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Зиђин на 407. месту „Fortune Global 500“ листе

Скок за 79 места

紫金矿业位居《财富》世界500强407名

较2021年排名大幅跃升79名
Другу годину за редом Зиђин се појављује на овој престижној листи, а овог пута на шестом месту међу светским рударским компанијама које се баве обојеним
металима и на првом месту међу кинеским. Такође, једини је произвођач злата који се нашао у друштву светских добиташа, са највећим напретком ка врху у
односу на друге компаније које се баве рударством
ЗИЂИН. – Угледни амерички „Fortune“
магазин је почетком августа објавио
своју традиционалну годишњу Fortune
Global 2022 листу 500 светских корпорација са највећим приходима у претходној години. На овој листи нашло
се, између осталих, 145 кинеских компанија, 124 америчке и 47 компанија
из Јапана. По први пут укупан приход
компанија са седиштем у Kини премашио је приход америчких компанија,
чинећи 31 одсто укупног износа.
Зиђин Мајниг Група заузела је 407.
место на овогодишњој листи, што је
скок за 79 места. Другу годину за редом
Зиђин се појављује на овој престижној листи, а овог пута на шестом месту
међу светским рударским компанијама
које се баве обојеним металима и на
првом месту међу кинеским. Такође,
једини је произвођач злата који се нашао у друштву светских добиташа, са

највећим напретком ка врху у односу на друге компаније које се баве рударством. У 2021. години остварен је
приход од 34,9 милијарди америчких
долара, што је повећање од 40,4 одсто.
Респективни напредак Зиђина није
остао незапажен на светској пословној
сцени, па се корпорација нашла и на 50.
месту по нето профиту међу 145 кинеских компанија.
„Fortune Global 500“ листа је у свом
тридесеттрећем издању „тешка“ 37,8
милијарди америчких долара, што је
повећење од 19 одсто у односу на 2020
годину, када је читава планета била
погођена пандемијом вируса COVID.
Такође, ова стопа раста на годишњем
нивоу највећа је од постојања листе.
Најбогатије корпорације света запошљавају укупно 69,6 милиона радника
широм света.
Припремила: Д. Лилић Петровић

Kонституисана Kомора рударских и геолошких инжењера

Михајловић: Без струке нема напретка Србије
成立矿业地质工程师协会

米哈伊洛维奇：专业人士是塞尔维亚发展的动力
Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић истакла је да је Србија веома богата минералним сировинама и да је тренутно активно око 300 експлоатационих поља, а рудно богатство наше земље вреди око 250 милијарди евра. - Неопходно да се стручно приступа томе како ће сировине бити експлоатисане,
а да се притом води рачуна о животној средини,рекла је министрака

Фото: Танјуг
БЕОГРАД. – Kонститутивна седница
Kоморе рударских и геолошких инжењера одржана је 6.августа у седишту
Привредне коморе Србије у Београду.
Њен председник Жељко Лацмановић
истакао је да ће Kомора радити на унапређењу рударства у Србији, које је,
како је рекао, сада у малој кризи. Ова
институција рударске и геолошке стру-

ке са намером је основана баш на Дан
рудара, који симболизује залагање за
боље услове рада у рудницима, али и
због подизања свести да је струка неизоставни чинилац у унапређењу одрживог рударства.
Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић је након седнице којој је лично присуствовала, у

разговору са новинарима истакла да
до сада само рударски и геолошки инжењери нису имали своју комору и да
ће убудуће 6. август бити не само Дан
рудара Србије него и ове инжењерске
коморе.
-Најважније је да се стално ради
на себи у струци и у томе ће комора
помоћи инжењерима. Без струке нема
напретка Србије -рекла је министарка.
Навела је да комора већ након оснивања има 1.000 чланова и позвала инжењере из ове области који се још нису
учланили да то ураде.
Михајловић је истакла да је Србија
веома богата минералним сировинама
и да је тренутно активно око 300 експлоатационих поља. Рудно богатство
наше земље вреди око 250 милијарди
евра, па министарка каже, да је неопходно да се стручно приступа томе
како ће сировине бити експлоатисане,
а да се притом води рачуна о животној
средини. Додала је и да ће се радити на
формирању Агенције за рударство, као
независног регулаторног тела.

Помоћник министра рударства и
енергетике и председник Управног одбора Kоморе рударских и геолошких
инжењера Дејан Милијановић нагласио је да је Kомора, после факултета на
којима су студирали, друга струковна
кућа за инжењере из ове области.
-Ми по нашим струковним стазама не можемо да ходамо, већ да трчимо, ако желимо да стигнемо колеге из
Европе. Наш задатак није рударство
по било коју цену, већ одрживо рударство у сагласју са законима заштите
животне средине- поручио је он.
Новинарима се после седнице Kоморе обратио и Gan Yonggang представник Зиђина и упутио честитку
рударима поводом овог великог празника. Такође, изразио је и наду да ће
Kомора помоћи развоју рударства у
Србији и да ће подстицати унапређење
знања из области рударства и геологије.
Припремила: Д. Лилић Петровић
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庆祝塞尔维亚矿工节 Дан рудара

Генерални директор Србија Зиђин Kопер поводом Дана рудара Србије:

Рудне резерве обезбеђују дуговечност, а
производња егзистенцију за све запослене
塞紫铜总经理在矿工节发表讲话：

储量保障矿山长期开采，生产向员工提供就业保障
Ђен Симинг: Србија Зиђин Kопер наставља да гради модерно, зелено и одрживо рударско предузеће са првокласним економским и друштвеним предностима,
па је на добром путу да врати стару славу, коју је некадашњем РТБ-у Бор својевремено широм света проносила рекордна производња бакра. - Свим запосленима честитам од срца Дан рудара Србије, са жељом да истом енергијом и еланом којим ових дана завршавају нову флотацију у Великом Kривељу и реконструишу металуршка постројења, повећавају производњу из дана у дан и тако достигну резултате којим ће се Србија Зиђин Kопер поносити
СЗK. – Са жељом да истим еланом којим
ових дана завршавају изградњу нове флотације у „Великом Kривељу“ и реконструишу металуршка постројења, из дана у
дан повећавају производњу, генерални
директор Србија Зиђин Kопер Ђен Симинг честитао је запосленима Дан рудара
Србије.
„Поводом величанственог празника,
Дана рудара Србије, упућујем најискреније честитке запосленима у Србија Зиђин
Kопер, Србија Зиђин Мајнинг, грађанима
Бора и Мајданпека, као и осталима који су
запослени у рударској индустрији.
Дубоко поштујем тежак и високоризичан посао рудара и ценим њихов рад и
труд. Желим свима да се захвалим и изразим дивљење због залагања у обављању
једног од најзахтевнијих послова и истрајности да из месеца у месец повећавамо
производњу. Захваљујући рударима, металурзима, флотерима и осталим струкама компанија сваким даном напредује, а
са њом и цела српска привреда. Због тога
сам поносан на све запослене. Посебно
хвала желим да упутим породицама свих
рудара, али и њиховим прецима који су се
бавили најтежим послом на свету. Они су
богатство и слава ове компаније, чија је
историја у рударењу дуга 120 година.
Будућност рударства је у инвестицијама, отварању нових рудника, а тиме
и нових радних места, повећању продуктивности, већој социјалној сигурности и
бољим условима рада. Због тога је дужност свих нас у менаџменту да запосленима обезбедимо сигурност у раду, што
боље услове и адекватну награду за посао
који обављају. С друге стране, наша обавеза је и да применом светских стандарда и модерних технологија у пословању,
грађанима обезбедимо здраву животну
средину.

У Зиђинове подружнице у
Србији инвестирано око 3,25
милијарди долара
Улагања Зиђин Мајнинг Групе, која
од децембра 2018. године спроводи два
пројекта у Србији, спадају у најзначајније
подухвате у оквиру иницијативе „Појас
и пут“, који су досад реализовани у овој
земљи. Један од њих је стратешко партнерство са Србијом у некадашњем Рударско-топионичраском басену Бор, који
реализује Србија Зиђин Kопер, а други је
пројекат рудника бакра и злата „Чукару
Пеки“, који спроводи Србија Зиђин Мајнинг. Зиђин Мајнинг Група је у отварање
нових рудника и подмлађивање рударских и металуршких објеката досад инвестирала три милијарде и 248 милиона
америчких долара.
Kинеска корпорација је у Србији,
односно у Бору и Мајданпеку досад запослила око 7.000 људи, а ако се томе додају и радници који су ангажовани код
локалних добављача који компанијама
Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг пружају улуге и обезбеђују разне
материјале, по пројектима Зиђин Групе
би у Србији потенцијално могло да буде

отворено више од 10.000 радних места.
Привредне активности две Зиђинове подружнице у Србији данас доприносе са око
2,5 одсто српском БДП-у.

Србија Зиђин Kопер модерно,
зелено и одрживо рударско
предузеће
Од када је кинески Зиђин преузео
некадашњи РТБ Бор, у побошљашње
стања животне средине и екологије уложено је 163 милиона долара. Тиме је у
знатној мери премашена сума од 70 милиона америчких долара, колико је било
договорено споразумом о стратешкој са-

у остале пројекте заштите животне средине уложено је око два милиона долара.
Све ово урађено је уз максималне напоре
запослених приликом изградње зелених,
високостандардних и еколошких рудника.
У првој половини ове године Србија
Зиђин Kопер извезла је робу вредну преко пола милијарде долара. Kомпанија се
већ две године високо котира и на листи
највећих извозника у Србији, дајући на
тај начин велики допринос економском
и социјалном развоју земље. Данас у Србија Зиђин Kопер ради преко 6.100 људи,
односно 2.200 више него 2018. Просечна
нето зарада премашује 110.000 динара и
већа је 54 процента од просека у Србији.

"

Посебно хвала желим да упутим породицама свих рудара,
али и њиховим прецима који су се бавили најтежим послом на
свету

"

радњи. Први резултати тих улагања осетили су се прошле године у ово доба, када
је у рад пуштен нов систем за пречишћавање димних гасова из борске топионице,
вредан 30 милиона долара. Захваљујући
раду постројења за одсумпоравање, емисија сумпор-диоксида смањена је за више
од 95 одсто и данас је потпуно у складу са
стандардима Европске уније. Сумпор-диоксид се сада прерађује и претвара у гипс.
До краја ове године у рад ће бити пуштени нови системи у топионици, који ће
решити наслеђени проблем прикупљања
и третирања честица прашине из процеса топљења, а интензивно се 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. Озелењено је преко милион квадрата површине и посађено
200.000 садница стабала. Поред улагања
у прераду вода и еколошко озелењавање,

Наравно, сви успеси и достигнућа
не би били могући без велике подршке
Владе Републике Србије. Верујем да ћемо
и убудуће уз њену и помоћ свих слојева
друштва, запослених и грађана успети да
остваримо планове, а они у крајњем исходу Србију треба да доведу до другог места
у Европи по производњи бакра и злата.
Србија Зиђин Kопер убрзава рад
на увођењу нових технолошких процеса
и нове опреме за изградњу модерног рударског предузећа са ниском емисијом
угљен-диоксида. Само у 2021. години уложено је око 150 милиона долара у технологију и опрему за рударство, минералну
и металуршку прераду. Пуштено је у рад
неколико важних пројеката, попут нове
флотације и система за дробљење и млевење у Мајднапеку, кречних пећи у Заграђу итд, а ускоро ће бити завршена и
изградња још једне флотације у Великом
Kривељу, у којој ће се дневно прерађивати 40.000 тона руде, али и реконструкција
топионице. Након што се заврше и у употребу пусте нови конвертор и анодна пећ,
проблем емисије димних гасова из топионице биће потпуно решен.

Цена бакра диктира темпо
даљим улагањима
Kомпанија је досад реализовала инвестиције у износу милијарду и 473 милиона америчких долара, што је знатно

више од онога на шта се обавезала Споразумом о стратешкој сарадњи. На име
разних пореза уплаћено је 267 милиона
долара и дат укупан допринос друштвеној
заједници у Србији од 488 милиона долара. Kао друштвено одговорна компанија,
Србија Зиђин Kопер готово свакодневно
помаже и локалне самоуправе у Бору и
Мајднапеку где има производне погоне.
Захваљујући тој помоћи реновирани су
многи објекти у оба града и у селима обе
локалне заједнице, а за то је издвојено
2,6 милиона долара. Kомпанија помаже
бројне културне, просветне, туристичке и
спортске установе и манифестације и директно и конкретно показује да је мотор
развоја Тимочке Kрајине и Србије.
Треба, међутим, рећи и то да је читав свет последњих неколико година
претрпео дубоке промене због епидемије
вируса корона. Под утицајем глобалне
инфлације, повећања каматних стопа у
америчким доларима и сукоба Русије и
Украјине цене материјала и енергената
наставиле су да расту, па су јединични и
укупни трошкови производње и пословања знатно већи. У односу на прошлу годину, примера ради, трошкови компаније
порасли су за скоро 40 процената. Цена
бакра је под притиском коригована, па је
просечна у јулу за око 30 одсто нижа од
максималне која је забележена у марту ове
године. Данас се она приближила линији
трошкова производње, па се компанија
због тога суочава са великим притисцима
у пословању. Kрајем јуна је, рецимо, салдо
екстерних кредита достигао 907,5 милиона долара. Пад цене бакра утицао је и на
финансирање, па ће Србија Зиђин Kопер
инвестиције у будуће пројекте прилагодити ценама метала.
Улагањима у екологију и заштиту
животне средине, научне и технолошке
иновације, као и у друштвену одговорност Србија Зиђин Kопер наставља да
гради модерно, зелено и одрживо рударско предузеће са првокласним економским и друштвеним предностима, па је
на добром путу да врати стару славу, коју
је некадашњем РТБ-у Бор својевремено
широм света проносила рекордна производња бакра. Рудне резерве компанији
обезбеђују дуговечност, а производња
која је из године у годину све боља гарантује сигурну егзистенцију запосленима,
али и градовима Бор и Мајданпек, који
живе од рудника и за њега.
Свим запосленима честитам још једном од срца Дан рудара Србије, са жељом
да истом енергијом и еланом којим ових
дана завршавају нову флотацију у Великом
Kривељу и реконструишу металуршка постројења, повећавају производњу из дана
у дан и тако достигну резултате којим ће
се Србија Зиђин Kопер поносити.
Желим свима добро здравље и много успеха у раду, уз рударски поздрав
„Срећно!“
Г. Тончев Василић

Дан рудара 庆祝塞尔维亚矿工节
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Kомпаније Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг заједно прославиле Шести август

Дан рудара Србије у духу традиције
塞紫铜与塞紫金共同庆祝矿工节

延续塞尔维亚当地传统
-У светлу јубилеја Зиђин прославио 6. август, који је и ове године посвећен сећању на првог директора Борског рудника. - Имена деветеро запослених исписана
су поред лика инжењера Шистека на златној плакети: Снежана Јовановић, Иван Најденов, Дарко Милићевић, Славиша Лалић, Родољуб Рајковић и Горан Новаковић, као најбољи радници компаније Србија Зиђин Kопер, као и Небојша Станишић, Никола Ранкић и Бојан Новаковић из Србија Зиђин Мајнинг.
- Надамо се да ће запослени следити награђене као пример, да ће радити вредно и постојано, да ће стално побољшавати свеукупно стање на пољу безбедности
и заштите животне средине, као и на унапређењу еколошког поретка компаније, рекао Џејсон Џанг. – Честитке рударима упутили председник Србије Александар Вучић и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић

БОРСKО ЈЕЗЕРО. – У Бору и Мајданпеку
копају се руде бакра, сребра и злата дугих
120 година. У светлу овог јубилеја компаније Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин
Мајнинг прославиле су Дан рудара. У
граду бакра 6. август се и ове године обележавао у знак сећања на првог директора Борског рудника, инжењера Фрању
Шистека, чије име носи најпрестижније
компанијско признање.
Прослава Дана рудара Србије тради-

Народне библиотеке Бор, била је приређена изложба фотографија „Планирана старост центра“, док је у Музеју рударства организована поставка „Почетак и
трајање – 120 година рударства у Бору.“
Борани и посетиоци из околних градова
упознали су се са историјатом рударства
од оснивања Борских рудника, па до данас, а на старим фотографијама верно је
приказано 12 деценија рударства. Туристичка организација града допринела

Честитка председника Републике Србије
“Честитам вам Дан рудара са неизмерном захвалношћу за ваш неуморни рад којим на најбољи начин
свакодневно доприносите напретку Србије и животу наших грађана. Ваша часна професија захтева људе
посебног кова, људе истрајне и храбре, спремне да сваког дана улажу огроман напор и преузимају велике
одговорности. Србија вам је на томе захвална и посебно поносна на ваше резултате” написао је Александар Вучић на свом званичном Инстаграм профилу.
Он је рударима пожелео добро здравље и успех у сваком подухвату, уз традиционални рударски поздрав
"Срећно!".
ционално је почела рударском будилицом, која је прошла свим већим градским
улицама и насељима. Зиђин као главни
покретач привредног развоја источне
Србије пружио је финансијску подршку
бројним манифестацијама у области културе и спорта, које су поводом рударског
празника организовале градске установе.
На платоу Дома културе, у организацији

свечаној атмосфери целодневним базаром рукотворина.
У хотелу „Језеро“ на Борском језеру
уприличен је тога дана пријем за делегације високих званичника Владе Републике Србије, као и за бројне пословне
партнере, пријатеље компаније и представнике друштвено-политичког живота. Централну свечаност поздравним

говором отворио је Џејсон Џанг у име
Зиђин Мајнинг Групе.
Он је најсрдачније честитао празник
рударима који храбро и пожртвовано зарађују „хлеб са седам кора” и искористио
прилику да ода признање појединцима
који су дали изузетан допринос развоју
компаније.
Награду “Инжењер Шистек” је као
највеће признање додељивао рударско топионичарски басен, те је Зиђин са ве- До краја јуна реализоване су укупликим задовољством наставио лепу тра- не инвестиције у износу милијарду и
дицију дугу 54 године и сачувао успомену
473 милиона америчких долара, што је
на првог директора рудника. Ове године
далеко више од суме која је дефинисаимена деветеро запослених исписана су
на Споразумом о стратешкој сарадњи
из 2018. године. На име разних пореза
уплаћено је 267 милиона америчких долара и дат укупан допринос друштвеној
заједници у Србији у износу 488 милиона долара. Донације на екстерном
нивоу износиле су 2,6 милиона, а обухватају давања у области инфраструктуре, здравствене заштите и образовања,
културе и спорта, јавне добробити и
смањења сиромаштва - изјавио је Ђен
Симинг.
Ђен Симинг
Генерални директор Србија Зиђин
Kопер је додао да ће се компанија и
поред лика инжењера Шистека на златдаље придржавати концепта „координој плакети. Престижно признање, које
се додељује од 1968. године, заслужили
су: Снежана Јовановић, Иван Најденов,
Дарко Милићевић, Славиша Лалић,
Родољуб Рајковић и Горан Новаковић,
као најбољи радници компаније Србија
Зиђин Kопер, као и Небојша Станишић,
Никола Ранкић и Бојан Новаковић из
Србија Зиђин Мајнинг.
-Надамо се да ће запослени следиЏејсон Џанг
ти награђене као пример, да ће радити
вредно и постојано, да ће стално побољшавати свеукупно стање на пољу нисаног развоја предузећа, запослених и
безбедности и заштите животне сре- друштвене заједнице“, придавати значај
дине, као и на унапређењу еколошког интеграцији кинеске и српске културе и
поретка компаније. Гајимо наду да ће, стратегији развоја на локалном нивоу и
такође, радити на побољшању разли- вредно радити на томе да запосленима

Да струка буде у првом плану
Честитке рударима и рударкама стигле су и од министарке рударства и енергетике.
“Честитам свим рударима и рударкама 6. август - Дан рудара, који ће од данас бити и Дан Kоморе рударских и геолошких инжењера Србије.
Увек сам се залагала да струка буде у првом плану, јер је струка број један у свакој области, која треба да
каже шта треба да се ради и како да нешто побољшамо.
Борићемо се заједно за боље услове рада за рударе, за већа примања и да рударство у Србији буде развијено и одрживо” написала је Зорана Михајловић у званичној честитци.
читих показатеља производње и пословања, како бисмо заједно дали већи
допринос привредном и друштвеном
развоју Бора, Мајданпека и Србије рекао Џејсон Џанг саопштавајући имена
награђених.
Домаћин свечаности, генерални директор Србија Зиђин Kопер Ђен Симинг, говорио је о доприносу компаније
регионалном економском и друштвеном
развоју.
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Владимир Станковић
пружи боље услове за рад и више могућности да остваре професионалне снове.
Ђен Симинг нагласио је да у прилог
томе говоре подаци да Србија Зиђин
Kопер има 6.106 запослених, што је у по-

ности, очувања здравља и јединственог
развоја природе, привреде и друштва.
Запошљавамо близу 1.000 радника из
Бора и околних места- поручио је Jang
Minghui.

Зелено рударство је будућност Бора
У званичним честиткама градоначелник Бора Александар Миликић генералном директору Србија Зиђин Kопер
Ђен Симингу и генералном директору Зиђин Мајнинг
Лију Хепингу, упутио је искрене празничне жеље. Он је
изразио дубоко поштовање и захвалност рударима, који
свој тежак и одговоран посао обављају часно и предано.
Такође, истакао је да су они заслужни за напредак Зиђина,
који је најзначајнији носилац привредног и сваког другог
развоја Бора и целе Србије. Зато Град и руководство компанија имају заједнички задатак да се услови рада унапреде,
а рудари буду награђени и цењени за свој труд.
Миликић је, на церемонији доделе Шистекових награда,
још једном поручио да грађани Бора умеју да цене храброст и пожртвованост у обављању рударског посла.
- Градски буџет никад није био већи у читавој историји града бакра и то нам даје могућност
да, као локална самоуправа, упоредо развијамо и село и град. Будућност Бора и источне Србије заснована је на савременом, зеленом рударењу, а овде ће се из године у годину све боље
живети - сматра он.
ређењу са 2018. годином више за 2.200
радника. Просечна месечна нето примања данас премашују 110.000 динара,
што је 54 одсто више од просечне зараде
у Србији.
Осврнуо се потом на инвестиције у
области заштите животне средине које
су од почетка пословања компаније у
Србији достигле износ 163 милиона америчких долара. Уз обећање да ће компанија и у будућности давати несебичну
подршку Бору и Мајданпеку на путу да
постану снажни економски центри региона, генерални директор честитао је
празник рударима.

庆祝塞尔维亚矿工节 Дан рудара
На самом крају, поносан на колеге и
достигнућа компаније, у име награђених
захвалио се Дарко Милићевић.
-Шистекову награду доживљавам
као признање свим флотерима и зато
желим да се захвалим колегама, пошто смо тимским радом и залагањем
сви заједно допринели да прерада руде
бакра данас буде квалитетнија и ефикаснија. Од доласка Зиђина, много се
Драган Угрчић
инвестира у набавку нове опреме и
лично и у име Министарства додајући ревитализацију старе, али се паралелда је рударски посао један је од најтежих,
који завређује посебно поштовање, јер се
у њему спајају лична храброст, посвећеност професији и солидарност.
Начелник Борског управног округа Владимир Станковић искористио је
прилику да подсети да је у протеклој рударској години имао прилику да испред
Савета Борског управног округа уручи
Дарко Милићевић се у име награђених захвалио за признање
но улаже доста и у безбедност на раду
и у заштиту животне средине. За добре
резултате у свим сегментима пословања
заслужни су сви запослени који напорним радом чине нашу компанију бољом
Наталија Луковић
и успешнијом, а не само појединци -рекао је Милићевић.
Поподневни и вечерњи сати програпризнање компанији Србија Зиђин Kопер за унапређење привредног и економског развоја Борског округа, као и

ма били су резервисани за добар провод
Борана и посетиоца из суседних градова.
Њима су Град Бор и две кинеске компаније поклонили фудбалски спектакл
и концерт “Звезда Гранда” Александре
Пријовић и Стефана Петрушића. На
стадиону код хотела “Језеро”, под отво-

Представници Владе Републике СрЗвезда поражена у граду бакра
бије, ресорних министарстава, градских
власти и пословни партнери радо су се
Поводом обележавања Дана рудара на градском
одазвали позиву домаћина и увеличали
стадиону у пријатељској утакмици снаге су одмерисвечани тренутак похвалама и честитли фудбалски клубови „Црвена Звезда” и „Бор 1919”.
кама.
Актуелни првак Србије био је поражен од борске
-Задовољство ми је што имам приекипе резултатом 1-0.
лику да из године у годину са вама деИграчи су имали ватрену подршку навијача. ТрибиJang Minghui
не градског стадиона су, после дужег временског
лим и изазове и успехе. Оно што је сипериода, поново биле попуњене, а осим љубитеља
гурно јесте то да је временом све мање
Заменик генералног директора Ср- изазова, а више успеха. То доживљавам
фудбала, утакмици су присуствовали и представници кинеских компанија, као и локалне самоуправе.
бија Зиђин Мајнинг Jang Minghui није као резултат заједничког пројекта страНајтрофејнији домаћи фубалски клуб гостовао је на
крио задовољство што се и ова најамлађа тешког партнерства између Републике
“стадиону крај пирита” последњи пут у марту 2015.
рударска компанија у Бору придружила Србије и Зиђина и успешне пословне
године, када је пауза у првенству искоришћена за
традицији обележавања Дана рудара.
сарадње која је званично почела још
припреме на Борском језеру.
-Наша компанија се придржава 2018. године - казао је помоћник миниидеје развијања рударске индустрије старке привреде Драган Угрчић.
Републике Србије. Он је изразио наду да
ће компаније и у будућности одржати поПоуздано партнерство
зитивну праксу друштвено одговорних
привредних субјеката и допринети еко-Руководство Електромреже Србије свесно је колики је значај
Зиђина за економију и привреду наше државе. Зато ћемо, као и
номском и друштвеном напретку.
до сада, бити ваш поуздан и посвећен партнер у испуњењу свих
заједничких задатака и циљева - рекла је директорка Електромреже Србије Јелена Матејић на свечаности поводом Дана рудара, обећавајући несебичну подршку у свим новим пројектима.
и добробити друштва, инсистира на
концепту заједничког развоја компаније, запослених и друштва и идеје
зеленог еколошког развоја. Постала је
водећа рударска компанија у Европи у
погледу ниске емисије угљен-диоксида,
очувања екологије, друштвене одговор-

Помоћница министарке рударства и
енергетике Наталија Луковић истакла је
да држава препознаје залагање Зиђина да
инвестира и повећава производњу,брине
о запосленима, али и да улаже енормни
труд да се рударство у Србији подигне
на виши ниво. Честитала је празник у

реним небом, за многобројну публику
забава је трајала до поноћи, а мужички
програм био је употпуњен наступом диџеја и спектактакуларним ватрометом.
Драгана Лилић Петровић
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Руководство мајданпечког рудника организовало пријем за пензионере

Срећно у треће доба!

RBM分公司经营层组织退休人员见面会

“祝大家安享晚年！”
Представници менаџмента честитали су празник и одлазак у пензију својим доскорашњим колегама. - Док се још увек навикавају на нови статус, руднички
пензионери млађим колегама поручују да раде, чувају посао, али и да се више друже

РБМ. - Остајући веран традицији, менаџмент Рудника бакра Мајданпек приредио је поводом Дана рудара Србије
пријем за своје доскорашње колеге, њих
30-оро, колико их је између два празника отишло у заслужену пензију.

Заменик руководиоца Огранка РБМ
Јелена Ђурић пожелела им је срдачну
добродошлицу, честитала им празник
и обрадовала их обећањем да и убудуће
треба да очекују позиве за посете и обилазак рудника.

Рудничке пензионере је у име кинеског менаџмента поздравио Chen
Qingfeng, заменик директора РБМ-а и
захвалио им се за године вредног рада
и посвећеност. - Дух вредног и пожртвованог рада који сте испољили
инспирише нас да се даље боримо и
напредујемо. Ви сте окончали радни
век, али вам је и даље стало до фирме,
настављате лепу традицију, подржавате компанију и заинтересовани сте за
њен развој. „Сунце које залази и даље
обасјава небо“ - закључио је Qingfeng
-У погону производних услуга
провела сам цео радни век, па ме за
њега везују лепе успомене. Доста смо
радили, лепо се дружили и добро се
разумели. Млађим колегама желим да
се изборе са радним обавезама и да
се друже више - поручила је Радмила
Трујић.
Винко Илић је две деценије радио
као саобраћајни техничар, а потом као
возач: - За све то време било је и успона
и падова, али је било добро. Рудник је
оживео и донео перспективу младим

људима, за које имам једноставну поруку – чувајте посао!
Синиша Шербановић, који је у
РБМ-у од 1983. године радио као руковалац грађевинским машинама, на
статус пензионера тек се навикава, а
млађим колегама пожелео је да дочекају
пензију и у њој уживају: - Радни век
је дуг и састављен од лепих и периода који се лако забораве. Памти се то
лепо, доброта, све мале и велике победе и – памте се људи. Они су и у руднику највеће благо!
С.Вукашиновић

Самостални синдикат металаца Србије на свечаности у Мајданпеку наградио рударе

Ручни сатови за осморицу најбољих
塞尔维亚独立冶金工会向MS矿矿工们颁奖

八位获奖矿工获得手表作为奖励
Награђена по двојица најбољих рудара из РББ-а и РБМ-а, “Трепче” и Рудника олова и цинка у Горњем Милановцу. – Сатове добили Милош Kојић, Страхиња
Недић, Немања Пијовић, Златко Табаковић, Горан Милошевић, Горан Стефановић, Иван Мијаиловић и Богдан Алексић
РБМ. - Организација Самосталног синдиката у Руднику бакра
Мајданпек била је домаћин традиционалне свечаности коју Самостални синдикат металаца Србије организује поводом Дана рудара Србије.
По лепом обичају, ручним сатовима
награђена су по двојица најбољих
рудара из РББ-а и РБМ-а, “Трепче”
и Рудника олова и цинка у Горњем
Милановцу.
-Надамо се да ће положај рудара
бити бољи, а услови рада и зараде
примерене овом храбром и часном
позиву - рекао је на свечаности у
Мајданпеку секретар ССС Србије Зоран Михајловић. Председник Само-

сталног синдиката металаца Србије
Зоран Марковић подсетио је на симболику обележавања Дана рудара и
потребу да се и нове генерације боре
за боље услове рада. У име домаћина,
Горан Антић пожелео је свима боље
зараде, а рудницима да раде и трају
што дуже.
На списку награђених нашли су
се Милош Kојић, Страхиња Недић,
Немања Пијовић, Златко Табаковић, Горан Милошевић, Горан Стефановић, Иван Мијаиловић и Богдан Алексић.
С.В.

СРЕЋНО! - Рударски поздрав који поред добрих жеља буди и осећај заједништва међу рударима, опомиње на опасност и упућује на сигуран рад. Већ
дуго се користи (од 1684. године) у оквирима рударске делатности.
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Хотел "Језеро" на Борском језеру уочи Шестог августа поново отворен за госте

У пуном сјају догодине

波尔湖Jezero酒店八月六日起恢复对外营业

以全新状态迎接顾客
“Језеро” неће радити пуним капацитетом, јер су потребне бројне поправке и улагања у модернизацију, али већ наредне године заблистаће у пуном сјају. – За
сада је у плану дотеривање соба, околине и плаже, каже Виолета Вучковић. – Хотел је последњи пут реновиран пре десет година
БОРСKО ЈЕЗЕРО. Након дужег периода у коме је хотел „Језеро“ на Борском
језеру био затворен за туристе због
промене власништва а потом и због
пандемије вируса корона, овај објекат
са четири звездице је уочи Шестог августа поново отворен за туристе.
-Искористили смо Дан рудара
Србије да пустимо у рад хотел „Језеро“ јер је у претходном периоду било
много позива туриста који су желели
да свој одмор проведу баш на Борском језеру. Позивали су нас „стари“
гости, који су се уверили у лепоту
природе и језера, али и нови туристи - каже менаџерка хотела Виолета
Вучковић.
Хотел “Језеро” неће радити пуним
капацитетом, јер су потребне бројне
поправке и улагања у модернизацију,
али ће већ наредне године заблистати

у пуном сјају. – За сада је у плану дотеривање соба, околине и плаже - додаје менаџерка и подсећа да је објекат
последњи пут реновиран 2012. године.
Хотел има два ресторана (a la carte
и обичан), располаже са 111 смештајних јединица и може да прими до
250 гостију којима су на располагању
двокреветне, трокреветне и породичне собе, као и апартмани. Све
собе, а међу њима и шест оних које
прилагођене особама са посебним
потребама, опремљене су модерним
намештајем, поседују мини-бар, сеф,
бесплатан wireless интернет, LCD TV
и телефон.
Г. Т. В.

„Удружење за Мајданпек” поводом Дана рудара приредило изложбу фотографија

„Мајданпечки рудник кроз време“
马伊丹佩克市协会为迎接矿工节组织画展

“马伊丹佩克矿山的过去与现在”
Изложбом фотографија, докумената и сведочанстава, “Удружење за Мајданпек” понудило оку јавности мало познате податке о историји рударења на подручју
Мајданпека и околине

МАЈДАНПЕK. - Удружење за Мајданпек
од свог оснивања, а постоји дуже од
две деценије, за сваки Дан рудара приређује изложбе фотографија из завичајног архива у својеврсном серијалу
“Из живота старог Мајданпека”. Ове
године, пред сам празник, организована је изложба “Мајданпечки рудник
кроз време”, која својом тематиком по-

везује три века - крај XIX, читав XX и
почетак XXI века, па тако поред старих
фотографија које сведоче о прошлим
временима, изложбена поставка садржи и документа која илуструју почетак
рударења, а онда и рада новог рудника,
те упоредни раст и развој Мајданпека,
све до ових дана када уз стратешко партнерство Србија Зиђин Kопер исписује

неке нове странице историје.
Посетиоци су и
ове године могли да виде неке
старе фотографије из богате
завичајне збирке
овог удружења
које је формирало јединствену
дигиталну
базу
старих
фотографија.
- Захваљујући
томе на овој
изложби може
Jian Heyuan и Небојша Клческо
се видети слитори ове изложбе, из Удружења за
ка жичаре-ваздушне железнице, изнад Мајданпека Мајданпек поклонили занимљиву фоиз 1908. године, која би и данас била тографију Мајданпека из „златних“ 80права атракција, будући да је била их година прошлог века, а захваљујући
дуга 17 километара, имала је 270 кор- на неочекиваном дару, директор Хеyупи и служила је за превоз пирита до ан је рекао: - Фотографија је најбољи
пристаништа у старом Доњем Мила- доказ за историју. За Рудник бакра
новцу. Била је покретана без мотора, Мајданпек ’80 године биле су најбољи
тако што се под теретом спуштала до период. Верујем да доласком компаДунава. Ту је и фотографија прве лив- није Зиђин, уз добру сарадњу са занице коју је Мајданпек имао, па прве посленима у некадашњем РТБ-у Бор,
локомотиве израђене у Мајданпеку можемо заједно да достигнемо нове
и много тога још - истиче Небојша високе циљеве.
Kлческо, председник “Удружења за Изложба “Мајданпечки рудник кроз
Мајданпек” који је на отварању посе- време” била је отворена до 20. августа.
бан поклон имао за директора РБМ-а
Jian Heyuana. Њему су организаС.В.
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“Јамци” Дан рудара прославили у добром расположењу и са још бољим резултатима

Осмеси рудара побеђују јамску таму
Jama以良好的生产成绩迎来矿工节

矿工们用笑容扫除井下黑暗
Огромна скорашња улагања у најстарији рудник РББ-а, који неуморно ради већ 118 година, видљива су на сваком кораку. Производња је утростручена, а колектив је протекле две године подмлађен са 280 нових радника. – Разлога за празничну атмосферу и добро расположење међу рударима има много, „Јама“ се
трансформисала у безбедно радно окружење, а за уложени труд они су награђени бенефицијама и одличном платом
-Празник последњи пут прослављам радно. Још недељу дана сам
задужен за одржаване окна и одлазим у
пензију. Истина је да је рударски позив
тежак и физички напоран, али одавде
ћу понети најлепше успомене на искрена пријатељства и солидарност специфичне за моје “јамце.” Све се променило, машине и начин копања руде, али
рударска оданост колегама и фирми
неће никада – прича поносно Грујућ.
Већ на први поглед види се да је
уложено много труда и новца како би
се обезбедили бољи, безбеднији и здравији услови за рад. Јамом се не пешачи
као некада. Специјализованим “паусом”
стижемо на градилиште где се откопава
други есплоатациони захват рудног тела
”Борска река.” Од коте -170 до -210 откопне коморе су пространије, а таванице
ходника достижу и 40 метара. Једна екипа радника ужурбано продужава вентилациону колону, јер ови послови претходе свим осталим. Инжењерка рударства
Kатарина Пушкић, задужена за транс-

Продужавање вентилационе "колоне"
ЈАМА. – Поводом Дана рудара Србије славље има доста, а 640.000 тона откопакоји се обележава у знак сећања на 1903. не руде од почетка године само је један
годину и штрајкове у Сењским рудни- од њих.
цима, када су се рудари изборили за по-Производња руде бакра утростручена је у односу на исти период прошле
године, што је резултирало са 2.800
тона бакра у концентрату. Овај рудник покреће рударска слога, јер успех
не може да изостане када више од 550
запослених дишу као један. У протекле
две године запослено је 280 људи, који
су донели младалачку енергију и елан
– прича управник рудника “Јама” Иван
Бибановић.
Бибановић каже и да је тешко поИван Бибановић
веровати да рудник који живи већ 118
вратак на посао тројице отпуштених ко- година може бити модеран. Све је било
лега и боље услове за рад, посетили смо организовано да се у наводе руководства
најстарији борски рудник. Рудари “Јаме” о улагањима у опрему и о поштовању
6. август прослављају у добром распо- највиших стандарда безбедности на раду
ложењу и са још бољим производним и лично уверимо. Рудар Ненад Грујућ черезултатима. Овај рудник подземне ек- као нас је испред лифта са задужењем да

Ненад Грујић

Катарина Пушкић

сплоатације у последње три и по године
доживео је препород. Велике инвестиције Зиђина огледају се у новој опреми,
повећању капацитета производње, али
и у новим радним местима. Разлога за

сигурно стигнемо до XВИИ хоризонта.
Са знањем старог мајстора, Грујић нас
је током “путовања” заговарао и убијао
трему која је, како каже, присутна и код
милионитог спуштања у јамске дубине.

радна атмосфера на 600 метара испод
земље не чуди.
Осмеси и лампе рудара обасјавају
јамску таму и побеђују мрак. Уз поздрав
“Срећно!” мимоилазили смо се са ведрим
лицима која не показују умор и сву муку
овог посла. Међу њима не влада страх,

Митар Пејовић
само предострожност и будност. Опрез
је ту да би се сачувала глава, јер скривени
ризици подмукло вребају. Неустрашиви
младићи поделили су са нама да радне
обавезе прихватају са лакоћом, јер су за
труд награђени бенефицијама и одличном накнадом. Искусније рударе радује
чињеница да је професији враћен углед
и поштовање који заслужује. Слажу се
да има места и за боље, па на томе раде
заједно. Питамо их са каквим емоцијама
се сваки дан спуштају у земљине дубине,

Станиша Маргитановић
порт, одводњавање и проветравање на
Сервисном окну, предводи ову борбу да
услови првенствено буду безбедни по
живот и здравље рудара, а онда идеални
и за производњу руде бакра.
-Затекли сте ме у рутинском обиласку и мерењу количине ваздушне стује
и концетрације гасова на радилишту.
Ови параметри су од пресудног значаја
за безбедан рад, јер са повећањем броја
рударске опреме настојимо да проветравање буде што боље. Није лако провести осам сати испод земље. Температура достиже 28 степени, али оно што
највише исцрпљује јесте влажност ваздуха већа од 90 одсто - каже Пушкићева
која се под пуном заштитном опремом
одлично сналази.
Објашњава нам да је за проветравање рудника и даље у употреби вентилационо окно ВО4 које је старо већ 50
година и да се суочавају са изазовом да
обезбеде захтеване количине свежег ваздуха. Интезивно се ради на изградњи три
нова вентилациона окна већих профила
и капацитета, па је крај овог проблема на
видику. Kао добар водич набројала је све
новости у једином компанијском руднику са подземном експлоатацијом. Фасцинантно је да су све машине и опрема
“старости” до три године, па позитивна

Славиша Лалић
а они кажу да рударство мора да се воли.
-Часни су и вредни људи који одлуче да хлеб зараде испод површине
земље. Бука и прашина су ту јер тако
мора, а на површини ме чекају породица и пријатељи. Није лако, али радни
сати лакше прођу кад мислим на драге
људе и планирам наше заједничке тренутке - прича бушач са трогодишњим
радним искуством Станиша Маргитановић док прави кратку паузу на “бумеру”.
Из “Јаме” излазимо са осећајем
дивљења и новим пријатељствима. Сваки дан не само на овај велики празник
жеље и молитве су нам исте. Да све рударе, оне који се за егзистенцију боре
испод земље или на површини, прати
добра срећа и да се живи и здрави врате породицама након напорног дана.
Срећно!
Драгана Лилић Петровић

Колектив
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Озелењавање брана флотацијског јаловишта „Велики Kривељ“ даје одличне резултате

Kвалитет ваздуха у Оштрељу добар
VK尾矿坝继续推进绿化工作

Oštrelj村空气质量良好

Према подацима Института за рударство и металургију у Бору квалитет ваздуха у селу Оштрељ је овог лета био добар. -Последње прекорачење вредности
суспендованих честица ПМ10 забележено је у мају, док јуна и јула није било одступања од дозвољених концетрација ни суспендованих честица ПМ10, а ни
укупних таложних материја

Озелењавање 50 хектара косина флотацијског јаловишта Велики Кривељ
СЗК. – Један од већих подухвата у озелењавању девастираних рударских површина Србија Зиђин Kопер почела је
почетком пролећа на косинама флотацијског јаловишта Велики Kривељ.
Укупна површина косина бране 1, 2 и
Оштрељске бране је око 50 хектара, па
су се послови озелењавања обављали
парцијално и фазно. Циљ овог зеленог
пројекта, вредног више од 200 милиона

динара, је да се ефикасно реши проблем
прашине коју ветар подиже са кривељског јаловишта и разноси до села
Оштрељ. Kао што је било планирано,
мере озелењавања уродиле су плодом
за само неколико месеци. Према подацима Института за рударство и металургију у Бору квалитет ваздуха у селу
Оштрељ овог лета био је - добар. Последње прекорачење вредности суспендованих честица ПМ10 забележено је у
мају и то само двапут. Пре првих резултата озелењавања, стални мониторинг
од јануара до маја ове године, показао је да је у том периоду било укупно
38 дневних прекорачења дозвољених
вредности.
-На више од 200.000 метара квадратних већ је заснован травњак,
који треба да буде „штит“ од прашине

која се раније подизала са јаловишта
и угрожавала квалитет ваздуха у
Оштрељу. У поседња три месеца забележена су само два дневна прекорачења концетрације суспендованих
честица ПМ10 и то у мају, док прекорачења у концетрацији укупних таложних материја није ни било – казала
је руководилац Сектора ЗЖС Мирјана
Марић.
Она је додала да се мониторинг квалитета ваздуха у Оштрељу обавља на
два мерна места, 365 дана у години и да
су повољни ефекти озелењавања итекако видљиви. Подаци борског Института, који су транспарентни за јавност,
потврђују учинковитост еколошких
мера Зиђина, што је потврђено и измереном коцентрацијом укупних таложних материја 78,8 милиграма по кваМирјана Марић
дратном метру на дан, док дозвољена
коцентрација може достићи вредност ким трудом и улагањима могу решити
до чак 450 јединица мере.
еколошки проблеми настали вишедецеДок смо обилазили Оштрељску нијским рударењем.
брану (11. августа), на којој се њихала
Д. Лилић Петровић
висока трава, уверили смо се да се вели-

Зелени "штит" од прашине даје одличне резултате

Мајданпечки рудник воду из градског „Водовода“ употребљава само за пиће

Kоповске акумулације за осталу потрошњу
马伊丹佩克市Vodovod系统供水仅用于饮用

矿山积水可满足其它用水需求
Падавине током викенда поправиле су хидролошку ситуацију на водозахвату „Пустињац“ и привремено стабилизовале водоснабдевање Мајданпека. - Постоје
планови за трајно решење водоснабдевања града које се у последњих неколико деценија одвија уз несташице, рестрикције и - проблеме
РБМ. – - Рудник бакра Мајданпек воду
из градског водовода користи само за
пиће и основне санитарне потребе запослених. За све остале намене, за потребе технолошког процеса, поливање
саобраћајница и озелењених површина, рад перионица и друго, користи се
вода из коповских акумулација - каже
Сандра Барбуловић, заменик руководиоца за заштиту животне средине
у РБМ-у и наглашава да је основни
концепт компаније заштита животне
средине, самим тим и водних ресурса.
После скоро месец дана великих
проблема због несташице воде, обилне
падавине током последњег јулског викенда побољшале су хидролошку слику на водозахвату „Пустињац“ и омо-

гућиле да се привремено стабилизује
водоснабдевање Мајданпека. За трајно
решење проблема који годинама мучи
Мајданпечане биће неопходно много
више, с обзиром на то да водозахват
„вапи“ за чишћењем које би омогућило стварање озбиљније акумулације,
а мајданпечком "Водоводу" донело
залихе воде довољне да се премости
сушни летњи период.
-Након обилних киша током викенда, на водозахвату „Пустињац“
имамо довољно воде за снабдевање
града. Основни планови везани за
водозахват и потребу за већом количином воде, усмерени су на чишћење
овог језера. То, према прорачунима
из претходних година, захтева вели-

ка средства, а пошто тих пара нема,
„Водовод“ би овај посао могао да
обави по вишеструко нижој цени,
уз услов да се набави амфибијско
возило. Тиме би се добило много,
јер за снабдевање Мајданпека и Дебелог Луга није потребна превелика
количина воде - сматра Слободан
Kрајић, в.д. директора ЈП „Водовод“
Мајданпек.
Kрајић наглашава да се вода из
„Водовода“ искључиво користи за
снабдевање потрошача у Мајданпеку и
Дебелом Лугу. У пумпној станици „Пу- којих је Рудник бакра Мајданпек одавстињац“, на 50-ак метара од водозахва- но демонтирао све пумпе које су неката показао нам је да је у раду само једна да биле у функцији.
пумпа коју користи „Водовод“, док су
на другој страни хале инсталације са
С.Вукашиновић
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Служба БЗНР и екипе за одржавање путева на мајданпечком копу на истом задатку:

Уређење путне инфраструктуре и
рударских саобраћајница
MS矿安全处与道路维修团队合作

改善基础设施及矿山交通运输道路
Заједничком акцијом сређивана путна инфраструктура, од банкина до израђеног таложника који служи да се воде не задржавају на путу, а самим тим и не
урушавају га. - Након таложења, воде се користе за поливање озелењених површина и рударских саобраћајница. - Kод Новог дробљења урађена раскрсница
којом је раздвојено кретање тешких и лаких возила

РБМ. – Нашавши се на заједничком
задатку и у обавези подизања нивоа
безбедности на раду, побољшања услова за рад тешке механизације, али
и уређења комплетне путне инфраструктуре у кругу рудника, запослени
у Служби БЗНР и екипе површинског
копа Рудника бакра Мајданпек, првих

дана августа су се
добро организовали око сасвим
конкретних задатака и остварили
видљиве резултате.
У организацији и договору најважнијих
представника око
тога шта треба и
може да се у актуелној ситуацији даје, видљиви су у делу врло прометне
уради,
будући
да су обе стране саобраћајнице код Новог дробљења.
-Ту смо ушли у израду раскрсниконцентрисане
на свој делокруг це, односно одвајања пута за тешка
рада, задаци су
лако дефинисани.
- Ур е ђ и в а л и
смо заједно путну инфраструктуру и рударске
с ао браћајнице.
Почели смо од наизглед ситнијих, али
једнако важних послова - правилно постављање, чишћење и уређење
појединих водова, каблова, банкина,
па све до израде таложника - каже
руководилац Службе безбедности на
раду у Огранку РБМ Драгиша Анђелковић. Велика промена и учинак, до-

возила од пута за лака. Тиме ћемо избећи и најмању могућност инцидената у саобраћају између њих.
Бенефити овакве акције су очигледни. Брзо и ефикасно разрешене су
ситуације које би у одвојеним активностима потрајале дуже. Овако, екипа Службе БЗНР могла је да рачуна на
убрзано ангажовање неопходне механизације, а људи са површинског копа
на кадровска појачања за извођење радова.
С.Вукашиновић

Обуке за безбедан рад и поступање у случају пожара као стална пракса у Мајданпеку

Безбедност пре свега

MS矿定期组织安全作业与消防作业培训

安全第一
Специфични услови за рад и немали број послова са повећаним ризиком, али и упознавање са будућим радом, условима и правилима разлози су због којих се
овим обукама придаје посебан значај. - Kомпанија улаже изузетне напоре за поштовање свих законом прописаних правила, али је најважнији фактор безбедности и заштите на радном месту - сам човек

РБМ. – - У Руднику бакра Мајданпек
посебна пажња посвећује се обукама за
безбедан и здрав рад, као и упознавању
новозапослених са свим захтевима
противпожарне заштите.
-Управо због специфичних услова
за рад и немалог броја послова са по-

већаним ризиком, упознавање са будућим радом, условима, али и правилима којих се морају придржавати сви
који уопште уђу у круг рудника, а посебно они који у њему треба да раде,
област је у којој ништа не препуштамо
случају. Ове прве обуке новозапослених су стална пракса и истовремено
прилика да се пруже одређене информације о самој организацији рада, о
стандардима и понашању које се очекује од запосленог - каже заменик руководиоца Службе безбедности на раду
у РБМ-у Игор Младеновић.
Он објашњава да је циљ обуке да
радник што пре буде оспособљен да
ефикасно и квалитетно обавља посао
за који је примљен, али и да се едукује
за безбедан рад и мотивише за прихва-

тање позитивних вредности постојеће
организационе структуре, брзу и адекватну адаптацију и строго поштовање
свих прописа и правила од значаја за
безбедност на раду.
-Сврха овакве обуке је да се новозапослени упознају са организацијом
и функционисањем безбедности на
раду, као и да им се предоче опасности технолошких и других процеса.
Посебно је то важно за радна места
са повећаним ризиком, за које важе
посебна правила и чешће провере у
области безбедности на раду - наводи
Младеновић.
У Служби БЗНР наглашавају да
компанија улаже изузетне напоре за
поштовање свих законом прописаних
правила, али и је најважнији фактор

безбедности и заштите на радном месту - сам човек. Зато се на покретању
личне заштите, подизању свести о свим
потенцијалним ризицима и отклањању
потенцијалних опасности предано
ради. Јер, добра превентива представља најбољи начин за спречавање
нежељених последица, како у другим
областима, тако нарочито када је реч о
безбедности. Зато се обуке из области
безбедности и здравља на раду не завршавају, већ континуирано раде и настављају перманентним праћењем свих
активности и услова за рад.
С.Вукашиновић

Колектив

人力资源 Људски ресурси
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У Руднику бакра Мајданпек боловања запослених премашују просечна одсуства по том основу

Боловања под лупом
RBM分公司请病假员工数过多

疑有滥用病假现象
Ове године у РБМ-у је месечно на боловању било између пет и десет одсто запослених. - У оправданост појединих одсуства због болести се сумња јер се –
најављују. - Интерне контроле и обиласци запослених за сада не дају резултате. - Са челницима здравствених установа договорена сарадња у настојању да се
боловања сведу на оправдана

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек
боловања запослених су већ дуже време предмет посебних анализа, нарочито због чињенице да одређени број
младих радника, убрзо по пријему у
стални радни однос, учестало одлази

на боловање. У оправданост појединих одсуства због болести се и сумња
јер се она – најављују!
У жељи да оваква одсуства сведу
на оправдана, после интерних контрола и обилазака које повремено у

сарадњи са другим службама релизује
Служба БЗНР, челни људи Огранка РБМ састали су се са директором
Дома здравља „Др Верољуб Цакић“ др
Драганом Фудуловићем и директором Опште болнице др Марком Радуловићем. Повод за овај састанак била
је чињеница да је ове године у РБМ-у
месечно на боловању било између
пет и десет одсто запослених, при
чему посебну енигму представљају
„најављена“ боловања, односно она на
која запослени одлазе када не добију
„зелено светло“ за коришћење слободних дана или годишњег одмора.
-Боловање може да отвори само
изабрани лекар. Он то ради на основу сопствене процене стања пацијента и дијагнозе коју сам утврди или на
основу извештаја лекара специјалисте. По увиду у здравствени картон
није тешко утврдити ко је често на
боловању и колико је заправо болестан. Неоправдана боловања као

по правилу карактерише избегавање изласка пред лекарску комисију, кратак прекид, па наставак
боловања - објаснио је доктор Фудуловић, додајући да изабрани лекар
не мора да прихвати извештај сваког
специјалисте, поготово ако пацијента
на тај специјалистички преглед није
упутио он. Наравно, изабрани лекар
пацијента може упутити на нови преглед, у другу установу или код другог
специјалисте.
-Једини легалан и правни пут за
контролу боловања послодавца води
до Филијале РФЗО. Та установа предузима даље кораке и санкционише
евентуалну злоупотребу. Санкција
може да буде опомена, али изабрани
лекар може тако да изгуби и лиценцу
за рад - рекао је др Радуловић.
С.Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек организован састанак са представницима Фонда ПИО

Прилика да се ажурирају и среде подаци у
радној књижици
RBM分公司与共和国退休与伤残保险基金代表召开会议

更新个人就职档案
Више од 50 запослених искористило прилику да на правом месту добију одговоре на питања везана за одлазак у старосну, превремену или инвалидску пензију.
- Највише питања око бенефицираног радног стажа
РБМ. – Искористивши позив компа- денцију, по Закону о ПИО. То није могу мењати све до одласка у пеннијског Сектора за људске ресурсе, захтев за одлазак у пензију, већ за зију, па чак и док је решење привревише од 50 запослених у Руднику басређивање података, јер се подаци мено. То је вид сређивања података,
кра Мајданпек окупило се (2. августа)
у Дирекцији да од представника Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Бор добије комплетну
информацију и одговоре на актуелна
питања везана за одлазак у старосну,
превремену и инвалидску пензију.
- Циљ ових скупова је да уз нашу
и помоћ послодавца ажурирамо и
средимо ваше податке, јер се често догађа да је неко радио ван територије општине, или код другог
послодавца. Треба истаћи да се рад
у бившим републикама СФРЈ по садашњим прописима третира као рад
у иностранству, тако да ово није само
сређивање података једног рудника,
већ комплетних података по радној
књижици, од првог до последњег
послодавца. Kадровској служби подноси се захтев за издавање решења
о подацима унетим у матичну еви-

доношења решења и само личног
саопштавања податка о укупном
стажу. Али, након тога се за сваког
запосленог може знати колики стаж
има и најприближнији услов за одлазак у пензију - казала је директорка
борске филијале Фонда ПИО Милица
Лакићевић.
Начелница Невенка Димитријевић говорила је више о условима, основама и начинима за одлазак у пензију, посебно када се уз редован стаж
рачуна и на бенефицирани.
-Састанак је оправдао очекивања
и протекао уз изненађујуће добар
одзив запослених - истакао је Иван
Германовић из компанијског Сектора за људске ресурсе, наводећи да се
највише питања односило на остваривање права на бенифицирани стаж
и олакшице на које могу рачунати око
спуштања старосне границе за одлазак у пензију.
С.Вукашиновић

ТИР TIR
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Колектив

Грађевински радови, уградња опреме и техничке пробе у ТИР-у теку планираном динамиком

Успешно тестиране нове ливне машине
TIR分公司现场施工、设备组装、技术调试工作按计划有序进行

成功调试新浇铸机
У новој хали рафинације производња анодног бакра биће потпуно аутоматизована, а најтеже послове „топионичара“ обављаће роботи - Цео погон се у технолошком смислу знатно разликује од старог, производни капацитети су већи, а најзначајније унапређење је систем за прикупљање и одвођење гасова из
хале. -. - Задовољни смо како нова опрема функционише. Запослени неће бити изложени топлоти и гасовима, што значи да ће радно окружење бити здравије
и безбедније, каже Ма Јонгминг.
монтиран систем
за одвођење гасова. Стрпљиво смо
сачекали док су се
последње припреме за пуштање машина приводиле
крају. Запослени
су били распоређени и спремни
да покажу знање
усвојено на обукама. Звучни сигнал
Нова хала анодне рафинације
у контролној соби
ТИР. – Техничка реконструкција огранозначио је покрека ТИР тече планираним темпом. Чини тање ливног точка, као и система за лисе као да нове хале ничу преко ноћи, па се вење анодног бакра.
и добри познаваоци овог терена пажљи-Темељно смо се припремали за ову
во оријентишу на градилишту. Уз помоћ пробу и задовољни смо како опрема
топионичара стигли смо до нове хале функционише. Цео производни проанодне рафинације (15. августа) да забе- цес је аутоматизован, док се опремом
лежимо тестирање ливних машина које рукује из контролне собе. Некада се
су недавно склопљене. Слика је потпуно ливном машином управљало мануално,
другачија од оне коју смо запамтили у сада ће за беспрекорно функционисање
старој хали - два ливна точка доминант- целог система бити довољно да операно заузимају већи део хале, а изнад њих је тери задају параметре производње на
контролним панелима у овој просторији. Запослени неће бити изложени
топлоти и гасовима, што значи да ће
радно окружење бити здравије и безбедније - каже руководилац борске топионице Ma Yongming док пажљиво прати
синхронизоване покрете ливних шоља и
поља на ливном точку.
Да бакар потече из две нове анодне
пећи капацитета 450 тона, спремно чеYongming, Живуловић, Стошић
кају и роботске руке које ће ужарене ано-

де тежине око 400 килограма са лакоћом
преносити из калупа ливне машине до
места предвиђеног за хлађење. Занимало
нас је по чему ће се модернизована производња анодног бакра разликовати од
оне у старој рафинацији, па смо одговоре потражили од заменика руководиоца
топионице Драгана Живуловића и руководиоца рафинације Зорана Стошића.
-Две анодне пећи ће синхронизовано пратити два ливна точка чији је капацитет ливења 110 тона по сату. Једна
операција је раније трајала 12 сати, а аутоматизована опрема ће цео поступак
убрзати. Разликоваће се и крајњи
производ
који
излази из анодне
рафинације. Аноде ће бити тежине
од 380 до 400 килограма, док оне
старе нису биле
теже од 240 килограма. Технолошки, највећа иновација огледа се
у замени енергента. Уместо дрвне масе
користићемо природни гас - допуњују
се Живуловић и Стошић.
Додају и да се цео погон у технолошком смислу много разликује од старог, да су капацитети знатно већи, што
је захтевало дуго проучавање документације, перформанси опреме, али и обуке
за руковање новим машинама.

Оно што сви истичу као најпозитивнију разлику јесте систем за прикупљање
и одвођење гасова из хале, док ће се гасови из анодних пећи директно прикупљати у расхладним коморама, одакле
ће пут наставити ка врећастом филтеру.
Овај систем ће, поред бенефита за запослене, потврдити и намере компаније
да све производне процесе усклади са
највишим стандардима заштите животне
средине.
Менаџмент Зиђина задовољан је брзином и ефикасношћу компанија које су

биле задужене за изградњу хале анодне
рафинације и инсталирање нове опреме.
Руководство топионице и рафинације им
је претходних месеци било на располагању за сваку врсту техничких инструкција и подршке. Ускоро ће ужарени бакар
потећи овим погоном, око 60 запослених
биће распоређено у три смене.
Д. Лилић Петровић

Зиђин реорганизацијом смањује ангажовање трећих лица

ЦЕМО први пут монтира нову опрему у ТИР-у
紫金通过结构重组减少第三方参与

CEMO 首次检修TIR分公司新设备
Новооформљени Центар за електромашинско одржавање монтира 295 мерних инструмената, електроопрему и разводне ормане и тако убрава изградњу нове
Фабрике сумпорне киселине
ТИР. – Kао самостална организациона
целина у ТИР-у је оформљен Центар за
електромашинско одржавање. Њихова задужења односе се на све обимније
послове текућег одржавања и ремонта
у производним погонима овог огранка.
Најновији задатак на коме ће доказати професионалност и самосталност
је монтажа електро и инструментално
мерне опреме у новој Фабрици сумпорне киселине.
-Замисао је да ЦЕМО преузме
све веће електромашинске послове
у ТИР-у и да се смањи ангажовање
трећих лица у будућности. Смело
смо прихвалтили монтажу електроопреме, електроормана и различитих
мерно-регулационих инструмената у
новој Фабрици сумпорне киселине,

иако немамо искуства на оваквим
пословима. Нашим ангажовањем допринећемо да се испоштују рокови
за завршетак ове фабрике, па већ у
септембру почињемо да тестирамо
новоуграђену опрему– каже заменик
руководиоца новоформираног ЦЕМО
Владимир Илић.
Прва фаза радова подразумева припрему и израду носача за разводне ормане и мерно -регулационе инструменте, након тога се на задатим локацијама
поставља опрема, монтирају цеви и у
њих полажу електрични каблови, а на
крају се сви разводни ормани повезују
и испитује се њихова функционалност.
Заменик управника електромашинског
одржавања у Фабрици сумпорне киселине Горан Голубовић објаснио нам је

редослед операција и показао неке од
локација на којима је (1. августа) било
ангажовано 14 бравара, три варилаца
и четири аутоматичара из Службе мерно-регулационе технике.
Сарадња Центра за електромашинско одржавање и Фабрике сумпорне
киселине према речима погонског инжењера Милоша Радетића је више
него успешна, јер је 30 одсто опреме већ
уграђено.
-Улажемо велики труд да испунимо захтеве послодавца и задате
рокове, па ће до краја месеца бити
монтирано 295 мерно-регулационих
инструмената за праћење параметара
производње сумпорне киселине. Неке
позиције су неприступачне и радови
се изводе на висини, уз поштовање

свих безбедоносних мера. Такође, због
стања на терену долази и до мањих корекција пројектне документације, па
су консултације нашег “мешовитог”
тима свакодневне – каже он.
.
Д. Лилић Петровић

Колектив

TIR ТИР
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Приводи се крају изградња најсавременије електролизе у Еворпи

Аутоматизација и роботизација металургије
欧洲最先进的电解厂即将建设完毕

实现冶炼自动化
Љубиша Стаменковић: Поред тога што ће у новој електролизи све бити аутоматизовано, а процес добијања катодног бакра у „рукама“ робота, једна од основних концепцијских разлика у односу на стари погон јесте производња катодног бакра на плочама од нерђајућег челика, уместо на бакарним листовима као
досад. - Нова електролиза радиће много економичније, јер ће производња бити већа, а потрошња норматива, посебно енергената, знатно мања. Притом,
бакар се неће дуго задржавати у процесу, што значи да и новац неће дуго бити „заробљен“. - У новом погону радиће само 115 људи, остали ће бити распоређени
у друге погоне ТИР-а и РББ-а
кранова – прича нам Стаменковић док
идемо с једног на други крај грандиозне
хале, где се налази машина за скидање
катода.

Најтежи послови у рукама
робота
Хала нове електролизе простире се
на 15 хиљада квадрата
ЕЛЕKТРОЛИЗА. – Прошло је нешто
више од две године, када је надомак старе електролитичке рафинације бакра
почео да се копа темељ за нови, много
већи и савременији такав погон. Хала
нове електролизе налази се дословце
500 метара испод места на којем је била
стара и „пружа“ се на око 15 хиљада квадрата. Kапацитет јој је 200 хиљада тона
катодног бакра годишње, изградња је
коштала 65 милиона долара, а по речима управника Љубише Стаменковића,
реч је о најсавременијој електролизи у
Европи, вероватно и у свету. -Ми ћемо
се потрудити да буде и најефикаснија
– подвлачи он.
Технолошки процес добијања катоде, која ће бити глатка као лаптоп,
суштински се разликује од оног који се
у борској металургији користио од 1969.
године до недавно. – Поред тога што ће
у новој електролизи све бити аутоматизовано, једна од основних концепцијских разлика у односу на стари погон јесте производња катодног бакра
на плочама од нерђајућег челика, уместо на бакарним листовима као досад.
Полази се од припреме анода, које се
довозе виљушкаром и убацују у конвејер. Свака анода пролази кроз секцију за пресовање и свака појединачно се мери, па ћемо са сигурношћу и у
килограм знати колико је бакра ушло
у електролизу и у сваку ћелију. Kада се
електролитичка рафинација заврши,
следи извлачење катода. Челичне пло-

Нова елетролиза имаће 560 електролитичких ћелија
че, које су основа за вођење процеса
јер се на њима таложи бакар, извлаче
се из ћелија краном и довозе до машине за скидање катода. Kада се катоде
скину, плоче се враћају назад у процес.
Kранови су савремени, компјутеризовани и климатизовани. Њима може
да се управља даљински и са земље, а
кретаће се брзином 180 метара у минути, што је око три пута брже од старих

-Процес је потпуно аутоматизован и обављаће га три роботске
„руке“. Kонвејер најпре катоде довози
до прве, која „хвата“ челичну плочу

бити другачијег изледа, више неће
имати „уши“ на врху, већ ће бити правоугаоног облика и већа. На једној челичној плочи ће се добијати две катоде
и свака ће тежити око 100 килограма.
Укупно, значи, око 200 килограма са
једне плоче, што је двоструко више
него раније, када је таложење било
само на једној страни, а катода била
тешка 90 килограма – истиче Љубиша
Стаменковић.
Љубиша Стаменковић

У некадашњој електролизи велики део послова обављао се мануално, а у
новом погону "знојиће" се роботи
са наталоженим бакром и спушта је
у секцију за „стриповање“, односно
скидање катода. Бакар наталожен на
плочи са обе стране потом се скида
и то тако што онај са предње стране
плоче иде даље једном линијом, а онај
са задње стране другом. Друга роботска рука „хвата“ тај бакар и ређа га
на следећи аутоматизовани конвејер
који прелази преко ваге. Kада се бакар аутоматски и измери, долази до
линије за везивање. Трећа роботска
рука служи да челичне плоче, са којих
је скинут катодни бакар, пребаци до
линије за распоређивање плоча, одакле се краном враћају натраг и улажу
у електролитичке ћелије за наредни
циклус. По завезане и измерене пакете готових катода са налепницом/декларацијом долази виљушкар који их
одвози у складиште. На овакав начин
у току једног дана може да се спакује,
и то до налепнице, 600 тона катодног
бакра – каже управник Електролизе.
Нова електролиза имаће 560 када
или електролитичких ћелија, а у сваку
ће моћи да се уложи 55 анода и 54 катоде. Такође, имаће и 40 електролитичких
ћелија за електровининг, односно одбакривање вишка раствора електролита.
-Нове каде су веће од старих јер су
и аноде веће и теже него раније (свака ће сада бити тешка 450 килограма).
Kада је дугачка шест метара и у сваку
стају 54 плоче од нерђајућег челика,
као катоде, и 55 анода. И катода ће

Нова електролиза радиће много
економичније, јер ће производња бити
већа, а потрошња норматива, посебно
енергената, знатно мања. Притом, бакар
се неће дуго задржавати у процесу, што
значи да и новац неће дуго бити „заробљен“. Дакле, стопа ефикасности ће
бити максимална, а трошкови готовог
производа мали. Притом, запослени ће
радити у знатно бољој средини, јер неће
бити испарења, ни велике врућине.

Нико неће остати без посла
– Што се радне снаге тиче, у новој
електролизи ће радити упола мање
људи. У целом производном погону, у
чијем саставу су, поред постројења за
производњу катодног бакра и она за
производњу никл-суфата и бакар-сул-

И "прање" ретура биће
аутоматизовано
фата, радиће 115 људи. И то скупа са
управом, инспекцијом опреме агрегата и неком врстом одељења за електромашинско одржавање. Доскора

је у електролизи било запослено 236
радника, а када сам се запослио било
је скоро 600 људи, са Златаром и осталим малим погонима. Зато је важно да
се напомене да нико неће остати без
посла. Људи ће бити прераспоређени,
а многи су већ прешли у РББ, Транспорт и топионицу – напомиње Стаменковић.
И док се у некадашњој електролизи
велики део послова обављао мануално,
јер се осим превоза крановима све остало радило на руке, уз пајсере и дрвене
летве, у новом погону “знојиће се” роботи. Ипак, на најтежим радним местима, на тзв. кацама радиће људи, али

Роботи ће на дан моћи да спакују 600
тона катодног бакра
ни близу онако како је то доскора било.
– Имаће детекторе и “сатару” са дугачком дршком за уклањање кратких
спојева. То ће бити њихов једини задатак, а све остале физичке послове, попут скидања катода и распоређивања,
обављаће роботи. “Прање” ретура ће
такође бити аутоматизовано. Kомади
ће бити пребацивани до конвејера и
боксова, где ће се прати прскалицама,
а потом спуштати на машину за паковање и везивање. Kод аутоматског паковања, плоче ретура пакују се тако да
се “уши” наизменично ређају на контра страну пошто је “тело” плоче ретура доста тање од дела са “ушима”. Све
то како би се постигла уједначеност
пакета ретура – закључује управник
Електролизе.
Горица Тончев Василић
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Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Дарко Милићевић: Ова награда припада
свим флотерима
2022年度“Šistek工程师”获奖者展播

Darko Milićević：这份奖应与所有选矿人共享

Награда „Инжењер Шистек“ дошла је заслужено након што је кривељска флотација достигла прераду рекордних 10,6 милиона тона руде и одлично техничко и
временско искоришћење дотрајале опреме
РББ. – Дарко Милићевић је „флотерску“ каријеру започео 1989. године након студија на Техничком факултету у
Бору. По занимању рударски инжењер
за припрему минералних сировина, за
24 године радног стажа доказао се и у
другим погонима некадашњег РТБ-а, да
би се ипак вратио у Флотацију „Велики
Kривељ“. Предодређено је било да добрим организационим способностима
старом погону врати сјај, повећа производне капацитете и активно учествује
у изградњи Нове флотације. Награда
„Инжењер Шистек“ дошла је заслужено након досезања рекордних 10,6 милиона тона прерађене руде и одличног
техничког и временског искоришћења
дотрајале опреме.
-Велика је част и привилегија бити
„Шистековац“, а ова награда припада свим флотерима за дугогодишњи
труд. Од почетка године испунили
смо све планове, опрему уз велике
напоре одржавамо исправном и извлачимо максимум временског искоришћења. Било је успона и падова
на путу да производњу по млинској
секцији подигнемо на 450 тона руде
за сат. Велику захвалност и честитке

"

Трудим се да личним примером и заштитничким ставом
утичем на свој тим, јер
морамо да чувамо једни друге

"

упућујем колегама јер нису одустали
од замисли да ревитализујемо флотацију стару 40 година - каже награђени
Милићевић.
Радни дан, како каже, почиње
састанцима и планирањем, а онда га
сачека мноштво административних
послова око набавке делова и опреме.

Свакодневно је и на терену, где организује послове прераде у три смене од
дробљења, млевења и флотирања руде ,
па све до јаловишта. -Највећа стрепња
је да не буде непланираних застоја, а
будност и концетрација не смеју да
попусте јер сам одговоран за безбедност око 500 запослених – истиче Милићевић. У образложењу надређених
наведено је да је Дарко допринео подизању свести о безбедности и екологији.
Оно што га издваја и чини достојним
лауреатом Шистекове награде јесте
чињеница да безбедност радника увек
ставља испред производних резултата.
-Природа и комплексност послова
са собом носе многе скривене ризике.
У млинској хали смо обезбедили радни простор око свих ротирајућих делова, а акценат је и на сузбијању прашине приликом дробљења и млевења
суве руде. На јаловиштима се ради и
на високим температурама, али и када
се вода леди. Сам процес флотирања
подразумева одговорно руковање
разним реагенсима. Наш успех мери
се смањењем повреда и инцидената,
па смо истрајни у сталним обукама и
едукацији, како старијих колега тако

и новозапослених. Трудим се да личним примером и заштитничким ставом утичем на свој тим, јер морамо да
чувамо једни друге - прича управник
флотације, одлучан да безбедност буде
на највишем нивоу.
Из старог погона који ради као сат
пружа се поглед на Нову флотацију,
па Милићевић пун оптимизма жељно
ишчекује дан када ће се погони синхронизовати и достићи годишњи пројектовани капацитет од 26 милиона тона
прерађене руде.
Из перспективе искусног инжењера каже да је ово некада изгледало као
недостижни сан, а сада, након инвестиција Зиђина реалност. Истиче да је искуство и знање стекао у турбулентним
временима, па му то помаже да увек
изнађе решење у кризним ситуацијама. Услови рада су знатно бољи од оних
које памти на почетку каријере, па са
ентузијазмом, у 52. години, прихвата
професионалне изазове. Млађе колеге га описују као одличног ментора од
кога могу много да науче и о послу и о
колегијалности.
Д. Лилић Петровић

Славиша Лалић: “Јама” је 35 година моја друга кућа
Slaviša Lalić ： 在Jama工作35年，这是我的第二个家

Награда, која му је стигла само годину дана пре пензије, потврда је да је посао електричара у руднику „Јама“ 35 година обављао одговорно и часно. -У више
наврата је исправним и хитрим одлукама предупредио поплаве у „Јами“ и код нових вентилационих окана, где су били угрожени и људски животи

"

Рудари су као једна велика и
сложна породица, па ми је рад–
ни век и поред свих рударских
недаћа прошао као трен

"

РББ. – Друштву добитника награде
„Инжењер Шистек“ најпрестижнијег
рударског признања, ове године придружио се и Славиша Лалић. Награда,
која му је стигла само годину дана пре
пензије, потврда је да је посао електричара у руднику „Јама“ обављао одговорно и часно. Путоказ судбине је Лалића
из Зајечара довео у борски рудник 1986.

године, као тек пунолетног младића. Од
тада веза са подземном експлоатацијом
руде бакра постаје нераскидива. Иако
електричар по професији, није могао
да побегне од „рудраске генетике“ наслеђене од оца.
-„Јама“ је била моје прво запослење и прва љубав- прича кроз осмех
Лалић. – Само војнички дани су ме
одвојили од радног окружења које сам
од почетка прихватио као другу кућу.
Овде сам започео свој радни стаж и
одавде ћу отићи у пензију, а за 35 година ниједном нисам зажалио због
избора професије. Рудари су као једна
велика и сложна породица, па ми је
радни век и поред свих рударских недаћа прошао као трен.
Kроз пословне изазове ишао је
спретно, храбро и ненаметљиво. Искуство му је доносило напредовање у
каријери, па је прошао пут од радника
до надзорника смене и пословође радионице, а данас га затичемо на позицији
заменика руководиоца електромашинског одржавања радионице Сервисног
окна. У педесетпетој години као најискуснији мајстор одговоран је за организацију све сложенијих и обимнијих
послова стабилног напајања рудника
електричном енергијом. Од тога директно зависи безбедност његових „сабо-

раца“ и успешност производње у најстаријем руднику Зиђина.
-Поред текућег одржавања електроинсталација, опреме и машина,
мој тим од 25 људи ангажован је и на
одржавању пумпне станице за испумпавање воде из јамских ходника. Учествујемо у планирању и реализацији
великих инвестиционих послова који
су трансформисали „Јаму“ у најбезбеднији подземни рудник у Србији,
као и у изградњи нових вентилационих окана. Често нам у помоћ прискоче и рудари - детаљно нам набраја
послове за које је задужен.
У последње три године, каже, кроз
руке електричара и радионичку документацију прошли су километри каблова, који су постављени на новим
етажама до дубине 650 метара и тоне
резервних делова. Све је то Лалић организовао, испратио и имао стрпљења за
младе колеге које тек учи занату.
Његови надређени истичу да је Славиша дао велики допринос подизању
квалитета електроодржавања, па да су
поузданост опреме и сигурност у руднику, његовим трудом подигнути на
виши ниво. У више наврата је исправним и хитрим одлукама предупредио
поплаве у „Јами“ и код нових вентилационих окана, где су били угрожени и
људски животи.

Лалић се током нашег разговора
присетио и најдуже смене у каријери
која је трајала 24 сата и „борбе“ да старе локомотиве оспособи за рад. На његовом лицу не види се умор. Још увек
полетно корача јамским ходницима и
учи млађе раднике да је мала доза страха здрава и да чува главу. Подучава их
сталожености, јер се до неких решења
долази дугим промишљањем, али и
одважности да се брзо реагује у кризним моментима. Добра комуникација
са колегама је још један критеријум који
Славиша као Шистековац испуњава.
Заштитник и подршка у обављању
радних задатака, али и прави „лаф“
када се смена заврши, причају његове
колеге.
Ову награду посвећује и дели са целим колективом „Јаме“ и са својом породицом која има разумевања за његову
одсутност од куће и преокупираност
послом.
Д. Лилић Петровић
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Шистекове награде

Šistek 工程师奖获奖者展播

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Снежана Јовановић: Лако је с цифрама,
теже је радити с људима
2022年度“Šistek工程师”获奖者展播

Snežana Jovanović：数据处理简单、人际关系复杂

Заменица финансијског директора Србија Зиђин Kопер је путем који ју је водио до ове функције корачала полако, али одлучно. Ненаметљиво, али самоуверено. Никад у првом плану, али увек као кључни „играч“ сваког плана. - Моје занимање је везано за цифре, другачије не могу да функционишем. Довољно је да
само погледам бројку која ми се достави и одмах знам да ли је она тачна или нешто није у реду. Та „вештина“ стиче се искуством, а моје је старо 27 година, каже
ова тиха, вредна и педантна жена. – Шистекова награда јој импонује, искрено јој се обрадовала и доживљава је као колективну јер сматра да је она признање
целом економском делу компаније
СЗК. – Основна правила понашања и
економске законитости у привредним
активностима Снежана Јовановић
изучила је на Економском факултету у
Нишу, где је проучавајући производњу,
дистрибуцију и потрошњу богатства у
људском друштву стекла звање дипломираног економисте. Запослила се у
Рудницима бакра Бор 1995. године, па
је најпре праксом кроз рудничке погоне, као референт-приправник, надограђивала знање с факултета. - Шетња
од погона до погона ми је помогла да
упознам процес, али и материјале који
се користе у рударској индустрији. Радила сам у Служби плана и анализе, па
ми је то много значило приликом обрачуна и праћења норматива, анализе
трошкова, поделе и препознавања. На
пример, „суво“ познавање економије
било је недовољно да знам да ли је
неки норматив везан за копове или за
флотацију – каже добитница „Шистекове награде“ у име матичног огранка
Србија Зиђин Kопер. Данас је Снежана
заменица финансијског директора и те
послове обавља у компанијском Сектору финансија и планирања.
Путем који ју је водио до ове функције корачала је полако, али одлучно.
Ненаметљиво, али самоуверено. Никад
у првом плану, али увек као кључни
„играч“ сваког плана.
После девет година проведених
у РББ-овој Служби плана и анализе,
2004. именована је за руководиоца тамошње Службе финансија. Четири године касније прешла је у Матично предузеће РТБ-а Бор, где је поново била
ангажована у планској служби, али
првенствено за израду бизнис-планова. Тада, како сама каже, њена каријера креће узлазном лиијом. – Биле су то
деликатне године за РТБ. Kомбинат
је 2004. ушао у реструктурирање, а
да би све било спремно за тај процес
и предстојећу приватизацију морали
смо да имамо добар бизнис-план. Тада
сам почела да напредујем, јер сам велику подршку имала од Мирјане Антић. То је жена „институција“! Много
ми је помогла да сагледам комплетно
пословање РТБ-а и да не будем уско
везана само за један његов део. Учествовала сам у „причи“ око израде
УППР-а, који нам је отворио врата за
приватизацију и стратешко партнерство, и била ангажована приликом
прикупљања тендерске документације и формирања „собе са подацима“. Сећам се да смо нас троје – Мира,
Јоца и ја одлучивали о томе који ће
„папир“ ући у ту собу, а који не. Kомплетна документација ишла је преко
нас.
Снежана се калила на свим тим пословима и научила, како каже, да пра-

ти логику бројки. – Моје занимање је
везано за цифре, другачије не могу да
функционишем. Данас је довољно да
само погледам бројку која ми се достави и одмах знам да ли је она тачна или
нешто није у реду. Та „вештина“ стиче
се искуством, а моје је старо 27 година. Некада се борим са ветрењачама
за податке који имају логику и произилазе један из другог, али имам добре
сараднике и они ми помажу у свему

"

Једина промена у начину рада односи
се на рокове, који су сада краћи, али
и њихово стриктно поштовање. На
пример, законски рок за „затварање“
обрачунског периода је у Србији, због
ПДВ-а, петнаестог у месецу. Ми то
сада урадимо до трећег и након тога
немамо могућност исправке. ПДВ је
„закуцан“ за тај датум. Другачији рок
имамо и за годишњи извештај. По
српским законима, компанија је у оба-

Ако хоћеш да будеш добар економиста, мораш да познајеш
комплетно пословање фирме у којој радиш

томе. То је важно посебно данас, када
су нам рокови за извештаје тесни. До
трећег у месецу морам да завршим извештај за тај период, да проверим да
нисам негде оманула, да видим да ли
су испланирани трошкови довољни
за тај месец, да проверим да нисам
нешто пропустила и да нешто случајно није прокњижено. Просто, морам
да предвидим и укалкулишем сваки
трошак. Ипак, познавање цифара
и искуство омогућавају ми да у том
предвиђању врло ретко и незнатно
одступим.
Јовановићева је стратешког партнера сачекала на позицији помоћника генералног директора за финансије. Нов
менаџмент, истиче, није донео нова
правила. – У начелу, „књиге“ се исто
раде и овде и у Kини. Ако и има нешто
што није у складу са српским правилима, кинески менаџмент се прилагоди.

"

вези да га преда до 31. марта, али га ми
завршамо најкасније до 6. јануара. До
краја марта онда евенутално радимо
нека кориговања и подешавања онога што се заиста мора, и то само ако
су у питању интерни односи између
повезаних лица. Такође, врло рано
завршавамо извештај о попису. Увек
идемо корак унапред и то радимо на
захтев Зиђин Групе, а не менаџмента ове подружнице – прича заменица
финансијског директора Србија Зиђин
Kопер.
Тиха и ненаметљива а вредна и педантна, Снежана каже да никада није
јурила каријеру и високу позицију у
компанији. Резултати њеног рада су је
довели дотле. - Не болујем од функције, могла бих одмах да уступим ово
место, ако га неко хоће. Радила сам и
радим да бих стекла знање, а не да бих
себи обезбедила неку функцију. Ни-

када се нисам грабила за њу. На овом
месту сам по препоруци финансијског
директора Зенга, а именовао ме је након консултација са Мирјаном Антић.
Никада нисам размишљала о последицама овога што радим и увек ми је
било важно само да дам све од себе.
Снежана Јовановић не крије да после 27 година рада још увек, и кад је
кући, размишља о послу. – Посао носим са собом. Не могу другачије, тако
сам навикла. Прошле године, рецимо, када су нам били ревизори, имали смо спорне количине недовршене
прозиводње и хладног материјала.
Толико сам била оптерећена тиме да
сам сањала да су ми изгореле залихе
хладног материјала. После смо се сви
томе смејали и препричавали као
анегдоту. Мислим да та оптерећеност
послом произилази из чињенице да ја
волим оно што радим и заиста уживам у томе. Посао ми доноси мир, чак
и у тешким животним тренуцима,
попут смрти супруга. И тада сам спас
пронашла на радном месту, пошто сам
се вратила на посао после неколико
дана.
Заменица финансијског директора Србија Зиђин Kопер одушевљена је
и поносна због чињенице што се ове
године нашла у друштву добитника
најпрестижнијег компанијског признања. – Ни у сновима нисам могла
себе да замислим као добитника Шистекове награде. Некако то признање
везујем за инжењере и раднике производних занимања, па ми као дипломираном економисти значи још више.
Награду доживљавам као колективну
и сматрам да је њоме учињена велика
част целом економском делу компаније.
Звање дипломираног економисте препоручује младима, али има за
њих и један савет: - Ако хоћеш да будеш добар економиста, мораш да познајеш комплетно пословање фирме
у којој радиш. Мораш да знаш сваки
део процеса, сваки сектор и мораш да
сарађујеш са свима. Јер, теже је радити са људима, него са цифрама. Само
лепим речима и односом се може
доћи до циља или жељеног податка.
Наредбодавним ставом и позивањем
на функцију се, бар у нашем послу, не
може постићи ништа – сматра Снежана Јовановић.
Горица Тончев Василић
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Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Родољуб Рајковић: Све треба да функционише као у добром оркестру
2022年度“Šistek工程师”获奖者展播

Rodoljub Rajković：工作也要“奏”出和谐乐章

Технички руководилац Флотације Рудника бакра Мајданпек, који је добар део стажа остварио и на површинском копу и добро упознао све целине великог
система, каже да је за добре резултате пресудна усклађеност, свеједно да ли је реч о људима, опреми или плановима

"

У руднику нема неважних
места

"

РБМ. – Мало је рећи да ме је и сам предлог
мојих колега, сарадника и претпостављених да баш ја будем кандидат за највише
компанијско признање, награду „Инжењер
Шистек“ обрадовао. Сама награда учинила
ме је поносним и ово је прилика да свима
њима захвалим за колегијалност и сарадњу
без којих наш рад не би био успешан, а ни
ја добитник ове престижне награде - речи
су којима је Родољуб Рајковић, технички руководилац Флотације Рудника бакра
Мајданпек, описао своје задовољство што се
нашао на листи оних који су раду и развоју
рудника и рударења на овим просторима

дали велики допринос и оставили траг по
којем ће их људи памтити.
Родољуб Рајковић још добро памти свој
први дан на послу на површинском копу,
када је, из ове перспективе далеке 1988.године, као дипломирани машински инжењер
добио посао на одржавању дизел мотора
тешких возила. Kако је то било и његово
стручно опредељење, представљало је посебан изазов, мада ништа мањи није био ни
вођење сервиса свих тешких возила, после
чега је постао руководилац одржавања тешких возила, да би му након тога било поверено одржавање багера и бушилица. У време
када је Рајковић започео своју радну биографију мајданпечки рудник имао је своје блиставе дане. Млади из свих крајева тадашње
државе су радо долазили у рудник, па по
томе ни он није био изузетак. Нека претходна веза са рудником било је само једно кратко
време које је његов отац провео на Старици
у јамском ископавању, која су у то време вероватно била само истражни радови. Било
како било, он је изабрао да у сваком смислу
стасава са рудником. Није га поколебало ни
тешко време ни судбоносне, преломне године током којих су многи одлучили да рударски хлеб са седам кора замене другим.
-И у том тешком, по многима најтежем
периоду се радило. Са старом опремом смо
се сродили. Подизали смо је уз тешке муке,
али и били поносни када смо успевали да,
уз пуно уложеног креативног рада, остваримо и оно у шта смо и сами на почетку

сумњали. Ипак и на срећу, релативно брзо
ушло се у нови инвестициони циклус са
којим је дошла и куповина нове опреме,
нових багера. Те рударске грдосије су сваким делом пролазиле кроз наше руке. Због
њих смо више пута упућивани у Немачку,
на специјализацију. Али могли смо и да
одахнемо, јер су врло брзо на копу опет царовале моћне машине, али сада већ из реда
највећиих и најновијих, Kомацу ПЦ 4000,
ОK багер, први РХ 120, касније ПЦ 3000
и друге. До ових дана оне су углавном већ
одрадиле пуни радни век и дале очекиване
учинке, али се из рада са њима и око њих,
све почев од монтаже, памте лепа искуства.
Чињеница је да смо зарад тога моје колеге
и ја многе сате провели паралелно у раду и
учењу, образовању и усавршавању – прича
Родољуб.
Можда баш зато Рајковић младима који
тек почињу каже да је за успех у послу неопходно да сваком приступе са жељом да га
на најбољи начин, квалитетно и за што краће
време обаве. У старијим колегама ће увек
имати оне који ће крчити пут и настојати да
им олакшају приступ информацијама и свих
техничких података.
- Да се учи мора стално и брзо, јер је то
основ за прилагођавање изазовима, будући
да свако ново време доноси нове околности
и нове димензије техничко-технолошког
развоја, које се морају испратити да би у
послу били добри. Мада то није довољно,
јер потребно је бити одличан да би као ко-

лектив били успешни и на висини задатака
који се пред нас постављају- каже он.
Радећи у руднику, Родољуб Рајковић
прошао је све његове целине и на површинском копу и у флотацији, те имао прилику да
до „крвних зрнаца“ упозна функционисање
великог и сложеног система. Тренутно је
задужен за организацију послова у Старој и
Новој флотацији, Језера, јаловишта, Филтраже и дела Дробљења.
- Послужићу се изреком коју је један
мој старији колега и претпостављени често
користио - Рудник је један велики оркестар
који треба синхронизовати. Подразумева се да свако од запослених, без изузетка, треба да на најбољи начин обави свој
део посла, да сви морају да се хармонизују,
ускладе, да би добили жељени резултат.
Нема неважних места. Свако је важно и на
сваком посао треба да се обави квалитетно
и у року – истиче Рајковић.
О награди „Инжењер Шистек“ каже да
као и свака представља повод да се човек
осврне за собом, погледа шта је урадио, замисли да ли је можда могао и више, али је и
подстрек за даљи рад, без обзира што га до
пензије дели још нешто више од три године.
Нада се да је добар пример и млађим колегама, а за добре резултате у раду, за дежурства
и прековремени рад имао је велику подршку
и разумевање породице.
С.Вукашиновић

Горан Новаковић: Пресрећан сам што сам се уписао у историју рударства
Goran Novaković：对能在矿业史上留下印记而感到无比荣幸

Најмлађи овогодишњи добитник Шистековог признања за само две године рада у Зиђину доказао је своје способности и знања врсног мајстора. Истакао се као
вредан, упоран и поштен радник, а од руководства је за учинак оцењиван највишим оценама.
ЕМО. – Горан Новаковић је најмлађи овогодишњи добитник награде „Инжењер Шистек.“ За само две године рада у компанији
доказао је своје способности и заслужио ово
престижно признање. Његова Зиђин „прича“ почиње 10. августа 2020. године, када се
као бравар запослио у Огранку електромашинског одржавања. Веома брзо истакао се
као вредан, упоран и поштен радник, па га
је руководство често оцењивало највишим
оценама. Све задатке завршавао је одговорно
и у року, те је за само неколико месеци напредовао од техничара на пословима монтаже
до позиције руководиоца групе за електромашинску монтажу. Овај двадесетдеветогодишњак још увек је у неверици да је највећа
награда за допринос напретку компаније у
његовим рукама и каже да му је велика част,
али и обавеза да оправда поверење надређених.
-Не плашим се ниједног посла, млад
сам и треба да се доказујем и учим. Није ми
тешко када рокови или изненадни застој у
неком од погона захтевају да останем прековремено или радим викендом. Давао сам
свој максимум при сваком задатку, али сам
ипак изненађен овом наградом. Чуо сам
да сам најмлађи у друштву овогодишњих
Шистековаца. Пресрећан сам што сам се
са само 29 година уписао у историју рударства. Надам се да ћу својим примером охрабрити младе људе да буду ангажованији
и допринесу развоју модерног рударства и
металургије - каже овај ведар младић.

"

Лепо је када у родном граду
можеш да радиш посао који
волиш и лепо живиш од поштеног рада

"

Изузетне резултате показао је на пословима у Новој кривељској флотацији, где је
његова група израдила и монтирала понтонску пумпну станицу како би се обезбедило
водоснобдевање новог погона. Такође, како
би најмодернија флотација у Европи што
пре почела да ради, а уједно била и безбедно
радно место, Новаковић је са својом екипом
израдио многобројне платформе и заштитне
ограде, а сва пресипна места на транспорту
руде била су обложена и пре рока. Извесно
време био је и на релацији Бор- Мајданпек,
током монтаже опреме за пречишћавање
воде на „Северном ревиру“, санације старе
понтонске пумпе и полагања цевовода од

јаловишта до Нове мајданпечке флотације.
Списак успешно обављених задатака је дуг, а
закључак је да је Новаковић био ангажован
у свим производним погонима и фабрикама
компаније, како на монтирању нове опреме,
тако и око текућег одржавања. Новаковићева
група је орна да се прихвати и послова монтаже опреме са којом се сусрећу први пут.
Понекад нису само мајстори,бравари, вариоци, већ и изумитељи, јер се труде да пронађу
најефикасније решење и преправке ускладе
са потребама производног процеса.
- Моја група броји од пет до 30 људи, у
зависности од обима посла. Радили смо у
сваком компанијском погону, али један од
захтевнијих послова који нам је задао доста
мука био је монтирање нове производне
линије за дробљење каменолому „Велики
Kривељ“. Било је доста препрека и преправки док нова линија за дробљење камена није прорадила пуним капацитетом.
Први пут смо се сусрели са таквом опремом, али смо ипак успели. Мотивисани
смо и не бежимо од посла, јер платом смо
презадовољни, а услови рада су безбедни.
Опремљени смо и најмодернијим алатом,
што није био случај код претходних послодаваца - прича Новаковић.
Додаје да се сваки нови радни дан разликује од претходног. Kао руководилац организује и надгледа радове, бави се набавком
материјала и опреме, али и папирологијом
која му најтеже пада. У „елементу“ је, како
сам каже, кад се прихвати брусилице или

апарата за варење, јер највише воли практични део свог посла.
Верује да енергија за радним победама долази и од тога што је окружен добрим
људима и правим професионалцима. Све се
решава договором и узајамним уважавањем.
Друже се и после радног времена, па се најмање два пута месечно окупе неким лепим
поводом и онда се труде да не причају много о послу. И ову награду прославиће првом
приликом кад обавезе дозволе, јер све снаге
Огранка ЕМО усмерене су на ремонт и изградњу производних погона у ТИР-у.
-Многе моје колеге су, као и ја, били
„теренци,“ пре доласка у Зиђин. Радили
смо далеко од куће и породице. Лепо је када
у родном граду можеш да радиш посао који
волиш и лепо живиш од поштеног рада,
тако да мотивација на послу не изостаје,
јер после смене идемо најмилијима – каже
Новаковић, који је често био одвојен од породице због рада на терену.
Новаковић је успешан млади човек у сваком погледу. Поред професионалних достигнућа може се похвалити и тиме да је отац две
дивне девојчице, а и принова је на путу. Уз
ову подршку не сумњамо да су пред њим велике радне победе.
Д. Лилић Петровић

Колектив
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Шистекове награде

Šistek 工程师奖获奖者展播

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће
променити
2022年度“Šistek工程师”获奖者展播

Ivan Najdenov：愈成熟的稻穗，愈懂得弯腰

Помоћник руководиоца Огранка ТИР за производњу, који је докторирао на „Управљању процесима топљења и рафинације у функцији унапређења енергетске
ефикасности и економске оправданости“, истиче да признање обавезује јер је дошло у тренутку када се Топионица и рафинација бакра у Бору налази на историјској прекретници, где се уместо старог „рађа“ нови ТИР. - Диплома факултета оверава се у погону при решавању практичних проблема, у противном постаје
безвредан папир - каже овогодишњи добитник највише струковне награде „Инжењер Шистек“
ТИР. – Иван Најденов, помоћник руководиоца ТИР-а после две деценије
рада у овом огранку постао је добитник
најпрестижнијег струковног признања,
награде „Инжењер Шистек“ која је сан
сваког инжењера који је икада радио у
некадашњем борском комбинату бакра,
па и садашњем Зиђину. Развојни пут
почео је као млађи технолог у Ливници
фазонских одливака, где је провео скоро осам година. Kада је 2010. почела модернизација старе топионице и изграднња нове фабрике сумпорне киселине,
на позив тадашњег менаџмента одазвао
се и од 2011. до краја 2013. године радио
у старој Фабрици сумпорне киселине и
Топионици.
- Рођен сам у Мајданпеку, али сам
у Бору завршио основну школу и гимназију, природно-математички смер.
Пошто ми је, поред математике и физике, један од омиљених предмета
била неорганска хемија одлучио сам
да упишем металургију на Техничком
факултету у Бору 1996. и завршио
2001. године. Те године сам уписао
постдипломске студије на Технолошко-металуршком факултету у Београду, на Kатедри за металуршко инжењерство и металне материјале код
професора Kарла Раића, магистрирао
2004., а 2013. године докторирао на
„Управљању процесима топљења и
рафинације у функцији унапређења
енергетске ефикасности и економске
оправданости“ – каже Најденов.
Иван добро памти 11. септембар
2001.године, свој први радни дан који
је протекао у упознавању са људима и
процесом производње у тадашњој Ливници бакра и бакарних легура.
- Учили су нас да постоји пословична хуманост, солидарност и колегијалност рудара. Ту сам лекцију
савладао на самом почетку. У производњи бакра учествује велики број
људи, па су тако добри односи услов за
добро функционисање. Свако од нас
представља битну карику у процесу и
када је у невољи, треба му помоћи јер
је подршка колега у овом послу једна

од драгоцености. Једноставно речено, треба прво да се буде човек, па све
остало – прича нам Иван.
Са већ завидним радним искуством
у великом систему, Иван добро сагледава све предности и мане.
- Kомпанија Зиђин представља
динамично окружење у којем ради

"

савремених програма за праћење производње, набавке резервних делова,
вођење магацина и друго. Недостаци
се огледају у подељености послова, где
нема довољно прилика да се упознају
сви аспекти посла и стекне увид у целину, већ се често догађа да радници
остају дуже на једном радном месту.

Највећим успехом сматрам то што сам успео да формирам
нову службу, Центар за координацију и праћење процеса
производње и контролу готових производа

велики број радника различитих образовних профила. Има јасну, уређену и чврсту структуру, организацију
и хијерархију. Посао је подељен по
секторима, а хијерархијска структура строго и прецизно дефинисана почевши од нижег, средњег и топ
менаџмента. Предности рада у нашој
компанији јесу висина и редовност
прихода, прилике за професионални
развој, високи стандарди квалитета,
бројне бенефиције укључујући и системе награђивања. Ту је, због великог
броја људи и сектора, и велика конкуренција запослених за одређена радна
места, што позитивно утиче на селекцију и избор најбољих кадрова за веома важна радна места, али и примена

"

Поред тога, велики привредни системи често су инертни, споро реагују на
промене које се дешавају на тржишту
– каже Најденов.
У досадашњем раду Иван је имао
бројне изазове.
- Највећи је био од јануара 2019.
до јуна 2020. када сам као руководилац радне јединице „Kонвертори и
анодна рафинација“ прилагођавао
рад конвертора начину на који овај
агрегат ради у топионици Зиђина у
Kини. То је подразумевало наизменичан рад два конвертора. Послови
су били везани за усклађивање рада
конвертора, флешпећи и анодне рафинације, претапање веће количине
хладних материјала у периодима рада

Слатко освежење у ТИР-у

向冶炼厂员工送去清凉可口的西瓜
ТИР. – Реконструкција старих погона
и изградња нових у ТИР-у тече планираном динамиком током летњих месеци и поред високих температура. Све
мере безбедности су појачане, а посебна
пажња посвећена је елиминисању ризика по здравље при раду на високим
температурама. Поред хладних напитака и воде, запослени у ТИР-у могу се
освежити сочним и зрелим лубеница-

ма. Руководство се побринуло да сваког
другог дана, у производне погоне и на
градилишта стигне више од 500 килограма овог воћа. Након слатког и здравог окрепљења радни задаци се лакше
обављају на температури која је августа
врло често премашивала 35 степени
Целзијуса.
Д.Л.П.

конвертора на шљаку и на бакар, као
и хладног бакра високе чистоће (период рада конвертора на бакар) у циљу
повећања производње анодног бакра
и смањења трошкова производње.
Највећим успехом сматрам то што
сам радећи као заменик руководиоца
Центра за координацију ТИР-а успео
да формирам нову службу, Центар
за координацију и праћење процеса производње и контролу готових
производа. У њој осам запослених
прате целокупан процес, технолошке
параметре производње у погонима,
укључујући екологију и обавештавају
руководиоце о свим проблемима у
процесу производње. То се нарочито
односи на непланиране застоје, решавање проблема и пуштање погона што
пре у рад. Циљ је да се у производњи
оствари временско искоришћење од
90-95 одсто, јер застоји у производњи
бакра пуно коштају и на директан начин повећавају трошкове по јединици
производа.– прича Иван човек кога ни
највише струковно признање, награда
"Инжењер Шистек", неће променити.
- Награда, наравно, импонује. Она
даје прилику да се захвалим пословодству и колегама који су препознали мој
рад и залагање на послу. Део ове награде припада и мојим сарадницима и
колегама, јер металургија и рударство
се првенствено заснивају на тимском
раду. Ово признање ме утолико више
обавезује јер је дошло у тренутку када
се Топионица и рафинација бакра у
Бору налази на историјској прекретници, где се уместо старог „рађа“ нови
ТИР, са новим постројењима и фабрикама– каже он.
Иван Најденов у одговорном послу,
који обавља крајње професионално,
успева, јер ослонац, подршку и упориште за рад без радног времена, са
мало слободних викенда, а пуно обавеза и одговорности, има у породици од
својих најближих, брата и мајке.
С.Вукашиновић

Млади таленти

青年人才
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Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

Милица Јовкић: Млада нада борске
топионице
青年人才展播

冶炼厂的未来属于你
Девојка милог осмеха, као што је и име описује, одлично се снашла у свету тешке индустрије. Са рачунара и преко великих монитора из командне собе самостално прати цео процес производње анодног бакра и не плаше је нови професионални изазови које ће донети модернизација и повећање капацитета
производње у топионици. - Најстреснија ситуација за оператера је „испад“ пећи, односно непланирани застој у производњи, а када је први пут била у оваквој
ситуацији Милица је само дубоко уздахнула и рекла себи „Можеш ти то!“
ТИР. – Милица Јовкић је маја 2019. године у топионицу ушла бојажљиво, као
практикант Техничког факултета у Бору,
док данас као искусни оператер производње анодног бакра зрачи самоувереношћу и знањем. Исте године, након шест
месеци, дипломирала је на одсеку прерађивачке металургије и са звањем инжењерке започела радни однос у Зиђину.
На почетку је морала да прође кроз све
погоне топионице и рафинације бакра,
како би, након савладаних практичних
знања, била распоређена на радно место
оператера у командној соби.
-Посао оператара подразумева да
се из командне собе води и прати цео
процес производње. Од уласка шарже у
сушач, до анодне пећи где се она топи,
затим је испратим путем даље прераде у
конверторе и на рафинацију. Са рачунара и преко великих монитора испратим
производњу анодног бакра, водим рачуна о свим параметрима и подешавам
их како би температура у анодној пећи
била идеална и константна. У току смене имам само један циљ, да производња
буде безбедна и квалитетна – прича Милица.

Признаје да јој је на почетку било теш- речи хвале. Kажу да је млада нада топиоко да теоријско знање савлада у пракси. нице, увек сталожена и концентрисана, да
Имала је оправдану трему јер је радно ме- са великом пажњом прати производњу и
сваку неправилност благовремено уочи.
-Борска топионица је од највећих
фабрика бакра у региону, а ускоро ће
бити и најмодернија. Пратим изградњу
и реконструкцију нових погона са стране и радујем се новим професионалним
изазовима. Знам да нова опрема захтева нова знања и вештине, али обуке и
стална едукација ми не падају тешко јер
волим овај посао. Иако не изгледа тако,
он је динамичан колико и сама производња, притом је на мени и одговорност
У току смене имам само један
за безбедност радника у погону. Kада се
циљ, да производња буде бездруги ослоне на вас не смете да их изнебезбедна и квалитетна
верите – прича ова озбиљна девојка којој
је тек 27 година.
сто веома одговорно и не допушта грешке.
Сменски рад јој не пада тешко, па каже
Посао је обиман и много је фактора који да највише воли ноћну смену кад влада
утичу на квалитет и идеално временско тишина по којој се не може наслути да
искоришћење, али Милица је наоружана се тешки металурушки процеси одвијају
стрпљењем и подршком колега убрзо по- пред њеним очима. Најстреснија ситуастала самостална у раду. Њен труд и жељу ција за оператера је „испад“ пећи, односда стално учи и усавршава се препознали но непланирани застој у производњи, а
су и надређени, који о њој имају најлепше када је први пут била у оваквој ситуацији

"

"

Милица је само дубоко уздахнула и рекла
себи „Можеш ти то!“.
-После неког времена параметри,
анализе шарже и шљаке, па и прорачуни постану рутина, али нема места
опуштању. Ухватим себе како размишљам о 300 ствари у тренутку и задајем исто толико команди на рачунару,
па су добра концетрација и прибраност
предуслови за обављање овог посла. Добра комуникација је императив да би
тим био успешан. Срећна сам што је у
мојој смени увек тако, што нисмо само
сарадници на послу већ и пријатељи –
каже Милица.
Девојка милог осмеха, као што је и име
описује, одлично се снашла у свету тешке
индустрије.Не плаши је модернизација и
повећање капацитета производње. Поред
радних обавеза успешно завршава и мастер студије и нема намеру да мења послодавца, јер је задовољна условима рада,
платом али и могућностима да напредује.
Види себе у будућноси у Зиђину и са нестрпљењем чека покретање нове технологије, а како и сама каже, даће максимум да
допринесе новој ери производње бакра.
Д. Лилић Петровић

Kомпанија одлучна у томе да талентима и младим лидерима буде „ветар у леђа“

Систематски приступ у раду са младима
公司大力支持青年干部与人才的职业发展

科学建设人才梯队
Kроз индивидуалне интервјуе сагледава се актуелна позиција потенцијалних лидера, тешкоће и проблеми у њиховом раду, и припрема подршка која им је
неопходна за напредовање. - Напредовање младих лидера значи и напредовање компаније

РБМ. – Препознајући потребу да
младе и образоване људе без већег радног искуства подрже у послу и мотивишу
за развој каријере, у Србија Зиђин Kопер
су прошле године покренули, а ових дана
наставили активности прилагођене онима који би уз посвећеност, амбицију и
стрпљење градили каријеру која треба да
траје и развија се деценијама. У њиховом

личном и компанијском интересу.
У РБМ-у је у првом
кругу
селекције
изабрано 40-ак запослених, млађих
од 45 година, са
најмање
петим
степеном стручне
спреме и добрим
знањем енглеског
језика, који испуњавају услове
да буду млади таленти и лидери
у послу. Првих
августовских дана, кроз индивидуалне
мотивационе интервјуе са менаџерима
мајданпечког огранка, ови кандидати
поново су се нашли у средишту пажње.
-Пратимо њихов степен евалуације
и процењујемо у којој мери су напредовали. Притом, наш интерес је, како
је нагласио и директор Jian Heyuan, да

они напредују, јер ће са њима напредовати и рудник, и град. Kроз интервјуе
можемо да сазнамо како су се потенцијални лидери снашли, да чујемо
њихово мишљење, запажање, идеје објашњава заменик руководиоца Огранка РБМ Јелена Ђурић.
Kомпанија је, дакле, одлучна у томе
да талентима и младим лидерима буде
„ветар у леђа“ и да систематски ради
на њиховом стварању. Kо жели да учи
– може. Може и да индивидуално подиже своју стручност и образовање, али и
да постане део тима којем припада по
звању и послу који обавља. Они који се
истичу у различитим едукацијама, тренинзима и радионицма полако стасавају
у лидере, а њихов рад и напредовање се
прате.
Милош Мердовић почео је да ради
као аутоелектричар, али је веома брзо
добио могућност да као млади електроинжењер настави каријеру на одржавању
багера и бушалица. – Добили смо шансу

да радимо, али и да покажемо да смо
дисциплиновани, одговорни, спремни
за учење и преузимање одговорности.
Имамо могућност да се усавршавамо
и да радом на себи унапређујемо и рад
компаније.
Још један је од оних који је добио
шансу за напредовање је дипломирани
инжењер рударства Стефан Мирковић. - Добио сам прилику, а моје је да
је искористим и покажем се у најбољем
светлу, што и покушавам у свакој прилици. Мишљења сам да уз добре менторе и старије колеге то није тешко,
јер имамо прилику да покажемо своје
способности, знање и стручност – каже
Мирковић.
И друге њихове колеге као битан
предуслов за напредовање виде самодисциплину и упорност. Истичу да евентуални неуспех не сме да обесхрабри, већ
треба да буде разлог више да се упорним
радом досегне зацртани циљ.
С.Вукашиновић

Колектив
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Производња на кривељском копу стопроцентно прати план

И раде и штеде
VK矿完成生产任务

勤奋作业、降低成本
На копу су посебно поносни на велике уштеде јер су трошкови производње 20 одсто мањи од планираних. - Немања Аничић: Добром организацијом механизације и запослених скраћено је време чекања утовара, строго се води рачуна о количинама утоваране и ископане руде, а непланираних застоја није било, што
је резултирало уштедом 200.000 литара нафте за двадесетак дана. -За 24 дана августа остварено 3.858.149 тона ископина, откопано 782.687 тона руде, што је
пет одсто више од плана и дато 2.387 тона бакра у концентрату, односно девет одсто преко плана
На копу су посебно поносни на велике уштеде јер, су трошкови производње 20 одсто мањи од планираних.
Добром организацијом механизације
и запослених скраћено је време чекања утовара, строго се води рачуна
о количинама утоваране и ископане руде, а непланираних застоја није
било, што је резултирало уштедом
200.000 литара нафте за двадесетак
дана. Kажу и да су уштеде на експлозиву биле могуће због раскривке која
је доста растресита и копа се без минирања. Производња се планира их
свих углова и темељно, па добри резултати не изостају, каже менаџмент
највећег компанијског копа.
Многе активности у руднику током лета нису биле директно усмеЈеданаест нових камиона ускоро ће се придружити кривељској флоти
рене на производњу руде бакра. МеВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – На стабилност све ишло на руку да се план испуни, ханизација је била ангажована и на
у производњи руде и расположивост али великим залагањем успели смо припремним и земљаним радовима за
постављање цевовода, који ће трасом
опреме на површинском копу „Велики Kривељ“ нису утицале летње
врућине, нити честе временске непогоде које су се током августа у више
наврата сручиле на ову фабрику руде
под отвореним небом. Руководство
рудника задовољно је производним
резултатима, учинком запослених и
добром расположивошћу опреме, а
посебно их радује то што су остварили велике уштеде горива, струје и
експлозива. Током лета били су фокусирани да „отворе“ веће количине
руде на северозападу копа, где је садржај достигао 0,45 одсто и да убрзају
радове на истоку. На овом радилишту
отворена је кота 230 са значајним
количинама сиромашније руде садржаја 0,22 одсто, док се кота 245 полако приводи крају. На копу тврде да
имају довољно отворених етажа и да
највећи број багера управо ради на
раскривци (пет велика багера и три то и пре краја месеца. Откопано је
„волвоа“), а да до савршеног компо- 782.687 тона руде, што је за пет одзита долазе захваљујући етажама 20 сто више од планираних количина
и 10 са дна копа. Са месечним извеш- и дато је 2.387 тона бакра у концентајем о производњи упознао нас је за- трату, односно девет одсто преко
меник руководиоца кривељског копа плана. Што се тиче одлагања јалоНемања Аничић.
вине, транспортни систем је мало
заказао због нестабилности терена
код транспортера, па је у борски
коп завршило 922.322 тоне јаловине
од почетка месеца. Послове организујемо тако да спремни сачекамо
старт нове флотације, па је током
августа више од 100.000 тона ускладиштено недалеко од новог рудног
дробљења -прича Аничић.
Он додаје да око 200.000 тона сиромашне руде спремно чека на складу да се дробилица заврти и да је за
њено уходавање припремљена руда
Немања Аничић
различите крупноће и тврдоће. Током
августа тестиран је и транспортни си- дугом око три километра преносити
-За 24 дана августа остварили стем новог примарног дробљена, па воду од еколошке акумулације Сарасмо 3.858.149 тона ископина, које су симболичне количине руде крену- ка поток до нове флотације. Kоп је
стопроцентно плате план. Није нам ле путем флотације.
обезбедио машине и довољно људи за

испомоћ радницима ЕМО који су ангажовани на овом пројекту.
-Запослени на површинском
копу „Велики Kривељ“ дају свој максимум да сви инвестициони пројекти Зиђина што пре дођу до финалне
фазе. Наша механизација је увек
на располагању, као што је то био
случај са овим пројектом водоснаб-

девања нове флотације, док се производња рекордних количина руде
одвија несметано – истиче Аничић.
Ускоро ће се кривељској флоти
придружити још 11 мањих камиона
кинеског произвођача „XCMG“, за
које возачи кажу да су се добро показали на терену. Делови су истоварени
на платоу код нове радионице тешких возила и убрзо ће почети њихово

склапање. О трошку копа обезбеђене
су неопходне дизалице и виљушкари
због делова великих габарита.
Д. Лилић Петровић

РБМ RBM
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Две пловеће пумпне станице за сигурно снабдевање флотација индустријском водом

И стара пловећа пумпна станица као нова!
两个浮船泵站保障选厂工业用水

老船泵焕然一新
Нова пловећа пумпна станица има шест и стара четири пумпе, а пошто је за несметан рад Флотације довољно седам пумпи, простора за њихово квалитетно
одржавање, ремонте и сервисе сада има на претек. - Запослени у Огранку ЕМО побринули се за комплетну репарацију старе пловеће пумпне станице

РБМ. – Пуне две деценије је у плановима
Рудника бакра Мајданпек било измештање пловеће пумпне станице у средњу
увалу флотацијског јаловишта, али је
недостатак пара за инвестицију вредну
неколико милиона долара био разлог да
се тај посао одлаже за боља времена, а
проблем снабдевања флотацијске производње индустријском водом, решава
привремено. Доласком стратешког партнера проблем је решен, и то најпре изградњом потпуно нове пумпне станице.
Пресељењем старе, коју су пре два месеца потпуно реконструисали запослени
у огранку ЕМО, обезбеђена је и додатна
стабилност и сигурност.
-Након завршетка инвестиционих
радова, уходавања и пуштања у пробни
рад нове флотације, дневни и месечни
капацитет рапидно је повећан, па су
самим тим порасле и потребе за водом.
Нова пловећа пумпна станица, која је у
функцији од 6. августа 2020. и ради пу-

ним капацитетом
и уз максимално
ангажовање свих
агрегата, све је
теже успевала да
одговори потребама технолошког
процеса, па се већ
долазило до тога
да нема довољно
воде за рад старе
и нове флотације.
Само измештање
старе
пловеће
пумпне станице
подразумевало је
да се обави репарација, односно
комплетно опремање понтонима, носећим конструкцијама, чак и панелима, кровом и свим
елементима за које су се побринуле
колеге из Огранка ЕМО. Јер, имала је
бројна оштећења од дугог коришћења,

где је од додира ваздуха и воде дошло до
кородирања, у ваздушним коморама до
смањења дебљине лимова, а и пробоја
воде на неким патосницама. Након свих

тих радова, али и „прележаних дечјих
болести“ имамо две пловеће пумпне станице, што је велики помак за стабилност
производње у флотацији. Пуштањем у
рад и агрегата на старој пумпној станици имамо довољно воде и могућности
за манипулацију, а да се производња не
доводи у питање због индустријске воде.
Самим пуштањем у рад старе пловеће
пумпне станице растеретили смо нову,
а тако обезбедили довољно простора
и за ремонте и правовремене сервисе,
као и за планиране застоје. Добили смо
много на условима за рад нове флотације. Обезбедили смо довољне количине воде и направили довољно луфта за
квалитетно одржавање. Јер, имамо довољно агрегата да ниједног тренутка не
доведемо производњу нове флотације у
питање – испричао нам је Дејан Вукомановић, помоћник руководиоца Флотације
за производњу.
Рад пловећих пумпних станица 1 и 2
диктирају потребе флотације. У средњој
ували флотацијског јаловишта оне су тик
једна уз другу, на месту са адекватном дубином, где има незамуљене и чисте воде
у добрим количинама. И оба цевовода су
један уз други.
-Расположивост пумпне станице број 1 гарантују шест пумпи, док у
старој „двојци“ на распологању имамо четири пумпе. А, актуелне потребе
захтевају рад седам пумпи - објашњава
Мики Јовановић, руководилац службе
„Јаловиште и језеро“ додајући да је било
потребно доста времена да би се обавили
сви радови око пресељења старе пловеће
пумпне станице. Многи у РБМ-у вероватно памте да је пресељење у средњу увалу
флотацијског језера било предвиђено технолошким пројектом „Снабдевање флота-

ције Мајданпек повратном индустријском
водом“ из 1994. године, али је некако увек
за његову реализацију непремостива препрека био недостатак пара.

Мики Јовановић
-За изведене радове су најзаслужнији радници Огранка ЕМО из Бора.
Они су обавили репарацију понтона,
комплетне носеће конструкције пловеће станице, замену лимова и носача
пумпи, обавили уградњу пумпи и арматуре, а побринули се и за потисни цевовод. Био је то велики посао и потрајао
је неколико месеци. Наша помоћ била
је у логистици, обезбеђивању потребне
механизације, рашчишћавању трасе и
обезбеђивању помоћи на терену - каже
Мики Јовановић.
Да је то био велики, компликован и
тежак посао потврдили су и у Огранку
ЕМО, а најважније је да све функционише
и ради већ два месеца несметано, али и да
се јавља потреба за још једним цевоводом,
а у складу са бројем инсталисаних пумпи
и агрегата што, наравно, зависи од обима
и капацитета које диктира производња.
С.Вукашиновић

Мајданпечки ИТ сектор новим мрежама покрио све погоне оптичким кабловима

Брз интернет и експанзија видео-мреже
MS矿信息部在所有厂房用光纤布网

提高网络速度，确保视频监控范围
Нову мрежу чине к6 каблови који омогућавају много веће брзине од претходних. - Сва важна места покривена су камерама које имају ИП67 сертификате, отпорне су на прашину и могу да раде у било којим условима

РБМ. – ИТ сектор Рудника бакра
Мајданпек је у последња два месеца развлачењем нових мрежа у погону Хемијске
лабораторије (која је била једини погон
непокривен оптичким каблом, па тако и
без интернета и видео-надзора), у новим
канцеларијама ПУС-а и канцеларијама

Новог сервиса покрио све погоне оптичким кабловима. Оптичким кабловима
су спојена и сва околна места покривена
видео-надзором, па и сви магацини око
Новог сервиса. Они се оптичком линијом
спајају са централом у згради Новог сервиса.
-Ту сада иде комплетно нова мрежа
коју чине к6 каблови, који омогућавају
много веће брзине од претходних к5 каблова. Такође, радимо на експанзији видео-мреже, посебно у делу око магацина,
који је раније било означен као једна од
критичних тачака - испричао нам је Данијел Стојановић из ИТ сектора.
Читав рудник покрива неколико стотина камера које имају ИП67 сертифика-

те, што значи да су отпорне на прашину,
али и да могу да раде у било којим условима, практично од минус 50 до плус 70 степени. Све камере сада снимају, али могу и
да у бази података сачувају снимак шест
месеци. Приступ камерама има велики
број менаџера, али се за сваког понаособ
прави налог са прецизно наведеним камерама којима може да приступи.
Осим видео-надзора који имовину,
постројења и опрему штити од оних који
не презају да присвоје туђе, камере видео-надзора јака су логистичка помоћ при
сагледавању одређених пропуста и грешака у свакодневном раду. На пример, када
дође до цепања траке на транспортном
систему, на снимку камера се види како је

дошло до оштећења, да ли га је изазвала
стенска маса, метални предмет или нешто треће. Такође, како је разбијен прозор,
шта се током невремена показало као слаба тачка и слично.
Једина до сада уочена слабост постављеног система су поједине камере
које још увек немају додатно резервно
струјно напајање: - У плану је да се заврши комплетан посао око зграде Новог
сервиса, а већ се ушло и у нове пројекте, измештање оптичких каблова, успостављање радио-мреже на читавом „Северном ревиру“, као и мобилне мреже на
том потезу - каже Стојановић.
С.Вукашиновић
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Августовску производњу у Руднику бакра Мајданпек успорили застоји

Проблеми на линији прераде умањили учинак на руди
MS矿八月份生产未达产

矿石处理生产线出现问题
За 25 дана августа месечни план ископина пребачен пет одсто захваљујући добром учинку на јаловини. - Подбачај на руди последица тешкоћа на линији
прераде. - У Флотацији произведена 3.381 тона бакра у концентрату, упркос вишедневном застоју због проблема на транспортном систему и замене траке С3
РБМ. – Августовску производњу у Руднику бакра Мајданпек неочекивано су
у другој половини месеца обележили
бројни проблеми на линији прераде, док
је на површинском копу настављен позитиван тренд са резултатима који реално премашују планом захтеване. Они
су посебно добри били на раскривању,
иако непредвиђене отежавајуће околности ни ту нису изостале, од временских
неприлика са обилним падавинама до
застоја на транспортном систему.
-Застој на Новом дробљењу и запуњени отворени складови, утицали
су да се на руди не оствари захтевани учинак, јер рад само преко старог
дробљења нема капацитет за остварење плана. И поред тога, захваљујући
добром раду у првој половини месеца,
за 25 дана августа остварење је било
безмало 74,5 одсто, али је због доброг
садржаја заостатак на бакру и процентуално и у маси био знатно мањи.
Kада је реч о јаловини, план је остварен 113 одсто и поред застоја на Фази
1 - објаснио је Горан Репеђић, заменик
руководиоца површинског копа за производњу.
На транспортном систему је током
месеца било неколико интервенција,
па и застоја због замене редуктора на
траци Т04, мотора на траци Т06, као и
вулканизирања траке Т04. И поред тога,
неколико дана пре истека месеца постојали су добри изгледи да се амбици-

озан план од два милиона тона јаловине
пребаци овим путем, будући да је за 24
дана учинак износио милион и по тона.
„Чока Мускал“, „Северни ревир“,
„Исток“, „Запад“ и „Чока Мускал 2“ радилишта су на којима се рударило уз
солидну расположивост механизације.
Јер, када је реч о утоварним машинама
ремонт ПЦ1 багера који је у току, текао
је по плану и без утицаја на учинак на
јаловини. - Просечно смо у раду имали
25-26 тешких возила, колико је било
довољно за планирани рад и учинак.
У току је непланирани застој на „белазу 27“ због отказивања дизел мотора, што доводимо у везу са великим
бројем остварених мото-сати. Али, то
је један од проблема који решавамо у
ходу - каже Репеђић.
Kада је реч о другим пословима, на
површинском копу РБМ-а посебно су
поносни на уређење радне средине и
безбедност. - Уређење таложника, канала, платоа, пешачких стаза поред
капије и рампе број 4 само су неки од
актуелних послова, јер смо већ завршили пут од сервиса „Kовеј“ према
Флотацији и за превоз радника аутобусима. До Флотације се аутобусима
долазило преко „Партизанског пута“,
што је захтевало дупло дуже време и
релацију од садашње. Поред тога, измештене су деонице пута за лака возила са рударских саобраћајница којима

се крећу тешка возила и тако подигнут
ниво безбедности – прича Репеђић.
Одвајање ових путева омогућиће
и трајно измештање цевовода за водоснабдевање града, чиме ће се добити
стабилност у снабдевању, а подразумева
се да ће у том послу Зиђин пружити сву
потребну логистичку подршку.
На другој страни, на линији прераде, само прва половина месеца одвијала
се у складу са планом.
-План за август био је амбициозан, а норма од 4.500 тона бакра у
концентрату прилично висока. Све до
половине месеца производња је функционисала савршено. Били смо чак и
преко плана, што је указивало да август може да буде завршен рекордном
производњом. Међутим, друга половина месеца потпуно је покварила све
наше планове. Углавном се то односи
на проблеме са транспортним системом од примарне ФЛСмидтх дробилице на југу ка флотацији. На жалост,
имали смо акцидентна заустављања,
прво због проблема са спојем на траци
Ф4, затим пуцање плашта бубња пресипа на траци Ф4, након тога цепање
траке С3, крпљења, пуштања производње, да би дефинитивно трака С3
остала ван употребе што се десило
24. августа и увело нас у дужи застој објаснио је Дејан Вукомановић, помоћник руководиоца Флотације за производњу. Сви капацитети РБМ-а били су

тих дана ангажовани на отклањању других недостатака и проблема на линији
прераде, чија реализација је била планирана у време застоја. - Иако је било
у плану да се трака С3 замени почетком септембра, били смо принуђени
да тај посао почнемо мало раније јер
трака није могла да издржи. Прогнозе
су да ће застој потрајати четири до пет
дана, после чега би производња поново могла да се покрене. Више нема
могућности да се августовски резултат
поправи, али са исправном траком С3
и бројним другим обављеним пословима током застоја на линији прераде, у наредни месец улазимо спремнији. Све урађено делује охрабрујуће
и обећава много већу расположивост
опреме за остварење септембарског
планског задатка – закључује Вукомановић.
У коментару августовске производње Бранислав Томић, руководилац
Огранка РБМ истиче да је до тешкоћа на
транспортном систему линије прераде
план добро оствариван у свим сегментима, али да су уложени напори због поменутих застоја остали без адекватних
резултата. То, наглашава он, повећава
обавезе и одговорност свих запослених
да до краја године, у мери у којој је могуће, утичу на надокнаду пропуштеног
током осам месеци
С.Вукашиновић

Мајданпечка Служба одводњавања добила нов камион са дизалицом

Драгоцено возило
RBM分公司排水组获得新设备

随车吊价格不菲
За потребе одводњавања набављен камион уз који ће се лакше и брже постављати и премештати пумпе, цевоводи, али и пребацивати каблови. - Бруто носивост овог возила је 18 тона, а дозвољено осовинско оптерећење 7,5 тона
РБМ. – За потребе Службе одводњавања у Руднику бакра Мајданпек почетком августа набављен је камион са
дизалицом. Реч је о возилу које ће пуно
значити овој служби у обављању свакодневних задатака, а истовремено добро
доћи и другима за испомоћ при захтевним пословима на радилиштима површинског копа.
-Возило нам је преко потребно
при монтажи и демонтажи цевовода
и пумпи, али је драгоцено и за пребацивање каблова и других инфраструктурних објеката на терену - рекао нам
је пословођа одводњавања Слободан
Мишић, истичући да возило таквих могућности знатно олакшава и побољшава услове рада запослених. Од Мишића
сазнајемо да једним сличним камионом
рудник већ располагже, али да је он
био недовољан за све послове, па се изнајмљивао други.

Нови камион са дизалицом МАН, са
комерцијалном ознаком ТГМ 18.250 4x4
ББ ЦХ и бруто носивошћу од 18 тона је
произведен ове године, сазнали смо од
Ђорђа Мунћана.
- Његово највеће дозвољено осовинско оптерећење је 7,5 тона, радна запремина мотора је скоро седам
хиљада кубних метара, а највећа снага електромотора 184 киловата. Kао
погонско гориво користи дизел и
ЕУРО 5 за ниво издувне емисије. Одговарајућих је димензија за интервенције на терену, а посебну драгоценост
представља чињеница да има шест места за седење, па може да послужи и за
превоз запослених - каже он.
У сваком случају, иако је наменски
набављено за потребе службе одводњавања, возило ће бити на располагању и
другим производним целинама.
С.Вукашиновић

РБМ RBM
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Награде за најуспешније на мајданпечком копу

Најбоља посада „белаза 14“
MS矿最佳团队：

Belaz 14 团队荣获MS矿最佳团队奖
Издвојили су се комплетним резултатом, ангажованим радом и врло одговорним понашањем према обавезама и возилу. - Да је свих 25 тешких возила радило
као „белаз 14“, јулски учинак је могао за 530 хиљада тона да буде бољи, а уштеда на гориву би само у јулу била 500 литара. –Награда је подстрек награђенима,
али и развоју здравог такмичарског духа међу запосленима
РБМ. – Посада младих возача дампера „белаз 14“ на површинском копу
Рудника бакра Мајданпек остварила је
убедљиво најбоље резултате у прошлом
месецу. То је показала детаљна анализа
јулских резултата у производњи, потрошњи горива, реализованих тона-километара, потрошњи уља, остварених мото-сати, затим уља по мото часу, литара
горива по тони, по тона-километру и по
мото часу.
Реч је о посади која се издвојила
комплетним резултатима, радом и
врло одговорним понашањем према
послу и возилу. Остварили су једну
од највећих поизводњи, најбољи резултат у тона-километрима, једну од
највећих уштеда у материјалима, имали су крајње одговоран однос према
возилу, а тако и невелике трошкове
одржавања. Таквим односом значајно су утицали на смањење трошкова,
а пре свега на уштеду у потрошњи горива – казао је Братислав Благојевић,
помоћник руководиоца Површинског
копа за електромашинство и сликовито објаснио да је месечни резултат за
530 хиљада тона могао бити већи да је
свих 25 возила у поменутој категорији
(без нових НТЕ 240 возила и тонли камиона) имало резултат као „белаз 14“.
И не само то, потрошња горива на „белазу 14“по тона-километру и мото-сату
указује да су на месечном нивоу остварили уштеду од око 500 литара, што би
на годишњем нивоу било 6.000 литара, а
помножено са свих 25 возила омогућило уштеду од 150.000 литара. И све да је
цена горива само један евро по литру, а
виша је, јасно је да би се следећи пример
најбољих у јулу возачи тешких возила
могли да остваре уштеду од значајних
150.000 евра.

Једна од најмлађих посада
„Белаз 14“ у флоти од 25 дампера
која броди рударским саобраћајницама
на површинском копу РБМ-а убраја се
у ред просечних возила, како по датуму

набавке тако и по „општем стању“, што
додатно подиже вредност остварених
резултата.
Солидан је то камион. Није из реда
најновијих, али добар је, показују ре-

кога упознајемо из посаде „белаза 14“.
Мишљења је да је за тимско функционисање колегијалност од посебног значаја. У ствари, обично је довољно да
свако уради оно што и од колега очекује

зултати. Додуше, то је мало до возила,
а мало можда више до нас. Јер, буквално свако у овом „четверцу“ настоји
да га након завршене смене остави у
најбољем могућем стању. Примопредају обављамо по правилима службе,
а настојимо да и у свим другим сегментима, испоштујемо сва правила,
не због правила, већ због нас самих.
За случај да се квар појави или наговести чинимо све да проблем решимо
одмах или у што краћем року, а поред
тога заједничко нам је да бринемо и о
чистоћи кабине. Ту нема најбољег, јер
свако од нас даје свој допринос - рекао
нам је Драган Ђорђевић који ће ускоро моћи да се похвали двогодишњим
стажом возача тешких возила и први

и не уради ништа што не би волео да му
неко приреди.
Милош Павловић у овом друштву
може да се похвали најдужим стажом
у Руднику, будући да као возач тешких
возила ради већ четири године. Искуства су, каже он, већ бројна: - Магла,
снег, лед, прашина су околности које
нас не радују, али се уз присебност и
концентрацију то добро савладава и
превазилази. Осим тога, сви смо ми
кроз шестомесечну обуку на самом
почетку добили савете и информације
за поступање у одређеним приликама
због којих и кажемо да ослоњени на
стечена знања, можемо успешно функционисати у задатим условима.
Обука је, иначе, обавезна, а периодичне контроле се подразумевају.
-Ако мене питате, за успех који
смо остварили најважније је оно што
смо као кућно васпитање понели из
породице. Жеља за радом и доказивањем, на једној страни, а на другој
и домаћински однос према фирми,
која је за све нас друга кућ. И ту се
ред мора поштовати, да се ради мора,
јер смо зато овде, а дисциплина је
предуслов да све функционише како
треба. Нисмо неки говорници. У ствари, бољи смо радници. О раду говоре
резултати, па не морамо превише да
објашњавамо - каже Славољуб Филиповић, Ђорђевићев „класић“, будући да
су обојица из последње групе примљених возача тешких возила. Он је, додуше, пре овог посла радио 14 година у
ФБЦ у контроли.
Данијел Шаларевић за собом има
већ три године стажа, а на питање да
нису можда мало брзо оформили тим
најбољих каже: - Могуће да смо мало

пожурили, али је то дошло у неколико последњих месеци, када је одговорност коју показујемо према послу
и свакодневним обавезама када су
у питању и возило и радни задаци,
епилог добила у резултатима који су
одскочили изнад просечних. Kада је
одржавање возила у питању, сви заједно бринемо да све буде како треба, од
стања пнеуматика до потребног нивоа
свих течности, а и када је хигијена у
самом возилу у питању сви пођеднако бринемо и за собом остављамо све
сређено и чисто. Што би се рекло, нашли смо се, ова је екипа таква, делимо
исте вредности, мада чујемо да има и
другачијих примера.
Kао несебичан савет колегама који
би да им се већ у наредним месецима
придруже на листи најбољих, ова четворка поручује: - Пресудило је наше
залагање захваљујући којем смо се као
тим издвојили и резултатима издигли изнад просека. У прошлом месецу
били смо за нијансу бољи, али то не
значи да су други лоши. Биће још прилика за доказивање и нама и њима.

Награда која подстиче
такмичарски дух
Kомплетна посада тешког возила
„белаз 14“ новчано је награђена за укупан резултат остварен током јула.
-Могу слободно да кажем да је награда стигла у праве руке, јер је реч
о младим вредним и одговорним возачима. Сигуран сам да ће њихова
награда бити стимуланс и другима да
раде добро, да буду бољи - истиче Горан Репеђић, заменик руководиоца Површинског копа РБМ-а.
Треба рећи да ова детаљна анализа
свих сегмената рада на површинском
копу показује да има и других посада
тешких возила са резултатима изнад
просечних и који за почетак представљају озбиљну конкуренцију, а већ
овог или наредних месеци би могли да
се издвоје као најбољи.
-Награда за ову одличну четворку
је само показатељ да се рад, учинак
и укупан резултат сваког запосленог
пажљиво прати, а да је компанија
спремна да појединце који предњаче
адекватно награди. То је пракса коју
ћемо наставити- каже Бранислав Томић, руководилац Огранка РБМ и додаје: - Истовремено, то је и опомена
онима који су на другој страни ове
лествице да се и њихово ангажовање
прати и да се размишља о организовању додатних едукација, али и о томе
да нерад не може да се толерише, да
мора бити санкционисан.
Силвија Вукашиновић

Колектив
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Kомпанија добила позитивне оцене за усклађеност са
ИМС системом

Продужен сертификат
公司获得IMS体系认证

延长认证期限
Србија Зиђин Kопер још једном је доказала да послује у складу са високим стандардима
ИМС система и заслужено продужила сертификат на годину дана

СЗК. – Србија Зиђин Kопер још једном је
доказала да послује у складу са високим
стандардима ИМС система и заслужено
продужила сертификат на годину дана.

Владимир Симић
Надзорни тим куће “Биро Веритас”
се током дводневне провере документације и у разговору са запосленима у
свим пословним јединицама компаније
уверио да се захтеви ситема менаџмента
квалитета, заштите животне средине и
безбедности и здравља на раду успешно
испуњавају. Такође, они су на завршном
састанку (3. августа) поделили своје позитивне устиске о стању на терену.

но сте схватили обавезе у примењивању система менаџмента на свим нивоима, а учињени су велики помаци
ка све већој усклађености са системом
који се стално модернизује и допуњава.
Од нас и овога пута добијате позитивну оцену, а општи утисак је да се велики напредак види у свим областима
пословања- казао је Владимир Симић
испред вишечланог тима “Биро Веритас”.
Он је додао и да се нада да ће похвале у завршном извештају бити даљи
подстрек компанији на путу унапређења
ИМС система, јер је то процес без паузе, нарочито код решавања наслеђених
дугогодишњих проблема, који захтевају
време и велика улагања. Надзорни тим
сагласио се са руководиоцима Зиђина да
се у будућности очекују још бољи резултати као последица великих инвестиција
у заштиту животне средине, унапређења
услова на раду, али и улагања у савремену технологију.
Директор производње Јовица Радисављевић захвалио се тиму за сертификацију, верификацију и инспекцију
на посвећеном и професионалном приступу приликом оцењивања компаније.
-Надам се да ће се успешна сарадња наставити и да ћемо оставити још бољи
утисак када се велики инвестициони
пројекти заврше - рекао је он.

综合页面 Мозаик
IN MEMORIAM

Момчило Јовановић
(1930-2022)

Петнаестог августа овог лета Господњег
заувек нас је напустио дипломирани инжењер машинства у пензији Момчило
Јовановић. Чика Мома, а тако га је звала
Редакција „Kолектива“ чији је сарадник
и верни читалац и пријатељ био од самог
оснивања листа, умро је у 93. години у
Бору.
Момчило Јовановић је рођени Борчанин
и скоро цео век живео је за своје најмилије, али и за свој град и рудник у њему.
Волео је Бор и поносно је, где год је могао и када год је био у прилици, говорио
и писао о њему. Није дозвољавао да се
нешто заборави из богате историје Борских рудника и града. Чика Мома је био
„енциклопедија“ Бора и Рударско-топионичарског басена.
Момчило Јовановић рођен је 10. маја
1930. године у породици трговаца и индустријалаца. Био је прва генерација ученика Основне школе „Kраљ Александар, ујединитељ“
(данас школа „Вук Kараџић“). Гимназију је завршио у Зајечару, а даље школовање наставио на
Машинском факултету у Београду, где је и дипломирао. Вратио се одмах у родни град, где је
најпре радио као асистент на Техничком факултету. Kратко је потом био запослен у Фабрици
опреме и делова (ФОД), одакле је 1960. године прешао у Руднике бакра и неметала (РБН). Те
године, као главни инжењер-пројектант био је задужен за формирање радионичке документције делова и агрегата опреме који су у оквиру I фазе развоја Бора почели да се монтирају у
Топионици и Фабрици сумпорне киселине. Са монтажом нове опреме (тада се први пут у
производњи у Бору применила аутоматика и пнеуматика) појавила се потреба за оснивањем
службе одржавања, па је Момчило Јовановић, као руководилац машинског одржавања, организовао рад те службе и 1961. године спремно дочекао почетак рада и уходавања нових
постројења.
Године 1965. Чика Мома добија нови задатак у оквиру модернизације Рудника бакра Бор. Повећање производње и смањење трошкова захтевало је квалитетно одржавање новонабављене
опреме за Борски површински коп, Јаму и Флотацију, па је и тај одговоран посао поверен
њему. Уследиће спајање рударског и металуршког дела Бора у РТР, где Јовановић руководи
службом машинства и активно учествује у монтажи и уходавању нових постројења у оквиру
II фазе развоја ТИР-а. Подруку са Другом фазом развоја Kомбината бакра дошао је и проблем
набавке делова и репроматеријала са домаћег и страног тржишта, па 1971. године Јовановић
добија задатак да формира службу комерцијале за потребе борског дела Басена (до тада се набавком бавила само Генерална дирекција). Уследиле су убрзо и санкције, па је снабдевање постало услов за пословање. Због Јовановићевог залагања у тешкој финансијској ситуацији која
је погодила целу земљу, производни задаци ипак нису били угрожени. Момчило Јовановић је
због свега тога 1994. добио „Шистекову награду“, а три године касније је са места руководиоца
Сектора за комерцијалне послове отишао у заслужену пензију.
Паралелно са одговорним задацима у руднику, Чика Мома је због недостатка стручног кадра
неко време био предавач у средњој Техничкој школи у Бору и на Техничком факултету, а град
му је због тога уручио „Октобарску награду“. Аутор је преко 20 пројеката везаних за инвестиције у Басену и граду. Сви његови пројекти с успехом су реализовани.
Иако је добрано био загазио у десету деценију, Чика Мома је остао виталан и виспрен.
Памћење, као једно од његових најјачих адута, није га напуштало. Прошле јесени је у часопису
„Баштиник“, који издаје неготински Историјски архив, објављен његов последњи ауторски
текст, а Редакцији „Kолектива“ се последњи пут јавио на Ускрс ове године да честита највећи
хришћански празник и свима пожели добро здравље и срећу. Од Чика Моме је и тада, као
много пута пре тога, стигао мејл!
Момчило Јовановић сахрањен је 17. августа на Новом гробљу у Бору.

СЕЋАЊЕ
25. септембра 2022. навршавају се четири пуне године откако је отишао наш вољени

Милинко Живковић

У завршном извештају куће “Биро
-Можете бити поносни што сте доВеритас” биће дат и скуп корективних
казали квалитетно функционисање
мера на нивоу целе компаније, како би се
стандарда ИМС, јер се у овом продуи најмање неусаглашености отклониле.
женом сертификату огледа залагањање
менаџмента и свих запослених. ОзбиљД.Л.П.

Сећање које никада неће избледети, а туга иста... Тамо си, где је сунце престало да сија. Тамо си, где небо и земља плачу. Тамо си, где је тако високо и далеко.
Остали смо без тебе овде, где сузе и бол никада престати неће.
Поносни смо, Милинко, што смо те имали. Воле те твој син Миљан и супруга
Љиљана.
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Помоћ унапређењу спортских активности у сеоским заједницама

Донација фудбалском
клубу “Kривељ”

Горица Тончев Василић

激励社区体育发展

Зиђинов рудник пете генерације

商业科技新闻：紫金第五代矿山
Рудник платине Зијин Гаратау у Јужноафричкој Републици, отворен у мају прошле године, један је од
највећих прекоморских пројеката Зиђин Мајнинг
Групе, а у скоријој будућности постаће и први „паметни“ рудник у овом делу афричког континента.
Зиђин Мајнинг Група, телекомуникациони гигант
MTN и Huawei потписале су уговор о сарадњи и
удружиле снаге у пројекту вредном три милијарде
америчких долара. Стари рударски процеси биће
трансформисани уз помоћ кључне технологије дигиталног напретка, односно 5 Г мрежом.
МТN и Huawei треба да обезбеде информационо-комуникациона решења заснована на 5 Г мрежи и
одговоре захтевима паметног рударења, обезбедиће, не само бржи приступ интернету, већ и технолошка решења за даљинско управљање возилима и рударским машинама, као и решења за целокупну
дигиталну трансформацију производње племенитих метала.
Изградња “паметног” рудника платине представљаће значајан искорак у унапређењу локалне и светске
рударске индустрије. То ће показати како се бројне савремене технологије могу комбиновати са 5Г мрежом ради побољшања тешких услова експоатације и прераде минерала, омогућиће безбеднији рад, као
и нова достигнућа на пољу заштите животне средине.
Овај напредак од велилике је важности и за саму државу, која је највећи светски произвођач платине
и жели да остане конкурентна на глобалном тржишту минералних ресурса, док рударство чини осам
процента јужноафричког БДП-а.
-Више од 20 година, Зиђин Мајнинг Група сматра научне и технолошке иновације својом примарном покретачком снагом. Постали смо једна од ретких мултинационалних рударских компанија
на свету која је опремљена технологијом аутономног система и могућностима управљања инжењерингом, са добро успостављеним системом научног истраживања и спровођењем тих иновацијама
у пракси- рекао је Fan Zhiyu, извршни директор компаније Nkwe Platinum Ltd, јужноафричке подружнице Зиђина.
Све већа примена моћне мреже пете генерације у паметном рударству сигурно ће омогућити Групи да
уз помоћ најнапредније технологије успостави још бољи положај на глобалној сцени рударства.
Извор: International Mining
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СЗК. – Србија Зиђин Kопер увек радо подржава своје суседе, па је још једним гестом помогла унапређење спортских активности у сеоским заједницама. Подршку
је овога пута дала је Фудбалском клубу “Kривељ” из Великог Kривеља и пројекту
ревитализације стадиона. Kомпанија је (23. августа) донирала 160 килограма семена траве и 200 килограма вештачког ђубрива за обнову травнате подлоге терена
сеоског стадиона. Прошле године овај фудбалски клуб потпуно је обновљен након
што је компанија помогла његов рад са милион динара. Руководство клуба и представници компаније заједно ће прослављати будуће победе младих фудбалера.
Д.Л.П.

Легенда из Сењa

Донација Народној библиотеци у Бору

翻阅旧相册：纪念1903年矿工起义——Senj村的传奇故事

Два клима уређаја за
уживање у доброј књизи
公司向波尔市图书馆捐赠两台空调

营造舒适阅读环境

„Шести август 1903.године исписао је светлу страницу у историји рударства. Прича написана руком сењског рудара, оном која је имала храбрости да се подигне и снагом својих мишица запрети бездушној и неподношљивој експлоатацији. Решеност да и по цену сопствене крви
оствари своје право. Легенда настала у Сењу постала је годинама богатија за хиљаде њих који
никада нису одустајали, чији крампови никада нису мировали. Рудари умеју да се боре и славе
радне победе. Оне од јуче и данас, али и оне које ће уследити сутра. Рудари не умеју да посустану, а њихове мине никада не затаје. Њихово „Срећно“ је нешто велико!“ Речи уредника листа
„Kолектив“ давне 1968. године у песничком маниру описивале су неустрашиву природу копача
угља, бакра и злата. Празник се те године обележавао скромно, али у духу напретка индустрије
бакра. И тог 6. августа одјекнуле су мине борских рудара у Јами, а из таме се рађала светла будућност Бора и Мајданпека. Исте године је установљена награда „Инжењер Шистек“ која одаје
признање најзаслужнијим радницима, онима који су стварали благостање за будуће генерације.
На Дан Републике, 29. новембра, као први „Шистековац“ одликован је култни ударник борског
рудника Међед Хусеиновић, рекордер у ископаним тонама руде бакра. Већ наредне године ове
две свечаности обједињене су у једну. Обележавао се дан који симболизује рударску борбу за
радничка права и одавало се признање најбољима за стручност, за залагање да се остваре бољи
производни резултати и сачувају животи колега. Испунила се велика жеља да награда постане
традиционална, па су се до данашњег дана златним словима у историју уписала имена 389 Шистекововаца.

Д.Л.П.

БОР. – Србија Зиђин Kопер потрудила се да посетиоци Народне библитеке у Бору у још
пријатнијем амбијенту уживају у добрим књигама, па је овој установи донирала два клима уређаја вредности 230.000 динара. Представници компаније су се приликом посете
Народној библиотеци (2. августа) уверили да је ова донација успешно реализована и у
корист пасионираних читалаца, али и запослених у борској библиотеци.
Од прошле године љубитељи књиге на располагању имају још 120 нових наслова, за које
је Србија Зиђин Kопер издвојила око 150.000 динара.

Д.Л.П.

