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Истином против гласинаИстином против гласина
Струка о радовима на планини Старица код Мајданпека

专家帮助了解马伊丹佩克市Starica山上的爆破作业

用真相对抗谣言
Отворено о радовима на планини Старица говорили су професори Рударско - геолошког факултета у Бе-
ограду и Техничког факултета у Бору. - О даљим плановима за експлоатацију на Северном ревиру ме-
наџмент са новинарима поделио ставове и намере. - У заштиту животне средине у Мајданпеку уложено 
милион и по евра

Ст
ра

на
 3

 и
 5



КолективПонедељак, 4. јул 2022. Број 2343, страна 2本月要闻Aктуелно
Минирање опасне стенске масе на планини Старица у Мајданпеку је мера предострожности

Министарство потврдило оправданост радова на планини Старица

СЗК. – Минирање на територији 
општине Мајданпек (5. јуна) обављено 
је у склопу мера предострожности које 
је Србија Зиђин Копер реализовала због 
санације опасне стенске масе на пла-
нини Старица. Сви радови уредно су 
пријављени надлежним институцијама 
и изведени су у складу са налогом ру-
дарске и геолошке инспекције.

Рударска и геолошка инспекција и 
стручњаци у области безбедности прет-
ходно су прегледали високу и стрму 
падину планине Старица и утврдили 

БЕОГРАД. – Министарка рударства 
и енергетике Зорана Михајловић је 
изјавила (16. јуна) да је минирање 
изнад Мајданпека део санације сте-
не коју је наложила рударска ин-
спекција, јер је била угрожена без-
бедност грађана. Подсетила је на 
могућност одрона који би угрозио 
безбедност Мајданпечана и њихову 
имовину. 

- Угрожена је безбедност, јер 
постоји претња од одрона због 
пукотина које су се појавиле на 

велики број пукотина у стенској маси, 
што би за последицу могло да има изне-
надно обрушавање. Kонстатовали су да 
су пукотине на литици која је окренута 
према граду дугачке преко 100 метара и 
широке око 30 центиметара и да захте-
вају хитну санацију. 

Kомпанија је рударски пројекат са-
нације поверила Институту за рудар-
ство и металургију у Бору, а техничко 
особље је у оквиру мера предострож-
ности и припремних радова ископало 
и два заштитна канала у подножју пла-

стени, а што је резултат радова из 
ранијег периода. Инспекција је на-
ложила компанији Зиђин да пре-
узме мере санације, које се између 
осталог спроводе и минирањем, да 
не би дошло до обрушавања пла-
нине – рекла је Михајловић у изјави 
за ТВ Прва.

Она је истакла да се не ради ни 
о каквој експлоатацији и уништа-
вању природе, већ напротив, о очу-
вању безбедности.  

Припремила: Д.Л.П.

Србија Зиђин Копер има сву прописану документацију за извођење неопходних радова на санацији опасне стенске масе. - Kомпанија ће, поред упозорења пре 
почетка минирања, током тих активности ангажовати специјално особље које ће дежурати на лицу места. - Размере експлозије биће ограничене, а компанија 
ће појачати и мере за сузбијање прашине током минирања  

Не ради се о ни о каквој експлоатацији и уништавању природе, већ, напротив, о очувању безбедности грађана Мајданпека и њихове имовине, рекла је мини-
старка рударства и енергетике – Зиђин минира по налогу рударске инспекције

Санација распуцале стене уредно Санација распуцале стене уредно 
пријављена надлежним институцијамапријављена надлежним институцијама

Михајловић: Минирање изнад Мајданпека је Михајловић: Минирање изнад Мајданпека је 
део санације стене коју је наложила инспекцијадео санације стене коју је наложила инспекција

爆破马伊丹佩克市Starica山上危岩期间安全措施完善

矿能部表示Strarica山的作业是合法合规的

已向主管机构及时汇报破碎岩体移除情况

米哈伊洛维奇：马伊丹佩克市的爆破工作是监察部门提出的整改内容

нине, која би била тампон-платформа и 
амортизовала евентуални одрон прили-
ком минирања.   

Након надзора рударске и геолошке 
инспекције и увиђаја надлежних у пре-
дузећу „Србијашуме“, чију сагласност за 
радове Србија Зиђин Копер такође има, 
све надлежне институције сагласиле 
су се са тим да компанија у најкраћем 
могућем року изради пројекат, изведе 
рударске радове према пројекту и на 
тај начин отклони потенцијалне безбед-
носне ризике од клизања и обрушавања 
стенског материјала – кречњака, однос-
но од обрушавања дела планине Стари-
ца у близини урбаног подручја.

Србија Зиђин Копер има сву про-
писану документацију за извођење не-

опходних радова на санацији опасне 
стенске масе. Kомпанија ће, поред упо-
зорења пре почетка минирања, током 
тих активности ангажовати специјално 
особље које ће дежурати на лицу места. 
Размере експлозије биће ограничене, 
а компанија ће појачати и мере за суз-
бијање прашине током минирања. 

Г. Тончев Василић

本月要闻Aктуелно

Министарство је наложило компанији Зиђин да преузме мере  
санације, које се између осталог спроводе и минирањем,  

да не би дошло до обрушавања планине"
"
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Струка о радовима на планини Старица код Мајданпека

МАЈДАНПЕК. – Србија Зиђин Kопер ор-
ганизовала је 20. јуна у Мајданпеку Дан 
отворених врата за представнике седме 
силе “Отворено о радовима на планини 
Старица” како би се чула и друга страна 
приче о минирању на овој планини. Јав-
ном обраћању поред представника Зиђи-
на и локалне самоуправе присуствовали 
су и професори Рударског - геолошког фа-
култета у Београду и Техничког факултета 

у Бору, који су из угла струке говорили о 
историјату експлоатације на “Северном 
ревиру”, узроцима за обуставу ископа-
вања, као и мерама да се безбедно сани-
рају пукотине на стенској маси. 

На самом почетку конференције ди-
ректор РБМ Jian Heyuan још једном је 
потврдио да је компанија за радове на 
планини имала сву потребну документа-
цију и одобрење Министарства рударства 
и енергетике, а јавност је овом приликом 
упознао са даљим плановима о експлоата-
цији руде бакра на “Северном ревиру.”

- Неопходно је отклонити све скри-
вене безбедоносне ризике и обезбедити 
безбедну средину за живот и рад, то је 
наш приоритет. Зиђин Група се држи 
концепта хармоничног стварања богат-
ства и тежи томе да што већи број људи 
и локална заједница имају користи од 
тога. Наша компанија је симбол тради-
ционалног пријатељства Србије и Kине 
и нећемо одустати од намере да донесе-
мо бољитак и помогнемо економски и 
друштвени развој Општине Мајданпек 
и свих других средина где послујемо - 
рекао је Heyuan у поздравном говору и 
захвалио се новинарима на интересовању 
о пословању Зиђина.

Шеф Центра за минирање Рудар-
ско-геолошког факултета у Београду 
Лазар Kричак, на основу свог богатог 
професорског искуства, потврдио је да су 
радови на Старици били неопходни због 
опште безбедности. Детаљно је појас-
нио процес минирања и похвалио ком-
панију јер уважава мишљење рударских 
стручњака и улаже значајна средства да се 
производња, али и живот Мајданпечана 
стабилизују. 

-На “Северном ревиру” постоји 
неколико угрожених локација који 
онемогућавају будућу експлоатацију и 
безбедан рад, али и сигурност града. 
Упућен сам у пројектну документацију 
и нема бојазни да ће врхови Старице 
бити уништени. Минерски радови се 
обављају на боку планине, који се на-
слања на коп и пукотине на овом делу 
захтевају надзор и акцију да не дође 
одрона – рекао је он.  

Његов колега професор Радоје Пан-
товић из Одељења за површинску експло-
атацију лежишта Техничког факултета у 

Бору захвалио се на прилици да изнесе 
своје мишљење о овом проблему и навео 
чињеницу да је Зиђин увео шест мерних 
станица у оквиру праћења негативних 
појава код минирања и да према његовим 
сазнањима поштују се сви светски стан-
дарди из ове области.

-Према бележењу ових мерних ста-
ница сеизмичких потреса практично 
није ни било, пошто није пређена до-
звољена граница која износи пет мили-
метара у секунди. Свако минирање се 

Отворено о радовима на планини Старица говорили су професори Рударско - геолошког факултета у Београду и Техничког факултета у Бору. - О даљим пла-
новима за експлоатацију на Северном ревиру менаџмент са новинарима поделио ставове и намере. - У заштиту животне средине у Мајданпеку уложено 
милион и по евра

Рударско-минерски радови неопходни и безбедниРударско-минерски радови неопходни и безбедни
专家帮助了解马伊丹佩克市Starica山上的爆破作业

爆破作业是必要的、安全的

прати у реалном времену 24 сата. Споме-
нуо бих и да компанија користи радар-
ски систем за праћење клизишта и по-
мерања тла, па не сумњам у оправданост 
акција на Старици – изјавио је Пантовић. 

Професори су се такође сложили да је 
начињени помак у Мајданпечком рудни-
ку позитивно изненађење и надају се да 
ће компанија добити подршку свих над-
лежних институција да напредак не буде 
заустављен. Сагласни су и да струка зна 
колико је захтеван и дуготрајан процес 
рекултивације деградираног земљишта и 
пречишћавања вода, па је успех компа-
није у решавању вишедеценијских еко-
лошких проблема неоспоран.

Председник Општине Мајданпек 
Драган Поповић истакао је да овај град 
опстаје због рудника и Зиђина и навео 
податке који потврђују развој овог краја у 
последње три године.

- Примера ради, дошли су 2018. го-
дине, а већ следеће године порез на зара-
де је био 116 милиона динара, само у овој 
компанији. Ове године се очекује да по-
рез на зараде буде већи од 200 милиона. 
У Мајданпеку више од 900 људи запосле-
но је у Зиђину, град је оживео, плате су 
изнад просека, а буџет даје могућност да 
се овај крај развија као никада до сада. 
Похвалио бих сарадњу са компанијом 
која је у многим пројектима доказала 
друштвену одговорност, па локална са-
моуправа подржава развој рударства и 
радове на “Северном ревиру”- рекао је 
Поповић.

Новинари из више од 10 медијских 
кућа обишли су површински коп, а имали 
су прилику да обиђу локацију која је пре 
неколико дана минирана и да са 300 мета-
ра висине камерама забележе истину.

-Овде на терену се јасно види колика 
је косина и да су пукотине у стени из-
над нас уочљиве и лаицима. Најближи 
објекат је удаљен 600 метара одавде, а 
приликом минирања разлетање комада 
је 300 метара. Минирањима није при-
ступљено непажљиво као што је неко 
то желео да прикаже, тако да је ширење 
панике било неосновано. Kомпанија 
је и ту преузела све потребне мере и из 
предострожности изградила два канала 
у којима се зауставило тек неколико ка-
мена. Северни ревир мора да се развија, 
етаже морају бити правилно формиране 
и безбедне, па ће се радови завршити на 
овом месту где стојимо, а Старица неће 
бити угрожена– изјавио је Kричак на са-
мом ободу зарављеног брда.

Његове констатације окупљеним 
новинарима потврдио је и помоћник 
руководиоца површинског копа РБМ-а 
Стефан Мирковић који је подсетио да 
ранијим радовима завршна косина није 
у потпуности довршена и да је санација 
терена приоритетан задатак за компанију.

-Радови се одвијају по пројектној 
документацији, а косина испод које се 
налазимо је под углом од 81 степен. Ру-
дарска пракса је да се косина сведе на 38 
до 40 степени и на тај начин санирамо 
клизиште и обезбедимо безбедне услове 
за рад- рекао је он. 

Интересовање новинара о пословању 
компаније и за ову конкретну тему рудар-
ских и минерских радова на планини која 
је симбол овог града било је велико. На 
питања новинара одговарао је руководи-
лац РБМ Бранислав Томић, који каже да 
је боље информисање начин да се прева-
зиђу неспоразуми, да компанија ради по 
законима Републике Србије и одобрењи-
ма Министарства рударства и енергетике. 

Новинари су обишли озелењене повр-
шине на копу и упознали се са залагањем 
компаније да унапреди стање животне 
средине у Мајданпеку. - Ми смо у проте-
клом период уложили значајна средства 
за заштиту воде, ваздуха и земљишта. 
Примера ради, само у озелењавање 
смо уложили преко миллион и по евра, 
те смо за ово кратко време озеленили 
преко 30 хектара јаловишног простора. 
Улагања су огромна, а главни циљ нам 
је да маједанпечки рудник досегне све 
светске еколошке стандарде - изјавила је 
представницима медија Сандара Барбуло-
вић из Секора заштите животне средине 
овог огранка. 

Драгана Лилић Петровић

Јавно обраћање менаџмента компаније и струке о актуелној ситуацији у Мајданпеку

Проф. Лазар Кричак пред новинарима

Новинарске екипе из више од десет 
медијских кућа

Jian Heyuan и Стефан Мирковић са  
новинарима на терену
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У РБМ-у тврде да санацију опасне стенске масе на Старици реализују уз све мере предострожности

МАЈДАНПЕК. – Реагујући на узнеми-
реност становника Мајданпека због 
минирања на делу планине Стари-
ца изнад самог града, због санације 
опасне стенске масе, из Рудника бакра 
Мајданпек поручују да све предвиђене 
активности реализују уз све прописане 
мере предострожности, пуну контролу 
и крајње безбедно. 

- Становници Мајданпека могу 
да буду потпуно сигурни у своју пуну 
безбедност. Испод нас су ископана 
два велика рова, заштитна канала, 
потпуно спремни да задрже масу која 
би евентуално због минирања могла 
да крене у правцу граду. Њихова два 
нивоа су таквог капацитета да могу 
да задрже све евентуалне наносе, што 
је потврдило и минирање обављено у 
недељу, 5.јуна када су само до првог 
канала стигла само четири камена и 
то мањег габарита, а све остало задр-
жало се на падини, док је други канал 
остао потпуно празан - рекао нам је на 
самом месту извођења радова, на Ста-
рици, Драгомир Благојевић, помоћ-
ник руководиоца бушачко минерских 
радова у РБМ-у, са четврт века иску-
ства на овим пословима међу којима је 
било и изузетно захтевних попут Ан-
дезитског прста на којем се радило без 
иједног инцидента иако изнад самог 
регионалног пута: - У сваком сличном 
послу, најважнија је добра припрема, 
а ми смо се за то побринули крајње 
одговорно и доследно у погледу стру-
ковних правила и захтева у погледу 
безбедности. Ни једно минирање се 
не обавља без комплетне припреме, 
провера и прорачуна, па и анализа на 
основу којих се оно дозира и одређује 
у мери која не угрожава безбедност. 
Поред тога, ми на шест мерних места 
у граду будно пратимо утицај и има-
мо стални мониторинг минирања. До 
сада нисмо имали ни једно прекора-
чење, а побринућемо се да их не буде 
ни убудуће.

Директор Рудника бакра Мајданпек 
Jian Heyuan објашњава да је на Север-

ном ревиру, из експлоатације пре до-
ласка Зиђина остала велика стена са 
косином од преко 80 степени коју је из 
безбедносних разлога, не по град већ за 
рад и запослене на том копу, неопход-
но санирати: -  О свему смо обавести-
ли ресорно Министарство рударства 
и енергетике и добили дозволу за 
извођење неопходних радова за спро-
вођење санације. У складу са рудар-
ским пројектом предузели смо неоп-
ходне мере са аспекта безбедности и 
припремних радова како би решили 
проблем.

На самом лицу места, на најближој 
локацији стени коју браздају пукотине 

и која се сматра претњом за безбедност 
Стефан Мирковић, помоћник руко-

водиоца  Површинског копа РБМ-а 
појашњава да ранијим радовима зав-

Становници Мајданпека могу да буду потпуно сигурни у своју пуну безбедност, - поручује Драгомир Благојевић, помоћник руководиоца бушачко минерских 
радова, наводећи да се о свим аспектима безбедности, у складу са пројектом води рачуна. Санацију опасне стенске масе уз све неопходне дозволе и сагласно-
сти,  реализујемо у складу са рударским пројектом,  неопходне мере безбедности и све потребне припремне радове – наглашава Jian Heyuan, директор РБМ-а

Минирање неће угрозити градМинирање неће угрозити град
爆破马伊丹佩克市Starica山上危岩期间安全措施完善

爆破不会对马市造成影响

ршна косина није довршена, па се то 
мора санирати: - Санацију завршних 
косина радимо по пројекту Инсти-
тута за рударство и металургију из 
Бора. Овде имамо висину од 300 ме-
тара без икаквог заштитног појаса 
са завршним углом од 81 степена. 
Вођени рударском струком, морамо 
да санирамо ово клизиште и сведемо 

косину на 38 до 40 степени. Тиме ћемо 
добити потребан ниво безбедности 
за запослене, радове и кретање на Се-
верном ревиру.  

Након свих анализа и утврђених 
закључака, али и добијених саглас-
ности и дозвола компанија ће према 

пројекту извести потребне радове како 
би били отклоњени потенцијални без-

бедносни ризици од клизања и обруша-
вања стенског материјала – кречњака, 

односно од обрушавања дела планине 
Старица у близини урбаног подручја.

- Kонцепт компаније Зиђин је без-
бедност пре свега, и заштита животне 
средине. Због тога је потребно откло-
нити све скривене ризике и обезбеди-
ти безбедан амбијент за рад. При том, 

све предвиђене радове ћемо изводити 
уз пуно поштовање стандарда и мера 
које захтевају безбедност и струка,- 
каже директор Jian Heyuan и подсећа: 
- Ми смо као наслеђе раније експло-
атације претходне фирме преузели и 
велике проблеме, попут ове стене која 
представља безбедносни ризик за ек-
сплоатацију на Северном ревиру, али 
и 1,7 милиона кубних метара воде на 
дну копа и флотацијско јаловиште на 
Јужном ревиру. Све то покушавамо 
да санирамо уз добру сарадњу и зајед-
нички интерес кинеских и српских 
радника и менаџмента. 

Директор Heyuan такође подсећа 
да је пре два месеца јавности проблем 
представљало брдо Kома, а сада пре-
кривено травом, цвећем и дрвећем ве-
лики корак ка стварању зеленог рудни-
ка. Истакао је да ће и велики заштитни 
канали након завршетка санације стен-
ске масе, бити рекултивисани на адек-
ватан начин.

Што се самог минирања тиче, по-
ред упозорења пре почетка  и током 
тих активности ангажовано је посеб-
но особље које дежура на лицу места, 
а мере експлозије ће бити ограничене. 
Такође, компанија ће појачати и мере 
за сузбијање прашине током мини-
рања. 

Силвија Вукашиновић

Радова на Старици било је и раније

Старији Мајданпечани памте, а фотографије из 80-тих година прошлог века говоре да је одређене рудар-
ске активности било и раније. Драгомир Благојевић подсећа да је његова екипа на врху Старице минирала 
бушотине за стопе на којима је репетитор РТС-а који досеже 704 метра надморске висине.  

本月要闻Aктуелно

Драгомир Благојевић на ободу планине

До првог канала стигла су четири камена док је други заштитни канал  
остао потпуно празан
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РБМ. – Kако се у актуелним дешавањима 
и протестима који су последњих дана ор-
ганизовани у Мајданпеку у лошем светлу 
представља компанија Србија Зиђин Ко-
пер и Рудник бакра Мајданпек, представ-
ници менаџмента и синдиката састали су 
се у понедељак, 13.јуна, како би сагледали 
могућност да пуна истина доспе до свих 
запослених и грађана, јер се ради уз све 
потребне дозволе и сагласности и пуно 
поштовање свих мера предострожности, 
како пуна безбедност грађана Мајданпека 
ни у једном тренутку не би била угрожена.

У отвореном разговору представни-
ци синдиката су истакли да са протести-
ма који имају политичке тонове, немају 
апсолутно никакве везе, али да до њих 
није ни смело да дође. Истакли су да нису 
имали информацију о минирању на поте-
зу Старице које је узнемирило грађане и 

поновили захтев да 
буду информисани 
о свим активно-
стима и рударским 
захватима како би 
чланство, а тако и 
локално станов-
ништво могли да 
информишу у од-
суству медија који 
би објективно и 
детаљно могли да 
пренесу инфор-
мацију, а не само 
став једне стране. 

Јер, први интерес свих запослених у Руд-
нику бакра Мајданпек је да рудник ради, 
наглашено је овом приликом и истакну-
то да јавност, међутим, треба да зна да 
се ради уз све потребне дозволе и саглас-
ности. Треба да буде обавештена и томе 
да су предузете све прописане потребне 
мере сигурности, да безбедност грађана 
ни у једном тренутку није угрожена, што 
су потврдили и најпозванији рударски 
стручњаци, професори Рударског факул-
тета у Бору и Београду.

Јавност, такође, треба да зна да је за 
три и по године присуства у овој средини, 
у РБМ-у Зиђин успео да реши одређене 
веома тешке вишедеценијске проблеме 
настале рударењем у претходном перио-
ду. Успели су да потпуно реше и затворе 
циклус вода унутар рудника, успели су да 
озелене и рекултивишу неколико десети-

на хектара претходно девастираних повр-
шина, улажу велика средства у обарање 
прашине настављајући озелењавање, по-

ливање, обезбеђујући нове цистерне, али 
и 100 хиљада евра вредне препарате за по-
сипање рударских саобраћајница уз које 
ће прашина бити обуздана.

Састанак је завршен констатацијом 
да су сви на истој страни и потпуно опре-

дељени да рудник настави рад, али и да се 
сви морају ангажовати да тачне и потпуне 
информације о томе шта се ради допру до 

свих грађана како се гласинама и полуин-
формацијама не би узнемиравала јавност 
и доводила у заблуду.  

С.Вукашиновић

RBM РБМ
Директор РБМ-а у разговору са становницима Пемске улице

Менаџмент и представници синдиката о актуелној ситуацији на Старици

МАЈДАНПЕК. – Чини ми се да је овај 
састанак требало да се раније одржи, 
па тако не би дошло ни до протеста у 
протекла два дана на којима смо уче-
ствовали, јер смо били јако забринути 
за своје породице, безбедност и будућ-
ност. Представници компаније Србија 
Зиђин и Рудника бакра Мајданпек су 
нам све добро објаснили, уверавајући 
нас да нема разлога да бринемо, па се 
сада надамо да ће се све речено оби-
стинити,- прокоментарисала је састанак 
који су представници РБМ-а и компаније 
Србија Зиђин Kопер у четвртак, 09.јуна 

одржали са становницима Пемске улице у 
Мајданпеку, Јована Телесковић.

У Мајданпеку је, наиме, претходних 
дана неколико десетина грађана проте-
ствовало улицама града, испред Дирек-
ције РБМ-а и зграде СО, са поруком „Не 
дамо Старицу“.

Директор РБМ-а Jian Heyuan са са-
радницима разговарао је са грађанима 
Пемске улице (испод саме Старице) и 
отворено говорио о свему што је пре-
дузето у складу са пројектом који су са-
чинили стручњаци Института за мета-
лургију и рударство из Бора за санацију 
опасне стенске масе на планини Стари-
ца. Објаснили су да ће је у склопу мера 
предострожности са циљем да се спречи 
неконтролисано обрушавање стене (коју 
је претходно руководство током експло-
атације оставило без обавезних заврш-
них косина), у интересу безбедности и у 
наредних годину дана имати одређене ак-
тивности. Оне ће се на том делу Старице, 
али према Северном ревиру, а не граду, 
одвијати у складу са пројектом који има 
јасно дефинисане мере заштите. Према 
граду су урађена два велика заштитна 

Директор Jian Heyuan са сарадницима грађанима је детаљно говорио о свим предузетим мерама предострожности због радова на Старици и уверио их да њи-
хова безбедност није угрожена.- Било је речи и о плановима компаније и обиму предстојећих радова, али и о оствареним резултатима. 

Радови на Старици одвијају се уз све потребне дозволе и сагласности, уз све мере предострожности тако да безбедност грађана Мајданпека није угрожена, 
наглашено је и истакнуто да јавност то треба да зна као и о огромним помацима на плану заштите вода, ваздуха, озелењавања и друго

Отворено о СтарициОтворено о Старици
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канала, тако да би сав материјал од мини-
рања који се иначе, усмерава према копу, 
ако и делом крене према граду ту морао 
да заврши. Стефан Мирковић, помоћник 
руководиоца Површинског копа је детаљ-
но информисао о свим линијама и зонама 
активности и на картама показао до којих 
ће се граница радови ширити. Драгомир 
Благојевић,  помоћник руководиоца бу-
шачко минерских радова је детаљно ин-
формисао о начину на који се дозира и 
контролише минирање, као и спремности 
да заинтересоване представнике и детаљ-
није информише о предузетим мерама 
заштите на лицу места. Директор Heyuan 
је нагласио да је безбедност свих најваж-
нији задатак и мото Kомпаније, изразио је 
спремност да се реализују захтеви грађа-
на да се и додатно информишу пред свако 
минирање на Старици, али и о плановима 
Kомпаније за подизање модерног, техно-
лошки савременог, потпуно безбедног - 
зеленог рудника. 

Пуно питања за представнике ком-
паније Србија Зиђин Kопер имао је Гра-
димир Ђурић: - Kључна су питања без-
бедности у току извођења ових радова. 

Иначе, све је разумљиво, оно што мора 
да се уради - мора. Драго ми је да су са 
тим каналима успели да подигну безбед-
ност, па, колико сам ја схватио, безбед-
ност грађана апсолутно није угрожена.

Истини за вољу било је код грађана и 
одређене дозе сумњичавости, али доми-
нира утисак да су готово баш сви са овог 
састанка отишли задовољни. Забележили 
смо и питање Драгана Ђурића  да ли има 
гаранција да се скидањем дела планине 
неће створити амбијент у којем ће цела 
планина тежити ка урушавању и да ли ови 
радови на Старици неће угрозити водоиз-
вориште старог мајданпечког водовода са 
којег се снабдева добар део града. 

Представници компаније су понови-
ли спремност да за постављена питања 
обезбеде мишљења стручњака. 

С. Вукашиновић

Реакција компаније Србија Зиђин Kопер на неодговорно понашање активиста НВО

 На планини Старица, на којој компанија Србија Зиђин Kопер у циљу санације терена обавља минирање 
превентивно, а због процене стручњака да постоји бојазан да би услед расцепа стене, дужине преко сто-
тину метара, део планинског врха могао да се обруши на сам рудник и град, група грађана окупљена око 
неких невладиних организација готово свакодневно организује протесте.
Иако су увек окупљени у мањем броју, овим упадима грађани који изражавају своје незадовољство и 
забринутост, заправо угрожавају своје и животе људи запослених у компанији Србија Зиђин Kопер или 
у компанијама подизвођача који одговорно раде свој посао. Тако је и било прошлог викенда, када је 13 
особа без икаквих мера заштите упало у рејон рудника, угрожавајући своју и безбедност људи запослених 
на терену планине Старица. По опомени обезбеђења, одбили су да се удаље са терена, на коме било чије 
присуство у неконтролисаним условима није дозвољено, а неки су чак остали да леже или седе на путу. 
Запослени у обезбеђењу позвали су полицију, која је потом наложила да се уклоне и напусте територију 
на којој се врше радови.
Kомпанија Србија Зиђин Kопер са жаљењем констатује да оваквим чином грађани не само да не штите 
природу и друге људе, већ својом бахатошћу и незнањем угрожавају своје животе и животе својих су-
грађана запослених на пословима санације.
–Kомпанија ће наставити да предузима мере минирања како би се спречило урушавање опасне стене 
на планини Старица, у складу са планом који је одобрила Влада Србије. Након отклањања безбедносних 
ризика, планирано је да се обаве и радови рекултивисања терена и озелењавања, као што компанија 
увек и чини – изјавио је руководилац Рудика бакра Мајданпек Бранислав Томић.
Представници компаније истичу да је и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић претход-
но потврдила да је минирање изнад насеља у Мајданпеку део санације стене коју је наложила инспекција, 
јер је била угрожена безбедност грађана, с обзиром на то да је постојала могућност одрона, те да компа-
нија то ради у интересу безбедности грађана и запослених.  



КолективПонедељак, 4. јул 2022. Број 2343, страна 6履行社会责任Друштвена одговорност
Зиђин спонзорисао међународну конференцију о заштити животне средине

Свечана академија поводом 60 година постојања Kатедре за минералне и рециклажне технологије 

СОKОБАЊА.   – Међународна конференција 
Еколошка истина и истраживање живот-
не средине одржана је 29. пут под називом 
„ЕкоТЕР22“, а у организацији Универзитета у 
Београду Техничког факултета у Бору.  Соко-
бања је од 21. до 23. јуна била место окупљања 
најистакнутијих стручњака и аутора ис-
траживачких радова из екологије, техноло-

БОР.  – Поводом 60 година рада Kатедре за 
минералне и рециклажне технологије на Тех-
ничком факултету у Бору, Универзитета у Бе-
ограду 25. јуна одржана је Свечана академија. 
На обележавању јубилеја окупиле су се, осим 
бројних званица, генерације студената од пр-
вог до последњег дипломираног. За шест деце-
нија на овој катедри је дипломе добило близу 
240 студената.

-Све више средњошколаца уписује ру-
дарство и добро је што инжењери веома 
брзо нађу посао, захваљујући пре свега, са-
радњи са компанијама Србија Зиђин Kопер 
и Србија Зиђин Мајнинг. Наш факултет увек 
је био везан за РТБ, а драго ми је да су и ове 
компаније препознале потребу да наставе 
ову традицију. Наша сарадња је више него 

гије, хемијског ин-
жењерства, заштите 
животне средине, 
управљања живот-
ном средином и њи-
ховом утицају на наш 
свакодневни живот. 

П р о ф е р с о р к а 
Снежана Шербула 
рекла је да је циљ 
конференције је да 
пружи платформу ис-
траживачима и прак-
тичарима како из 
академске заједнице 
тако и из индустрије 
да упознају и поделе 
најсавременија до-

стигнућа у овим областима. 
– Без помоћи Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја реализација 
конференције не би била могућа. Искрену 
захвалност дугујемо и платинастом донато-
ру Србија Зиђин Kопер јер њихова финан-
сијска подршка била је од великог значаја 

успешна, а они су за-
довољни стручним 
кадром који наша 
институција ствара 
- рекао је шеф Kате-
дре проф. др Милан 
Трумић.

Почасни гости 
били су представ-
ници ових кинеских 
компанија, које су 
уједно биле и спонзо-
ри свечане академије, 
а то много говори о 
узајамном пошто-
вању. На скупу се 
академцима обратио 
и Фенг Kуи, пред-
ставник Kабинета ге-

нералног директора Србија Зиђин Kопер -Ова 
катедра има дугу историју и традицију, ство-
рила је много талената и стручњака не само 
за потребе РТБ већ и за нашу компанију. 
Младе генерације стручњака са овог факул-
тета, њихови професори и ментори унапре-
диће својим вештинама и знањем рударску 
индустрију. Радујемо се будућој успешној 
сарадњи са Техничким факултетом у Бору и 
улажемо велике наде да ће рударство и овај 
град доживети процват.

Некадашњи директор РТБ Бор Благоје 
Спасковски је у свом обраћању подсетио да 
се избор Зиђина за стратешког партнера Ре-
публике Србије показао као прави пословни 
успех.

Финансијска подршка Зиђина била је од великог значаја за успешну реализацију конференције, рекла је Снежана Шербула. - Представљено је 85 радова аутора 
са универзитета, истраживачких института и индустрија из шест земаља региона.

Факултет је увек имао подршку РТБ, па је Зиђин препознао потребу да се ова дугогодишња сарадња успешно настави, рекао је Милан Трумић. -Kомпанији на 
свечаној академији уручена захвалница за подршку у раду факултета

Одржан „ЕкоТЕР’22“Одржан „ЕкоТЕР’22“

Зиђин наставља традиционално пријатељство Зиђин наставља традиционално пријатељство 
са борским Техничким факултетомса борским Техничким факултетом

塞紫铜赞助国际生态环保大会

庆祝矿物与回收技术学科创立六十年

第22届EkoTER大会

塞紫铜继承与波尔技术学院的传统友谊

за успешну реализацију ЕцоТЕР’22. Инте-
ракција између науке и индустрије у виду 
савета, предлога и праксе је непроценљива- 
рекла је она.

У име Зиђина поздравни говор на отва-
рању одржао је заменик генералног директора 
Зоу Ганг, који је упознао учеснике конферен-
ције са залагањем компаније да створи пози-
тивну праксу бриге о животној средини. 

- Посвећени смо да смањимо наш ути-
цај на животну средину иновативним тех-
нологијама и едукацијом, да чувамо изворе 
енергије и штитимо природу. Године посло-
вања Зиђина у Србији обележила су велика 
улагања у решавање наслеђених еколошких 
проблема. Више од 162 милиона америчких 
долара уложено је у заштиту животне среди-
не, сузбијање аеро загађења, пречишћавање 
отпадних вода и правилно управљање отпа-
дом. Посађено је више од 200.000 садница 
и озелењено 1.136.000 квадратних метара 
девастираних подручја. Овом приликом 
преносим намере компаније да настави са 
инвестицијама али и подршком експерти-
ма и образовним институцијама из области 

-Промене које су се десиле у Бору у 
протекле три године су велике и позитив-
не, а захваљујући доласку Зиђина. Млади 
струлњаци нашли су место у компанији која 
отвара нова радна места, а зарада је већа од 
републичког просека. Градски буџет је бо-
гатији него икад, такође, због успешног по-
словања и инвестиција ове две Зиђин ком-
паније. Економски напредак Бора је видљив 
на сваком кораку. Заштита животне средине 
је унапређена, а вишедеценијски еколошки 
проблеми се решавају напредном техноло-
гијом -рекао је Спа-
сковски.

На Свечаној 
академији поводом 
60 година постојања 
Kатедре за мине-
ралне и рециклажне 
технологије Технич-
ког факултета у Бору, 
уручене су златне ди-
пломе прводипломи-
раним студентима, 
и похвалнице сту-
дентима са најбољим 
просеком, пре и по-
сле Болоње. Захвал-
нице за подршку у 
раду факултета добиле су и компаније Србија 
Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг. 

Kатедра за минералне и рециклажне тех-
нологије основана је 1962. тада под називом 
Kатедра за припрему минералних сировина, 
чији је циљ био школовање рударских ин-

екологије у Србији да заједнички решимо 
проблеме -рекао је Зоу.

Он је позвао учеснике конференције да 
посете компанију и поручио да се радује бу-
дућој сарадњи са професорима и истражива-
чима из региона. 

Прилику да презентује свој рад на тему 
пречишћавања отпадних вода од тешких ме-
тала иновативном методом биосорбције имао 
је и Владимир Стиклић запослен у Сектору 
заштите животне средине компаније. Нада се 
да ће његово истраживање добити примену у 
индустрији и сматра да су овакви скупови не-
проценљиви за надградњу академског знања и 
остваривање контаката са колегама из струке.

Суорганизатори ове традиционалне кон-
ференције били су Универзитети из Бања 
Луке, Подгорице, Сиска, Kосовске Митровице 
и Друштво Младих Истраживача Бор. Пред-
стављено је 85 радова аутора са универзитета, 
истраживачких института и индустрија из 6 
земаља региона. Предавањима је присуство-
вало више од сто учесника, а конференција је 
уживо преношена преко интернета. 

Д. Лилић Петровић

жењера за потребе Рударско топионичарског 
басена Бор. Временом је њен значај за школо-
вање инзваредних рударских стручњака при-
знат и даље од града бакра и Србије. 

Студенткиња која је у иностранству по-
стигла велики успех је и Снежана Бајић. 
Након што је дипломирала на борском Тех-
ничком факултету, отишла је у Аустралију, 
где је докторирала и постала изузетно цењен 
стручњак. -Најважније је да сам стекла осно-
ву на овом факултету, што ми је после омо-

гућило да се усавршавам- рекла је она током 
кратке презентације о узлазној путањи њене 
каријере, а захваљујући предзнању стеченом 
на овом факултету. 

Д. Лилић Петровић

Снежана Шербула и Зоу Ганг

Фен Куи и Проф. др Милан Трумић

Детаљ са свечане академије



Понедељак, 4. јул 2022. Број 2343, странаКолектив 7 Млади таленти青年人才

Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

Зиђин стипендира најбоље ученике гимназија и средњих стручних школа у Борском округу

РББ. – Први сусрет са Борском флота-
цијом Јасмина Ступаревић имала је и пре 
стицања факултетске дипломе, маја 2019. 
године када је изабрана за стручно оспо-
собљавање у Србија Зиђин Kопер. Стечена 
практична знања помогла су јој да убрзо и 
дипломира на Техничком факултету у Бору, 
на смеру припрема минералних сировина. 
Звање дипломираног инжењера рударства 
и статус приправника у најстаријој флота-
цији стекла је 2020. године. Руководство је 
брзо уочило њену умешност са бројкама, 
па је из погона прешла у канцеларију и сада 

ЗИЂИН. – Планом за доделу „Зиђин“ сти-
пендија, који матична кинеска компанија 
реализује од ове године у оквиру пројек-

ради као планер – 
статистичар. 

-Морам да 
признам да се у 
рударство нисам 
заљубила на први 
поглед. Своје за-
нимање заволела 
сам кроз праксу и 
касније кроз рад. 
Захвална сам ком-
панији на пруже-
ној прилици да 
се усавршавам и 
учим. Да нисам у 
Зиђину не знам 
да ли бих се про-
нашла у овој про-

фесији и у ком смеру би отишла моја 
каријера – искрено прича Јасмина. 

Њена свакодневица су анализе, та-
беларни прикази и планови, а радни дан 
започиње и пре седам сати како би сви 
неопходни подаци руководству били до-
ступни у право време. Ова двадесетсед-
могодишња девојка каже да посао који 
обавља иако је канцеларијски, није ни 
мало монотон. 

-Сваки дан је другачији, а трудим се 
да у извештајима пренесем и динамич-
ну атмосферу из производње. Обрачун 

та финансијске помоћи образовању, 
предвиђено је да се до 2029. одличним 
ученицима гимназија и средњих струч-

Прошло је три године од како се млада инжењерка рударства као практикант први пут сусрела са процесом производње у Борској флотацији, од тада све ин-
формације и статистичке податке обрађује прецизно и тачно. - Трудим се и не допуштам себи грешке у статистичким прорачунима, јер не желим да умањим 
заслуге својих колега у производњи, каже Ступаревићева

Једнократну стипендију ће у наредних осам година добијати 50 ученика из Бора, 20 из Мајданпека, 20 из Неготина и 10 из Kладова. - Пројекат финансијске 
помоћи образовању заједно реализују Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг, које ће годишње у ту сврху издвајати по 35.000 долара

Јасмина Ступаревић: Прорачуни и планови Јасмина Ступаревић: Прорачуни и планови 
без грешке без грешке 

Сто стипендиста ће од Зиђина до 2029. Сто стипендиста ће од Зиђина до 2029. 
добијати по 700 долара годишњедобијати по 700 долара годишње

青年人才与高级专家展播

塞紫铜向波尔地区优秀中学生及职高生发放奖学金

Jasmina Stuparević：准确无误地编制计划

将向100名学生每年发放700美金奖学金直至2029年

тона прерађене руде и датог концен-
трата бакра захтева усресређеност  и 
сталну проверу података. Трудим се 
и не допуштам себи грешке у стати-
стичким прорачунима јер не желим да 
умањим заслуге својих колега у произ-
водњи – каже она. 

Kроз њене табеле, рачунске опера-
ције и статистичке анализе месечно у 
просеку прође 130.000 тона јамске влаж-
не руде, шљаке и хладног материјала, а  
извештај је тежи од 10.000 тона концен-
трата бакра. Kрајњи резултат је да се све 
поклопи, а производни планови буду ис-
пуњени. Додаје да су колеге имале пуно 
разумевања и стрпљења да јој пренесу 
знање. У шали каже да се у раду осамо-
сталила када је колегиница, која јој је 
ментор и подршка, отишла на годишњи 
одмор. 

-На почетку су ме цифре плашиле, 
али дато ми је довољно времена да на-
учим посао  и стекнем сигурност. Kада 
сам савладала све параметре произ-
водње и упознала се са процесом фло-
тирања руде опуштеније и брже сам 
обављала радне задатке. Успешан рад-
ни дан је онај када се сви параметри по-
клопе са планираним тонама концен-
трата али и трошковима производње. 
Неретко се дешавају и стресне ситуа-

них школа у Борском округу сваке годи-
не додели 100 стипендија. Истим планом 
дефинисано је да једнократну стипендију 
у износу 700 долара добије 50 ученика из 
Бора, 20 из Мајданпека, 20 из Неготина и 
10 из Kладова. 
Цео пројекат вредан је 560.000 долара, 
трајаће осам година и реализоваће га 
Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мај-
нинг заједно. Обе компаније ће у оквиру 
својих годишњих буџета за развој локал-
них заједница у ту сврху до 2029. издваја-
ти по 35.000 долара.  

Kомпаније неће бити одговорне за 
избор стипендиста, њих ће бирати саме 
школе и то према утврђеним критерију-
мима. Стипендисти Зиђина свакако треба 
да остваре изузетне резултате у области 
уметности, спорта, науке, технологије и 
културе, тако да за стипендију могу да се 
пријаве сви који су постигли одличне ре-
зултате на такмичењима из разних обла-

ције у погону које је тешко предвидети, 
тада је најбитније остати фокусиран и 
наоружан стрпљењем – прича ова ведра 
девојка. 

О Јасмини  најлепше речи хвале имао 
је и управник флотације Ивица Младе-
новић – Поносни смо што у тиму има-
мо овако вредну и посвећену колеги-
ницу. Своје задатке обавља педантно, 
темељно и најважније без грешке, која 
се поткраде и најискуснијима. Kолико 
је привржена послу доказује тиме да је 
увек доступна и после радног времена 
за све информације којима вешто бара-
та - каже Младеновић. 

Читким бројкама и тачним стати-
стичким подацима о производњи Борске 
флотације Јасмина гради своју каријеру. 
Признаје да би волела да победи трему и 
постане вештија у презентовању својих 
извештаја и анализа. Има амбиције да се 
упозна са најсавреминим начинима фло-
тирања руде и нада се да ће једног дана 
погон у коме је почела њена Зиђин прича 
доживети модернизацију. 

Д. Лилић Петровић

сти, али и они који су изванредни у спор-
ту, дизајну, плесу, сликарству, свирању 
музичких инструмената, патентирању, 
научно-истраживачком раду, писању, бе-
седништву, познавању страних језика, из-
ради скулптура и фотографија. Школе ће 
гарантовати да је документација валидна 
и да су изабрани ученици најбољи у некој 
од ових области, а одабир стипендиста 
обављаће се сваке године, недељу дана 
пре 20. октобра.

Након тога, дакле крајем октобра или 
почетком новембра Србија Зиђин Kопер 
и Србија Зиђин Мајнинг ће за представ-
нике школа, добитнике стипендија и њи-
хове пријатеље и породицу организовати 
церемонију доделе једнократних стипен-
дија. 

Г. Тончев Василић 

На почетку су ме цифре плашиле, али дато ми 
је довољно времена да научим посао и стекнем 

сигурност."
"

Потписивање уговора о финансијској помоћи образовању у Борском округу
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За два месеца рекултивисано око девет хектара флотацијског јаловишта „Велики Kривељ“

Зиђин решен у намери да створи здраво радно и животно окружење

СЗК. – У намери да спречи подизање 
песка са брана флотацијског јаловишта 
„Велики Kривељ“ и разношење мате-
ријала ка селу Оштрељ, Србија Зиђин 
Kопер већ два месеца реализује проје-
кат рекултивације девастираних ру-

СЗК. – У циљу унапређења безбедности 
производње и заштите животне средине, 
компанија у јуну традиционално појачава 
активности на овим пољима. Овог месеца 
обавеза свих сектора и огранака била је да 
спроводе различите акције и обуке, као и да 
провером тренутног стања запазе и уклоне 
све неправилности које би угрозиле без-
бедност запослених и нарушиле еколошки 
поредак. У свим фабрикама и погонима 
постављени су транспаренти са слоганима 
„Поштујте законе и прописе о безбедности, 
будите лично одговорни” и “Изградимо 
заједно чист и диван свет” као подсећање и 
мотивациона порука запосленима да под-
рже главна начела компаније и да заједно 

дарских површина. Пошто је у питању 
велика површина биће потребно око 
пола године да се сви послови заврше, 
радиће се парцијално и примењиваће се 
различите агротехничке мере у трети-
рању земљишта.

створе здраво окружење за живот и рад. 
Зиђин од самог почетка свог пословања у 
Србији подстиче запослене да негују здра-
ве навике у области безбедности и заштите 
животне средине. 

До сада су милионски износи уложени 
у разне пројекте озелењавања, санирања 
вишедеценијиских еколошких проблема 
јаловишта, загађеног ваздуха и водотоко-
ва, али главна порука са врха менаџмента 
је да компанија има амбиције да се улагања 
и активизам интензивирају. Kажу да само 
заједно са запосленима могу привести крају 
све започете пројекте и активно проучавати 
еколошке стандарде и законодавство, како 
би све акције ускладити са визијом о зеле-
ним рудницима. 

Реализоване су бројне еколошке обу-
ке, а њихови главни садржаји обухватали 
су иновације у технологији за превенцију 
и контролу загађења, тумачење политика 
у вези смањења емисије угљен-диоксида и 
упознавање са технологијама за рекултива-
цију деградираног земљишта. Унапређеним 
знањем и вештинама запослени ће лакше 
испунити захтеве за очување здраве живот-

На Оштрељској брани, која је најближа истоименом селу, већ је рекултивисано 4,3 хектара. - Исти посао урађен и на брани 1, где је досад рекултивисано 4,4 
хектара. - Ове мере су ефикасне и сигурно ће смањити разношење ситних честица прашине, сматра професорка Снежана Шербула, шеф Kатедре за заштиту 
животне средине Техничког факултета у Бору и додаје да је реч о добром потезу компаније у правцу еколошке обнове Бора

Под слоганима „Поштујте законе и прописе о безбедности, будите лично одговорни” и “Изградимо заједно чист и диван свет” у јуну реализоване бројне акције 
и обуке из области БЗНР и екологије

Проф. Шербула: Идеалан начин да се смањи Проф. Шербула: Идеалан начин да се смањи 
загађењезагађење

Месец безбедне производње и заштите Месец безбедне производње и заштите 
животне срединеживотне средине

VK矿两月内复垦9公顷尾矿边坡

塞紫铜致力于创建良好工作与生活环境

设尔布拉教授：复垦能有效减少污染

开展  “安全生产月” 与 “环境安全月”活动

Приоритет су Оштрељска и бране 
1 и 2 флотацијског јаловишта, јер са 
њихових „круна“ ветар најлакше раз-
носи материјал ка селу Оштрељ, што 
директно утиче на животну средину и 
здравље људи. На Оштрељској брани, 
која је и најближа истоименом селу, већ 
је рекултивисано 4,3 хектара. Најпре је 
навезена земља а потом посејана и тра-
ва. Исти посао је урађен и на брани 1, 
где је досад рекултивисано 4,4 хектара. 

Рекултивација деградираних повр-
шина, односно наношење плодног слоја 
земље и озелењавање спољних падина 
јаловишта које је најближе Оштрељу 
представља ефикасно решење проблема 
прашине, а у овај посао биће уложено 
више од 200 милиона динара.

Професорка Снежана Шербу-
ла, шеф Kатедре за заштиту животне 
средине Техничког факултета у Бору 
сматра такође да је ово идеалан начин 
да се смањи загађење ваздуха, воде и 
земљишта.

-Ове мере су ефикасне и сигурно 
ће смањити разношење ситних чести-

не средине. Србија Зиђин Kопер најављује 
акције озелењевања и рекултивисања до-
датних површина деградираног рударског 
земљишта, у којима ће учествовати и ло-
кална заједница, чије се потребе и захтеви 
будно прате и поштују. 

У наредном периоду на пољу безбед-
ности интезивније ће се радити на уређењу 
путева и заштити од поплава, одрона и 
клизишта, а посебна пажња посветиће се 
стенским масама на сводовима јамских 
ходника. Обавеза запослених биће уређење 

ца прашине. Kада компанија Србија 
Зиђин Kопер заврши процес санације 
и озелењавања старих флотацијских 
јаловишта и високих планира очекује 
се чист ваздух над градом и свођење 
опасних и канцерогених материја у 
ваздуху у законске оквире. Бор више 
неће бити „црна тачка“ на мапи Ср-
бије, Балкана и Европе – каже Шербула 
и додаје да је реч о добром потезу ком-
паније у правцу еколошке обнове Бора. 

Г. Тончев Василић

радног места и заједничких просторија. 
На радилиштима и у свим пројектима из-
градње нових постројења биће повећана 
контрола послова са повишеним ризиком. 
Менаџмент компаније такође апелује на 
руководство да производњу на коповима и 
у фабрикама усклади са временским при-
ликама и спречи топлотне ударе и повреде 
код запослених због високих летњих темпе-
ратура. Јун је био и месец бројних обука за 
безбедан рад. Запослени су најновијим еду-
кативним методама освежили знање о томе 
како се поступа у случајевима инцидената и 
изненадних непогода, али и о безбедном ру-
ковању новом опремом у модернизованом 
технолошком процесу. Такође, радници и 
руководиоци се охрабрују да уочене непра-
вилности пријаве и на тај начин сачувају 
здравље и живот својих колега. 

Ови послови су свакодневица за рад-
нике Зиђина, али ће напредак у области 
безбедности и екологије бити бржи ако се 
уложи већи напор. Након сумирања резул-
тата, све радне јединице биће оцењене за 
залагање и труд. 

Д. Лилић Петровић

Пошто је у питању велика површина биће потребно око пола године да се 
сви послови вредни више од 200 милиона динара заврше

Противпожарна вежба у  
"Великом Кривељу"
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Још једном вежбом Сектор за ванредне ситуације и Зиђин потврдили успешну сарадњу 

У Руднику бакра Мајданпек реализована обука за безбедно руковање опасним материјама

ТИР. – Служба безбедности, здравља на 
раду и заштите од пожара ТИР-а органи-
зовала је 23. јуна показну вежбу посту-
пања у ванредној ситуацији. Симулирани 
пожар се овог пута догодио у магацину 
уља и мазива (Ремиза),  а борска Ватрога-
сно-спасилачка јединица је на исценирано 
„место акцидента“ стигла за трен. Задатак 
ватрогасаца-спасиоца био је да угасе по-
жар и евакуишу запослене из складишта 
са запаљивим материјама, а на радницима 

РБМ. – У организацији Службе за здравље 
и безбедност на раду у  Руднику бакра 
Мајданпек су од 7. до 9.јуна, у пет група за 
више од 140 радника флотације, филтраже, 
дробљења, транспортног система, ЕМО, 
бензинске пумпе и минера, организовали 
обуку за безбедно руковање опасним мате-
ријама. За реализацију ове обуке ангажова-
ли су Центар за обуке за транспорт опасних 
материја из Новог Сада и њихов ЦОТОТ 
тим који чине искусни експерти са радним 
искуством у транспорту опасног терета и 
поседовањем потребних лиценци саветни-

ТИР-а да пажљи-
во прате упутство 
како се поступа у 
ванредној ситуа-
цији када су окру-
жени ватром. У 
овом случају било 
је и повређених, па 
је вежба била реал-
на и веома озбиљ-
на. Руководилац 
заштите од пожара 
огранка ТИР Војка 
Ђуришић каже 
да обим посло-
ва током ремонта 
захтева додатну 

опрезност и да компанија преузима све 
безбедносне мере да животи запослених и 
имовина буду сигурни. 

-Овакве практичне вежбе су све уче-
сталије јер императив компаније је да 
запослени буду добро обучени и спремни 
да без панике и импровизације реагују у 
случају пожара. Вежба је намерно изве-
дена у магацину уља и мазива, јер се ту 
налазе лако запаљиве материје и секунде 

ка за безбедност у транспорту опасног тере-
та (АДР, РИД, АДН).

- Сврха обуке је да полазници препо-
знају опасне материје, јер од тога зависи 
начин поступања са њима, а онда после-
дично од тога и њихова безбедност, рад-
на способност и све остало - каже Душан 
Медић, директор ЦОТОТ-а објашњавајући 
да је Законом о транспорту опасне робе 
предвиђена обавеза да сва лица која на било 
који начин учествују у транспорту или су 
у контакту, рукују или било шта раде са 
опасном робом, морају бити обучени, а то 
је обавеза и према међународним прописи-

Служба ЗОП ТИР у сарадњи са борским ватрогасцима-спасиоцима реализовала показну вежбу сналажења и примене практичних знања у ванредним ситуација-
ма када евакуација запослених захтева брзу интервенцију, а има и повређених у пожару

Обуку је пратило адекватно интересовање радника који су предаваче изненадили низом сасвим конкретних питања везано за материје са којима раде и рукују

Противпожарна обука у ТИР-у   Противпожарна обука у ТИР-у   

Знањем до безбедног радаЗнањем до безбедног рада

再次见证应急处与塞紫铜的成功合作

RBM分公司完成危险物料管理培训

联合组织的TIR分公司消防培训圆满结束

学习安全知识、保障工作安全

су битне да се сачува живот. Циљ вежбе 
је да се покаже обученост у акцидентним 
ситуацијама, да се испоштује процедура 
поступања али и утемеље стечена знања, 
а обуку је прошло око 100 запослених. 
Служба ЗОП и БЗНР напорно ради на 
сузбијању свих потенцијалних ризика, 
такође, организује теоријске и практич-
не обуке свакодневно, како би вештине и 
знање запослених биле на високом нивоу 
– рекла је она. 

Припадници Ватрогасно-спасилачке 
јединице стрпљиво и детаљно су појасни-
ли ток поступања у случају пожара и како 
пружити прву помоћ повређеним колега-
ма. Одржана је и обука за исправно руко-
вање различитим типовима противпожар-
них апарата. 

-Од 2018. године уз помоћ Сектора 
за ванредне ситуације из Бора успешно 
спроводимо вежбе оваквог типа. По-
хвалила бих нашу сарадњу, а и сами сте 
могли да видите којом брзином интерве-
нишу у случају ванредне ситуације и како 
несебично деле своје богато искуство са 
нама  - додаје Ђуришићева.

ма којих се држимо. Обука је организова-
на тако да он као саветник за безбедност у 
транспорту опасне робе и колегиница која је 
саветник за хемикалије ураде комплекснију 
обуку како би предочили са једне стране, 
нешто што виде на терену, а са друге стране 
објасне и техничке детаље везане за хеми-
калије са циљем да помогну радницима да 
имају исправан однос приликом руковања 
са разним опасним материјама и да њихов 
рад и у тим условима буде безбедан: - Kако 
смо и пре две године били на овом задатку, 
одређени број полазника ову обуку је већ 
слушао, али се она у складу са прописима 
мора обављати на две године, док је дру-
ги слушају први пут. Прилагођавамо се и 
једнима и другима, па иако су првој групи 
многи појмови већ познати, разни пик-
тограми, листице и слично, пуно пажње 
поклањамо и онима који први пут све ово 
слушају и имају више питања.

Није тешко закључити да у реализа-
цији ове обуке, пажња и интересовање не 
изостају, будући да су запослени потпуно 
свесни да је реч о знањима којима треба да 
овладају у интересу сопствене безбедности.

- У суштини настојимо да објаснимо 
да је све логично у погледу класифика-
ције која је врло јасна и важна, а ово је 
била прилика да укажемо на одређене 
карактеристике хемикалија и потребу за 
коришћењем одређених личних заштит-
них средстава са циљем да њихов рад буде 
безбедан. Објашњавам те неке сликовне 

У ванредним ситуацијама насталим 
избијањем ватре у магацинском простору 
и погонима најбитнија је прибрана реак-
ција запослених и правилно коришћење 
нове противпожарне опреме у коју ком-
панија улаже значајна новчана средства. 
Само у ТИР-у је на располагању  око 700 
противпожарних апарата и више од 200 у 
резерви, а њихова исправност се констан-
то проверава. 

Д. Лилић Петровић

приказе који се прво визуелно региструју 
на паковањима која указују на опасности, 
те указујемо на пиктограме и лиснице 
опасности, на значење и обавезан посту-
пак при поступању са њим - вели Јелена 
Ходак, саветник за хемикалије хвалећи не 
смо одзив већ и пажњу са којом полазни-
ци прате предвиђена предавања: - Јако сам 
задовољна, питања су била сасвим кон-
кретна питања и односила су се на то шта 
у одређеним случајевима треба радити, 
колико су одређене материје опасне.

Полазници су, наиме, препознали по-
требу за додатним информацијама а пре-
давачима постављали и питања на која од-
говоре тек очекују, на која ће им одговори 
бити достављени. Јер, испоставило се да 
сами запослени од ових обука очекују од-
говоре на конкретна питања, док уопштене 
и опште информације о овој области сма-
трају, како кажу, само добрим уводом у ову 
причу.

- У Служби БЗНР кажу да се циклус 
едукација наставља почев од обуке за ру-
ковање опремом за алкотестирање, затим, 
за руковање са опремом под притиском, 
уклопничаре и друго, јер све су то обуке 
које се према слову закона периодично 
морају обављати - додаје Драгиша Анђел-
ковић, руководилац у Служби БЗНР у 
РБМ-у. 

С. Вукашиновић

Војка Ђуришић

Борска вартогасно-спасилачка јединица у акцији

Више од 140 радника РМБ-а прошло обуку за безбедно руковање опсаним материјама
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У "Великом Kривељу" за шест месеци откопано преко пет и по милиона тона руде

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – На површинском 
копу „Велики Kривељ“ сумирају се ре-
зултати првих шест месеци ове године. 
Откопано је пет и по милиона влажне 
руде, више од планираних количина 
било је и ископина и јаловине. Добије-
но је више од 15 хиљада тона бакра у 
концентрату, а бакар у руди достигао 
је индекс од 115 одсто. Менаџмент овог 
рудника задовољан је залагањем запос-

лених, па кажу да је до овог успеха до-
шло и због добре расположивости уто-
варних машина и камиона. 

-Kрајем јуна сумирамо резултате 
и закључили смо да је успешној про-
изводњи на копу поред великог тру-
да запослених, допринело и то што 
смо од почетка године добили доста 
нових утоварних машина и камиона, 
али и помоћне механизације одличне 
расположивости. Пристижу делови 
за још један багер „Kоматсу ПЦ 4000“, 
који ће служба машинског одржавања 
склопити за 15 дана.  Бројно стање 
утоварних машина биће 15, а укупан 
капацитет њихових кашика скоро 230 
кубика. Јула очекујемо испоруку још 
10 камиона – каже управник копа Дејан 
Митић. 

Он додаје да са повећањем флоте 
расте и број запослених, тако да се ко-
лективу копа, само протеклог месеца, 
придружило још 30 нових колега возача 
и руковалаца механизацијом. Статисти-
ка је јасна, тим површинског копа је све 
снажнији. 

До 27. јуна када смо их посетили, 
месечни учинак био је  „тежак“ 854.231 
тону влажне руде, а план ископина је 

стопроцентно испуњен и пре краја ме-
сеца. Добијено је 2.580 тона бакра у кон-
центрату, само је садржај бакра у руди 
нешто нижи од очекиваног и износи 
3,17 одсто. 

– Kоличине бакра биће занемарљи-
вих два одсто мање од планираних 
због слабијег садржаја бакра у руди на 
источном делу копа. На етажама 260 
и 245 отворили смо велике количи-
не руде, али проблем је сиромашнији 
садржај од оног који смо предвидели. 
Тренутно најбогатију руду откопавају 
багери K4 И „Волво“ 3 на дну копа – 
појашњава Митић.

Транспортни систем јаловине по-
сле ремонта ради „пуном паром“, па је 
за месец дана у стари борски коп от-
премљено 1.150.000 тона јаловине.

 На коп стиже још један нови багер, повећањем флоте расте и број запослених.  -Санирано клизиште Сарака, на овој локацији организована и показна вежба за 
поступање у ванредним ситуацијама

Произведено више од 15 хиљада тона бакра у Произведено више од 15 хиљада тона бакра у 
концентратуконцентрату

VK矿上半年出矿量超550万吨

铜精矿产量超1.5万吨

Не можемо да не приметимо обим-
не грађевинске радове у кругу рудника, 
који се обављају уз најстроже мере без-
бедности. До управне зграде и диспе-
черског центра ускоро ће се долазити 
новим прилазним путем, а у изградњи 

је и нова портирница. Радови на новим 
радионицама тешких и лаких возила 
одвијају се планираним током. Из-
градња магацина резервних делова код 
транспортера је при крају, а отпочети су 
земљани радови на изградњи нове Ју-
гопетролове пумпе на копу, као и нове 

зграде за пресвлачење радника и при-
мопредају смене, недалеко од паркинга 
за тешка возила.  

Заустављено је клизиште на поте-
зу Сарака, а подземне воде истоименог 
потока прихваћене су у два водосабир-
ника, што значи да је обезбеђена вода 
за индустријски процес у новој флота-
цији.  Након изградње еколошке бране 
биће монтиране и пумпе. Ово клизиште 
угрожавало је транспорт руде али и без-
бедност запослених. Посебна пажња у 
месецу безбедне производње и еколо-

гије, који Зиђин традиционално обеле-
жава у јуну,  посвећена је безбедносним 
вежбама и обукама. На локацији Сарака 
организована је показна вежба посту-
пања у ванредним ситуацијама у случају 

активирања клизишта. Симулирана је 
ситуација када су запослени или меха-
низација угрожени или затрпани ма-
теријалом који је покренуло клизиште. 
- Добро је бити припремљен за овакве 
акцидентне ситуације, али пошто је 
клизиште санирамо и рашчишћава се 

растресит материјал надамо се да до 
њих неће доћи- поручују надлежни са 
копа. 

Да се „зелено мисли“ током целе 
године, доказује процветала  лаванда и 
озелењене берме  које не одају утисак да 
смо у руднику, а о свим рекултивасиним 
површинама и њиховом одржавању то-
ком врелих летњих дана брину радници 
копа. 

Д. Лилић Петровић

Показна вежба поступања у ванредним ситуацијама у случају  
активирања клизишта

Јунски план ископина испуњен је три дана пре краја месеца

Ускоро ће на копу бити 15 утоварних машина 

У јулу пристиже још 10 камиона
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Jунска производња премашила планске захтеве

РБМ. – Јунска производња запос-
лених у Руднику бакра Мајданпек 
са добрим резултатима, па и завид-
ним пребачајима у односу на већи-
ну планских параметара, остварена 
је упркос условима који нису били 
најповољнији, оцена је најодговор-
нијих људи у овом Огранку компа-
није.

Надамо се да су проблеми иза 
нас и да ћемо у јулу моћи да ра-
димо као током маја. Наравно, уз 
несмањену пажњу безбедности, за-
штити животне средине, али и све-
му што их прати, од настојања да се 
број повреда на раду сведе на нулу 
до зелених инвестиција - истакао 
је Бранислав Томић, руководилац 
Огранка РБМ. 

Поменуту оцену потврђује говор 
бројки према којем је са више од 7.5 
милиона тона укупних ископина, са 

практично четири радилишта, јун-
ски плански задатак премашен за 
више од петине. При том, знатно ин-
тензивније се одвијало раскривање 
од ископа руде.

Испуњење планова у скоро свим 
сегментима производње дошло је 
као резултат добре организације, 

повећане расположивости фло-
те тешких возила и укупне транс-
портне механизације, побољшане 
исправности возила, квалитетног 
одржавања и наравно, великог за-
лагања самих запослених - рекао 
је Горан Репеђић, заменик руко-
водиоца површинског копа РБМ-а 
указујући да је за побољшано стање 
саобраћајница заслужна екипе за-
дужена за њихово одржавање.  То 
је утицало на смањење кварова и 
трошкова, али и на раст производње. 

Репеђић још додаје да чак ни 
тешкоће које ни у овом месецу нису 
заобишле рударе, нису значајније 
умањиле учинак и објашњава на 
примеру планског застоја на Фази 
1: - Увек захтевно померање траке 
Т06 и одлагача на Ујевцу сада смо 
захваљујући доброј организацији, 
припремама терена и трасе одлага-

лишта обавили као рутински посао 
и у краћем року. То се на месечни 
учинак није одразило, јер су дру-
га јаловишта била припремљена и 
у функцији за несметани рад. А и 
када се добро ради, резултати гово-
ре сами.

На површинском копу укупне ископине су за петину веће од плана. – У Флотацији,  упркос нешто мањој преради руде, остварен је планирани учинак на бакру 
у концентрату, уз одличан квалитет 

Нова обавеза – смањити непланске застојеНова обавеза – смањити непланске застоје
克服困难、实现超产

减少非计划性停产

Добро се радило и у Флотацији. 
Прерада од око 1.27 милиона тона 
влажне, односно, 1.217 милиона тона 
суве руде је резултат веома близу 
планираних вредности, иако је у од-
носу на план производња била нешто 
нижа око 97 одсто. Истичући поме-
нуте податке, дипл.инг.руд. Дејан Ву-
комановић, помоћник руководиоца 
Флотације за производњу у РБМ-у, 
представља и друге јунске резулта-
те ове целине: - Захваљујући мало 
већем садржају у односу на планске 
вредности са копа испуњење плана 
на бакру је ипак нешто преко пла-

на, а садржај бакра у руди уместо 
планираних 0,359 остварен са 0,39 
што је за осам индексних поена из-
над плана.

И параметри производње везано 
за квалитет финалног производа су 
повољни и са 21 процентом бакра за 
седам одсто изнад планом захтева-
ног, али је технолошко искоришћење 
остало испод плана. У јуну је оства-
рено искоришћење 88 одсто.

Подбачај је на првом месецу 
уследио због руде са Чока Мускала 
. Наиме, средином месеца је Лиеб-
херр багер дошао до руде на рудном 
лежишту Чока Мускал и то се одмах 
одразило на укупно искоришћење. 
Са већим учешћем те руде техно-
лошка искоришћења су знала да 
падну и на 80,76 одсто, али је у не-
посредном контакту са челним љу-
дима Површинског копа догово-
рено да учешће те руде не прелази 
10-15 одсто у укупној производњи.  
Таквом контролом успели смо да 
искоришћења подигнемо на 88 про-
цената. 

Јунској производњи печат је дао 
и неплански застој, односно, инци-
дент око транспортних трака на Југу 
када је поново дошло до истезања тј. 
извлачења споја. Након хитног за-
устављања производње и прегледа 
траке утврђено је да треба спечити 
реалну опасност и могућност да дође  
до њеног кидања. Производња зау-
стављена дан касније, 28.јуна, сазна-

ли смо од Дејана Вукомановића: - У 
овом месецу имали смо и плански 
застој новог дробљења и нове фло-
тације у трајању од три дана током 
којег је АББ одрадио контролу мо-
тора,  а ФЛС фино центрирање на 
САГ млину.

У сваком случају да није било 
инцидента са траком С4, односно, 
непланираног застоја план би био 
испуњен, истиче Вукомановић и на-

глашава да је у овом месецу тестира-
на стара, реновирана, пловећа пумп-
на станица са максималних четири 
агрегата у раду. Потисни цевовод је 
у реду, а и агрегати раде како се оче-
кивало.

У Флотацији још истичу да је ме-
сец обележила добра производња, да 
није било повреда на раду ни кршења 
радне дисциплине.

У свим целинама РБМ-а доста 
пажње је било посвећено екологији и 
уређењу. Треба истаћи пример Нове 
флотације у којој је заједничком ак-
цијом радника у руководилаца хала 
очишћена и сређена, трава покоше-
на, цвеће расађено, а заливање сва-
кодневно.

С.Вукашиновић

РБМRBM
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Реконструисана пумпна станица обезбедила стабилно водоснабдевање мајданпечке флотације

У Огранку РБМ организовали пријем за рудничке пензионере и обилазак Северног ревира и Нове флотације

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек крајем 
маја завршена је монтажа последњих пре-
осталих делова и агрегата на старој, сада 
потпуно реконструисаној, пловећој пумп-
ној станици. Упоредо са машинским радо-
вима које је изводила фирма ФОД уз велику 
помоћ радника јаловишта и одводњавања 
РБМ-а, одвијали су се и радови на по-
стављању потисног цевовода којим је стара 
пловећа пумпна станица спојена са тако-
званим високим резервоарима нове фло-
тације. Сада Рудник бакра Мајданпек може 
да рачуна на две пловеће пумпне станице, 
јер је доласком Зијина уз стару на чијем се 
пресељењу годинама радило, направљена и 
нова, тако да флотација може да рачуна на 
стабилно снабдевање технолошког процеса 

РБМ. – На само неколико дана пре него 
што ће се навршити 61 година рада об-
новљеног Рудника бакра Мајданпек, а са 
већ три и по године рада као део компа-
није Србија Зиђин Копер, за групу од 38 
рудничких пензионера организован је 

индустријском во-
дом. 

- У првој не-
дељи јуна месеца 
након исправке 
трасе, односно, 
премештања цево-
вода на безбедније 
место уследиле су 
прве пробе. Пуште-
на је једна пумпа 
у рад, чији су рад 
пратили и контро-
лисали функцио-
нисање потисног 
цевовода екипе 
са одводњавања и 
радници флота-
ције – наводи дипл.
инж. руд. Дејан Ву-

комановић, помоћник руководиоца Фло-
тације за производњу у РБМ-у: - Kада је 
вода стигла до резервоара испоставило 
се да је количина била мања, а притисак 
у цевоводу много већи. То је указало на 
потребу за уградњом додатних вентила за 
испуштање ваздуха, а урађена је и замена 
једне од пластичних цеви на којој је дошло 
до деформације и пробоја.

Након санације и решавања ових про-
блема поново је пуштена у рад једна, а затим 
и друга пумпа. Други тест је показао да је 
опрема у реду, а уочени проблеми отклоње-
ни. 

- Овим је један велики посао остао 
иза нас, а снабдевање индустријском во-
дом сада је стабилно. У ретроспективи, 

пријем, а у оквиру њега и обилазак Се-
верног ревира и нове флотациие.

Пензионерима је добродошлицу за-
желео Chen Qingfenf, заменик дирек-
тора РБМ-а и захвалио им на личном 
доприносу који су уградили у темеље 

Тик уз раније постављену нову пловећу пумпну станицу опремљену са шест пумпи је и реконструисана стара на којој су инсталиране четири пумпе, али и новим 
цевоводом повезана са високим резервоарима  нове флотације.- За садашњи ниво производње довољан је рад две пумпе на старој и две до четири на новој 
пловећој пумпној станици, што даје могућност да се преостале редовно одржавају, сервисирају и ремонтују 

Група пензионера није крила задовољство оним што је урађено на њиховим некадашњим радним местима и новим погонима, а обрадовале су их и информа-
ције о плановима.- Посебне похвале упутили су за улагања у област заштите животне средине и безбедности на раду

Стара пловећа пумпна станица као новаСтара пловећа пумпна станица као нова

Радује ново издање старих погонаРадује ново издање старих погона

通过改造泵站以保障MS矿选厂稳定供水

组织退休矿工走访北坑与新选厂

老泵站焕然一新

因老厂房的崭新面貌而欣喜万分

када се сагледа све од самог почетка, од 
одвајања пловеће пумпне станице са ста-
ре локације, затим веома захтевне селидбе 
преко воденог огледала јаловишта до нове 
локације, па осигуравања и комплетног 
ремонта до поменутих проба, можемо 
закључити да је урађен огроман посао и 
да су напори свих целина флотације, а на-
рочито језера и јаловишта били за сву по-
хвалу, - не штеди речи хвале сарадницима 
Дејан Вукомановић.

Ту ретроспективу је детаљно рашчла-
нио Жељко Михајловић, заменик руко-
водиоца Службе за изградњу: - Након 
изградње нове пловеће пумпне станице, 
није се одустало од старе која није била 
у функцији од почетка рада нове стани-
це. Kрајем прошле године стара пловећа 
пумпна станица је пресељена тик уз нову, 
а онда се кренуло у њену санацију. Ојачана 
је конструкција понтона, уграђене су че-
тири нове пумпе са комплетним електро 
инсталацијама за њихово напајање, завр-
шен је нов цевовод ХДП тип 500 дуг око 
три километра.

Михајловић још додаје да је сада на пло-
већим пумпним станицама флотацијског је-
зера укупно 10 исправних пумпи. Тренутне 
потребе флотације за индустријском водом 
задовољавају две пумпе са старе пловеће 
пумпне станице(две су у резерви), док је на 
новој сада смањен број пумпи у раду и сво-
ди се на две, три, четири. То оставља могућ-
ност да се оне које нису у функцији редовно 
одржавају, сервисирају и ремонтују, а то 
одвија без застоја у водоснабдевању.

своје „друге куће“ која сада израста у 
модеран, савремен и  зелени рудник. У 
приказаном филму, пензионери су мог-
ли да сагледају део новоизграђених по-
стројења, а током посете погонима из 
којих су отишли у пензију, колико су се и 
услови и околности промениле. Најста-
рији међу њима, Божидар Мунћан(80), 
који је као металоглодач у централној 
радионици провео пола свог живота, 
није крио одушевљење због видног на-
претка рудника, а сличне утиске имала 
је и већина других пензионера. 

- Инвестиције су од изузетног 
значаја за Рудник бакра Мајданпек, 
а захваљујући њима оживела је про-
изводња, многи млади људи добили 
су посао и добре зараде - рекао нам је 
Слободан Ивановић који је пуне три 
деценије службовао у РБМ-у наводећи 
да импресионира кратко време у којем 
су важне инвестиције, попут нове фло-
тације реализоване отварајући пер-

Читав  низ година је водоснабдевање 
флотације индустријском водом било под 
великим знаком питања посебно у сушним 
периодима. Сада уз две пловеће пумпне 
станице, 10 расположивих пумпи и два 
цевовода о томе неко дуже врме не треба 
бринути: - То је за дуже време решено, јер 
је ранија локација старе пловеће пумпне 
станице била неповољна због ниског  ни-
воа воде. Измештањем старе и изградњом 
нове, водоснабдевање је осигурано, јер је 
нова локација на већој дубини. Објектив-
но и воде  има више будући да се у флота-
цијско јаловиште испумпава вода са дна 
Северног ревира, а креће и прикупљање 
свих вода испод јаловишта Бугарски по-
ток, где је завршена изградња таложника, 
постављене су пумпе, па само предстоји 
спајање цевовода да би и из тог извора 
вода почела да се уноси у флотацијско ја-
ловиште. То практично, говори и да нема 
никаквог отицања вода из рудника у во-
дотокове река - каже Михајловић.

Посебно је важно да су сви послови 
урађени са безбедносног аспекта према пра-
вилима, што су  честе контроле потврдиле. 
Објективно, није било опуштања ни једног 
тренутка с обзиром да је добар део послова 
био у категорији високо ризичних послова.

У сваком случају, од изузетног је значаја 
да је сада обезбеђена довољна количина 
воде за нову и стару флотацију,  те да је си-
гурност у њихом раду са потпуна. 

С. Вукашиновић

спективу за даљи развој рудника и новa 
запошљавањa. 

Посебно задовољство пензионери 
су изразили поводом потеза које ком-
панија Србија Зиђин Копер повлачи 
ка стварању зеленог рудника и брине о 
заштити животне средине и захвали-
ли на могућности да се и лично увере у 
напредак и резултате свог некадашњег 
колектива. 

С.В.

РБM RBM

Пензионисани рудари одушевљени су напретком мајданпечког рудника

У новој флотацији
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РБМ. –  Мајска акција добровољног дава-
лаштва крви у Руднику бакра Мајданпек 
представља најбољу потврду пословичне 
рударске хуманости, будући да је течност 
која живот значи дао 81 запослени у ком-
панији Србија Зиђин Kопер. Kако се дефи-
нитивно, из месеца у месец, број давалаца и 
прикупљених јединица крви повећава, није 
далеко моменат када ће у само једној акцији 
моћи да се говори и о троцифреном броју. 

Иза добрих резултата стоји побољшана 
организација саме акције, све већи број мла-
дих, здравих, хуманих и људи добре воље 
међу запосленима, али и спремност саме 
компаније Србија Зиђин Kопер да хумане 
акције подржи.

СЗК. –  Kако би се сачувала сведочења о вели-
ком успеху Зиђин Мајнинг Групе и ове годи-
не организован је конкурс за избор најбољих 
фотографија и видео записа. Слике и видео 
снимци могу описивати догађаје из произ-
водње, изградњу модерних рудника, али бити 
и доказ о залагању компаније за заштиту 
животне средине, друштвену одговорност и 
културну интеграцију. Главна препорука је 
да садржај верно одражава разноликост али 
и заједништво запослених у Зиђину, који 

РБМ. –  Постављена рампа на избетонира-
ном прилазу, а самим тим и улазу на Се-
верни ревир, као и новопостављена стра-
жарска кућица, иду у прилог опредељењу у 
Србија Зиђин Kопер да лепо уреди све улазе 
и излазе из круга Рудника бакра Мајданпек.

- Тиме се практично, заокружује 
уређење свих капија у круг рудника - пот-
врђује Драгиша Анђелковић, руководилац 
Службе БЗНР у РБМ-у: - Ово ће омогући-
ти да се и у том делу обавља редовна еви-
денција свих улазака и излазака из круга 
рудника и то како запослених у РБМ, тако 
и „трећих лица“. Сама рампа је недале-

СЗК. –   Kомпанијски Сектор за безбедну 
производњу, у сарадњи са борским Домом 
здравља, организовао је за запослене у 
ТИР-у (7. и 9. јун) бесплатно мерење крв-
ног притиска, масноћа и шећера у крви. У 

- Договор на-
ших директора са 
представницима 
Завода за трансфу-
зију Ниш и Црвеног 
крста Мајданпек 
по којем се акције 
одвијају сваког по-
следњег понедељка 
у месецу, а пријаве 
заинтересованих 
давалаца подносе 
руководиоцима до 
15. (у месецу), дао је 
резултате. Уз бољи, 

већи одзив, запослени су у позицији да лак-
ше искористе припадајуће слободне дане, а 
њихови надређени имају довољно времена 
да организују посао тако да се њихово одсу-
ство не одражава на рад у производњи ни 
функционисање одређених служби - каже 
Игор Јаношевић, инжењер у Служби БЗНР 
у РБМ-у.

У акцијама које организују Завод за 
трансфузију крви Ниш и Црвени крст 
Мајданпек учествују и добровољни даваоци 
крви из града, тако да је у мају укупно при-
купљено чак 124 јединица крви. Додуше, у 
априлу је због празника изостала редовна 
месечна акција. 

С.В.

теже унапређењу 
рударства и живот-
ног стандарда. Kон-
куренција ће бити 
јака, сви чланови 
велике Зиђин поро-
дице далеко од Kине, 
односно сви запо-
слени у прекомор-
ским компанијама 
покушаће да верно 
прикажу своја зала-
гања. Право учешћа 
на конкурсу имају и 
сви запослени у Ср-
бија Зиђин Копер, 

а крајњи рок за слање радова је 1. октобар. 
Имена добитника биће званично објављена 
30 дана касније, а фотографије и снимци биће 
употребљени за презентацију Групе и израду 
календара за 2023. годину, уз поштовање свих 
ауторских права. За најкреативније фотогра-
фе обезбеђене су и новчане награде, 16.500 
динара за пет најбољих фотографија и 33.000 
динара за најлепши видео. 

Д.Л.П

ко од јавног пута, 
али њено и по-
стављање кућице 
за раднике службе 
обезбеђења, пред-
ставља само прве 
потезе на плану 
уређења. Ту ће још 
бити посла, јер тре-
ба завршити и пар-
кинг простор и пе-
рионицу, али и са 
посебном пажњом 
побринути се за 
озелењавање.

Прилаз је већ 
избетониран што 

велики број запослених који својим  ауто-
мобилима долази на посао већ користи, а 
осим тога поменутом деоницом се довози 
и потребан материјал за пречишћавање 
вода са Северног ревира, па је тим цистер-
нама неоходан добар прилаз постројењу. 
Уређење ће бити комплетно тек када се сви 
поменути послови (који су у току) заврше. 
Упоредо приводе се крају и радови на недо-
стајућим објектима (перионицама) поред 
капија, односно, рампе 2 и 4. 

 С.В. 

сали погона “Транспорт” 
обављено је 64 прегледа, а 
акција је трајала два дана 
због великог интересо-
вања.
Редовна провера крвног 
притиска, као и нивоа 
холестерола, триглицери-
да и глукозе у крви је, по 
речима медицинских рад-
ника, веома битна јер се 
на тај начин могу открити 
здравствени поремећаји 
којих можда нисмо ни 
свесни. Циљ ове акције 
био је да се уоче рани 
знаци дијабетеса и дру-
гих кардиоваскуларних 
обољења, а запослени су 
након обављеног меди-
цинског прегледа доби-
ли корисне савете. Они 

код којих су уочене повишене вредности 
здравствених параметара упућени су на 
ванредни систематски преглед. 

Д.Л.П

Пословичну хуманост рудара показао је 81 запослени у Руднику бакра Мајданпек добро-
вољно дајући крв. - Након договора челних људи Рудника бакра, Завода за трансфузију 
Ниш и Црвеног крста Мајданпек, акције су боље организоване, а одзив већи

Сви запослени у Србија Зиђин Копер, као чланови велике породице прекоморских ком-
панија Групе, имају прилику да покажу креативност на конкурсу фотографија и видео 
снимака

Прилазни пут је избетониран, али уређење ће бити завршено тек када се уради паркинг 
простор, перионица, а простор око тих објеката озелени

Провери крвног притиска, али и нивоа холестерола, триглицерида и глукозе у крви под-
вргло се радника ТИР-а, акција трајала два дана због великог интересовања запосллених

Хуманост на делуХуманост на делу

Kонкурс за видео снимке и Kонкурс за видео снимке и 
фотографијефотографије

Kомплетира се још једна Kомплетира се још једна 
капија рудникакапија рудника

Превентивна провера Превентивна провера 
здравља у ТИР- уздравља у ТИР- у

Одлични резултати акције добровољног давалаштва 
крви у Руднику бакра Мајданпек

Записи у времену о успеху Зиђин Мајнинг Групе

На Северном ревиру постављена нова рампа и стражарска кућица

Сектор за безбедну производњу у сарадњи са борским Домом здравља:

群众积极响应RBM分公司献血活动

紫金矿业的标志性里程碑

在MS矿北坑安装车辆门禁与保安室

公司安全生产部与波尔综合医院协同合作

传递职场中的温暖力量

开展摄影大赛

强化矿山安全出入系统

组织TIR员工预防性体检
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БОР. –  Kомпанија се још једном одазвала позиву за финансијску подршку и 
унапређење спорта у граду бакра, па је тако Џудо клубу Бор донирала спортску 
опрему у вредности 150.000 динара. Представници компаније посетили су најм-
лађе џудисте на тренингу (21. јун) и овом донацијом дали ветар у леђа за будуће 
спортске успехе.
 У Џудо клубу Бор тренира сто двадесеторо деце узраста од четири до девет-
наест година у четири старосне категорије. Донација компаније према речима 
председника Џудо клуба Бор, Владимира Николића, значи много за квалитет-
нији тренинг и постизање бољих резултата.

-Спортска опрема коју нам је донирала компанија је разноврсна, добили смо 
чуњеве, препоне за прескакање и за провлачење, доскочиште, пилатес лопте, 
вијаче, такође и џудо кимона и 50 мајица са логом Џудо клуба Бор. Само ове 
године освојили смо већ пет државних медаља и учествовали на двадесетак 
такмичења, а оваква подршка даје нам подстрек да  наставимо са победама 
-каже Николић.

Представници компаније овом приликом добили су свечани позив да отворе 
џудо тренинг камп који организује клуб.

Д.Л.П.

Откривена бактерија 5.000 пута већа од Откривена бактерија 5.000 пута већа од 
уобичајенеуобичајене

Безбедност на раду - некад и садБезбедност на раду - некад и сад

Још од основне школе нас уче да нам за 
бактерије треба микрископ да бисмо их ви-
дели. У случају thiomargarita magnifica то није 
потребно. Џиновска ћелија јасно је видљива 
голим оком, а величине је људске трепавице.

Сада коначно и званично класифи-
кована као највећа бактерија, Тhiomargarita 
magnifica откривена је на потпотонулом рас-
падајућем дрвету мангрова на Француским 
Антилима.

Иако бактерије најчешће повезујемо 
здравственим проблемима, највећа бакте-
рије на свету није опасна и не изазива боле-
сти.

- Ове бактерије су око 5.000 пута веће од већине других бактерија. Kада бисмо 
ставили ово у људске размере, то би било као када бисмо наишли на другог човека који 
је висок као Монт Еверест - каже Жан-Мари Воланд са Института за геном при америч-
кој Националној лабораторији „Лоренс Беркли“.

Упркос томе што је Т. magnifica највећа бактерија и веома импресивних димензија, 
она није највећи једноћелијски организам на Земљи.

Та титула припада алги caulerpa tahifolia која је десет пута дужа.
Извор:  РТС и The Guardian

Рударско-топионичарски басен одувек се разликовао од других радних организа-
ција по броју запослених, комплексности послова и тешким условима за рад. Из 
мајског издања Kолектива из 1963. године сазнајемо како су изгледали рани почеци 
Службе хигијенско-техничке заштите, о напорима да се поставе заједнички стан-
дарди безбедности на раду и спроводе мере које ће сачувати живот и здравље запо-
слених, од рудара до топионичара. Хетерогеност предузећа због различитих грана 
индустрије додатно је отежавалa овај процес. Kако су их тада називали  „хатезејци“, 
били су стално на терену и скромним материјалним средствима водили борбу да 
се смањи број повреда и професионалних обољења, а радно окружење буде здраво 
и чисто. Парола је гласила „Динар уложен у заштиту људи се брзо враћа!“ што је 
значило да успешна производња зависи од здравља запослених.  

Д.Л.П.

商业科学新闻 : 研究人员发现比正常大5000倍的巨型细菌商业科学新闻 : 研究人员发现比正常大5000倍的巨型细菌

翻阅旧相册: 职业安全与健康的过去与现在翻阅旧相册: 职业安全与健康的过去与现在

Нова опрема за џудистеНова опрема за џудисте

捐赠柔道协会训练器材 Горица Тончев Василић

IZ STAROG ALBUMA

Подршка за боље спортске резултате у граду бакра 

塞紫铜助力“铜城”体育发展

Србија Зиђин Kопер донирала је Џудо клубу Бор спортску опрему вредну 150 хиљада ди-
нара и дала ветар у леђа будућим шампионима.


