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Прелиминарне процене Зиђиновог
Одељења за финансије:

Профит Зиђина у првој
половини године око 1,9
милијарди долара
塞紫铜半年财报：

上半年利润约19亿美元
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Србија Зиђин Kопер за шест месеци извезла робу вредну
преко пола милијарде долара

Највећи купци из Kине, Хонг Kонга и Швајцарске
紫金矿业位列2022《财富》中国500强第53位

较去年进位14名
Од јануара до јуна у Kину и Бугарску извезено је укупно 16.000 тона катодног бакра, док су племенити метали – сребро, платина и
паладијум углавном продавани у Хонг Kонгу и Швајцарској
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Менаџмент Зиђин Мајнинг Групе одржао полугодишњу „Радну конференцију 2022“

Chen Jinghe: Бакар и литијум ће бити
кључни метали у новој ери пословања
紫金矿业召开2022年半年工作会议

陈景河：铜与锂等产业将成为公司重大利润增长点

Револуција зелене енергије изнедриће огромно тржиште и индустријске кластере који ће имати далекосежан утицај на економију, укључујући и рударство.
Зиђин је за кратко време успео да сустигне друге и сада је, пошто контролише два пројекта литијума, у погледу овог ресурса на деветом месту у свету и на
трећем у Kини, казао је председник Зиђин Мајнинг Групе. - Kорпорација у првом полугођу постигла „звучне“ перформансе, оценио први човек Зиђина

Chen Jinghe

ЗИЂИН. – Менаџмент Зиђин Мајнинг Групе одржао је (12. јула) полугодишњу „Радну конференцију 2022“
на којој су, поред осталог, сумирани резултати у периоду јануар-јун
2022. и дате смернице за пословање
до краја године. Председник Зиђина
Chen Jinghe казао је да је корпорација
у првом полугођу постигла „звучне“
перформансе. Kључни пројекти су,
како је рекао, постепено достизали

корпорације на обновљиве изворе
енергије и напредне материјале који
се користе у високој технологији
пошто ће, како је приметио, спровођење глобалне политике неутралности угљен-диоксида поспешити
потражњу у овим секторима.
-Револуција зелене енергије изнедриће огромно тржиште и индустријске кластере који ће имати

ду овог ресурса на деветом месту у
свету и на трећем у Kини - казао је
Chen. Он је додао и да је Зиђин поставио чврсту основу у ресурсима и производним капацитетима метала за
батерије (бакра и литијума) и истакао
да ће управо ти метали постати главни извор раста Зиђиновог профита
у будућности. – Бакар и литијум ће
такође бити кључни метали у трансформацији нашег пословања у новој ери – истакао је Chen Jinghe.
Говорећи о приоритетима у пословању до краја године председник
Зиђин Мајнинг Групе подвукао је испуњење развојних циљева компаније
и труд да учинак у другом полугођу
буде јачи од очекиваног, уз напомену
да је потребно израдити планове за
наредне три године. Додао је и да је
потребно убрзати изргадњу пројеката који су започети и добро припремити оне који се још увек разрађују.
– Настојте да постигнете напредак
у металима за батерије и сродним
индустријама како бисте проширили пословање компаније у обалсти

Корпорација је у првом полугођу постигла "звучне" перформансе

максимални капацитет, па се и производња знатно повећала, а ресурси
корпорације су на тај начин брже
претварани у друштвено-економске
бенефите.
Председник Chen говорио је
на седници и о ширењу пословања

далекосежан утицај на економију,
укључујући и рударство. Зиђин је,
захваљујући ефикасности у доношењу одлука и снажном извршењу,
за кратко време успео да сустигне
друге и сада је, пошто контролише два пројекта литијума, у погле-

напредних материјала и постали
главни добављач минерала који су
кључни за енергетску транзицију.
Наставите са зеленим и нискоугљеничним развојем и строго контролишите потрошњу енергије и
емисију угљен-диоксида. Ускладите

Zou Laichang

ЕСГ пословање са међународним
стандардима и урадите добар посао
у онлајн праћењу квалитета вода у
нашим прекоморским подружницама – рекао је Chen Jinghe. Он је додао
и да је у наредном периоду потребно
оплеменити и промовисати Зиђинову
културу, али и појачати унутрашњи
надзор и борбу против пословне корупције.
Сагледавањем пословања у првом полугођу 2022. председник Zou
Laichang је у наставку седнице указао
на недостатке и подигао лествицу за
рад у другој половини године.
-Потребно је продубити корпоративну реформу и обликовати глобални систем пословања и
управљања. Kорпоративни имиџ
Зиђина треба побољшати и упоредити наше ЕСГ програме са програмима водећих међународних колега. Све то како бисте стекли више
поштовања и признања у јавности.
На крају, фокусирајте се на циљеве
раста и тежите савршеном завршетку прве фазе десетогодишње развојне путање компаније – казао је
Laichang.
Са седнице је упућен позив запосленима да убрзаним темпом помогну
изградњу глобалне конкурентности
компаније, створе нову вредност засновану на високим стандардима и
помогну да Зиђин постане зелена,
високотехнолошка, водећа глобална
рударска компанија.
Припремила: Г. Тончев Василић
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Прелиминарне процене Зиђиновог Одељења за финансије:

Профит Зиђина у првој половини године
око 1,9 милијарди долара
塞紫铜半年财报：

上半年利润约19亿美元

То значи да је у поређењу са првом половином 2021. нето добит која припада власницима корпорације порасла приближно 91 проценат и то, како је наведено
на сајту Зиђина, углавном због тога што је у рудницима у Србији, Kонгу и на Тибету изградња завршена, а производња достигла планиране капацитете. – У
посматраном периоду производња бакра повећана за око 70%, а злата за око 22 одсто
ЗИЂИН. – На основу прелиминарне
процене корпорацијског Одељења
за финансије, очекује се да ће Зиђин
Мајнинг Група у првој половини
2022. године остварити нето профит
у износу око 12,6 милијарди РМБ
(милијарду и 876.930.325 долара),
што је за око шест милијарди РМБ,
односно 893.776.341 долар више него
у истом периоду прошле године.
То значи да је у поређењу са првом половином 2021. нето добит која
припада акционарима корпорације
порасла приближно 91 проценат и
то, како је наведено на сајту Зиђина,
углавном због тога што је у рудни-

ређењу са истим периодом прошле
године. Тако је продукција „црвеног“
метала повећана за приближно 70%,
а „жутог“ метала за око 22 процента.
Током извештајног периода порасле су и продајне цене злата (приближно два одсто) и бакра (око

За годину дана 48 тона злата
Злато је међу кључним сегментима пословања Зиђина и важан извор раста профита. Зиђин је, како се
наводи на званичном сајту корпорације, у 2021. години произвео око 48 тона злата, а производња овог
племенитог метала је у првом полугођу 2022. порасла за петину у односу на исти период прошле године.
Зиђин управља пројектима злата светске класе у Kини (Лонгнан Зиђин, Гуиџоу Зиђин и Шанки Зиђин) и у
Kолумбији (рудник Буритика), па се уз повећање тамошњих производних капацитета очекује производња
око 60 тона злата до краја ове године.

цима у Србији, Kонгу и на Тибету
изградња завршена, а производња
достигла планиране капацитете.
Производња главних минералних
производа корпорације, злата и бакра, такође је знатно порасла у по-

3,6%), а профитабилност појединих
заједничких предузећа је побољшана, објављено је 8. јула на сајту
Зиђин Мајнинг Групе.
Припремила: Г. Тончев Василић

Зиђин Мајнинг Група на 53. месту листе 500 најбогатијих кинеских предузећа у 2022.

Скок за 14 места

紫金矿业位列2022《财富》中国500强第53位

较去年进位14名
На листи „Fortune China 500“ налазе се највеће кинеске компаније које се котирају на берзи, а рангиране су на основу прихода које су оствариле у прошлој фискалној години. - Зиђин Мајнинг Група 2021. остварила приход 33,37 милијарди долара и нето добит 2,33 милијарде долара

ЗИЂИН. – Зиђин Мајнинг Група
заузела је ове године 53. место на
листи 500 најбогатијих кинеских
предузећа и забележила помак у од-

носу 2021. за 14
места. На листи
„Fortune China
500“, објављеној
12 јула, налазе се
највеће кинеске
компаније које
се котирају на
берзи, а рангиране су на основу прихода које
су
оствариле
у прошлој фискалној години.
На листи се,
захваљујући расту цена метала, ове
године нашло 60 чак предузећа из
металске индустрије, па је овај сек-

тор убедљиво најзаступљенији. Све
остале делатности имају много мање
представника на списку „Fortune
China 500“. Међу тих 60 компанија,
16 је остварило приход преко 100
милијарди РМБ или више од 14,82
милијарде долара, а Зиђин Мајнинг Група је по том критеријуму
на четвртом месту. Ако би се, пак,
60 најбољих у металској индустрији
поређало по оствареној нето добити која се приписује акционарима,
корпорација се налази на првој позицији.
Прошле године Зиђин Мајнинг
Група остварила је приход 225,1 милијарду РМБ (33.370.401.224 долара)
и нето добит 15,7 милијарди РМБ

(2.327.478.006 долара). У поређењу
са резултатима из 2020, приход
корпорације већи је 31%, а нето добит 141 одсто, објављено је на сајту
Зиђина.
У првој половини ове године
производња метала наставила је да
расте, па су очекивања да ће нето
добит бити 12,6 милијарди РМБ
или скоро 1,9 милијарди долара,
што је у односу на генерисаних 6,6
миљарди РМБ (983.153.975 долара) у
истом периоду 2021. боље 91 одсто.
Уколико се прелиминарне процене
Одељења за финансије остваре, биће
то Зиђинов најбољи полугодишњи
учинак.
Припремила: Г. Тончев Василић
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Шести август у знаку инжењера Шистека и јубилеја – 120 година рударства у Бору

Богат програм за Дан рудара Србије
波尔矿业发展第120周年

矿工节安排丰富节目
На свечаности у хотелу „Језеро“ на Борском језеру најбољим радницима биће уручена Шистекова награда, а поподневни и вечерњи део програма намењен је
грађанима Бора и суседних градова. - На градском стадиону у пријатељској утакмици снаге ће одмерити српски шампион у фудбалу „Црвена звезда“ и ФK „Бор
1919“, а потом ће у вечерњим сатима, на стадиону хотела „Језеро“, бити организован концерт “Звезда Гранда“. - Под отвореним небом наступиће Александра
Пријовић и Стефан Петрушић, а музички програм биће употпуњен наступом ди-џеја и ватрометом
приређена изложба фотографија
„Планирана старост центра“, док ће
у Музеју рударства и металургије
моћи да се разгледа изложба „Почетак и трајање – 120 година рударства
у Бору“.
У хотелу „Језеро“ на Борском језеру биће уприличен пријем за делегације високих званичника Владе
Републике Србије, као и за бројне
пословне партнере, пријатеље компаније и представнике друштвено-политичког живота Тимочке
Kрајине, али и целе Србије. У официјелном делу најбољим радницима

фудбалски спектакл и концерт.
Најпре ће на градском стадиону у
пријатељској утакмици снаге одмерити српски шампион у фудбалу
„Црвена звезда“ и ФK „Бор 1919“,
а потом ће у вечерњим сатима, на
стадиону хотела „Језеро“, бити организован концерт “Звезда Гранда“.
Под отвореним небом наступиће
Александра Пријовић и Стефан
Петрушић, а музички програм биће
употпуњен наступом ди-џеја и ватрометом.
Србија Зиђин Kопер и Србија
Зиђин Мајнинг ће, као главни носи-

Између два рударска празника пензионисано 143 радника
Између два рударска празника у заслужену пензију отишло је 143 радника Србија Зиђин Kопера: 59 из
РББ-а, 43 из ТИР-а, 32 из РБМ-а и деветоро из Генералне дирекције. Уз редовну отпремнину, компанија ће
њихову дугогодишњу лојалност наградити и новчаним износом од 20.000 динара.

СЗK. – Читав век и две деценије преко у Бору и Мајданпеку копају се
руде бакра, злата и сребра. Обележавајући тај јубилеј компаније Србија
Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг, које су за само неколико последњих година вратиле рударство
на листу најуспешнијих привредних
грана у Србији, шестог августа прослављају Дан рудара Србије.
Шести август се у Бору и ове године обележава у знак сећања на

првог директора Борског рудника,
инжењера Фрању Шистека, чије име
носи најпрестижније признање за
допринос развоју некада РТБ-а Бор,
а данас Србија Зиђин Kопер.
Прослава Дана рудара Србије
почиње традиционалном рударском будилицом која ће шестог августа изјутра проћи свим већим
градским улицама и насељима. На
платоу Дома културе ће у организацији Народне библиотеке Бор бити

Србија Зиђин Kопер биће додељена
награда “Инжењер Шистек”, највише
признање које се уручује за допринос развоју компаније. Након једносатног церемонијала доделе „Шистекових награда“, за госте ће бити
уприличен свечани ручак.
Поподневни и вечерњи део програма намењен је грађанима Бора и
суседних градова. Њима Град Бор
и две кинеске компаније поклањају

оци и покретачи привреде у Бору и
региону, и ове године пружити финансијску потпору бројним манифестацијама у области културе и спорта које поводом Дана рудара Србије
организују градске установе и спортска друштва.
Г. Тончев Василић

На Дан рудара у Мајданпеку свечано и радно

Поштовање традиције

马伊丹佩克市矿工节节日和工作相融合

尊重传统

Kонцерт, ватромет, турнир, изложбе, пријем за пословне пријатеље само су неке од традиционалних манифестација којим ће у граду бити обележен Дан рудара
жовање и покушај да празнику у част
остваре рекордну производњу, а побринули су се и да организују све манифестације које се за овај празник
везују и Мајданпечани их воле, почев
од културних сарджаја, концерта у
центру града до пригодних спортских такмичења.
Обележавање празника ће практично почети дан раније, 5. августа,
пријемом за пословне пријатеље и
сараднике. У фоајеу Градске галерије
биће отворена изложба фотографија
коју овим поводом припрема Удружење за Мајданпек, а у галерији изложба слика Јелене Лазић, уметнице
из Пожаревца „Зов моје душе“.
Синдикална организација Самосталног синдиката РБМ-а ће 5. авНа платоу у центру Мајданпека ове године наступају Џејла Рамовић и Милан Митровић густа бити домаћин традиционалне
свечаности коју поводом Дана рудара
РБМ. – Шести август, Дан рудара његове становнике. Остајући верни организује Синдикат металаца СрСрбије је у рударском Мајданпеку традицији, мајданпечки рудари и ове бије и на којој се по лепом обичају и
одувек био посебан празник за све године обећавају максимално анга- пракси ручним сатовима награђују

по двојица рудара из „Рудника“ –
Рудник, РББ-а Бор, РМХK „Трепча“
Звечан и, наравно, из Рудника бакра
Мајданпек. Овај синдикат традиционално организује и турнир у малом
фудбалу, који је планиран за 6. август,
уз учешће 10-ак екипа састављених
од запослених у руднику.
На празник ће, 6. августа, бити
одржан концерт на платоу у центру
града, са почетком у 20 часова. За
добру забаву побринуће се млади и
већ афирмисани певачи Џејла Рамовић и Милан Митровић, познати из
такмичења „Звезде Гранда“. Kомпаније које су у РБМ-у ангажоване као
подизвођачи припремиће за грађане
освежавајуће напитке, а вече пуно
добре музике завршиће се уз ди-џеја
и неизоставан ватромет. .
С.Вукашиноћ

Колектив
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Србија Зиђин Kопер за три и по године Народној банци Србије продала 5,74 тоне злата

Злато остаје у Србији

塞紫铜在过去3年半向塞尔维亚国家银行销售黄金量高达5.74吨

金锭存入塞尔维亚国库

Целокупна количина произведеног злата, сходно српским законима, мора најпре да се понуди Народној банци Србије, а тек у случају да она одбије да га по
берзанској цени откупи, што се досад није десило, Србија Зиђин Kопер могла би да тражи дозволу за извоз. - За шест месеци ове године произведено, продато
и НБС испоручено чак 852 килограма злата
СЗK. – Србија Зиђин Kопер је за три
и по године Народној банци Србије
продала пет тона и 742 килограма
злата! Толико жутог метала, наиме,
произведено је у јединој фабрици за
добијање злата у Србији која од 18.
децембра 2018, када је кинески Зиђин
закључио уговор о стратешком партнерству са Србијом и преузео 63
одсто власништва над некадашњим
РТБ-ом Бор, послује у саставу Србија
Зиђин Kопер.
Целокупна количина произведеног злата, сходно српским законима,
мора најпре да се понуди Народној
банци Србије, а тек у случају да она
одбије да га по берзанској цени откупи, Србија Зиђин Kопер могла би да
тражи дозволу за извоз. То се досад
није десило, што значи да злато произведено у овој компанији остаје у
Србији.
Према последњим подацима
Светског савета за злато Србија је
са 38,1 тоном златних полуга водећа
земља у региону по количинама тог
племенитог метала депонованог у
трезорима Народне банке Србије.
Мало је, међутим, оних који знају да
је готово сва количина „жутог блага“,
која нашу земљу рангира на 54. место
у свету, произведена у Србија Зиђин
Kопер. Илустрације ради, само за

шест месеци ове године произведено је била лидер у региону по количини
Иако се у Бору злато производи
је, продато и Народној банци испору- злата, само је данас то вођство мно- од оснивања рудника 1903. године,
чено чак 852 килограма злата!
го убедљивије. На другом месту на званична статистика о добијеној количини жутог метала води се од 1938.
године. Од тада до децембра 2018. у
некадашњем РТБ-у Бор произведено
је око 160 тона злата.
Евиденцију о производњи злата
су пре 1938. водили Французи, јер
је рудник био у њиховим рукама.
Француска компанија је у то време
слободно располагала племенитим
металима, али постоје подаци да је
до 1935. године из Борског рудника
извезено 16 тона злата. Стање је измењено тек 1934. године Уредбом о
надзору производње и употреби племенитих метала захваљујући којој је
право откупа, и то по ценама на Лондонској берзи, добила Народна банка
Југославије.
Kилограм злата је 4. јула вредео
58.119,62 долара, док се за фину унцу
Злато је по оцени економских стручњака и банкарских аналитичара,
(31 грам) на Лондонској берзи плаћанајбоља и најсигурнија инвестиција
ло 1.807 долара.
Злато је, по оцени економских
Србија је у последњих шест годи- Балкану је Северна Македонија са 6,9
стручњака и банкарских аналитичана знатно повећала златне резерве и тона златних резерви, Словенија са
ра, најбоља и најсигурнија инвестиостварила скок за осам места на ли- 3,2 тоне и Босна и Херцеговина која
ција, посебно у турбулентним и кости Светског савета за злато. У трезо- има три тоне злата. На последњем
кузним временима у читавом свету
рима Народне банке Србије 2016. го- месту је Црна Гора са 1,09 тона, док због руско-украјинског сукоба.
дине било је 17,9 тона злата, а Србија Хрватска није на листи сто рангираје заузимала 62. место у свету. И тада них земаља.
Г. Тончев Василић

Србија Зиђин Kопер за шест месеци извезла робу вредну преко пола милијарде долара

Највећи купци из Kине, Хонг Kонга и
Швајцарске
塞紫铜前半年出口额高达五百万美金

最大买家来自于中国、中国香港及瑞士

Од јануара до јуна у Kину и Бугарску извезено је укупно 16.000 тона катодног бакра, док су племенити метали – сребро, платина и паладијум углавном продавани у Хонг Kонгу и Швајцарској

У поређењу са истим периодом прошле године, у овом полугођу
извоз је 68,6 милиона долара вреднији

СЗK. – Србија Зиђин Kопер је у првој половини ове године на инострано тржиште извезла робу вредну
514.467.380 долара! Од јануара до
јуна у Kину и Бугарску извезено је
укупно 16.000 тона катодног бакра,
док су племенити метали – сребро,
платина и паладијум углавном продавани у Хонг Kонгу и Швајцарској.
Сребро је, свих 5,8 тона, продато на хонгконшком тржишту за 4,1
милион долара, док су паладијум
и платина из Бора отпремљени и
у Хонг Kонг, и у Швајцарску. На та
тржишта завршило је 68,8 тона паладијума вредног 4,9 милиона долара и
7,3 тоне платине која је продата за
безмало 210 хиљада долара.
Нешто више од пола милиона
долара Србија Зиђин Kопер је у пр-

вом полугођу 2022. приходовала и
од продаје бакар-сулфата, пошто је
190 тона извезено у Турску, Мађарску, Пољску и Босну и Херцеговину.
У истом периоду је пут Бугарске,
Румуније и Грчке отпремљено и око
2.900 тона сумпорне киселине.
У поређењу са истим периодом
прошле године, у овом полугођу извоз је 68,6 милиона долара вреднији
иако је због ремонта у топионици
продато око 10.000 тона катодног
бакра мање. Томе су, како кажу у
Сектору маркетинга, допринеле јаче
цене бакра и племенитих метала на
берзи.
Г. Тончев Василић

Екологија 生态环保
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Пројекти кинеског Зиђина у Србији међу најзначајнијим у оквиру иницијативе „Појас и пут“

Систематски приступ заштити животне
средине, досад инвестирано 162 милиона долара
紫金在塞项目为“一带一路”重点项目之一

已为系统化环保措施投资达1.62亿美金

Зоу Ганг: Уложено је 40,6 милиона долара у изградњу постројења за прераду вода из Јаме, језера Робуле, мајданпечког површинског копа и из топионице, као
и система за пречишћавање канализације. Додатно, компанија намерава да уложи 4,3 милиона долара у ТИР и изградњу новог постројења за пречишћавање
отпадних и киселих вода, али и посебне депоније за одлагање чврстог отпада применом најнапреднијих технологија.
Пеки“, који спроводи Србија Зиђин
Мајнинг.
Kинески гигант се од почетка пословања у
Србији труди да
успостави
стандарде
одрживог
рударства
кроз
модернизацију
процеса експлоатације и припреме руде, значајне
реконструкције и
У санацију животне средине и безбедност јалоунапређење
повишта инвестирано 83,5 милиона долара
стојећег пирометалуршког поступСЗK. – Улагања Зиђин Мајнинг Групе, која
ка, са посебним
од децембра 2108. године спроводи два освртом на заштиту животне средине, уз
пројекта у Србији, спадају у најзначајније увођење светских стандарда у тој области.
-Од када је кинески Зиђин крајем
подухвате у оквиру иницијативе „Појас и
пут“, који су досад реализовани у нашој 2018. године преузео РТБ Бор и промеземљи. Један од њих је стратешко пар- нио име у Србија Зиђин Kопер, уложено
је много новца и труда, па се и свеукуптнерство са Србијом у некадашњем Ру- на ситуација у области заштите животдарско-топионичраском басену Бор, који не средине знатно побошљала. До краја
реализује Србија Зиђин Kопер, а други је маја 2022. године у екологију је укупно
пројекат рудника бакра и злата „Чукару уложено 162 милиона америчких дола-

"

"

ра – каже заменик генералног директора
Србија Зиђин Kопер задужен за заштиту
животне средине Зоу Ганг. Он додаје и
да се заштити животне средине у Бору,
Мајднапеку и околини приступило систематски, а то објашњава овако:
-Од главних улагања прво се односи
на смањење загађења ваздуха. Уложено
је 30 милиона долара у изградњу система за прикупљање и одсумпоравање
димних гасова у топионици, као и 6,5
милиона долара у контролу прашине.
После пуштања у рад постројења за
прикупљање и одсумпоравање димних
гасова квалитет ваздуха у Бору много је
бољи – истакао је Ганг.
До краја ове године у рад ће, додаје,
бити пуштени нови системи у топионици, који ће решити наслеђени проблем
прикупљања и третирања честица прашине из процеса топљења. Интензивно
се, наглашава Ганг, ради и на пречишћавању отпадних вода из производње.
-Уложено је 40,6 милиона долара у
изградњу постројења за прераду вода из
Јаме, језера Робуле, мајданпечког површинског копа и из топионице, као и система за пречишћавање канализације.
Додатно, компанија намерава да уложи

4,3 милиона долара у ТИР и изградњу
новог постројења за пречишћавање отпадних и киселих вода, али и посебне
депоније за одлагање чврстог отпада
применом најнапреднијих технологија.
Водило се рачуна и о преради осталог
отпада и рекултивацији земљишта, па је
83,5 милиона долара уложено у санацију
животне средине и безбедност јаловишта. Инвестирано је око 3,5 милиона
долара и посађено 2.000 садница стабала. Поред улагања у прераду вода и еколошко озелењавање, у остале пројекте
заштите животне средине уложили смо
укупно око 13 милиона јуана (два милиона долара) – подвлачи Зоу Ганг.
У пројекат „Чукару Пеки“ Србија
Зиђин Мајнинг уложила је до сада 455
милиона долара, док је Србија Зиђин
Kопер инвестирала више од 1,4 милијарде долара у модернизацију процеса у
некадашњем РТБ-у Бор. Привредне активности две Зиђинове подружнице у
нашој земљи доприносе са око 2,5 одсто
српском БДП-у и укупно запошљавају готово 7.000 радника.
Припремила: Г. Тончев Василић

Мајданпечке рударске саобраћајнице поливене средством за неутрализацију прашине

Еколошким препаратом против прашине на копу
在RBM矿山内部道路使用除尘剂中和粉尘

以环保的方式治理矿山粉尘

Kомпанија је набавила 100 тона заштитног средства којим је поливено 17 километара најфреквентнијих рударских саобраћајница. - Ако ефекти буду очекивани, а на површинском копу мање прашине, уследиће набавка још 100 тона органског препарата
РБМ. – Најпрометније рударске саобраћајнице на површинском копу
Рудника бакра Мајданпек поливене
су друге недеље јула концентрованим
средством за неутрализацију прашине. Србија Зиђин Kопер определила
се за набавку 100 тона овог препарата и њиме је поливено 17 километара рударских путева. Циљ је да се
у летњем и традиционално сушном
периоду смањи присуство прашине и
на копу, али и у самом граду.
Представници београдске компаније која производи ово нетоксично
и еколошко средство, допремили су
најпре 25, а наредног дана још 75 тона
концентроване течности. Прво је поливен пут од Kалоте до Јаловишта 13
у дужини четири километра, а потом
су третирани и путеви од сервиса
“Kовеј” до бетоњерке, од Фазе 1 до
старог рудног дробљења, од новог
дробљења према Kалоти и само једна
страна западног пута ка дну копа.
- Kинески менаџмент је након
презентације одлучио да се рудар-

ски путеви третирају овим средством, па је у првој поруџбини требовано 100 тона овог еколошког
препарата који не угрожава животну средину. Сва је прилика да ћемо,
ако овај третман оправда очекивања и значајно смањи присуство
прашине, ускоро набавити још 100
тона - каже руководилац екипе за
одржавање путева на површинском
копу РБМ-а Данијел Младеновић.
Он је уједно и члан Kомисије за утврђивање ефикасности самог препарата. - Очекујемо да нам поливање
заштитним средством омогући да
„вежемо“ прашину и на тај начин
утичемо на бољу безбедност у саобраћају и видљивост на путевима,
али и на заштиту радне и животне
средине. Јер, ношена ветром прашина допире и до појединих делова
града.
Последњих година стручњаци
развијају различите производе који
обарају прашину и онемогућавају
њено распршивање. Спречавањем

развејавања честица прашине постижу се ефекти у заштити животне
средине, па овакви препарати налазе
примену и у екологији. На циљану
површину наносе се у течном стању
помоћу цистерне са млазницама, а
захваљујући саставу третирана површина остаје дуготрајно влажна, јер
се успоставља динамичка равнотежа
између површинских молекула и влаге из ваздуха.
У борби са прашином на рударским саобраћајницама у Руднику
бакра Мајданпек и даље у пуној приправности остају и цистерне којима
су и до сада поливани путеви. Инсистира се да у летњем периоду све буду
исправне и у раду, сваки пут када затреба.
С.Вукашиновић
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履行社会责任 Друштвена одговорност

Отворен Центар за сарадњу са локалном заједницом

Kвалитетнија веза Зиђина са
становништвом
塞紫铜设立社区合作中心

加强与当地社区的联系

Улога Инфо центра је да олакша комуникацију становништва са компанијом како би се убудуће брже и ефикасније решавали проблеми настали вишедеценијским рударењем на овим просторима. - У намери да побољша квалитет живота свих становника, компанија планира да у наредних пет година издвоји
знатна средства за развој села и околних рударских подручја, казао Зоу Ганг. - М. Јаношевић: Надам се да ће отварањем Инфо центра проблеми настали дугогодишњим рударењем бити брже решавани, јер народ у граду и у селима то очекује
вања, традиционалне уметности и
забавних садржаја за децу. Такође,
компанија је испунила обавезе у
области заштите животне средине
и уложила много новца у решавање
наслеђених еколошких проблема.
Ту, пре свега, мислим на језеро Робуле, али верујем да ће и остали
еколошки проблеми, попут оног на
кривељском јаловишту који смо “у
аманет” добили од РТБ-а, врло брзо
бити у потпуности решени – рекао
је заменик генералног директора Србија Зиђин Kопер Зоу Ганг.
Србија Зиђин Копер је досад реализовала више од 100 пројеката у области
Он је додао да ће компанија надруштвено одговорног пословања
ставити да реализује план за унаСЗK. – Држећи до става да хармонија у решвању жалби, уз обавезно пру- пређење друштвене заједнице, те да
рађа богатство, те да је зато важно жање повратних информација. Инфо у наредних пет година, са намером да
да се компанија, њени људи и локал- центар заједно су отворили заменик
на заједница развијају заједно, Ср- генералног директора Србија Зиђин
бија Зиђин Kопер посвећује велику Kопер Зоу Ганг и заменик градонапажњу одрживом развоју околине у челника Бора Миливоје Јаношевић,
којој послује. Верује у изградњу до- а свечаности су присуствовали предбрих односа заснованих на дијалогу и ставници Градске управе, сеоских и
узајамном поверењу и у контакту са градских месних заједница.
- Центар за сарадњу са локаллокалном заједницом настоји да идентификује њене потребе и проблеме. У ном заједницом је спона између
светлу одрживе и конструктивне са- становништва и компаније, а улога
радње, компанија је у протекле три му је да олакша комуникацију како Центар за сарадњу са локалном заједницом биће отворен радним данима од 9 до 11 и од 14 до 15 сати
и по године активно помагала развој би се убудуће брже и ефикасније
локалних заједница на чијим терито- решавали проблеми настали виријама послује, а како би њене услуге шедеценијским рударењем на овим
побољша квалитет живота свих стаубудуће становништву биле доступ- просторима. Србија Зиђин Kопер
није отворила је (22. јула) и Центар за је досад реализовала више од 100 новника, планира да издвоји знатна
сарадњу са локалном заједницом. За пројеката у области друштвено средства за развој села и околних рукомуникацију са становништвом за- одговорног пословања и издвоји- дарских подручја.
Истичући задовољство што придужена је компанијска Служба за од- ла знатна средства за побољшање
носе са друштвеном заједницом, која здравствених услова, саобраћајне суствује отварању Центра за сарадњу
ће прикупљати све упите и помоћи инфраструктуре, културе, образо- са локалном заједницом, заменик

градоначелника Бора истакао је да су
град и Зиђин „на истом задатку“.
-Једини начин да људима покажемо да смо одговорни јесте да будемо отворени према њима. То важи и
за компанију, и за Градску управу.
Надам се да ће отварањем Инфо
центра проблеми настали дугогодишњим рударењем бити брже решавани, јер народ у граду и у селима то очекује. Радујем се отварању
Инфо центра, јер он показује да је
Зиђин одговорна фирма. Радујем
се и приходу који Зиђин остварује
на нашој земљи и нашем терену, па
сам сигуран да сви заједно можемо
да решимо проблеме који су везани
за околна насеља, сеоска подручја и
сам град – рекао је Миливоје Јаношевић.
Центар за сарадњу са локалном
заједницом налази се на улазу у дирекцију Рудника бакра Бор, биће
отворен радним данима од 9 до 11 и
од 14 до 15 сати, а пословаће у оквиру компанијске Службе за односе са
друштвеном заједницом.
Г. Тончев Василић

На састанку са становницима Хомољске улице у Бору

Зиђин гради добре комшијске односе
紫金建立睦邻友好关系

Kомпанија ће на основу мишљења и налаза независне комисије мештанима Хомољске улице у најкраћем року надокнадити евентуалну штету и доставити
податке о радовима и будућим плановима
БОР. – Излазећи у сусрет станарима
Хомољске улице и њиховој молби да
им се предоче све активности које
Србија Зиђин Kопер реализује у непосредној близини њихових домова,
представници компаније и градске
власти организовали су у Градској
управи (26. јула) састанак на ту тему.
На састанку је, између осталог, мештанима једног од најстаријих насеља у
Бору обећано да ће им Србија Зиђин
Kопер у најкраћем року доставити

податке о радовима и будућим плановима до најситнијих појединости.
Градска управа је, с друге стране,
обећала да ће најдаље за седам дана
ревидирати састав независне комисије за процену штете на грађевинским објектима проузроковане активностима компаније. Та комисија
ће, како се чуло, испитати стање на
терену и проценити евентуалну штету, а Србија Зиђин Kопер ће на основу њених налаза и мишљења грађане
обештетити у најкраћем року.

На састанку, којем су присуствовали
заменик градоначелника Бора Миливоје Јаношевић са сарадницима,
представници Kабинета генералног
директора Србија Зиђин Kопер и
Службе за односе са локалним заједницама, закључено је да сви заједно
треба да учине све како би се услови
живота у најстаријем делу града побољшали.
Г. Т. В.
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Нова донација мајданпечкој ОШ “Михајло Спорић”

Рачунарска опрема за администрацију
向马伊丹佩克市“米哈伊洛·斯珀利奇”小学捐赠

捐赠计算机

После недавно реализоване донације школског прибора, спортске опреме и реквизита, за администрацију ове образовне установе обезбеђена рачунарска
опрема вредна 200.000 динара

РБМ. – Настављајући праксу друштвено одговорног послодавца, спремног
да помогне локалној заједници, Рудник
бакра Мајданпек је донацијом Основној школи “Михајло Спорић” наставио
успешну сарадњу са образовним установама. У ову школу стигла је рачунарска опрема вредна 200 хиљада динара
за потребе администрације, најављена
писмом о намерама коју је недавно са
директорком школе Весном Жикић

потписао руководилац Огранка
РБМ Бранислав
Томић.
-Наш
концепт развоја рудника за добробит
друштва,
који
као компанија
негујемо свуда
у свету, упућује
нас на сарадњу
и интеграцију са
локалном заједницом. У складу
са најважнијим
начелима корпорације, запослени и
у Мајданпеку с пажњом ослушкују
потребе локалног становништва и
настоје да помогну, побољшају услове рада, животни и укупан стандард
друштва. Јер, један од императива
компаније Зиђин је помоћ локалној
заједници, становништву и посебно
деци која у сваком друштву и времену
имају посебно место и важност - истакао је на примопредаји рачунарске

Kинеска фирма „Haian“ поклонила теренско возило
Руднику бакра Мајданпек

Нова „лада нива“ предата
екипи за одржавање путева
中国公司海安向RBM赠送矿山用车

опреме заменик директора РБМ Цхен
Qингфенг.
Захваљујући се у име школе за све
досадашње донације, као и за најновију, Весна Жикић посебно је истак-

Улепшан дан за памћење
Ослушкујући потребе младих, Рудник бакра Мајданпек и
Србија Зиђин Kопер одазвали су се захтеву да донацијама
помогну одржавање матурских свечаности. Позитиван
одговор на упит који је стигао из Техничке, а потом и Основне школе „Михајло Спорић“, матурско дружење учинио
је свечанијим, а породицама матураната финансијски
прихватљивим.
“Пред тобом су отворени сви путеви, изабери оне који
ти се највише свиђају и нећеш погрешити. Желимо ти
добар провод на матури”, честитка је уз коју су матурантима стигле скромне, али донације које се памте.

ла разумевање Зиђина за потребе ове
установе: - Неретко се дешавало да
су најодговорнији људи у компанији
приликом доласка и сами иницирали
поједине акције, сагледавши на лицу
места шта нам недостаје.
Тако је било и са рачунарском опремом, пошто је администрација школе

ну количину школског прибора, спортску опрему и реквизите за фискултурну
салу, а спремност да се помогне исказана је и кроз финансијску помоћ за организацију пригодне свечаности за мале
матуранте.
С.Вукашиновић

У Оштрељу одржан XV „Петровдан-фест“

Сабор песме, игре и лепоте
Oštrelj村组织第十五届佩特罗夫日传统节

载歌载舞
Добри домаћини у госте су, поред осталих, позвали и представнике Србија Зиђин Kопер,
а компанији је том приликом уручено призање

新拉达车用于道路维护
Д. Младеновић: Реч је о изузетном гесту фирме која је у РБМ-у задужена за замену и одржавање пнеуматика на тешким возилима, а задовољство је обострано јер смо на истом
задатку. Ако су путеви добри, онда се и гуме мање хабају

РБМ. – Kинеска фирма „Haian“, која је
у Руднику бакра Мајданпек већ дуго
задужена за замену и одржавање гума
на тешким возилима, поклонила је
овом огранку теренско возило „лада
нива“. Неочекиваном али вредном поклону највише се обрадовала екипа за
одржавање путева на површинском
копу којој је ново теренско возило
дато на коришћење. Чланови ове екипе, наиме, највећи део радног времена проводе на терену, а неретко имају

досад радила са оном која је старија од
већине ђака. Пре непуна два месеца,
Основној школи “Михајло Спорић”
Мајданпек, Зиђин је поклонио одређе-

проблем са превозом.
-Ново теренско возило нам
пуно значи. Помоћи ће да на терену будемо још
присутнији, да у
сваком тренутку имамо јасну
слику и преглед
ситуације, а и
да одмах знамо
шта су приоритети, шта неодложни послови
и шта нам ваља
чинити. Реч је о изузетном гесту ове
фирме, а задовољство је обострано
јер смо на истом задатку. Ако су путеви добри, онда се и гуме мање хабају. Због тога је заједнички интерес
да рад буде безбедан и несметан, а да
се проблеми, када се појаве, решавају
брзо и ефикасно - истиче први човек
ове екипе Данијел Младеновић, коме
су и уручени кључеви нове „ладе ниве“.

ОШТРЕЉ. – На Петровдан, празник посвећен светим апостолима
Петру и Павлу, у Оштрељу надомак
Бора по традицији се одржава велика светковина. Тако је било и овога
лета Господњег, када је сеоска месна
заједница петнаести пут организовала „Петровдан-фест“. Сабор је почео
свечаним дефилеом, а отворио га је
градоначелник Бора Александар Миликић. У уводној речи он је истакао
значај свих манифестација овог типа.
-Негујте влашку културу и традиС. В. цију кроз песму и игру, јер је то пра-

ви начин да се
култура једног
народа одржи
– казао је Миликић.
Бројној публици
су
се
игром и песмом
представила културно-уметничка
друштва из Бора,
Мајданпека, Нереснице, Рготине
и бугарског Видина, а лепотом
девојке које су се пријавиле за избор
лепотице сабора. Титулу најлепше је,
по мишљењу жирија, понела Марија
Станчуловић.
Организатори „Петровдан-феста“
били су МЗ Оштрељ и Kултурно-просветно друштво „Петар Јенић“ из овог
села. Добри домаћини у госте су, поред осталих, позвали и представнике
Србија Зиђин Kопер, а компанији је
том приликом уручено призање.
Г. Тончев Василић
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青年人才 Млади таленти
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Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

Бојан Војиновић: Све је лако кад си млад!
青年人才与专家展播：

柏杨·伏伊诺维奇：年轻是奋斗的资本
Због става да се само упорним радом и стручним усавршавањем може доћи до успеха, Бојан Војиновић постао је важан члан тима нове флотације у „Великом
Kривељу“, где треба достићи прераду 13 милиона тона руде годишње

"

Највећи професионални
изазов ми тек предстоји када
се нови млинови покрену

"

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Бојан Војиновић је

каријеру у Србија Зиђин Kоперу започео
2019. године, као и већина његових колега са Техничког факултета у Бору, стручном праксом. Те године догодиле су му
се велике и лепе ствари. Након шест
месеци праксе и стечене дипломе рудар-

ског инжењера за припрему минералних сировина, уследио је уговор о раду
и ангажовање на пословима сменског
инжењера производње у кривељској
флотацији. Две године сменског рада,
константно праћење параметара производње и организација комплексних
послова флотирања руде, направили су
од њега виспреног инжењера. Надређени кажу да се Војиновић истицао по одговорном и озбиљном приступу послу,
што га је и препоручило да учествује у
изградњи нове флотације од темеља до
монтаже опреме.
-Већ годину дана пратим изградњу
нове флотације. Kако радови одмичу
расту и обавезе, али и позитивна трема. Свакодневно се бавим организацијом пријема и складиштења делова,
а учествујем и у планирању монтаже
нове опреме. На време су отпочете
и обуке за рад у новом погону, па са
великим узбуђењем чекамо отварање
најмодерније флотације у Европи. Читав процес изградње је био занимљив,
али највећи професионални изазов
ми тек предстоји када се нови млинови покрену – прича нам Војиновић
усхићено.

Са новом опремом и технологијом
савременог процеса прераде руде сусрео се први пут у новој флотацији у
Мајданпеку.Све карактеристике флотационих машина, млинова и транспортног система савладао је и у теорији и
пракси, па је са најбољим оценама прошао све обуке. Овај двадесетседмогодишњак скромно каже да тек поставља
темеље „заната припреме минералних
сировина“, а да велику захвалност дугује колегама и надређенима који га
мотивишу и несебично са њим деле искуства. Још једну амбицију за сталним
професионалним усавршавањем испунио је и уписивањем мастер студија
ПМС на борском факултету.
Због става да се само упорним радом и стручним усавршавањем може
доћи до успеха, Бојан Војиновић постао
је важан члан тима нове флотације у
„Великом Kривељу“, где треба достићи
прераду 13 милиона тона руде годишње.
Он сматра да му је пружена прилика
која се не добија ни у иностранству.
Задовољан је платом и радним окружењем, а највише тиме што у потрази
за послом није морао да се пресели из
родног Горњана.

Kада смо га питали како усклађује
пословне обавезе, које неретко трају
дуже од осам сати, са мастер студијама
и приватним животом, са осмехом је
одговорио: Све је лако кад си млад и
радиш у Зиђину! Рударство неприметно постане животни стил, јер када си
једна од карика у непрекидном процесу прераде руде, или у изградњи
комплексног погона као што је флотација, не можеш да се искључиш након
завршене смене. Ређе нађем времена
за старе хобије, али не жалим се. Сада
је право време да се усавршавам и покажем своје способности. Сведок сам
да се у овој компанији труд поштује и
богато награђује, па ми ништа не пада
тешко.
Додаје да све успехе дели са целим
тимом флотације „Велики Kривељ“, а
чињеница да је препознат као неко ко
има потенцијал да допринесе развоју
Зиђина, за њега је ветар у леђа да то у
будућности и докаже.
Д.Лилић Петровић

Драган Николић: Напредак зависи
искључиво од нас самих
德拉甘·尼科利奇：努力创造奇迹
У Руднику бакра Мајданпек ради од 2015, када је као електротехничар одржавања у старој флотацији добио прилику да добро упозна комплетан процес прераде и функционисања опреме. Извесно време радио је и као инжењер оперативе, а последњих 15-ак месеци је на позицији заменика руководиоца за млевење
и флотирање у Новој флотацији. - Доласком Зиђина целокупна слика рудника је промењена, услови рада су побољшани, а више пажње посвећује се и безбедности и заштити животне средине, каже Драган Николић

"

Компанија даје прилику, наше
је да је искористимо!

"

РБМ. – Посао у руднику је захтеван. Не

толико тежак колико одговоран. Рад
и залагање се подразумевају (али се и
исплате), а за успех је потребна спремност да се ради на себи, да се сваког дана

нешто научи и да се упознају карактеристике опреме, захтеви технолошког процеса, добро организује посао и посебно
– да се добро комуницира са људима.
Тако о свом послу говори дипломирани
инжењер заштите животне средине Драган Николић, 37-годишњи заменик руководиоца за млевење и флотирање у Новој
флотацији Рудника бакра Мајданпек.
Драган у Руднику бакра Мајданпек
ради од 2015, када је као електротехничар одржавања у старој флотацији добио
прилику да добро упозна комплетан процес прераде и функционисања опреме.
Истини за вољу, у стару флотацију РБМ-а
није ушао без предзнања будући да је његов отац Добрица, као главни пословођа
флотације цео радни век провео на старом флотирању и словио за врсног познаваоца технолошког процеса. После тога,
Драган је радио као инжењер оперативе,
а на садашњој позицији је последњих 15ак месеци. Нашавши се у групи младих
талената, знао је да искористи шансу коју
је компанија Србија Зиђин Kопер понудила: - Надам се да ћу оправдати указано поверење. Максимално се трудим

да научим све оно што је потребно за
успешно обављање посла и да сваки посао обавим квалитетно и у року.
А изузетно залагање и одговорно понашање, оно је што већина и колега и надређених истиче када говори о овом младом човеку. У амбијенту Нове флотације,
нових машина и нове технологије Драган
се добро снашао.
-Чињеница је да је доласком Зиђина
стигло много инвестиција које су реализоване у кратком року, при чему је целокупна слика рудника промењена, услови рада су битно побољшани, а више
пажње посвећује се и безбедности и заштити животне средине, што је мени и
по звању веома важно. Драго ми је што
су нове машине, постројења и нове хале
изграђене у лепшем окружењу и новом
амбијенту, са уређеним зеленим површинама. Радује ме и то што се безбедности поклања много пажње, што се лична
заштитна средства подразумевају, што
се инсистира на обукама за специфичне послове, што се захтева поштовање
процедура и прописа који имају за циљ
да радимо безбедно. Јер, у таквим ус-

ловима је много лакше радити добро каже Николић.
Са Зиђином и новим постројењима
у рудник, а и флотацију стигао је и велики број нових радника. Драган каже
да се већина добро снашла и показала,
те да полако стасава нова генерација
мајданпечких рудара спремна да уз рад,
труд и залагање на послу дође до успеха.
-Веома је важно и то што добро
функционишемо, што постоји колегијалност и разумевање, али и спремност да се помогне и да се, када затреба,
остане на послу док се проблем не реши.
Са таквим ангажовањем имамо могућност да даље напредујемо, као колектив
и као појединци. Kомпанија даје прилику, наше је да је искористимо!
Драган је породичан човек, ожењен је
и има двоје деце, сина од 4,5 година и ћеркицу која има три месеца. Тај његов ослонац, извор снаге и позитивне енергије је у
родном селу Црнајка, одакле свакодневно
путује на посао.
С.Вукашиновић

ТИР TIR
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Пресек стања радова у склопу реконструкције металуршких агрегата

Припрема се терен за трећи конвертор
冶炼厂技改扩建迎来关键时刻

为3号转炉平基

На Одељењу конвертора, у новој хали, у току монтажа контролне собе за праћење процеса и постављање трака за допрему кварца до конвертора. – И. Најденов: Већи део старе хале је порушен, па је на тој локацији у току бетонирање терена за трећи конвертор са котлом и електрофилтером. – На анодној рафинацији
је у новој хали у току зидање још једног расхладног торња за гасове који ће излазити из процеса и ићи на даљи третман у филтер
на тумбача) који досад није радио.
Делови за окретање вагона су скинути, на основу њих ће се израдити
нови и поново монтирати на випер,
а то ради „Wolong ATB FOD“. На

само да се његова челична конструкција догради како би агрегат био проширен. Зидови флеш-пећи озидани су
ватросталном опеком и постављени
су канали за испуштање бакренца и

Нова конверторска хала

ТИР. – Реконструкција металуршких агрегата, али и целих постројења
у ТИР-у траје скоро четири месеца.
Већина дотрајалих објеката је порушена, па на њихова места увелико „ничу“
модернији. Тако је, примера ради, на
Одељењу конвертора, у новој хали,
у току монтажа контролне собе за

- Већи део старе конверторске
хале је порушен и те послове обавља
београдска фирма „Теиком“ и њени
подизвођачи. На тој локацији у
Нова хала електролитичке рафинације
току је бетонирање терена за трећи
конвертор са котлом и електрофилтером. На анодној рафинацији је у
новој хали у току зидање још једног Одељењу бединга постављен је те- шљаке. На позицији где ће бити измељ за бункере у којима ће се скла- грађен нов електростатички филтер у
диштити концентрати и топитељи, а току су грађевински радови везани за
на Одељењу сушења се у нови сушач бетонирање.
убацују грејни елементи, односно
У суседном „дворишту“, у Фабрицеви кроз које ће пролазити пара и ци сумпорне киселине, у току су присуштити шаржа, потом вентилатор преме за замену керамичких греда у
за извлачење гаса из сушача, филтер апсорпционом торњу и враћање исза прашину, међубункер и део пнеу- пуне, а на контактном котлу следи по-

Машина за распоређивање анода у електролизи

праћење процеса и постављање трака
за допрему кварца до конвертора. Повезивање старих металуршких система са новим треба да буде завршено

расхладног торња (један је већ озидан) за гасове који ће излазити из
процеса и ићи на даљи третман у
филтер, а у филтеру су већ постављеКонструкција новог електростатичког филтера

матског транспорта за осушену шаржу – каже Најденов.
На реакционом шахту са Одељења
топљења су, додаје, постављени жакети за хлађење и овај део је већ озидан.
Градилиште на месту старе конверторске хале
Ливна машина за аноде
Свод пећи покривен је бакарним жакетима, али није завршен у делу где се
до октобра, али је пресек стања радова ни изолација и системи за дозирање
налази гасни шахт пошто и њега треба
на свим позицијама 15. јула за „Kолек- креча. У топионици су, на Одељењу
озидати. Такође, демонтиран је стари
тив“ представио помоћник руководи- припреме, главне активности везакотао отпадне топлоте и остало је још
оца ТИР-а Иван Најденов.
не за оспособљавање випера (ваго-

стављање изолације у његовом доњем
делу.
-У новом делу фабрике завршена
је термоизолација новог контактног
котла, као и монтажа два измењивача, а радови се изводе на гасоводу и
на још два измењивача. Све послове
везане за термозиолацију обављају
мајстори огранка ЕМО. У току је и
повезивање торњева са резервоа-

Колектив

TIR ТИР
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тиран један резервоар, укључујући
пумпе за гас и четири хладњака, па
можемо да кажемо да је монтажа једне испаривачке станице практично
завршена, а да су у току припремни
радови за монтажу друге – резимира
Најденов.
Повезивање нових погона на
железнички колосек
Нови погони граде се због повећања капацитета производње анодног и катодног бакра, а њих је, у делу
Транспорта, потребно повезати са
железничким колосеком којим ће анодни бакар „путовати“ од хала анодне
до електролитичке рафинације.

Бетонирање терена за трећи конвертор

озид и конзола који су „држали“ његове бетонске прстенове, а након тога
му је унутрашњост опрана водом под
притиском. – Све ово урађено је да би
се димњак што боље очистио и припремио за квалитетнију изолацију.
Сада са врха димњака спуштамо

Термоизолација новог котла у фабрици сумпорне киселине

Пуно посла и у Енергани
ром за киселину цевима од прохрома. Такође, постављене су и четири
-У Енергани је у току пражњење
дуваљке: две за извлачење гасова базена за повратну воду (Р3) како би
из конвертора, једна за технолошки се обложио заштитном фолијом и
ваздух и користиће се у процесу кон- припремио за рад нових постројења.
Пред овим погоном су велики грађе-

Нова енергана
Радови у новој енергани

верторовања, као и главна дуваљка
за вучу гасова у новој фабрици сумпроне киселине – набраја Иван Најденов.
У новој Електролизи се, како каже,
постављају бакарне шине које ће проводити електричну енергију потребну
за процес електролитичке рафина-

Резервоари у новој енергани

вински и машински послови, попут
замене затварача на брани Борског
језера, чишћења и санације канала
од бране до улаза у тунел „Чока“, замене дела цевовода на сифону преко

-У том смислу потребно је обавити припремне земљане радове
код лагера 12, у непосредној близини новог погона Електролизе, и
на тај начин обезбедити услове за
повезивање овог погона са првим
колосеком. До краја хале, где ће се
обављати истовар анодног бакра у
новој Електролизи, потребно је потом изградити и 156 метара дугачак
колосек – открива Најденов.
Службе координације и Транспорта ангажовале су за овај посао ауто-дизалице из Ћуприје, Београда и Сомбо-

мрежу, односно поцинковано плетиво које је предуслов за торкетирање
и наношење слоја изолационог бетона. Завршна фаза је премазивање
унутрашњости „стабла“ димњака
битуменом, који представља одличну киселоотпорну заштиту. Све те
послове обавља фирма „Јастребац
димњаци“ из Смедерева – каже помоћник руководиоца ТИР-а Иван
Најденов.
У реконструкцији постојећих и
изградњи нових металуршких по-

Сушач шарже

ције. Инсталирани су и комерцијални
резервоари за електролит, као и машине за распоређивање анода, скидање готових катода и прање ретура.
Kерамичарски послови изводе се и
на линијама за производњу бакар и
никл-сулфата. Kод новог постројења
за неутрализацију отпадних вода постављају се резервоари за третман киселих отпадних вода из производног
процеса, а гради се и згушњивач.

потока Ружана, као и цевовода осталих сифона на траси довода воде. У
хали нове Енергане постављени су
резервоари за хемијску припрему
воде, компресори и напојне пумпе
које ће хладити вода из расхладног
торња. Поред њега је монтиран котао који ће радити на природни гас
и производити пару за сушење шарже у сушачу, грејање електролита и
производњу струје. Kада је реч о новој гасној станици, тамо је већ мон-

Роботи за нову електролизу

ра, камионске платформе из Бора и
разне грађевинске машине. Утовар и
транспорт отпадног гвожђа поверен
је смедеревскоој фирми „Трансметал
Плус“, док је за постављање скела на
градилишту задужена фирма „Мигос“
из Сурдулице.
У оквиру санације бетонског
димњака од 150 метара срушени су

стројења учествују и кинеске фирме
“Landijan”, “Suhoa” и “Jinshan”, а надзор
над комплетном изградњом у ТИР-у,
рушењем и санацијом димњака поверен је београдској фирми “ЦПМ консалтинг”.
Текст: Горица Тончев Василић
Фото: Игор Митровић
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Од почетка године у кривељској флотацији произведено 15 хиљада тона бакра у концентрату

Флотери премашили шестомесечни план
今年VK选厂铜精矿处理量达1.5万吨

选厂超产半年计划

За шест месеци прерађено 5,56 тона руде и произведено 14.765 тона бакра у концентрату , што је девет одсто више од плана. - Погону старом скоро 40 година
у помоћ ће ускоро притећи нова флотација, па ће удруженим снагама на годишњем нивоу достићи капацитет прераде 23 милиона тона руде. -Ако узмемо у
обзир “годиште” флотације и опреме у њој, сматрам правим успехом што је произодни процес стабилан и без хаварија, каже Дарко Милићевић

Дарко Милићевић

Постављање 300 метара новог цевовода за техничку воду од базена до флотације

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – У погону флотације “Велики Kривељ” за шест
месеци прерађено је 5.568.984 тоне
влажне руде. Месец за месецом, уз
велике напоре и честе ремонте дотрајале опреме, успевали су да премаше производне планове макар за
проценат. Руководство флотације
каже да је прерада руде бакра стабилан процес и да су сви застоји у
претходном периоду били плански, а
да је та рачуница понекад битнија од
оне у тонама. Упркос потешкоћама на
млинским секцијама успели су да испрате рекордну производњу на копу,
а у прилог им је ишло и то што је руда
била изузетно флотабилна средњег
садржаја бакра 0,319 процената.

-Од почетка године произведено
је 14.765 тона бакра у концентрату, што је девет одсто више од плана. Ако узмемо у обзир “годиште”
флотације и опреме у њој, сматрам
правим успехом што је производни
процес стабилан и без хаварија.
Свакодневно се набављају нови делови, па њихова уградња изискује
да се читав погон заустави, али
добром организацијом временско
искоришћење је достизало 92 процента – каже управник кривељске
флотације Дарко Милићевић.
У даљем разговору смо сазнали
да је иза њих још један успешан “водени” застој, током кога су ремонтоване флотационе машине, замењени

су бројни вентили нq кључним позицијама и већи део опреме која “одмара” само док у флотацији нема воде.
Ову дводневну паузу искористили су
и за облагање чела млина са куглама
на трећој секцији, облагање истрошених делова млина са шипкама, као
и за замену колектора на систему за
дозирање кречног млека, који је дуго
чекао санацију цурења. Паралелно са
изградњом нове флотације, стари погон се реновира како би и он испуњавао све стандарде безбедног радног
окружења.
-У току је замена цевовода за
техничку воду од базена до флотације. Приликом редовне провере
система утрдили смо да су цеви доста сужене од натоложеног бигера,
па смо за нову трасу дугу 300 метара
изабрали шире цеви пречника 1.200
милиметара. У плану је да се замени
и цевовод техничке воде који пролази кроз погон. Од почетка године
многи радови били су усмерени на
обезбеђивању довољних количина

воде за производни процес. На јаловишту је изграђен још један понтон
за потребе нове флотације, па смо
тиме један корак ближе њеном отварању – додаје Милићевић.
Погону старом скоро 40 година у
помоћ ће ускоро притећи нова флотација, па ће удруженим снагама на
годишњем нивоу достићи капацитет
прераде 23 милиона тона руде. По
највишим еколошким и технолошким стандардима приводе се крају
радови вредни 57,8 милиона долара,
опрема је већим делом монтирана, а
у току су и обуке зафлотере и запослене на систему за транспорт руде.

Обука на транспортном систему нове флотације

Обукама поред новозапослених присуствују и већ искусни радници флотације, јер ће производни поступак
бити аутоматизован и разликоваће се
од оног на који су навикли. Милићевић се нада да ћемо већ приликом наредне посете причати о новим темама, о тестирању и уходавању опреме.
Д. Лилић Петровић

Зелено светло за пројекат повећања капацитета флотацијске прераде кривељске руде

Стигла сагласност на Студију о процени
утицаја на животну средину
为VK新选厂项目开绿灯

已获环境影响评估报告

Министарство заштите животне средине дало сагласност компанији Србија Зиђин Kопер на Студију о процени утицаја на животну средину рађену по пројекту
повећања капацитета флотацијске прераде суве руде у „Великом Kривељу“ на 23,1 милион тона годишње

Зграда нове флотације

СЗК. – Министарство заштите животне средине дало је сагласност на
Студију о процени утицаја на животну средину коју је Институт за рударство и металургију у Бору израдио на
основу пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде
у „Великом Kривељу“ на 23,1 милион тона годишње, објавио је (6. јула)
портал Е капија.
Kомерцијални производ овог
пројекта је флотацијски концентрат
бакра, а предвиђена просечна годишња производња је 310.692 тоне

концентрата, односно 56.058 тона бакра у концентрату.
Иначе, Србија Зиђин Kопер је
захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
овог пројекта поднела у новембру
прошле године. Вредност изградње
нове флотације износи 57,8 милиона
долара, капацитет јој је 13,2 милиона
тона руде годишње, а планирано је
да ради упоредо и независно од постојеће флотације чији је годишњи
капацитет 9,9 милиона тона суве руде
годишње.
Припремила: Г. Тончев Василић
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Одлична расположивост кривељске рударске флоте и на високим летњим температурама

Ђорђевић: Kлиматизоване кабине нису
луксуз, већ предуслов за безбедан рад
VK选厂员工在酷暑天气出勤率保持良好

Đorđević： 良好的厂房环境是安全作业的前提

Све машине, камиони и возила на копу имају уграђене клима уређаје, а о њиховој исправности брине служба електомашинског одржавања. На два до три дана
свака машина стигне на ред јој се издувају и очисте филтери од прашине, провере компресори и цео систем за расхлађивање кабине, каже Бобан Бугариновић

Све машине, камиони и возила на копу Велики
Кривељ су климатизована

- Чињеница је да климатизоване
кабине нису луксуз, већ предуслов
за безбедан и квалитетан рад. Имамо техничку сарадњу само са једном новосадском фирмом која 38
сати месечно поправља наше климе. Било нам је компликовано да
нађемо сараднике, јер у питању је
више модела уређаја различитих
произвођача, а са повећањем броја
машина помоћ нам је добродошла.
Систем за климатизацију кабина
је комплексан и није специјализован за коповску примену. Често се
ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Да би летње дугачак, а њих је свега двадесетак.
врућине на површинском копу „Ве- Ипак, самоиницијативно су пре нелики Kривељ“ биле подношљивије колико година одлучили да се усавсве машине, камиони и возила су
климатизовани, а за исправност
клима уређаја задужена је Служба
електомашинског одржавања. Ово
није сезонски и једнократни сервис,
јер у летњим условима производње
руде бакра климе се одржавају, сервисирају и допуњују свакодневно.
Мајстори у кривељској радионици
Александар Радовановић
су, поред багера, задужени за све

Ми смо се прихватили овог посла,
јер производња трпи док чекамо
специјализоване сервисере, а посао
није компликован. Добили смо сву
потребну опрему, а и екипа нам је
подмлађена. Нови момци су вредни
и брзо уче - каже он.
На „белазу“ су издувне гране
близу кабине и то додатно повећава
температуру у њој. Возач Александар Радовановић каже да током лета
није могуће управљати тешким ка- мењају измењивачи, компресори,

рше и за поправљање клима уређаја,
јер кажу да за добре мајсторе нема
тешког посла.
У радионици око поднева (5. јула)
затичемо главног пословођу Бобана
Бугариновића, који са још двојицом
млађих колега ради редован сервис
„белаза“. Већ поред камиона осећа се
виша температура од оне забележене
у ваздуху од 34 степена, па су и њима
током летњег периода услови рада
знатно отежани.
-Kлима уређаје сервисирамо
свакодневно. На два до три дана
свака машина стигне на ред да јој
се издувају и очисте филтери од
прашине, провере компресори и
цео систем за расхлађивање кабине. Најчешће пуцају каишеви, јер
климе као и машине раде 24 часа.

црева и каишеви, јер систем није

Бобан Бугариновић

машине на дизел погон, па се тако
на њиховом списку налазе 24 камиона, пет булдозера, три грејдера, два
утоваривача и три бушалице. Списак
возила и разних резервних делова је

предвиђен за услове као што су прашина и целодневни рад. Запослени
у овој служби дају свој максимум
како би свака машина радила беспрекорно - каже Ђорђевић.
Тим електромашинског одржавања и поред свих радних обавеза,
Ненад Ђорђевић

мионима без хлађења кабине, јер би
температура достизала и 50 степени.
Руководилац службе електромашинског одржавања Ненад Ђорђевић нам је рекао да је улагање у
опрему за сервисирање клима било
занемарљиво у односу на уштеде.

редовних сервиса, али и непланских
хаварија на површинском копу „Велики Kривељ“, без колебања латио
се и овог захтевног посла. Њихова
заслуга за јунских пет милиона тона
ископина и одличну расположивост
рударске флоте је неспорна.
Д.Лилић Петровић
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Фабрика дробљења и млевења у „Новом Церову“ за шест месеци прерадила више од 1,5 милиона тона руде

Надомак амбициозних 11.000 тона на дан
NC矿破磨车间半年内处理150万吨矿石

每日处理量高达1.1万吨

У првој половини године, упоредо са модернизацијом погона и монтирањем нове опреме, Фабрика дробљења и млевења у "Новом Церову" дала 5.529 тона
бакра у концентрату, што је 53 одсто преко плана

НОВО ЦЕРОВО. – Након сумирања
резултата производње за првих шест
месеци ове године менаџмент Фабрике дробљења и млевења „Ново Церово“ оценио је овај период као веома
успешан. Извештаји „говоре“ да је
прерађено 1. 638.070 тона суве руде,
или 34 одсто више од плана, а руководство каже да су за то заслужни и

запослени и нова
опрема.
-План
смо
пребацивали из
месеца у месец,
па је закључно
са јуном прерађено 1.638.070
тона суве руде и
дато је 5.529 тона
бакра у концентрату, што је 53
одсто преко плана. Циљ је да достигнемо дневну
прераду 11.000 тона суве руде, а до
испуњења ове амбиције фали нам
мање од пола тоне – задовољно прича управник фабрике Драган Перић.
Због стабилизације процеса производње и идеалног временског искоришћења опреме, већи део погона
је модренизован. Само од почетка го-

На „Новом Церову“ за шест месеци двоструко више
ископина од плана

дине замењена је прва линија пумпи
у хидротранспорту, у марту је инсталирано шест нових хидроциклона, а
од маја ради и нова хидроциклонска
пумпа „Наипу 16-18“, знатно већег
капацитета од старе. Новоуграђени
делови показали су одличне перформансе и подигли капацитет прераде
на 470 тона влажне руде за сат.
Радови на еколошкој акумулацији
„Ваља Маре“ теку предвиђеном динамиком. Завршено је копање базена и
отпочето је њихово облагање непропусном фолијом, која ће онемогућити
отицање руднички вода и спречити
загађење околних речних токова.
Стабилно снабдевање фабрике водом
у току летњег периода је предуслов
за успешан производни процес, па се
ужурбано ради и на постављању новог цевовода од ове локације до фабрике. Након уградње система пумпи акумулација „Ваља Маре“ биће

изграђена по свим еколошким стандардима, а сам начин препумпавања
воде биће иновиран.
-Производњу смо морали да планирамо у минут, јер сваки застој је
коришћен за уградњу нове опреме.
У току је замена и хидроциклонске пумпе на резервној линији,
изграђено је бетонско постоље и
следи монтирање делова. И поред
тога што смо већину тих послова
обављали сами, успели смо да повећамо капацитет производње каже Перић.
Он додаје да се увелико разматрају и понуде за замену дробилица на секундарном и терцијалном
дробљењу, али због дугог периода
испоруке делова из увоза, ситнији
гранулат и знатно веће количине руде
сачекаће наредну годину.
Д. Лилић Петровић

Служба електромашинског одржавања самостално
обавља све послове у зеленом руднику

Из најмлађег рудника безмало Екипа малобројна, али стручна
7.000 тона бакра у концентрату
и спретна
NC矿前半年出矿量超计划两倍

机电维修处出色完成绿色矿山工作任务

全新矿山产出近7,000吨铜精矿

一支精干、专业的团队

Рудари „Новог Церова“ у првој половини године дали 1,77 милиона тона руде и 3,76 милиона тона јаловине, па је и бакра у концентрату 56 одсто преко плана

велика воља да се
радно окружење
прилагоди природи посла, а да
се не одступа од
еколошких и безбедносних стандарда - каже заменик руководиоца
ове службе Зоран
Врчежић.
Његов тим се
може похвалити
чињеницом да од
отварања рудниОд недвно је у употреби нови магацин резервних делова у Новом Церову ка „Ново Церово“ нису тражили
НОВО ЦЕРОВО. – За добру расположивост и техничку исправност механиза- туђу подршку или помоћ. У новим поције на копу „Ново Церово“ задужена је словима, како сами кажу, били су мало
Служба електомашинског одржавања. спорији, али све су научили у ходу и
Са повећањем флоте и капацитета про- оформили стручну и спретну службу.
Од недавно је у употреби новоизграђеизводње расте и број њихових радних
ни магацин резервних делова, а сви зазадатака. Kамиони, бушалице, багери,
послени учествују у њиховом пријему и
али и пратећа механизација су у одсортирању.
личном стању, а добром организацијом
-У новом магацину биће смештени
са 33 запослена испуњавају све компасви резервни делови, уредно и нуменијске захтеве.
рички разврстани на прегледним по-У последње две године, поред
лицама. Тренутно се прави и њихова
електромашинског одржавања мехаелектронска евиденција, тако да ће
низације и опреме на копу, одговорно
наши мајстори у сваком тренутку знаприступамо и захтевима за заштиту
ти бројно стање и локацију одређеног
животне средине и безбедности на
резервног дела и моћи ће брже да инраду. Све наше радне просторије су читервенишу и реше квар – додаје Врчесте и безбедне. Запослени су прошли
жић.
обуку о начину одлагања старих делова и отпадног материјала. Постоји
Д. Л. П.

НОВО ЦЕРОВО. – Из најмлађег и најзеленијег рудника компаније увек стижу лепе
вести, па је тако било и почетком јула,
када је саопштено да су рудари у „Новом
Церову“ у првој половини године остварили двоструко више ископина од плана.
Дато је 1,77 милиона тона руде и 3,76 милиона тона јаловине, па је и бакра у концентрату 56 одсто преко плана. Руководство копа каже да је годишњи оперативни
план креиран на основу расположивог
стања опреме и броја запослених, али и да
нису изненађени успехом јер су рачунали
на рударску упорност и истрајност.
-Добро смо се организовали и скоро удвостручили предвиђене количине
ископина, тако да је од почетка године
уместо планираних 2.915.000 тона откопано 5.530.000. У овом периоду дато
је и 35 одсто више руде са просечним
садржајем бакра 0,41. Потрудили смо

се да услови на копу буду идеални и за
производњу и за запослене, а крајњи
резултат је 6.910 тона бакра у концентрату - прича заменик руководиоца копа
Стеван Стојадиновић, док смо обилазили
активна радилишта на копу.
Експлоатација етаже 480 се приводи
крају, за даљу производњу припремљена
је кота 470, док најбогатија руда долази
још увек са 450, али у знатно мањим количинама него са горњих етажа. За будуће
радне победе планиране су коте 490 и 500,
које се лаганим темпом раскривају. Рударска механизација ангажована је и ван
граница копа на изради и рашчишћавању
атарских путева, који ће се користити током измештања далековода.
-Преузели смо на себе одговорност
да поправимо део атарских путева у
близини копа, чисти се растиње и посипа ризла, а на терену је сва расположива
помоћна механизација. Путеви се санирају ради измештања далековода, али
остаће у употреби и након тога, што посебно радује власнике околних имањакаже Стојадиновић.
На копу су припремили освежење за
запослене и расхладне уређаје у свим радним просторијама, сервисиране су климе у камионима и машинама, па рудари
неће посустати у производњи ни током
летњих врућина.
Д. Лилић Петровић

Колектив

EMO ЕМО
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У ЕМО стигла нова опрема вредна 150 хиљада евра

Хоризонтална преса за (де)монтажу
价值15万欧的新液压机抵达机电分公司

用于设备的拆卸与组装
Иван Пернат: Преса има потисну снагу 500 тона, изузетно је скупа, али ће се инвестиција врло брзо исплатити, пошто ћемо сада самостално расклапати и склапати бубњеве, лежајеве, сервисирати редукторе и још много тога. - На више од 100 позиција у новој кривељској флотацији мајстори ЕМО послове приводе крају
и снаге усмеравају ка бржој изградњи и реконструкцији постројења у ТИР-у. - У Фабрици сумпорне киселине завршавају се послови термоизолације

Постављање термоизолационог материјала на постројењу за конверзију гасова

ЕМО. – Огранак ЕМО временом
шири делокруг рада, послови су све
обимнији и разноврснији, али се запослени труде да ипак задовоље потребе целе компаније. Пошто се радови на више од 100 позиција у новој
кривељској флотацији приводе крају,
све снаге усмерене су ка бржој изградњи и реконструкцији постројења
у ТИР-у. Менаџмент захтева да ЕМО
у стопу прати све грађевинске радове
и потом одмах монтира нову опрему.
Само један од многобројних задатака
је монтажа 13 транспортера у новој
Топионици.
Екипе скелара и термоизолатера
су већ месецима ангажоване на постављању изолационог материјала у
Фабрици сумпорне киселине. До сада
је потпуно изолован котао за конверзију гасова, два измењивача и део цевовода. У реду чекају измењивач 3 и
4, као и преостали део цевовода. Сам
поступак термоизолације је компликован и захтева доста времена, јер се
неки делови постројења облажу чак у
осам слојева.

делио је са нама податке о површинама на којима се ради и појаснио поступак термоизолације.
-Само у постројењу за конверзију
гасова термоизолациони материјал
покрива котлове и измењиваче површине 2.500 квадратних метара,
док је површина цевовода 3.000 квадрата. Битно је напоменути да се
котлови изолују у осам слојева, измењивачи у пет, а цевоводи у шест
слојева материјала. Све ове послове

свих послова у Фабрици сумпорне киселине потребно најмање 50 радника
организованих у мање групе.
Посебан дан у пословању огранка
ЕМО био је 14. јул, када је пуштена у
рад хоризонтална преса за монтажу
и демонтажу елемената, склопова и
подсклопова, потисне снаге 500 тона.
Први радни налог стигао је са копа
“Велики Kривељ” и захтев да се замене спојнице на транспортеру примарног дробљења.
-Хоризонтална преса за монтажу и демонтажу је инвестиција
вредна 150.000 евра, али ће уштеде
бити много веће, јер ћемо самостално расклапати и склапати бубњеве,
лежајеве, сервисирати редукторе и
још много тога. Kомпанијске потре-

Запосленима предстоји уходавање
и још низ обука за безбедно руковање
новом пресом, а радно окружење потпуно је сигурно због заштитне мрежасте ограде која спречава повреде
од евентуалног разлетања делова.

Хоризонтална преса за (де)монтажу на првом радном задатку

бе за овим пословима су све веће,
па ће бити неопходно да осмислимо
и израдимо додатни прибор и алат,
пошто су појединачни послови веома различити – каже руководилац
Иван Пернат

прати 3.000 квадратних метара скела које се померају, монтирају и демонтирају свакодневно - прича нам
Huang Jianг док поштујући све мере
безбедности обилазимо терен.
Објаснио нам је да се за металну
површину прво вари арматура која ће
прихватити термоизолациони материјал, па се онда он лепи у неколико
слојева, а завршни има функцију хидроизолације. Једино нисмо успели да
израчунамо колико су пута спретни
Предраг Агатоновић
мајстори сишли и попели се на скелу
Huang Jian
високу и до 26 метара. До краја лета
предстоји им изолација врећастог Фабрике за машинску дораду и изЗаменик руководиоца најмлађег филтера и део цевовода на анодној раду склопова и сервисирање опреме
компанијског огранка Huang Jian по- пећи у Топионици, па је за завршетак Иван Пернат.

Пернат додаје да је у плану и инсталирање даљинског управљања овом машином, које произвођач није предвидео, па ће баратање функцијама бити
могуће са још сигурније удаљености.
Према речима Предрага Агатоновића, одговорног за безбедност и
здравље на раду, ЕМО је у последњих
годину и по дана увек оцењиван као
огранак са најбезбеднијим радним
окружењем у компанији, иако су
послови које обавља претежно дефинисани као високоризични. То се
постигло специјалним процедурама,
свакодневним

обиласцима

гради-

лишта, обукама и доношењем конкретних превентивних мера за сваки
задатак појединачно.
Горица Тончев Василић

БЗНР

职业健康与安全
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Колектив

Зиђинови спасиоци на располагању граду и држави

Формирана јединица за ванредне ситуације
救援人员时刻准备为民众效力

塞紫铜成立应急救援队

Kомпанија и Сектор безбедне производње формирали стални тим за ефикасно и хитро реаговање у ванредним ситуацијама. – Јединица има 50 чланова одличног психофизичког здравља и са великим искуством и сналажљивошћу у свом послу

СЗК. – Пошто се у Србија Зиђин Kопер-у одвија комплексан процес производње, постоји и потенцијална опасност од експлозија, пожара и других
евентуалних ризика по безбедност и
здравље запослених, формирање јединице за ванредне ситуације и усвајање
Правилника о њеном раду и организацији било је неопходно. Сектор безбедне производње одржао је (1. јула)
први радни састанак новоформиране
јединице како би се сви упознали са
задацима и циљевима сталног тима за
ефикасно и хитро реаговање у случају
несреће.

Главни задатак јединице биће заштита и спасавање запослених из пожара, експлозија и рушевина, евакуација
са неприступачних терена и из поплава, као и пружање помоћи код удеса и
техничких несрећа. Поред узбуњивања,
збрињавања и пружања прве помоћи
страдалима, њихови задаци могу се
односити и на санацију терена након
непогода. Јединица броји 50 чланова
који су претходно прошли лекарски
преглед и друге тестове способности, а
главну одговорност за добру обученост
и спремност за хитно реаговање носиће
старешина јединице и његов заменик.
-Производни процес у компанији
сам по себи носи потенцијалне ризике
за настанак ванредних ситуација, а у
таквим околностима најважније је реаговати брзо и стручно. Ова јединица
формирана је од запослених из свих
огранака, 30 из Бора и 20 из Мајданпека. Пријављивање је било добровољно, али су критеријуми за приступање
спасилачкој јединици били веома

строги. Чланови јединице су млађи од
45 година, одличног су здравственог
стања и физички спремни. Притом
добро познају терен и имају искуства
у свом послу – каже заменик руководиоца Сектора безбедне производње
Иван Јевђић.
Јевђић додаје да су у јединици за
ванредне ситуације запослени различитих професија; рудари, електричари,
бравари и руковаоци механизацијом,
јер различите ванредне ситуације захтевају и различите способности. Kомпанија и Сектор безбедне производње
обезбедили су лична заштитна средства, сву неопходну опрему и уређаје за
испуњавање компликованих задатака у
случају несреће. Обуке за чланове јединице биће честе и обухватаће опширна
теоријска предавања, показне практичне вежбе, али и пробне ситуације мобилизације и адекватног реаговања.
Чланови ће за залагање и доступност имати и новчану надокнаду, али
кажу до то није био мотив за присту-

пање јединици. Електричар у огранку ЕМО Срећко Kрстић, верује да
богатим радним искуством у многим
рудницима широм Србије моћи да допринесе квалитетнијем раду јединице
и да је то разлог његове пријаве. Његов
саборац Саша Богдановић, на основу дугогодишњег рударског искуства
на XIX хоризонту у „Јами“, каже, да је
велика част бити део овог тима и да ће
одговорно приступити свим задацима.
-Сви запослени морају да буду
спремни да помогну себи и најближим колегама у случају несреће. Члан
сам и спасилачке чете у „Јами“, па очекујем да ћу у овом тиму надоградити
знање из поступања у различитим
ванредним ситуацијама и пружања
прве помоћи - каже Богдановић.
На првом радном састанку јединице за ванредне ситуације сазнали смо и
то да ће ови храбри младићи и њихове
старешине бити на располагању граду
и држави.
Д. Лилић Петровић

Нови Правилник о безбедности и здрављу на раду пред мајданпечким лидерима

Обукама до вишег степена одговорности за
безбедност и здравље
新《职业安全与健康手册》

通过培训强化职业健康与安全领域责任意识

Нови Правилник је ригорозан и јасно дефинише обавезе и одговорности у овом сегменту пословања. - Највише обавеза има генерални директор као главни
послодавац, а најмање запослени на којима је и најмања одговорност, јер се она делегира према хијерархији у компанији. - Предвиђено је да комплетан руководећи кадар и сви запослени прођу кроз овај процес. - У Зиђину у просеку имамо једног шефа на пет запослених, што је податак који је просто невероватан. У
Мајданпеку је ситуација још израженија, каже Саша Перишић

РБМ. – У циљу унапређења и усавршавања система управљања безбедношћу
у Србија Зиђин Kопер, а у складу са
законима Републике Србије (о раду и о
безбедности и здрављу на раду), два и
по месеца након доношења новог Правилника о безбедности и здрављу на
раду, обуком лидера у Руднику бакра
Мајданпек почеле су едукације за доследну примену акта који подиже ниво
одговорности свих субјеката у овој области.
Руководилац Сектора за безбедност
и здравље Саша Перишић истиче да
упознавање са новим Правилником и
едукација лидера није случајно почела
од мајданпечког огранка, јер је у менаџменту компаније процењено да је
управо ту знатно више проблема него

у другим целинама у области безбедности и здравља на раду, са аспекта примене техничких, организационих и свих
других мера којима се остварују захтеви
из законске и регулативе утврђене Правилником. То је илустровао стањем на
секундарном и терцијарном дробљењу
РБМ-а, где мали број запослених треба да обиђе погон, отклони евентуалне
кварове и очисти наслаге прашине.
- Са обукама смо почели од најодговорнијих, од лидера. Правилник
је, у сарадњи са правном службом,
урађен прилично детаљно како не би
дошло до забуне за шта смо одговорни, које су нам радне обавезе, на који
начин, ко и шта треба да ради, и чија
је одговорност - каже Перишић. Он наводи и да старим правилницима те финесе нису дефинисане довољно јасно, а
закон даје шири оквир. - Нови Правилник прецизира све могуће ситуације
које смо као руководиоци и особе које
се баве техником могли да препознамо као потенцијални проблем. Правилник је тако и урађен, па највише
обавеза има генерални директор као
главни послодавац, а најмање запослени. Најмања је одговорност на њима,

јер се она делегира према хијерархији
у компанији.
Перишић још истиче да је то суштина Правилника и система који Kомпанија жели да примени и објашњава да
директор према њему, делегира своје
обавезе и одговорности на непосредне
сараднике, они на ниже, а радници сносе свој део обавеза и одговорности само
у мери колико им је делегирано.
Ако не радимо, ако нисмо присутни, ако не контролишемо, не можемо
ни делегирати обавезе - изричит је
Перишић напомињући да је проблем
шефова управо то, да нису довољно
присутни, не контролишу и не раде
довољно: - Зато се кренуло од лидера,
од шефова. У Зиђину у просеку имамо
једног шефа на пет запослених, што је
податак који је просто невероватан. У
Мајданпеку је ситуација још израженија са помоћним шефовима, млађим
пословођама, а притом резултата
нема. Реално је, међутим, да обавеза управљања безбедношћу има исти
значај као управљање производним
процесима.
Перишић још додаје да генерални
директор никада није поменуо произ-

водњу, а да није истакао да не треба ни
да је има ако нема услова да се она безбедно одвија.: - Постоји одређени степен лицемерја код нижег руководећег
кадра, који због неког свог статуса
понекад то занемаре да би дали боље
резултате, да би се истакли и ослањају
се на срећне околности. Уздање у „неће
то сада да се догоди“, неколико пута и
прође, а онда се по оној народној, „ко
не плати на ћуприји, платиће на мосту“, догоди повреда, само зато што
срећна околност „није упалила“. Не
смемо заборавити да је један од принципа компаније да срећна околност не
може бити мера када су у питању безбедност и здравље на раду.
Суштина је да је покренут процес
упознавања и едукације за примену новог врло прецизног и ригорозног Правилника о безбедности и здрављу на
раду. Предвиђено је да кроз њега прођу
и сви други запослени који ће, како
најављују из Сектора за безбедност и
здравље на раду, добити извод из Правилника са издвојеним обавезама
С. Вукашиновић

Колектив

RBM РБМ
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У Руднику бакра Мајданпек за шест месеци остварено 38,5 милиона тона ископима

Руда по плану, јаловине више за трећину
RBM分公司半年出矿量达3,850万吨

按计划完成出矿量、废石量超计划1/3

Шестомесечни план ископина на површинском копу премашен за 25 одсто. - Са пет радилишта откопано 7,3 милиона тона руде, а у флотацији произведено
22.639 тона бакра у концентрату одличног квалитета. – Тропске врућине успориле темпо и донеле тешкоће око неутрализације прашине и повећану бригу о
безбедности и здрављу људи
РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек мало
је оних који су могли и да претпоставе
да ће у јулу приговарати условима за рад
скоро колико и током зимских месеци.
Тропске врућине успориле су темпо и донеле тешкоће у неутрализацији прашине
на рударским саобраћајницама, али и
повећану бригу о безбедности и здрављу
људи који у отежаним условима раде. И
у таквим околностима радило се добро,
па су очекивања да ће и јулски план бити
премашен у скоро свим сегментима.
-На укупним ископинама смо и у
јулу, са око шест милиона тона за 25
дана, имали пребачај за више од 12 одсто. Притом, на јаловини смо од плана
бољи за око 18 одсто, а на руди је остварење око 94 процента. То је слабије
него претходних месеци, али је учинак
добар ако се зна за проблеме које смо
имали на Фази 1, са новим дробљењем,
спољашњом температуром, клима
уређајима и грејањем хидраулике багера
- прокоментарисао је јулски учинак Горан
Репеђић, заменик руководиоца површинског копа указујући на далеко повољније
полугодишње резултате.
За шест месеци ове године у Руднику
бакра Мајданпек ниво укупних ископина
је са безмало 38,5 милиона тона за чет-

вртину изнад планираног за овај период.
При томе, план на руди је остварен, а на
јаловини премашен за трећину. Активно
је било пет радилишта: „Исток“, „Чока Мускал“ 1 и 2, „Запад“, „Северни ревир“, као
и „Исток 1 и 2. Дато је 7,3 милиона тона
влажне, те скоро седам милиона тона суве
руде.
У флотацији су полугодишњим учинком од 22.639 тона бакра у концентрату
одличног квалитета, са пратећим количинама сребра и злата, план премашили за
више од један одсто. Процена помоћника
руководиоца флотације за производњу
Дејана Вукомановића је да ће упркос
тешкоћама, без којих је мало који дан протекао, бити надомак плана и да ће месец
завршити са нових четири хиљаде тона
бакра у концентрату.
Све у свему, то су веома повољни резултати ако се у виду има чињеница да су
упоредо морали да буду решавани и други
проблеми, пре свега са неутрализацијом
прашине на рударским саобраћајницама.
Најпрометнији рударски путеви поливени су средством за неутрализацију, инсистирало се на пуној расположивости све
три цистерне, а активиран је и неколико
километара дугачак систем за прскање
саобраћајница. За ове намене, као и за

чишћеним водама тражи начин за одржавање и заливање.
-Производња се упркос бројним
проблемима одвија према плановима у
готово свим сегментима, са изузетком
„Северног ревира“, где практично два
месеца нисмо у позицији да организујемо рад упркос свим неопхоним дозволама. Безбедност на раду је задатак који
у Зиђину има исти значај као и производња, али је и испред ње, па је стварање
услова за безбедан рад област у коју пуно
улажемо и од свих запослених имамо велика очекивања - коментар је Бранислава Томића, руководиоца Огранка РБМ,
који указује и на нове задатке: - Пад цене
бакра и раст цена енергената, који су у
укупним трошковима пословања најзаступљенији, намећу обавезу да учинимо
све да се они сведу на оправдане и да чак
и у измењеним околностима пословни
резултат буде повољан.
Одређени потези у том смислу су већ
рад перионица, користи се вода из водо- повучени, а као најважније поменимо да
сабирника, а с обзиром на актуелну хи- се захтева да се среди стање у магацинима
дролошку ситуацију, чак се и за поливање и залихе сведу на оправдане.
озелењених површина, за које је утрошено
С. Вукашиновић
пуно времена и пара, управо у тим пре-

И јаловина са „Северног ревира“ путује транспортним системом до одлагалишта Ујевац

Пуштена у рад нова транспортна линија
通过运输系统将北坑废石运输至Ujevac排土场

新运输系统投入使用

Покретање јаловинске линије на транспортном систему Фаза 2 повећава ефикасност при раскривању „Северног ревира“ и даје могућност да се дође до економичнијих решења у зависности од кретања цене енергената. - Kапацитет линије треба ускладити са могућностима транспортног система Фаза 1, а за сада је
циљ да се достигне 5.000 тона јаловине за смену

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек на
Петровдан је прорадила и јаловинска линија на Фази 2, као добар знак да ће и то
последње или најновије у низу нових и
реконструисаних постројења у РБМ, пословању давати све већи допринос. Јер,
поред значаја који има за производњу,
јаловинска линија на Фази 2 има велику
важност и у актуелној борби за обуздавање, па и смањење трошкова, односно
њихово свођење на рационалне.
-Нова линија се користи у склопу
Фазе 2 за транспорт јаловине до траке
Т05, која ради у оквиру Фазе 1, којом

се јаловина са
„Јужног ревира“
превози до одлагалишта Ујевац.
Практично, сада
је омогућено да
се и јаловина са
„Северног ревира“ одлаже системом
тракастих
транспортера на
ово одлагалиште,
што ће омогућити
смањење трошкова на раскривању
руде са „Северног ревира“ будући да
транспортни систем подразумева краћи
пут, а и ради на струју, а не на све скупљу
нафту - каже Дејан Вагнер, који води организациону целину Фаза 2.
Тај прелаз омогућава реверзибилна
трака Ц1, познатија као "хеликоптер", помоћу које могу да се одлажу и руда и јаловина, зависно од смера у коме трака ради,
на два одвојена отворена склада. Испод
отвореног склада за јаловину налази се
већ поменута транспортна трака "Х", док
се испод отвореног склада за руду налази

транспортна трака "Ф", којом се руда даље
превози до транспортног система „Ново
дробљење“, односно до бункера нове флотације.
-Трака је пуштена у рад на захтев
кинеског менаџмента и инсистирање Ху
Мина - објашњава Дејан Вагнер. Од њега
смо сазнали да је пробно и прво пуштање
линије, након реконструкције овог важног дела Фазе 2 коју су обавили запослени
у кинеским фирмама „Jinshan“ и „Li Bo“,
дало могућност да се дужна пажња посвети њеном уходавању: - Реконструкција
је обухватила замену старог тракастог
транспортера и додавача. Стари транспортер имао је исте димензије траке, са
ширином од хиљаду милиметара, али је
био бржи. Актуелни, нови транспортер
има брзину два метра у секунди, док је
стари имао око три метра у секунди. Поред тога, стари додавач био је чланкасти,
а нови је вибро додавач. Већ након првог
пуштања у рад закључено је да треба да
се обаве одређене дораде на сипки додавача, али и да се ураде сигурносне ограде дуж стазе за кретање и контролу рада
додавача. Ти радови завршени су до 17.

јула, а након тога почело је коришћење
ове траке чија је дужина око 100 метара.
Од Дејана Вагнера сазнали смо и да је
капацитет транспорта јаловине дефинисан физичко-механичким карактеристикама и капацитетом чељусне дробилице,
где се очекује да ће се капацитет кретати
између 500 и 800 тона по сату, што ће моћи
да се тестира током даљег уходавања ове
транспортне траке. Такође, капацитет ове
линије мора да се усагласи са капацитетом
транспортног система Фаза 1. За сада, циљ
је да се достигне капацитет од 5.000 тона
јаловине за смену.
Занимљиво је да за сада ову транспортну траку опслужује само радник који
је већ задужен за транспортну траку "Ф",
али са повећањем ефективног времена
коришћења ових двеју трака мораће да се
ангажује још један радник .
Покретање јаловинске линије на
транспортном систему Фаза 2, у сваком
случају, повећава ефикасност при раскривању „Северног ревира“ и даје могућност
да се дође до економичнијих решења у зависности од кретања цене енергената.
С. Вукашиновић

Обуке

专业实习
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Мајданпечка Служба БЗНР организовала показне вежбе у области противпожарне заштите

Ватра је добар слуга, али лош господар
MS矿职业安全与健康处组织消防培训

防火安全无小事

Показна вежба гашења почетног пожара противпожарним апаратом S9А на “Новом сервису” организована је за раднике на одржавању бушалица, механичаре, гумаре и њихове кинеске колеге запослене у фирми “Huigong”

РБМ. – С обзиром на то да у време
тропских врућина ризик од избијања
пожара постаје већи, у Руднику бакра
Мајданпек су током јула организоване показне вежбе на “Новом сервису”,
а потом и код Фазе 1. Оне су показале
да запослени схватају значај добре обучености за деловање у тој области и да
су вољни да знања и обуку унапређују,

присећајући
се
оне народне да је
„ватра зао господар“.
-У
свакодневном раду са
запосленима полазимо од нормативног уређења
заштите од пожара и посебну
пажњу скрећемо
на опасне материје, пожар и
експлозију
као
реалне опасности, због којих је неопходно имати развијену превентивну
заштиту, добро познавати средства
за гашење пожара, имати стабилне
системе заштите, располагати ватрогасним уређајима и опремом и, наравно, бити упућен у тактику гашења
пожара - каже Игор Младеновић, заменик руководиоца СБЗНР у РБМ-у

и додаје да свака вежба представља
практичан део посебне обуке, рад са
ватрогасном и другом техничком и заштитном опремом и средствима, рад и
поступање у ситуацијама када је реално
потребно применити мере заштите од
пожара: - Kао служба настојимо да сва
предвиђена средства буду исправна и
на местима на којима је и потребно да
буду, ако затреба, а да запослени буду
добро обучени да могу да их користе
и примене предвиђене мере заштите у
случају избијања пожара.
Показна вежба гашења почетног
пожара противпожарним апаратом
S9А на “Новом сервису” организована
је за раднике на одржавању бушалица,
механичаре, гумаре и њихове кинеске
колеге запослене у фирми “Хуигонг”.
-Стварна потреба да свако од нас
има адекватна знања у области противпожарне заштите и да може правилно да реагује ако до пожара дође
утицала је да одзив буде добар, јер

су вежбе прилика да се обнове практична знања и да се подсетимо мера
заштите - истакао је Милош Поповић,
заменик руководиоца површинског

копа за електромашинско одржавање.
Kроз ове вежбе показан је задовољавајући ниво обучености за деловање у овој области, добра опремљеност службе, али и потребан степен
озбиљности и заинтересованости запослених, као и упућеност у мере заштите
од пожара.
С. Вукашиновић

Реаговање у ванредној ситуацији изазваној појавом клизишта на мајданпечком копу

Вежбом до добре организације, спремности
и обучености
马矿及时应对山体滑坡

通过前期培训提前做好准备

Б. Томић: Инсистирамо да се учесталим организовањем вежби за реаговање у ванредним ситуацијама стално подиже ниво безбедности људи и имовине, али
и да се низом планираних и циљаних активности смањи могућност да до њих уопште дође. - У првом плану била је безбедност запослених и имовине, а вежба
је показала добру обученост, одличну организацију и завидну брзину, оценио је Драгиша Анђелковић

РБМ. – Мајданпечка Служба безбедности и здравља на раду реализовала
је у првој половини јула на тамошњем
површинском копу вежбу реаговања
у ванредној ситуацији изазваној појавом клизишта. Запослени су том приликом показали висок степен организације, спремности и обучености.
-Полазећи од реалне чињенице
да се клизиште може појавити на
појединим деловима копа и поучени искуством од пре више од пет
година, посебну пажњу поклањамо
спремности запослених да у таквој
прилици адекватно реагују. Ова
провера показала је добру обученост, одличну организацију и за-

видну брзину,
односно
правовремено
и
сврсисходно
реаговање, при
чему је у први
план стављена
безбедност запослених и имовине – оценио је
Драгиша Анђелковић, руководилац
Службе
БЗНР у Огранку
РБМ.
А, вежба је почела доласком екипе Службе БЗНР РБМ-а у оперативу
површинског копа, где је заменику
руководиоца Горану Репеђићу саопштено да је у плану изненадна
вежба због наводне појаве клизишта.
Након што је од сменског пословође
радио-везом стигла информација да
се, наводно, клизиште покренуло изнад багера PC5 на етажи 155, Репеђић
је саопштио да вежба почиње. Диспечерски центар је одмах обавестио
руководиоце о појави клизишта које
прети да угрози багер и запослене на
нижим етапама копа, међу којима је
била и екипа минера, а сменски по-

словођа тражио је да о томе одмах
известе Данијела Младеновића из
екипе задужене за одржавање путева
и Ненада Плоскића, који води екипу
за извлачење механизације. Репеђић
је одмах наложио евакуацију машина и људи затечених изнад и испод
клизишта на безбедну удаљеност и
затварање источног пута, што је и
учињено. Покренут је такозвани хитан одзив, при чему је Младеновић
издао налог да најближи утоваривачи
крену ка радилишту где је багер PC5
и затворе пут са обе стране како би
санација могла да почне. Плоскић је
јавио да је тим за извлачење механизације пошао на задатак.
Kада су екипе стигле на место дешавања, затворен је пут по етажи 155
са северне и јужне стране, али и пут
изнад клизишта, по источној страни. Возила су заустављена на кривини етаже 215, како се у питање не би
довела безбедност. Људи и машине
уклоњени су из угрожене зоне, спроведене су мере за даље спречавање
обрушавања материјала, па су на тај
начин реализоване све активности за
хитну санацију клизишта.
Руководиоци су путем радио-везе све време давали инструкције, а

сменски пословођа известио да је да
је формирана екипа за спасавање, да
је терен ограђен и да је апочела евакуација људи и угрожених машина.
Врло брзо импровизована ванредна
ситуација због наводне појаве клизишта била је потпуно под контролом, након чега је могао да буде проглашен крај вежбе.
-Инсистирамо да се учесталим
организовањем вежби за реаговање у ванредним ситуацијама
стално подиже ниво безбедности
људи и имовине, али и да се низом
планираних и циљаних активности смањи могућност да до њих
уопште дође. Упоредо ћемо радити
и на подизању нивоа обучености и
спремности запослених да реагују
адекватно, ефикасно и благовремено, али и смирено јер ће знати шта
им у таквим приликама ваља чинити - закључује руководилац Рудника
бакра Мајданпек Бранислав Томић,
наводећи да је ова вежба само једна
у низу оних које се планирају у циљу
подизања степена безбедности и заштите људи и имовине.
С. Вукашиновић

Колектив
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Из Привредне коморе Србије поручују:

“Било би добро да споразум
о слободној трговини
са Kином обухвати и
инвестиције”
塞尔维亚商会：

Представници борске филијале Фонда ПИО дали
корисне савете запосленима у Зиђину

Потврда података о радном
стажу у интересу осигураника
波尔养老与伤残基金会与塞紫铜员工分享经验

保障被保险人利益
Само ажурираним и потврђеним подацима о радном стажу осигураника, односно запослених могу се
спречити грешке и бирократски проблеми када се стекне неки од услова за одлазак у пензију, поручили представници Фонда ПИО и указали на једноставну и корисну процедуру провере радног стажа

“与中国的自由贸易协议应包含投资条款”
За Србију би било значајно да споразум о слободној трговини са Kином, који
је у припреми, обухвати област инвестиција, изјавио помоћник директора за
аналитику Привредне коморе Србије (ПKС) Бојан Станић. - Укупна трговинска
размена Србије и Kине у прошлој години је према његовим речима била 4,5
милијарде евра, а 850 милиона је износио извоз у Kину
БЕОГРАД. – За Србију би било значајно да
споразум о слободној трговини са Kином,
који је у припреми, обухвати област инвестиција. То би било значајно из разлога
што је Србија на траси глобалног пројекта
“Појас и пут”. Уколико би на пример било
инвестиција у одређене области ауто-индустрије то би свакако значило за бољу
извозну структуру привреде Србије - рекао је помоћник директора за аналитику
Привредне коморе Србије Бојан Станић
(21. јула) агенцији Бета. Он је нагласио да
је Kина једна од водећих привреда света
и земља која је главни спољнотрговински
партнер готово свакој земљи, као и да је
у последњих пет до десет година значајно
повећана спољнотрговинска размена између Србије и Kине.
-По подацима за 2021. годину Kина
је била други најзначајнији спољнотрговински партнер Србије, иза Немачке,
а испред Италије. С друге стране, међу
највећим извозницима у Србији су кинеске компаније ХБИС Група односно
“Железара” у Смедереву и “Зиђин”, односно рудник у Бору - рекао је Бојан Станић.
Укупна трговинска размена Србије
и Kине у прошлој години је према његовим речима била 4,5 милијарде евра, а 850
милиона је износио извоз у Kину. -Kада
говоримо о томе шта ми извозимо у
Kину, то су пре свега производи од ба-

кра, полупроизводи, дрвна грађа и нешто смрзнутог меса, али углавном ниска
фаза прераде. У увозу из Kине, са којом
остварујемо огроман спољнотрговински дефицит, то је пре свега неразврстана роба, односно она која се користи у
потрошњи, с обзиром на то да је Kина
светска фабрика - казао је помоћник директора за аналитику Привредне коморе
Србије.
Он је истакао да у тиму који ће са Kином преговарати о споразуму о слободној трговини треба да буду стручњаци из
области економије, привредници и представници владе. - Овде се ради о односу
између две државе, тако несразмерне
по величини, и то је пре свега опасно за
ону државу која је мала по економском
потенцијалу. Из тог разлога треба бити
јако опрезан приликом потписивања
таквог споразума - истакао је Станић.
Према његовим речима када се говори о делатностима које су носиоци
привредног развоја Србије (прехрамбена
индустрија, ауто-индустрија и информационе технологије), требало би да се за
производе и услуге те делатности омогући
лакши приступ кинеском тржишту.
Припремила: Г. Тончев Василић

Борска полиција ухапсила двојицу суграђана због
тешке крађе

Зиђину враћена „роба“ вредна
преко седам милиона динара

Једно од саветовања организовано у ТИР-у
СЗК. – Kомпанијски Сектор за људске ресурсе
у сарадњи са представницима борске филијале
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање организовао је (26. јула), у сали РББ-а, саветовање
на коме су се запослени информисали о својим
правима из области ПИО. Циљ ових разговора
био је да радници сазнају који су услови за одлазак у пензију, како да провере радни стаж, али
и појединости о бенефицираном радном стажу,
који је због природе рударских и металуршких
послова заступљен на многим радним местима.
Приоритет Фонда ПИО и Зиђина, као савесног послодавца, јесте сређивање базе података матичне евиденције, јер се само ажурираним
и потврђеним подацима о радном стажу осигураника, односно запослених могу спречити
грешке и бирократски проблеми када се стекне
неки од услова за одлазак у пензију.
Директорка борске филијале Фонда ПИО
Милена Лакићевић детаљно је објаснила процедуру подношења захтева за утврђивање радног стажа, која је веома једноставна а корисна.
-Kако би наша евиденција била ажурирана и тачна, желимо да подстакнемо осигуранике да благовремено поднесу захтев за
утврђивање радног стажа, јер неки од њих су

Сектор за надзор и ревизију организовао предавање о
антикоруптивном понашању

Поштење нема цену
监察审计部组织廉洁从业培训

诚信至上
Двадесетак новоименованих руководиоца обавезало се на морално и професионално
понашање током обављања радних задатака

波尔警察局抓获两名盗窃犯

向塞紫铜归还价值7百万第纳尔脏物
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору ухапсили суграђане А.А. (1972) и
Р.А. (1966) због постојања основа сумње да су извршили тешку крађу
пет тона предмета од бакра и већу количину арматурног гвожђа и алуминијумских
лимова које је, сумња се, са Р.А. у претходном периоду украо из једне кинеске компаније, саопштио је 22. јула МУП.
Пронађени предмети, чија се вредност
процењује на око седам милиона динара,
враћени су Зиђину.
По налогу Основног јавног тужилаштва у
Бору, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну
БОР. – Приликом претреса подрумских пријаву, бити приведени тужиоцу.
просторија у власништву А.А. полиција је
пронашла око пет тона манганских кугли,
Г. Т. В.

радили код више послодаваца или на различитим радним местима. Ова могућност није
отворена само за запослене који испуњавају
неки од услова за пензију, већ желимо да
афирмишемо и младе људе да благовремено
ускладе и потврде податке о свом радном стажу. Ретроактивна провера података је веома
захтевна, а понекад и немогућа због несавесног понашања неких малих послодаваца у
приватном сектору. Највише штете од тога
имају осигураници - каже она.
За подношење овог захтева неопходна је
важећа лична карта, фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижице и уверење о
бенефицираном радном стажу. Решење којим
се потврђује веродостојност података уписаних
у матичну евиденцију ПИО издаје се у веома
кратком временском року.
Садашњи услови за остваривање права на
пензију су минимум 15 година радног стажа и
65 година живота за мушкарце, односно 63 године и четири месеца за жене. У другом случају
неопходно је 45 година стажа без обзира на старосну границу, а могли су се чути и конкретни
примери о снижавању старосне границе за запослене са бенефицираним радним стажом и
законски услови за одлазак у превремену пензију са трајним умањењем новчане накнаде.
Оваква саветовања организоваће се и у
другим огранцима и мањим радним јединицама
како би информације о правима и законодавним одредбама из области ПИО стигле до свих
запослених.
Д. Л. П.

СЗК. – Сектор за надзор и ревизију организовао
је 1. јула предавање о антикоруптивном понашању првенствено руководећег кадра, који ће
имати обавезу да својим примером моралног и
професионалног понашања пробуде свест о овој
болести савременог друштва и код запослених.
Менаџери су могли чути основна начела и
постулате Зиђина о антикоруптивном деловању,
а упознати су и са конкретним одредбама Правилника о антикоруптивном понашању који је
компанија усвојила пре две године. На овом предавању дефинисани су појмови, али и конкретне
ситуације у којима може доћи до кривичног дела
коруптивне природе, као што су злоупотреба
службеног положаја, трговина утицајем, незаконито стицање материјалне користи и примање
мита.
-Циљ овог предавања је да упознамо запослене које су им обавезе и дужности у складу са

Правилником компаније о антикоруптивном
понашању, али и да им предочимо потенцијалне санкције у случају почињеног кривичног
дела. Надам се да ће се свест о корупцији пробудити и подићи на виши ново код свих запослених. Такође, треба их охрабрити да неправилности које запазе или сумњају на злоупотребу
нечијег положаја пријаве надређенима и нашем сектору- каже заменица руководиоца Сектора за надзор и ревизију Марина Вељковић.
У овом сектору кажу да је Правилник компаније донет у складу са Kривичним закоником
Републике Србије и осталим законодавним актима. За почињена коруптивна дела запрећене
су санкције од две до 12 година, у зависности од
тежине кривичног дела, а гониће се свако ко је у
тренутку кршења закона имао статус службеног
лица, био то држављанин Србије или странац.
Предавање је слушало више од 20 руководилаца и заменика из свих огранака који су на руководећа радна места именовани недавно, а обука
оваквог типа одржана је и у марту текуће године.
Након упознавања са обавезама и дужностима које им статус службеног лица и представника компаније доноси, потписали су Изјаву о
прихватању обавеза у вези са антикоруптивним
понашањем и обавезали се да ће радне задатке
обављати праведно и часно, јер поштење нема
цену.
Д. Л. П.
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Колектив

Под покровитељством Србија Зиђин Kопер одржан први турнир у
баскету три на три

„Трофеј Бора“ у рукама
екипе „2АМ“

Горица Тончев Василић

塞紫铜组织首届篮球赛

Kинеска сонда снимила читаву површину Марса
商业科技新闻：中国发布了第一张火星表面照片

После више од годину дана на површини Марса,
кинеска сонда Тјанвен-1 снимила је целу Црвену
планету, објавила је свемирска агенција те земље.
Тјанвен-1, што значи „потрага за небеском истином", лансиран је 2020. године и слетео је на Марс
прошлог маја, када је ровер Џуронг започео мисију
патролирања и истраживања планете.
У саопштењу кинеске Националне свемирске
агенције наводи се да је сонда сада завршила све
задатке који су јој додељени, укључујући снимање
фотографија средње резолуције које покривају
целу планету.
Слике, које је свемирска агенција објавила на
друштвеним мрежама, показују неравни терен марсовског пејзажа: прашњаве црвене дине, вулкане,
кратере, ледени покривач јужног пола и литице и гребене Долине Маринера – једног од највећег кањона у нашем соларном систему.
Слике је направио орбитер сонде, који је обишао Марс 1.344 пута, снимајући слике планете из сваког
угла, док је ровер истраживао површину, саопштила је агенција.
Ровер са шест точкова носио је научне инструменте на свом путовању, прикупљајући информације
о геолошкој структури Марса, атмосфери, окружењу и тлу. Сонда је прикупила 1.040 гигабајта још
необрађених научних података, које су научници на Земљи предали истраживачким тимовима на даље
проучавање, истакла је агенција.
Из агенције су поделили информације о лету орбитера са Насом и Европском свемирском агенцијом, а
научни подаци ће бити доступни међународним научницима „у одговарајућем тренутку".
Са температурама које су падале током зиме Марсу, као и са лошим условима због кретања песка и
прашине, ровер је 18. маја ушао у режим мировања који ће трајати кроз „оштру" сезону пре очекиваног
поновног покретања у децембру – када ће боље време.
Орбитер ће наставити са спровођењем тестова и припремама за будуће задатке, саопштила је свемирска агенција.
Пре Kине и Тјанвена-1, само су Сједињене Државе и бивши Совјетски Савез спустили свемирску летелицу на површину Марса, али су Индија, Европска свемирска агенција и Уједињени Арапски Емирати
послали летелице да уђу у орбиту планете.
Извор: CNN, PTC

IZ STAROG ALBUMA
Kинески привредници у Бору

2AM团队赢得“波尔杯”
За наградни фонд од 70 хиљада динара такмичило се 12 екипа из Бора и Зајечара
БОР. – Претпоследњег викенда у јулу на кошаркашким теренима Спортског центра „Бобана Момчиловић Величковић” одржан је први турнир у баскету три на
три, под називом „Трофеј Бора“.

За наградни фонд од 70 хиљада динара такмичило се 12 екипа из Бора и Зајечара,
најбољи су добили награде, а генерални спонзор турнира била је Србија Зиђин
Kопер.

翻阅旧相册：中国经济调研团代表访问波尔

Најбољи баскет приказали су чланови екипе „2АМ“ који су у изузетно узбудљиБОР. - Kина је своју привредну делегацију у Бор и РТБ први пут послала пре 42 године, а „Kолектив“
је вест о томе објавио на насловној страни 6. јуна 1980. Делегацију привредника из Kине тада је предводила жена - Чен Мухуа, у улози потпредседнице Државног савета и чланице Политбироа Kомунистичке партије Kине.
Представници Басена Бор упознали су кинеске привреднике са производним могућностима Kомбината бакра и са развојним правцима у наредном петогодишњем плану, а госте су, према писању „Kолектива“, интересовале производне и технолошке могућности РТБ-а Бор.
Са привредном делегацијом је 1. јуна 1980. године разговарао председник Пословодног одбора РТБ-а
Ђуро Савовић, али су састанку присуствовали и члан Извршног већа Србије Зоран Настић, као и
заменик директора Савезног завода за економску, научно-техничку и културну међународну сарадњу
Југославије Јанез Шенк.
На састанку се чуло да ће се РТБ у наредном петогодишњем раздобљу развијати у четири основна
правца. То су стабилизација постојеће прозиводње бакра и оријентација на његову даљу прераду, изналажење мoгућности за освајање нових производа у области хемије, интензивнији развој електромашинске индустрије, са фокусом на производњу процесне опреме за потребе рударства и металургије,
а у вези с тим и на извоз знања и технологије на страно тржиште.
На снимку из старог албума су привредници НР Kине у разговору са представницима Басена Бор.
Г. Тончев Василић.

вом финалном мечу били бољи од спортских ривала из „Big shots 3×3“ (21:19).
Велика борба виђена је и у утакмици за треће место, у којој је „Cake design by Jas“
савладао „Caffe Fres“. За MVP турнира
изабран је Ђорђе Ракочевић из победничке екипе „2АМ“, док је трофеј у
такмичењу шутирања „тројки“ освојио
Марко Стевановић. Турнир је био хуманитарни, па је целокупни приход од
котизације дат за лечење Боранке Марије Гамбошевић.
Г. Т. В.

