Лилић Петровић

Колектив

RBM РБM
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Мајска производња у Руднику бакра Мајданпек

На копу опет рекордно!
马矿五月份生产情况良好

再创记录
Са 7,46 милиона тона укупних ископина, што је скоро 22 одсто изнад плана на површинском копу РБМ-а настављају одличне резултате, посебно на раскривању.
- У Флотацији плански и други застоји утицали на учинак, па је са 3.455 тона бакра у концентрату остварено 85 одсто плана, али уз квалитет 22,38 одсто и искоришћење изнад плана

РБМ. – Рудник бакра Мајданпек и његов површински коп могу се похвалити
одличном производњом у мају, која је
досегла 7,46 милиона тона ископина. У
Флотацији, међутим, због планских и
непланских застоја и проблема, према
прелиминарним резултатима, учинак
од 3.455 тона бакра у концентрату био је
довољан за тек нешто више од 85 одсто
мајског планског захтева, али је истовремено остварен одличан квалитет од 22,38
одсто, уз искоришћење веће од пројектованог.
-Мајску
производњу
обележили су учестали проблеми које смо на

дробљењу имали са тракама. То морамо
да решимо у јуну како бисмо наставили
да нижемо одличне производне резултате којима смо започели ову годину
- коментар је руководиоца Огранка РБМ
Бранислава Томића.
-План укупних ископина премашен
је за скоро 22 одсто, при чему су посебно
добри били резултати на раскривци. На
руди и бакру смо, међутим, знатно испод
плана због учесталих проблема са новим и старим дробљењем. Истакао бих
да је расположивост транспортне механизације побољшана, што се одразило
на резултат када су у питању ископине.
Према Фази 1 упућиване су нешто мање
количине ископина због карактеристика материјала. Интензивно се радило
на припреми терена и одлагача за померање траке Т06, које ће уследити наредних дана. Учестало померање одлагача
условило је стварање наслага материјала, па је било неопходно ангажовати и
по два булдозера за одлагање и равнање
терена - наводи Горан Репеђић, заменик
руководиоца површинског копа за производњу.
Процене су да у јуну, поред планираног застоја због померања тракастог
транспортера Т06, већих проблема не би
требало да буде, а да и то не би смело да се
одрази на остварење плана, јер ће током
његовог трајања моћи више да се форсира
рад багера који су ближи јаловиштима. На
другој страни, трошкови ће се повећати
због већих успона и дужих релација, али
је то цена која мора да се плати.

У Флотацији су се током маја ређали проблем за проблемом и застој за застојем, што се неминовно одразило и на
укупан резултат овог погона. Са 3.455
тона бакра у концентрату, према прелиминарним резултатима, остварено је око
85 одсто планског производног задатка.
Додуше, уз квалитет од завидних 22,38
одсто и искоришћење изнад планираног.
- Флотација је према прелиминарним резултатима прерадила 1.074.582
тоне влажне, односно 1.028.047 тона
суве руде, а пошто је планом предвиђен
учинак 1,294 милиона тона влажне руде
месец је завршен са остварењем 82,81
одсто - каже помоћник руководиоца флотације за производњу Дејан Вукомано-

вић. Он напомиње да је произведено 3.455
тона бакра у концентрату, што је око 85
одсто плана: - За разлику од производње
и количине бакра, квалитет финалног
производа и технолошко искоришћење
су изнад плана и износе 111,89 и 100,82
одсто.

На подбачај је, објашњава Вукомановић, највише утицао један плански и
два акцидентна застоја због чега је производња заустављана. Почетком месеца
урађен је први сервис САГ млина и замена облога плашта и оба чела. Тај застој
је био плански и у оквиру рокова. Иако
је први пут урађен тако захтеван сервис,
све је било организовано до најситнијих
детаља.
-Акцидентна заустављања погона
била су везана за проблеме са транспортерима и попуштања састава на тракама
С5 и С4. То је смањило ефективно време
рада флотације, па је резултат ових застоја био подбачај у производњи - наводи Дејан Вукомановић.
У Флотацији се надају да у јуну неће
бити непланских застоја и да ће производња бити у планираним оквирима.
Такође, настављају честе контроле по питању безбедности на раду и организују
нова усавршавања и обуке, а припремају
и вежбе за случај елементарних непогода
проверавајући опрему која је у ту сврху
наручена.
С.Вукашиновић

Појачање утоварној и помоћној механизацији на мајданпечком копу

Стигао велики булдозер „shantui“
加强MS矿机械化水平

大型山推推土机抵达矿区
Упоредо са монтажом нове моћне машине, у сервису „Kовеј“ поправљена и два „komatsu“ булдозера

РБМ. - Почетак јуна на површинском копу
Рудника бакра Мајданпек обележен је значајним “појачањима” у виду помоћне механизације, будући да је стигао један од већих

булдозера „схантуи
ЦД60 ц5“, а и да су у
сервису „Kовеј“ коначно поправљена
два „коматсу“ булдозера – „двојка“ и
„четворка“.
-Нови „схантуи“ булдозер је у
рангу „коматсу 3“
и „коматсу 4“ булдозера, какве већ
имамо. Велик је,
снажан и по капацитету одговара
потребама наших
радилишта - каже
инжењер одржавања помоћне механизације у сервису „Kовеј“ на мајданпечком површинском копу Златко Мишић.

Нови булдозер је модел велике снаге
и напредне технологије, јер има модуларни хидраулички погон, електронски контролисан рад, пуну контролу и плутајући
систем за кретање, што омогућава да одговарајуће операције остваре стабилне перформансе.
Мајстори са сервиса „Kовеј“ поправили су и два булдозера „коматсу“, машине
на које доста дуго није могло да се рачуна,
а од којих се пуно очекује. „Kоматсу 2“ је,
кажу, био ван строја због делова на чију се
испоруку дуго чекало.
-„Komatsu 4“ је машина која стоји
три године. На овом булдозеру је требало
урадити све, пошто је имао само шасију и
мењач, ништа више. Ни мотор, ни кабину, ни хидраулику. На тој машини радило се темпом који је диктирала испорука
делова. Уграђен је најпре нов мотор, па

нова хидраулика, цилиндри. Ремонтовани су потом кашика и доњи строј, па
би сада требало да ради као нов – додаје
Мишић.
На површинском копу РБМ-а с нестрпљењем очекују активирање ових машина.
С.В.

РБМ RBM
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Први сервис САГ млина у новој мајданпечкој флотацији

Колектив

Наставља се уређење простора око нове
мајданпечке флотације

“Операција” упркос
непознаницама изведена с успехом

Шири се и јача зелени појас

在没有过往经验的情况下成功完成检修

绿化区域正不断扩大

MS矿新选厂半自磨机首次检修

持续对RBM新浮选厂周边区域进行规划

После озелењавања кроз хидросетву, сетву и полагање бусена траве, простор око нове флотације доПосле прераде пет милиона тона руде обављен сервис полуаутогеног САГ млина у новој датно оплемењен дрвећем и цвећем. - Посађено 200 садница фотинија, 500 садница ружа и других
флотацији. - Замењено 180 челичних облога, а време застоја искоришћено је и за реша- биљних врста украсне форме
вање још 40-ак периферних послова, каже Дејан Вукомановић
и као тек засађене саднице, лепо се уклапа у

РБМ. – Прве декаде маја у Руднику бакра
Мајданпек није било важнијег посла од првог
великог сервиса полуаутогеног САГ млина,
који је део нове флотације и пројекта модернизације прерађивачких капацитета РБМ-а.
- САГ млин је после прераде пет милиона тона руде, био “зрео” за први велики
сервис и замену челичних облога његовог плашта. Добра страна приче је то што
смо у овом послу имали помоћ колега из
“FLSmidtha”, пошто је начин мењања челичних облога овог млина потпуно другачији.
Почели смо са скромних седам-осам облога
за 12 сати, а на крају дошли до замене чак 40
облога за 12 сати, што стварно сматрам једним финим рекордом - каже помоћник руководиоца Флотације РБМ-а за производњу
Дејан Вукомановић.
По цилиндричном делу плашта замењено је свих 90 облога, по две на улазном челу и
једна на излазном, тако да је укупан број челичних облога које су замењене - 180.
-Најважније је да је све протекло безбедно и што се није десила ниједна повреда
на раду, пошто смо се трудили да све превентивне мере спроведемо на прави начин.
Додао бих и да је руководилац машинског
одржавања Ивица Ристић, са кинеским колегом Chenom Yue, обавио огроман посао

и понео главни терет организације, планирања и самог извођења радова – нагласио је
Вукомановић.
-Посао је завршен на време захваљујући
нашим браварима, заваривачима и рударима који су притекли у помоћ, али бих истакао браварску екипу која је предњачила.
Застој смо искористили да обавимо и 40-ак
преиферних послова – рекао нам је Ивица
Ристић.
-Ремонти, односно велики сервиси су
послови који ће се понављати. Ово је “операција” коју смо први пут извели, а прве
облоге млина нису направљене да трају
дуго. Направљене су да покажу места која
се најчешеће и најбрже хабају не би ли се у
другом, трећем, четвртом сету њихова конструкција и састав побољшали и прилагодили условима у којима радимо - објашњава
Дејан Вукомановић наводећи да се сличан захват може очекивати у наредних пет до шест
месеци.
С. Вукашиновић

РБМ. – Нову флотацију Рудника бакра
Мајданпек последњих месеци опасава све
моћнији зелени обруч, због којег је тешко
и поверовати да је пре само пола године на
том месту било велико градилиште. Видљиви резултати бројних активности на плану
озелењавања које је почело хидросетвом, настављено сетвом траве и полагањем бусена
формирали су прави зелени тепих, травњак
за који би неупућени могли помислити да је
годинама стваран, а додатно је обогаћен уношењем садница дрвећа и цвећа које је окончано у порвој половини пролећа.
Уређење простора око нове флотације
почело је још пре неколико месеци хидросетвом на стрмим и косим површинама и шкарпама, а настављено са првим лепшим данима
ове године полагањем око четири хиљаде
квадратних метара бусена траве на простору
око нове велике хале у којој су моћне машине
забрујале пре само пола године. Тиме уређење
није завршено, већ је маја реализована садња,
односно уношење биљних врста украсне
форме, дрвећа, цвећа и другог растиња.
-Дуж пута од и око видиковца до флотације засађено је 200 садница фотинија
са широким листовима, по пет садница
изврнутог и лоптастог црног бора и чак
500 садница ружа, као и других украсних
и цветних биљака, међу којима је и пампас
цвет, али и каранфил - каже Јагодинка Богдановић из Службе заштите животне средине РБМ-а.
Фотини, зимзелено украсно дрво које
достиже висину два и по до три метра са сјајним и кожастим листовима тамно зелене боје

овај простор, а млади листови црвене боје издалека изгледају као да биљка цвета црвеним
цветовима. Све саднице засађене су на сунчаном месту које је и неопходно за њихово
напредовање.
-Уређење зеленог појаса око нове флотације тек почиње. Јер, само уз редовно одржавање, заливање, кошење, окопавање и
друге радове за које су задужени запослени
у самом погону, паркови уз производне хале
на чијем се стварању ради биће постојани.
Kомпанија се побринула за комплетну
опрему која је потребна за одржавање, од
прскалица до косачица, а Служба заштите животне средине за инструкције - каже

Александра Антић, референт у Служби заштите животне средине у РБМ-у.
Пошто је Kомпанија у ове акције уложила велика средства, запослени су у прилици
да покажу да су и сами заинтересовани да
њихова радна средина буде уређена, а и да
компанијском стратешком опредељењу за подизање зеленог рудника дају лични допринос.
Акција уређења је проширена и на простор
око хемијске лабораторије и ПУС-а.
С. Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек постављена оптичка линија

Добре везе са новом пловећом пумпном станицом
MS矿铺设新光纤

时刻监督新船泵站动态
За нових 3.800 метара оптичког кабла требало је на неприступачном терену поставити више од 50 бетонских стубова. - Нова оптичка линија од значаја је за
већу ефикасности, бољу комуникацију, квалитетнији видео-надзор и укупну безбедност
лени у ИТ сектору су због овог подухвата, који
омогућава даљинско аутоматско управљање
уређајима на пловећој пумпној станици, извели захтеван посао који за резултат има већу
безбедност и функционалност саме станице.
-Реализацијом овог посла добијена је могућност да се са бројних локација прати рад
комплетног система - каже програмер из ИТ
сектора РБМ-а Данијел Стојановић.
Сам подухват био је прилично захтеван, буПут оптичке линије
дући да је локација нове пловеће пумпна станице доста удаљена, а требало је поставити
РБМ. – Нову флотацију и нову пловећу пумп3.800 метара кабла који је само делом ишао
ну станицу у Руднику бакра Мајданпек од пре преко постојећих носача проводника. За друнеколико дана повезује оптичка линија. Запос- ги, већи део требало је поставити више од 50

бетонских стубова на врло неприступачном
простору.
Постављање бетонских стубова на простору
од нове флотације до језера има вишеструку
намену и посебан значај за функционисање
постојећих безбедносних мера, али и претходно инсталираног видео-надзора.
Није мањег значаја податак да је мобилни сигнал на ширем подручју флотације побољшан и
да се сада приводи намени и стандардима и у
другим производним целинама, а најпре, око
трака и Транспортног система 2, затим „Северног ревира“ и Новог сервиса. Тај пројекат
се реализује уз помоћ Телекома, јер је реч о њиховој опреми, а из РБМ-а обезбеђују логисти-

ку у погледу коришћења струје, делова своје
оптичке линије за поједине деонице и слично.
Суштина је да се овим пројектом на врло неприступачном, шумовитом терену успоставља
мрежа оптичких каблова која подиже ниво комуникација, функционалности и безбедности.
Међутим, и о безбедности линије посебно треба водити рачуна како се у зимским месецима
не би догађало да под утицајем временских
прилика каблови буду оштећени и у прекиду.
Јер, у таквим условима ће се тешко санирати
кварови, упозорио је Данијел Стојановић.
С.Вукашиновић

Колектив

EMO ЕМО
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Јуна у ЕМО стиже опрема за премотавање електромотора

Инвестиција вредна два милиона евра
六月份机电分公司将到货绕线电机

投资额高达两百万欧元
Послове премотавања нисконапонских и средњенапонских електромотора из целе компаније, уместо у ФОД-у и код других сервисера, обављаћемо у нашој
радионици. Улагањем у опрему и веровањем у способности запослених у ЕМО компанија ће остварити велике уштеде, каже Huang Jian. -Успешно теку сви послови везани за реконструкцију постројења у ТИР-у на којима смо ангажовани, а радови у новој флотацији биће завршени у планираном року до 20. маја, каже
Милован Ступар

Рушење резервоара за сумпорну киселину
ЕМО. – Радне обавезе за Огранак ЕМО
смењују се великом брзином, рокови
се поштују, а квалитет је неоспоран
захваљујући доброј организацији. Са
нешто више од 100 радника задовољавају потребе одржавања, (де)монтаже
и обраде опреме у целој компанији, али
сада су пред посебним изазовом, јер активно учествују и у реконструкцији постројења у ТИР-у.
-Успешно теку сви послови везани
за реконструкцију постројења у ТИР-у
на којима смо ангажовани. Издвојио
бих рушење 12 резервоара за сумпорну киселину које је у току, јер је овај
задатак веома комплексан због рада

ник руководиоца огранка ЕМО Милован Ступар. Лично смо се уверили у
поштовање строгих безбедносних мера
17. маја, када је са висине спуштен мост
који је спајао резервоаре импозантних
димензија.
Са нестрпљењем се очекује и испорука најављене нове опреме, која ће
олакшати послове запослених у ЕМО,
а компанији донети велике уштеде. Хоризонтална преса за (де)монтажу склопова, каква није виђена у Србији, стиже
крајем маја. Руководство већ најављује
прерасподелу запослених, а ако обим
посла то буде захтевао радиће се и у три
смене.

Милован Ступар и Huang Jian
ра служити и за сервисирање трафоа.
Улагањем у опрему и веровањем у способности запослених у ЕМО компанија ће остварити велике уштеде – рекао је заменик руководиоца Huang Jian.
Устаљена је пракса да ови вешти
мајстори од старих праве нове маши-

да се нова кривељска флотација што
пре отвори. Вариоци и бравари одговорно су приступили послу, па ће, као
што је и планирано, 20. маја бити завршени обимни радови на изради прелазних платформи, газишта, степеништа,
пењалица, ограда и рукохвата, као и

Спуштање терета великих габарита
не. Тако су недавно у хали за испоруку заштитних мрежа око ротирајућих деготових производа у ТИР-у комплетно лова. Завршена су сва усмеравајућа
реновирана и два дотрајала крана.
корита и додавачи, па ће руда без раси-

Радови у новој флотацији приводе се крају
на висини, одакле се спушта терет великих габарита. Радили смо овакве
послове и раније, па поучени искуством знамо да нема опуштања када
је у питању безбедност. Најбитније је
да елиминишемо људску непажњу и
незнање као потенцијални ризик. Неопходна је и неутрализација елемената који су били у додиру са сумпорном
киселином, па ће бити испоштоване и
еколошке процедуре, а сав материјал
одлази на рециклажу – казао је заме-

-У току је демонтажа 50 електромотора из Топионице, након сервисирања и замене лежајева, наша обавеза биће да их монтирамо и пустимо
у рад. У блиској будућности послове премотавања нисконапонских и
средњенапонских електромотора из
целе компаније, уместо у ФОД-у и код
других сервисера, обављаћемо у нашој
радионици. До краја јуна стиже опрема вредна око два милиона евра, која
ће сем за премотавање електромото-

Послови се ређају по приоритету
и прате повећање производње у свим
погонима. Док једни санирају уска грла
производње, као екипа која је уградила
нове пумпе на линији хидротрансорта
Церово -Велики Kривељ, други журе

пања наћи пут од дробљења до нових
млинова. Очекивања су да ће преправке, током пробног рада флотације, бити
минималне.
Драгана Лилић Петровић

Прича Колектива KOLEKTIV 报的故事
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Колектив

Прича Колектива

Деценије без Горана
KOLEKTIV 报的故事 ：Goran缺席的20年

Илустрација: Игор Крстић
Полутина је девете деценије двадесетог века, у Фабрици прераде стигао је
свеже дипломирани економиста Горан
Станић, биће приправник у Служби плана и анализе. Добро је примљен чему је и
сам допринео: комуникативан, активан
за стицање нових сазнања из струке, висок, пријатног изгледа. Као и већина младих људи пише латинским писмом. Службом руководи дипломирани економиста
Јово Радић који не штеди копирне апарате већ умножава национално ангажоване
чланке, пре свега из „Гледишта“, „Књижевних новина“ и „Православља“, и дистрибуира их тамо где могу пустити корене јер
„у стрњике не вреди бацати семе“.
На нивоу Републике Слободан Милошевић претиче свог кума и ментора
Ивана Стамболића и постаје, како рече
Добрица Ћосић, најпопуларнији Србин у
Двадесетом веку. Јово Радић организује
са још двојицом колега из фабрике четвородневни обилазак фрушкогорских манастира. Договарају се којим колима да иду,
двојица полазника имају „фиће“, а трећи
„москвича“. Горан који је власник новог
„фолксвагена“, када је остао насамо са Радићем, даје понуду:
„Ако ме примате у друштво и ја бих
на Фрушку гору, имам нов ауто, рад сам
да га испробамо под условом да не силазимо са асфалта“.

Предлог је прихваћен, четворочлана група обишла је манастире: Беочин,
Бешеново, Врдник, Гргетег, Ђипшу, Јазак,
Крушедол, Кувеждин, Петковицу, Раковац, Велику и Малу Ремету, Хопово Ново,
Хопово Старо, Шишатовац и Фенек; све
манастире сем Прибине Главе која је на
крајњем западу планине, па је остала за
неку наредну прилику. Утисак је снажан,
последице видљиве, првог радног дана
Станић је однео у дактило биро да откуцају рукопис писан ћирилицом.
Након Осме седнице у којој Слободан Милошевић тријумфује над кумом и
промотером Иваном Стамболићем, „догађа се народ“ и бројни митинзи по Србији. Станић се усталио на месту возача,
заједно су руководиоцем су на митинзима
1988-е у Мајданпеку, Зајечару, царском
граду Крушевцу и завршном зборовању у
Београду. Ћирилица која је била забрањена на телевизији, (редитељ Вучуровић
био је кажњен зато што је пренос Вуковог
сабора у Тршићу потписао ћирилицом)
враћа се на екране, ТВ дневник се сваки
други дан потписује на српском писму.
Горан је успешан на свим фронтовима.
Удаваче радо орбитују у његовој
близини а и брачне другарице нису без амбиција. Једна од њих би да настави „дружење“ па не подноси неактивност. Упада

у канцеларију у којој је Горан у разговору
с колегом Бором и командује повишеним
тоном: „Горане, дођи овамо!“
Млади Станић је изишао, али није
имао капацитета да удовољи баш свим
жељама.
Након две године стажа у планској
служби Горан прелази на комерцијалне
послове и постаје руководилац продаје.
Када су уведене санкције Југославији (период 1992-1996) требало је остати на
ногама и наћи начин за извоз производа
у Македонију и даље до трговаца и корисника.
Руководилац економско-комерцијалног сектора напушта Фабрику, директор
и дирекција одлучују да Горан преузме ове
послове. Нелагодно му је претицање дотадашњег руководиоца, одлази код њега:
„Хоћу да знате да нисам ништа
чинио за долазак на ове послове“ – рекао је
у своју „одбрану“.
Охрабрен је да настави а добио је и
честитку за постављење. Убрзо су стиг–
ли и други комплименти из Радне заједнице Комбината:
„Ти си знањем и предузимљивошћу
превазишао Фабрику. Место ти је у Дирекцији комбината, првом приликом. Рачунај с тиме јер ми рачунамо на тебе“.
У тој најави кичма садржине је у
поруци да треба бити кооперативан на
ствавове и пословне потезе из Дирекције.
Не кварити односе да се шаргарепа не
удаљи.
Многи послови продаје обављани су
преко фирми „од два човека и два телефона“.
Убрзо, нагомилана
ненаплаћена
потраживања оптерећују пословање
Фабрике, поставља се питање одговорности. Учестала су зборовања радних људи.
Ко је крив, нису у питању елементарне
непогоде?
Почиње исплата зајемчених личних доходака.
Укључују се органи друштвеог над–
зора. Сарадници на пословима пласмана
хорски понављају:
„Радили смо по Горановом наређењу.“
Истрага је усмерена према руководиоцу који проводи више од месец дана
у истражном затвору. Шок је потпун за
„дечка који је много обећавао“. Стицао се
утисак да сарадници нису смели ни да уђу
у канцеларије са радним столовима док се
Горан не сагласи.
Један од инспектора упитао је референта: „А када сте били у кантини на
доручку да ли сте пили јогурт уз бурек док
Горана не питате?“
А потом је поентирао: „И шта сте
радили када је он на службеном путу?“
Непријатна ситуација трајала
је три месеца. Крајем пролећа измучено

срце одлучило је да прекине тортуру других органа. Узвикнуло је „доста“ животу.
Јову Радића у касним вечерњим сатима о томе је обавестила Јована Драгић
уз питање:
„Хоћемо ли ићи на сахрану?“
„Обавезно“ – одговорио је Радић.
Сутрадан на испраћају у вечну
кућу, у варошици подно горе, био је само један аутомобил са регистрацијом из Бора.
И четири путника у њему. Никог из радне
заједнице, предузећа... Ваљда су рачунали
да је истражни поступак заразан, па да
се не пренесе...
Када су улазили у Горанову кућу, где
је непомично лежао док га не предају мајчици земљи, његова мајка рече:
„Што га убисте?“
Четворка је одговорила погледима у
патос и покојника на столу.
Није било прикладно одговорити:
„Мајко, они који су га ,убили' нису
имали куражности да дођу на последњи
испраћај.“
Тај обичај мафиоза у Италији није
вежећи за пословне људе на Балкану.
Када се посмртна поворка разилазила, потписник ових редова сетио се
недељника „Спорт и свет“, а касније само
„Свет“, који је излазио током седме деценије двадесетог века. Редакција је често
налазила изазивачке теме и њима напумпавали тираж. Објавила је „писмо жене“
којој се неслога у браку појавила јер нису
имали деце. Онда је отишла код лекара
који је утврдио да није до ње. Супруг је од–
био и саму помисао да иде „код лечника“.
Жена се пожалила комшији који се понудио „да помогне“. Кроз девет месеци брачни пар је добио сина. Неку годину касније
и другог. Хармонија се трајно уселила у
њихов дом. Грешница је питала редакцију
да ли је погрешила.
Уз сагласност државних органа и
управе казамата у Забели код Пожаревца
„Свет“ је писао и о судбинама хапшеника
и њиховом виђењу разлога тамничења.
Готово сви су били „невини“, наводно
су накоректношћу сарадника и околине
доспели иза решетака.
Само је један тридесетогодишњак
на питање зашто је у затвору одговорио
тачно, концизно и унеколико покајнички:
„Премлад сам ушао у комерцијалу.“
И Горан Станић је рано ушао у ту
јазбину.
Јован Г. Стојадиновић

Колектив

履行社会责任 Друштвена одговорност
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Поводом Међународног дана деце:

Kомпанија брине о најстаријим Боранима

喜迎国际儿童节

帮助养老协会

Поклони за предшколце и ђаке у Подршка Удружењу пензионера
塞紫铜关注波尔市老年人
Мајданпеку и околним селима
公司给马伊丹佩克及周边村庄儿童赠送礼物
Представници Serbia Zijin Copper у Мајданпеку и подизвођачких фирми у Рудној Глави,
Дебелом Лугу, Лескову, Јасикову и Влаолу посетили ђаке и предшколце и уручили им
школски прибор, друштвене игрице и спортске реквизите

МАЈДАНПЕK. – Поводом Међународног
дана деце, који се 1. јуна пригодно обележава
и у Kини, представници Serbia Zijin Copper у
Мајданпеку и подизвођачких фирми у Рудној
Глави, Дебелом Лугу, Лескову, Јасикову и Влаолу посетили су ђаке и предшколце и уручили им пригодне поклоне.
-Честитамо деци празник и желимо им
срећно детињство и одрастање - рекао је
заменик директора РБМ- а Chen Qingfeng.
Сличне жеље упутили су и челни људи кинеских подизвођачких фирми.
Децу су обрадовали неочекивани поклони, а било је ту школског прибора, друштвених игрица, спортске опреме и реквизита,
док су гости били пријатно изненађени начином на који су деца реаговала. Посебно
занимљиво било је у Јасикову где су уз песму,
гостима узвратили даровима које су ђаци
сами направили, а међу којима се нашла и
макета „tonly“ возила. Поклона је било и за
установе, па су тако предшколци добили

инструменте за опремање сале „за звук и покрет“ вредне око 100 хиљада динара, „Нова
школа“ сто за стони тенис вредан 50 хиљада,
а директорка О.Ш. „Михајло Спорић“ Весна
Жикић и руководилац Огранка РБМ Бранислав Томић потписали су том приликом
писмо о намерама да се администрацији ове
установе набави рачунарска опрема вредна
око 200 хиљада динара.
Међународни дан деце обележава се у
знак сећања на 1. јун 1925. године, када су се
на два краја света десили важни догађаји - у
Женеви Светска конференција за добробит
деце, док је истовремено кинески главни
конзул у Сан Франциску, у Америци, окупио
сирочад како би прославили Фестивал змајевих чамаца. Оба догађаја организована су са
жељом да се уради нешто за добробит деце, а
организација Уједињених нација установила
је 1989. године овај дан у намери да промовише активности за добробит све деце света.
С.В.

Подршка образовним установама у Бору

За квалитетнију наставу основаца
大力支持波尔市教育机构

保障更高水平的基础教育
Са намером да најмлађима омогући адекватан приступ модерном образовању Serbia
Zijin Copper донирала О.Ш. „Бранко Радичевић“ техничку опрему. – Три пројектора и три
велике беле табле су неопходна наставна средства за реализацију савременог плана и
програма, рекао Радиша Петковић
БОР. – Захваљујући донацији Serbia Zijin
Copper настава за основце у школи „Бранко
Радичевић“ у Бору биће унапређена и модернизована. Пошто је техничка опрема за презентацију мултимедијалних садржаја постала
неизоставна у образовном процесу, компанија је овој борској школи (10. маја) поклонила три пројектора и три велике беле табле.
Директор школе Радиша Петковић се уз срдачну добродошлицу захвалио представницима компаније за поклон вредан 230 хиљада
динара.
- Три пројектора и три велике беле табле су неопходна наставна средства за реализацију модерног плана и програма. Надам се да ово није крај наше сарадње и да
ћемо заједно опремити школу са више ИТ
уређаја. Kомпанија је исказала спремност
да увек изађе у сусрет, а нарочито када су у
питању школске установе. Опрему смо одмах инсталирали, у шта сте могли да се уверите приликом обиласка учионица. Захвални смо што у нашем граду постоји оваква
друштвено одговорна компанија – рекао је
он.
Представници компаније дали су
обећање да ће уложити труд и сва неопходна

средства да се најмлађима обезбеди адекватан приступ модерном образовању, а наставницима омогуће бољи услови рада.
-Kомпанија је увек отворена за предлоге и захтеве локалне заједнице, а наше
пословање је друштвено одговорно према
свим члановима друштва. Овде смо због
деце и ово је само једна од многобројних
донација – рекла је чланица Kабинета генералног директора Wang Qian.
Развој различитих сфера друштвене
заједнице Serbia Zijin Copper је у протекле три
године помогла са преко 2,3 милиона америчких долара.
Д.Л.П.

БОР. – Serbia Zijin Copper донирала је (31.
маја) 40 столица вредности 128.000 хиљада
динара Удружењу пензионера у Бору. Овај
поклон значајан је најстаријим суграђанима,
јер је постојећи инвентар у просторијама у
којима се окупљају био дотрајао.
-Столице нам много значе и захваљујемо се компанији на донацији. Наставићемо
да уређујемо наше просторије, али нам је
помоћ неопходна - рекао је председник Удружења пензионера Бора Вукашин Радуловић.
Чланови Удружења своје пензионерске дане проводе квалитетно, воде активан
друштвени живот, друже се и путују. Представници компаније пожелели су им добро
зравље и изразили захвалност за њихову по-

жртвованост при изградњи града и борских
рудника.
-Kао друштвено одговорна компанија,
надамо се да ћемо и најстаријим суграђанима испунити захтеве и жеље. Велики број
њих радио је у компанији и допринео њеном развоју - рекао је заменик руководиоца
Kабинета генералног директора Бранислав
Добромировић.
Борски пензионери кажу да им је за бољи
и ефикаснији рад Удружења неопходан, пре
свега, рачунар са пратећом опремом. Свечаност у Удружењу пензионера пригодним културно уметничким програмом улепшале су
чланице Актива жена.
Д.Л.П.

Хуманост као један од плодова српско-кинеског пријатељства

Помоћ Дому за децу и омладину
из Неготина
人道主义是中塞友谊的成果之一

援助内阁廷的儿童之家和青少年之家

SZC. – Да се из великог пријатељства стварају хумана дела доказ су колеге Горан
Стојановски и Li Shuxia, ангажовани на
пословима безбедности и здравља на раду
у нископу рудника „Јама“. Li Shuxia је, наиме, изразио жељу да помогне деци без ро-

дитељског старања, али му је због језичке
баријере и недоумице којој установи би помоћ била најсврсисходнија била потребна
подршка колеге Стојановског. Стојановски
је одмах прихватио идеју да организује хуманитарну помоћ Дому за децу и омладину
„Станко Пауновић“ из Неготина, а за то је
определио и део своје зараде. Са Лијем је
почетком маја посетио кориснике Дневног
боравка за децу и младе са сметњама у развоју и однео им потрепштине у вредности
70.000 динара. Захвалницу ове васпитно
образовне институције за пружену помоћ
Li Shuxia чуваће у свом дому у Kини као
успомену на Србију и допринос заједници.
-Ово дело мотивисало је наше колеге
да организују и друге акције помоћи овој
установи. Ли се вратио у Kуну, али смо и
даље у контакту и надам се да ће нам се
путеви, па макар и ови јамски, поново
укрстити - каже Стојановски.
Д.Л.П.
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Фестивал змајевих чамаца обележен припремом кинеског
специјалитета „зонгзи“

Укусне кнедле од пиринча
迎端午包粽子

Горица Тончев Василић

Kина имплементирала скоро 500 пројеката у
пацифичким острвским земљама
商业科学新闻：中国与太平洋岛国打造团结合作新典范
Kина је имплементирала скоро 500
комплетних пројеката фабрика, техничке
помоћи, помоћи у натури и пројеката концесионих зајмова у пацифичким острвским
земљама од успостављања дипломатских односа, наводи се у документу објављеном после другог састанка министара спољних послова Kине и пацифичких острвских земаља.
Kако преноси Kинеска медијска група
(ЦМГ) у документу објављеном 30. маја наводи се да су овакви пројекти помогли острвским земљама Пацифика да изграде важну
инфраструктуру као што су путеви, мостови, пристаништа, болнице, школе и стадиони и
обучили око 10.000 професионалаца у различитим областима.
Kина је послала медицинске тимове у осам пацифичких острвских земаља са којима
има дипломатске односе и потписала документе о сарадњи у оквиру "Појаса и пута" са
свих 10 пацифичких острвских земаља које имају дипломатске односе са Kином, наводи
се у документу.
Од 1992. до 2021. године, укупан обим трговине Kине и пацифичких острвских земаља које имају дипломатске односе са Kином забележио је просечан годишњи раст од
13 одсто и повећан је за преко 30 пута, док су две стране створиле 22 пара сестринских
провинција/држава и градова, наводи се у документу.
Другим састанком министара спољних послова Kине и пацифичких острвских земаља копредседавали су премијер и министар спољних послова Фиџија Френк Баинимарама и кинески државни саветник и министар спољних послова Ванг Ји, додаје ЦМГ.
Извор: Бета

IZ STAROG ALBUMA
Чуда су могућа - 120 година рударства у Бору
翻阅旧相册：奇迹般的成就——波尔矿的120年历史

Давне 1902. године у околини Бора истраживало се на неколико локалитета. Тада је већ било наговештаја
о богатој кривељској руди, истраживала се „Тилва рош“, а из Борске реке два поткопа водила су под „Чока
Дулкан“ брдо. По морфолошком изгледу овај масив није се разликовало од других, али југоисточни поткоп
уписао се у историју када је, тек на 120. метру, пронађена хомогена рудна маса. На свим истражним радовима
било је ангажовано 28 радника дневно, а просечна надница износила је 3,38 динара.
Многобројне испричане легенде о проналаску руде у Борским рудницима имају једну заједничку поуку - чуда
су могућа.
Једна легенда о рударској срећи каже да је Шистек после петогодишњег истраживања дигао руке од посла,
спаковао алат и вратио се у Глоговицу. У Бору је оставио надзорника Енгелхарта са четири радника да отпочну поткоп испод брда „Чока Дулкан“. Прва четири дана није било ни назнака да ће наићи на руду, секли
су само јаловину, а надзорник је већ размишљао да обустави рад. Упорност је била јака и када га је нада напуштала, па је те историјске ноћи док се у локалној механи опраштао од пријатеља, оставио двојицу радника
да копају. Близу поноћи један радник са рударском лампом у рукама бануо је у механу и гласно рекао: „Сада
баш упалисмо мине!“ Ова рударска фраза означавала је проналазак рудних наслага. Лепе вести брзо су стигле
до Шистека, који се већ раном зором вратио у Бор са радницима и наредио интезивирање радова. Средњи
садржај бакра у првим ископаним метрима износио је импозантних 10,5 одсто, а током 1902. ископано је 19
тона бакра.
Три великана заслужна за проналазак борских рудника уписала су се у историју рударства: Феликс Хофман
као научни, Фрања Шистек као технички и Ђорђе Вајферт као финансијски творац. Њихове заслуге овековечене су и фреском у борској цркви, три рудара у клечећем ставу. Од заборава треба отргнути и имена других
родоначелника, као што су инжењер Јарослав Kучера и Милорад Лазаревић. Овај део Србије и дан-данас
непресушна је инспирација геолозима, рударским инжењерима и научницима из целог света.
Ни најпроницљивији људи ових давних времена нису могли да наслуте како ће проналазак руде бакра променити ток историје и судбину малог села на истоку Србије.
Д.Л.П.

香甜可口的糯米粽子
Ученици Економске школе у Бору који се школују за куваре научили да направе традиционалну кинеску посластицу
БОР. – Kабинет
генералног директора Serbia Zijin
Copper
организовао је (3. јуна)
поводом традиционалног кинеског
празника - Фестивала змајевих чамаца припрему и
дегустацију кнедли
од пиринча. Овај
специјалитет је тога
Hongzhi Wen и Feng Kui показују ђацима како се праве
дана у Kини неизопиринчане кнедле
ставан на трпези,
зове се „зонгзи“ а,
по речима ученика Економске школе у Бору који се школују за куваре, прави се веома
једноставно.
-Kнедле од пиринча су веома сличне нашим сармицама у виновом листу. Једино што
се овде надев увија у бамбусов лист, а поред пиринча унутра се ставља месо или пасуљ. Слатке кнедле су пуњене сувим воћем и кикирикијем – каже Емилија Панић, ученица друге године Економске школе у Бору.
Фестивал змајевих чамаца је традиционална манифестација кинеског народа Хан, а
слави се више од 2.000 година у знак сећања
на патриоту и песника Qu Yuana. Легенда
каже да се он залагао за именовање мудрих
и способних људи, обогаћујући земљу и јачајући војску, али су га племићи у покрајини оклеветали и прогнали из главног града Chu. Током свог изгнанства написао је
Кнедле од безглутенског пиринча подсећају на
најпознатије песме. Не могавши да поднесе
сармице у виновом листу
напад на његову државу који је уследио, он
се бацио у реку Miluo са каменом у наручју.
Чувши за то, мештани су чамцима покушали да дођу до њега и спасу га, али тело
Qu Yuana нису никада пронашли. У страху
да рибе не поједу његово тело, бацали су у
реку куглице пиринча да их нахране. Због
тога је обичај да се тога дана једу кнедле од
Xu Peihai
пиринча.
-Ово је прилика да локалном становништву покажемо какву храну једемо и како је припремамо. Зато смо позвали ученике да нам се придруже и да заједно припремимо традиционалне кнедле од пиринча.
Уједно, ово је прилика да их упознамо са кинеском културом и обичајима, али и да се
сви заједно добро забавимо – рекао је шеф Kабинета генералног директора Serbia Zijin
Copper Hongzhi Wen.
Током Фестивала змајевих чамаца Kинези организују многе народне активности, а различите провинције имају и различите обичаје. Најпознатији су једење кнедли од пиринча и трке чамцима.
-Надев за кнедле
од пиринча састоји
се од безглутенског
пиринча, црвеног
пасуља, кикирикија и сувог воћа.
Све то се обари
и добро процеди, а онда се тиме
напуни обарени
бамбусов
лист.
Увијена кнедла се
причврсти канапом од природног
материјала и потом кува још 40-ак
минута – објаснио
је кувар Xu Peihai.
Обележавање кинеског празника уприличено је у кантини „Истра куле“, а присустовали
су му и представници компаније Serbia Zijin Mining, који су у госте позвали и основце
из Метовнице.
Г. Тончев Василић

