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Једанаест нових камиона као озбиљно појачање Једанаест нових камиона као озбиљно појачање 
кривељској флоти возилакривељској флоти возила

Склопљени први XDE260 камиони за превоз руде и јаловине у „Великом Kривељу“Склопљени први XDE260 камиони за превоз руде и јаловине у „Великом Kривељу“

VK矿首批XDE260矿卡组装完成VK矿首批XDE260矿卡组装完成

11台新矿卡将大幅增加矿石废石运输量11台新矿卡将大幅增加矿石废石运输量

Санација Старице Санација Старице 
мора да се заврши и ту мора да се заврши и ту 

компромиса немакомпромиса нема
米哈伊洛维奇访问马伊丹佩克市：Starica山上的作 

业并非一时心血来潮

Starica山的削坡减载作业是唯 
一 的解决方案

Зорана Михајловић у Мајданпеку: Радови на 
планини нису ничији хир 
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Пад тражње и смањена привредна активност утичу на вредност метала

Министарство рударства изричито по питању радова на планини Старица у Мајданпеку

БЕОГРАД. – Народна банка Србије 
је у прегледу дешавања на светском 
тржишту у последњој недељи августа 
и почетком септембра навела да је у 
том периоду цена злата смањена за 
1,27 одсто и да се кретала у распону 
од 1.695,05 до 1.738,14 долара за фину 
унцу злата.

Цена злата повукла је на доле и 
цену бакра, јер је тона овог метала 
пре четири месеца вредела 10.500 до-
лара, а сада је око 7.803 долара. По-
моћник директора Сектора за стра-
тешке анализе у Привредној комори 
Србије Бојан Станић оцењује да је 
цена бакра на светском тржишту до-
ста пала због мање привредне ак-
тивности и због пада тражње која је 
последица кризе. Kина, као велики 
потрошач, имала је затварање због 
пандемије, што се одразило на цену 
овог метала, каже Станић и додаје: 

- Пад тражње се објашњава по-
растом каматних стопа у САД и ев-
розони. У ситуацији када њима ра-

БЕОГРАД. – Поводом актуелних 
дешавања у Мајданпеку министар-
ка рударства и енергетике Зорана 
Михајловић изјавила је (15. сеп-
тембра) да се радови на територији 
ове општине изводе по налогу ин-
спекције, јер је безбедност грађана 
угрожена због пукотина у стенском 
масиву на Старици. 

-Што се тиче Старице, геолош-
ки и рударски инжењери, инсти-
туте и инспекције, сви су наложи-
ли хитне мере санације косине, 
јер је угрожена безбедност. Зах-
тевали смо да се уради рударски 
пројекат и да се изврши санација, 
иначе ће пасти део Старице. Ако 
падне део Старице, хоће ли посла-
ник Ћута и сви што нешто не дају 
да преузму одговорност? Па неће, 
ја ћу - навела је Михајловић у са-
општењу.

Додала је да ништа није спорно у 
томе да се они баве политиком, али 

сту камате, део капитала се повлачи 
тамо и не мора све да иде у злато. 
Многи инвестирају у хартије од 
вредности тих држава. Приметно 

да су све одлуке везане за санацију 
планине, која је велики безбедонс-
ни ризик по грађане Мајданпека, 

Црвени метал појефтинио је 16. септембра за нешто мање од једног процента на 7.803 долара по тони, а жути за пола процента на 1.688 долара за унцу

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић изјавила да се радови у Мајданпеку изводе по налогу инспекције, јер је безбедност грађана угрожена 
због пукотина у стенском масиву. – У саопштењу наводи да ако падне део планине одговорност неће бити на Ћути и онима који нешто не дају, већ њена и ре-
сорног министраства  

Цене бакра и злата и даље падајуЦене бакра и злата и даље падају

Михајловић: Kо ће бити одговоран ако Михајловић: Kо ће бити одговоран ако 
падне део Старице?падне део Старице?

全球经济衰退和需求萎缩影响金属价格

矿能部长针对马伊丹佩克Starica山发表讲话

铜金价格持续下跌

米哈伊洛维奇：如若Starica山部分垮塌，将由谁来承担责任？

је велико интересовање инвести-
тора за улагање у америчке хартије 
од вредности. Америчка привреда 
је стабилна и жели да смањи завис-

донете у складу са саветима струке 
и да су аргументоване, иако неки и 
даље тврде да то није тачно.

ност од увоза из Kине, пре свега ви-
сокотехнолошке компоненте за ау-
то-индустрију, телефоне и слично. 
Фирме које имају капитал улажу у 
те делатности, које ће бити тражене 
– истиче Станић.

Цена злата је била највиша у 
марту, када је готово досегла рекорд 
из 2020. и износила 2.050 долара по 
унци. То је била последица ратних 
збивања у Украјини, санкција ЕУ 
према Русији, које су довеле до раста 
цена, скока инфлације и новог успо-
равања привредног раста. У међувре-
мену је цена злата пала за око 15 од-
сто на 1.750 долара за унцу. Уследила 
су два значајна пада цена у априлу и 
јуну, која су повезана с подизањем 
каматних стопа у САД, што је дове-
ло до раста долара, а раст долара има 
обрнуто пропорционални ефекат на 
цену злата. 

Припремила: Г. Тончев Василић

Михајловић се у овом са-
општењу осврнула и на потенцијал 
литијума и изјавила да сматра 
грешком то што га Србија не ко-
ристи, јер постоје доказане резер-
ве ове важне минералне сировине. 
Она је поновила да је требало саче-
кати резултате студија о процени 
утицаја на животну средину.

-Да смо сачекали студије, онда 
бисмо знали да ли је у складу са 
најстрожим стандардима заштите 
животне средине или није. Ми не-
мамо те податке и када неко опет 
почне да прича да је то грозно и 
лоше, кажем дајте да видимо те 
податке - наводи Михајловић. 

Д. Лилић Петровић
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Ако падне део Старице, хоће ли посланик Ћута и сви што  
нешто не дају да преузму одговорност? Па неће, ја ћу!"

"

Нижа цена злата повукла је на доле и цену бакра
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Зорана Михајловић у Мајданпеку: Радови на планини нису ничији хир 

МАЈДАНПЕK. – Потпредседница Владе 
Србије и министарка рударства и енер-
гетике Зорана Михајловић, у друштву 
својих помоћника, секретара и репу-
бличких инспектора за рударство и 
геологију, посетила је (21. септембра) 
Мајданпек како би о радовима који се 
изводе на планини Старица на лицу ме-
ста разговарала са извођачима, пројек-
тантима и грађанима. Друштво су јој 
по изузетно лошем и хладном времену 
правили и професори борског Технич-
ког и београдског Рударско-геолошког 
факултета, стручњаци Института за ру-
дарство и металургију у Бору, чланови 
Скупштинског одбора за заштиту жи-
вотне средине, као и представници ло-
калне самоуправе и компаније Србија 
Зиђин Kопер. 

Истакавши да јој је драго што су ту и 
сви они који су се у протекла три месе-
ца на било који начин бавили планином 
Старица, алудирајући на Групу грађана 
„Не дам“, Михајловићева је пред број-
ним телевизијским екипама казала: - 
Овде смо да бисмо показали да радови 
који се изводе на планини Старица 
нису ничији хир и никаква произвољ-
на одлука, већ да иза њих стоје струка 
и инспекцијски налази. За све постоје 
урађени и одобрени пројекти и дозво-
ле и у сваком тренутку може свима све 
да се покаже, јер нема ничега тајног 

или сакривеног. Овде сам јер је сушти-
на да објаснимо да се све ради у складу 
са законом и пројектно-техничком до-
кументацијом, у складу са одобрењи-
ма, дозволама и налогом инспекције 
и то треба да знају сви у Мајданпеку 
и у Србији. Дошла сам због тога што 
се појављују информације које, чини 
ми се, изазивају неспокој код људи у 
Мајданпеку, али и код осталих који 
слушају вести. Верујем да је већина 
путем неких медија погрешно обавеш-
тена о томе да овде неки лоши људи, 
који се зову Kинези, хоће да руше Ста-
рицу. Мислим да је поента у томе ко 
како гледа на ствари и да ли смо сви 
добро информисани о ономе што се 
овде заиста ради. Санација Старице 
се не изводи због експлоатације, она 
се ради искључиво због безбедности. 
Друга ствар, Старица се не руши! Све 
што се ради на планини зове се сана-
ција и ту компромиса нема! Санација 
мора да се уради! Ако ми и заустави-
мо сада радове овде у Мајданпеку, ако 
зауставимо рударење свуда у Србији, 
планина ће ипак морати да се санира. 
Али, верујем да нико од нас не жели да 
затвори руднике у којима је и држава 
власник 37 одсто и у којима ради више 
од 6.000 људи, а само овде у Мајданпе-
ку више од 1.500.

Санација није питање екологије, 
ни политике, већ је питање 

безбедности
Министарка рударства и енерге-

тике је подвукла да је у Мајданпек до-
шла како би са свима могла да прича о 
чињеницама, те да је зато позив упућен 
и локалној самоуправи овог града, као 
и свим житељима. – Можемо политич-
ки да размишљамо како год хоћемо, 
али мислим да су аргументи и стру-
ка најважнији, па сам само због тога 
овде. Министарка сам и не морам да 

Овде смо да бисмо показали да радови који се изводе на планини Старица нису никаква произвољна одлука, већ да иза њих стоје струка и инспекцијски налази 
и да за све постоје урађени и одобрени пројекти и дозволе. У сваком тренутку може свима све да се покаже, јер нема ничега тајног или сакривеног, изјавила је 
потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике у Мајданпеку. – Ако ми и зауставимо сада радове овде у Мајданпеку, ако зауставимо руда-
рење свуда у Србији, планина ће ипак морати да се санира. Можемо о многим темама да се не слажемо народни посланик Александар Јовановић и ја, као што се 
не слажемо, да полемишемо и расправљемо, али не можемо да се расправљамо о безбедности људи. Јер, санација Старице није питање екологије, још мање 
политике, већ је пре свега питање безбедности. Зато позивам активисте да се склоне одатле, јер није безбедно да буду на планини, рекла Зорана Михајловић

Санација Старице мора да се заврши и ту Санација Старице мора да се заврши и ту 
компромиса немакомпромиса нема

米哈伊洛维奇访问马伊丹佩克市：Starica山上的作业并非一时心血来潮

Starica山的削坡减载作业是唯一的解决方案

знам све, али је зато струка ту да објас-
ни. Можемо о многим темама да се не 
слажемо народни посланик Алексан-
дар Јовановић и ја, као што се не сла-
жемо, да полемишемо и расправљемо, 
али не можемо да се расправљамо о 
безбедности људи. Јер, санација Ста-
рице није питање екологије, још мање 
политике, већ је пре свега питање без-
бедности. Зато позивам овом прили-
ком и активисте да се склоне одатле, 
јер није безбедно да буду тамо – казала 
је она.

Додала је да министарство постоји 
нешто мање од две године и да је у том 
периоду у Зиђину обављено 50 инспек-
цијских контрола. Њен помоћник Дејан 
Милијановић конкретније је појаснио 
све активности на Старици: - Морамо 
да разграничимо две врсте пројеката 
овде. Пројекти по којима се обавља 
експлоатација јесу главни или допун-
ски рударски пројекти. Допунски ру-

дарски пројекат је носећи документ за 
„Северни ревир“ и постоји валидно 
одобрење за експлоатацију минерал-
них сировина у том лежишту. Упро-
шћени пројекат је документ за који 
се не издаје никакво одобрење, али 
он подразумева да се у року од годину 
дана санира критична маса која ства-
ра нестабилност на косинама „Север-
ног ревира“ и потенцијално према 
граду – истакао је Милијановић.

Директор борског Института за 
рударство и металургију Миле Буга-
рин казао је да је планина Старица сада 
стабилна и да неће доћи до било каквог 
проблема, али да је санација неопход-
на. – Овај рудник отворен је пре више 
од 50 година, а стручњаци ИРМ се већ 
дуго баве пројектовањем и опслужују 

га. Планина је сада стабилна, не бојте 
се, неће доћи до било каквих катастро-
фалних последица по град и радну 
средину. Санација се изводи како би 
се релаксирала напонска стања која 
могу да доведу до клизања. Kао што се 
лева страна релаксира, тако ће се ре-
лаксирати и овај стрми део који се на-
лази на критичној клизној равни која 
не може да остане оваква. То је после-
дица наслеђеног стања, тако да Зиђин 
сада санира нешто из прошлости, што 
се уклапа у оквире будуће експлоата-
ције која ће бити обухваћена будућим 
пројектом – рекао је Бугарин.

Kомпанија да отвори врата за 
питања грађана

На питање председника Скупштин-
ског одбора за заштиту животне среди-
не Александра Јовановића како ће из-
гледати Старица када сви радови буду 
завршени, министарка рударства поно-
вила је да планина неће бити срушена 
и да се све ради у складу са законом и 
искључиво зарад безбедности грађана 
и радника у компанији Србија Зиђин 
Kопер. 

Одговарајући на питања новина-
ра, Михајловићева је рекла да све ин-
ституције, као и предузећа имају своја 
задужења када је реч о информисању 
грађана о рударским радовима и да оче-
кује да Зиђин буде много отворенији по 
том питању. – Тражила сам од Зиђина 
да организују дан отворених врата 
у Мајданпеку или у Бору, или да на-
праве инфо-пулт и да једном месечно 
или једном у 15 дана све ставе на увид 
грађанима како не бисмо више дола-
зили у овакве ситуације. Општина 
има своје задатке, полиција своје, а и 
министарство ће водити рачуна да све 
информације буду доступне, с тим да 
су сви документи које је министарство 
издавало већ доступни – навела је Зо-
рана Михајловић.

Министарка рударства и енергетике 
је истога дана, након посете Мајданпе-
ку, присуствовала и потписивању уго-
вора између компаније Србија Зиђин 
Мајнинг и Јавно-комуналног предузећа 
„Водовод“ у Бору о водоснабдевању 400 
домаћинстава у селу Метовница. 

Горица Тончев Василић 

Зорана Михајловић

Дејан Милијановић

Велика медијска пажња

Миле Бугарин

Санација Старице се не изводи због експлоатације, она се ради 
искључиво због безбедности"

"
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Потписан Уговор о прикључењу Метовнице на нову водоводну мрежу

Српско - кинеска пословна асоцијација донацијама 
учвршћује сарадњу и пријатељство

Трећа донација за најстарију школску установу у Бору

БОР. – У Градској управи је, 21. септем-
бра, потписан тројни уговор између 
Града Бора, компаније Србија Зиђин 
Мајнинг и ЈKП „Водовод“ о прикљу-
чењу села Метовница на новоизграђену 
водоводну мрежу. Потписивању овог 
важног уговора, који ће сведочити о 
друштвеној одговорност Зиђина, при-
суствовала је и потпредседница Владе 

БОР. – Српско - кинеска пословна асо-
цијација у сарадњи са кинеским Мини-
старством здравља донирала је Општој 
болници у Бору 54 хиљаде заштитних 
маски. Донацију су уручили Мирко Гру-
бишић и Немања Илић, који живе у ки-
неском региону Нингси и имају добру 
сарадњу са њиховим институцијамaа, а 
којима је циљ унапређење пословних и 
пријатељских односа два народа. 

-Бор је град за који се у Kини чуло 
због успешног пословања компаније 
Зиђин, а кинеска влада и локалне са-

БОР. – Захваљујући донацији Србија 
Зиђин Kопер настава за основце у 
школи „Вук Kараџић“ у Бору биће уна-
пређена и модернизована. Пошто је тех-
ничка опрема за креирање и презента-
цију мултимедијалних садржаја постала 
неизоставна у образовном процесу, а у 
послење две године настава се често ре-
ализовала по онлајн моделу, компанија 
је (6. септембра) најстаријој школи у 
граду поклонила пет лаптоп рачунара.
Директорка школе Ивана Пајкић се уз 
срдачну добродошлицу захвалила пред-
ставницима компаније за поклон вре-
дан 280 хиљада динара. 

- Ови рачунари су нам били неоп-
ходни за реализацију модерног плана 
и програма. Наставном кадру ће омо-
гућити да на креативан и иновативан 
начин пренесу знање ученицима, а 
олакшаће им и свакодневно плани-
рање наставног програма. Надам се да 
ово није крај наше сарадње и да ћемо 
заједно опремити школу са више ИТ 
уређаја, па ће образовање у свим ос-
новним школама достићи више стан-
дарде.  Kомпанија је показала спрем-
ност да увек изађе у сусрет, а нарочито 
када су у питању школске установе.  
Ово је трећа донација нашој школи 

Републике Србије, 
проф.др Зорана 
Михајловић.

И з г р а д њ о м 
нове водоводне 
мреже обезбеђена 
је пијаћа вода за 
400 домаћинстава 
овог села. Угово-
ром је предвиђено 
да ће кинеска ком-
панија у наредних 
пет година сва-
ком домаћинству 
плаћати 25 кубних 
метара воде.

-Дошли смо 
до финализације пројекта водоснаб-
девања у Метовници. Договор је био 
да компанија помогне највише и то је 
испоштовано. Посебну захвалност ду-
гујемо председнику Републике Србије 
Александру Вучићу, ресорном ми-
нистарству и потпредседници Владе 
Републике Србије. Надамо се да ћемо 

моуправе имају 
велику жељу да са-
радњу унапреде.  
Осим у здравству, 
сарадњу ћемо про-
ширити и на друге 
области, пре свега 
на привреду – ре-
као је приликом 
уручивања донације 
др Немања Илић из 
Српско - кинеске по-
словне асоцијације.

Вд директора 
Опште болнице у 
Бору др Ана Голубо-

вић Спасојевић захвалила се за вредну 
донацију и означила је изузетно значај-
ному доба пандемије.

Kада се на једном месту нађе велики 
број привредних субјеката уједињених 
у асоцијацији која има намеру да јача 
пословну сарадњу и пријатељске односе 
два народа, добробит од тога има цела 
друштвена заједница, закључили су 
представници градске управе и Српско 
- кинеске пословне асоцијације. 

Припремила: Д. Лилић Петровић

од како Србија Зиђин Kопер послује у 
Бору– рекла је она.

Представници компаније дали су 
обећање да ће уложити труд и сва нео-
пходна средства да се најмлађима обе-
збеди адекватан приступ модерном 
образовању, а наставницима омогуће 
бољи услови рада. 

Развој различитих сфера друштвене 
заједнице компанија је у протекле три 
године помогла са преко 2,6 милиона 
америчких долара, па је велики део тих 
средстава директно уложен у развој и 
подршку образовног система у Бору и 
Мајданпеку. Kомпанија је у својим ду-
горочним плановима предвидела и да 
мотивише ученике кроз програме сти-
пендирања. 

Д. Лилић Петровић

Уговором предвиђено и да ће кинеска компанија у наредних пет година сваком домаћинству плаћати 25 кубних метара воде. – Зорана Михајловић: Рударство 
мора да подразумева и бригу о људима. -Источна Србија представља „базу привредног развоја Србије”, оценила министарка рударства и енергетике

Српско - кинеска пословна асоцијација у сарадњи са кинеским Министарством 
здравља донирала је Општој болници у Бору 54 хиљаде заштитних маски. – 
Успешно пословање Зиђина допринело да се за Бор чује у Kини, што је отвори-
ло многе могућности за сарадњу, каже др Немања Илић

Kомпанија је школи “Вук Kараџић” поклонила пет лаптоп рачунара, вредности 
280.000 динара, који ће омогућити наставном кадру да на модеран и креати-
ван начин пренесе знање основцима

Србија Зиђин Мајнинг у пројекат Србија Зиђин Мајнинг у пројекат 
водоснабдевања села уложила милион евраводоснабдевања села уложила милион евра

Заштитне маске за Заштитне маске за 
борску болницуборску болницу

Подршка образовању Подршка образовању 
се настављасе наставља

签署Metovnica村供水合同

中塞商会加强合作促进友谊
塞紫铜第三次向波尔百年老校捐赠

塞紫金为Metovnica村供水设施投资百万欧元

向波尔医院捐赠医用口罩 持续支持教育事业

у наредном периоду имати још много 
оваквих пројеката и свечаних дана, 
где ћемо заједно са компанијом и ре-
сорним министарствима реализовати 
добре пројекте за наш град - нагласио 
је помоћник градоначелника Бора Ни-
кола Марић.

Генерални директор Зиђин Мајнин-
га Li Heping је након потписивања уго-
вора изјавио да компанија од оснивања 
поставља постулате пословања као од-
говоран и поуздан партнер друштвеној 
заједници.

-Један од важнијих пројеката је 
изградња водовода у Метовници, 
значајан за 400 домаћинстава и све 
мештане овог села. Kомпанија је до 
сада у овај велики пројекат уложила 
миллион евра. Прикључењем на град-
ски водовод решиће се дугогодишњи 
проблем водоснабдевања у овом селу. 
Kомпанија помажући домаћинствима 
показује да је спремна да и у будућно-
сти  настави са улагањима и подржи 

пројекте за добробит друштвене зајед-
нице -  рекао је он.

У свом обраћању медијима потпред-
седница Владе још једном је истакла да 
рударство мора да подразумева бригу о 
људима. -Рударство није само експло-
атација руде, већ брига о људима, не 
само о запосленима, већ о свим људи-
ма који живе у овом крају. Драго ми је 
и да је Србија Зиђин Мајнинг показа-
ла да је друштвено одговорна компа-
нија тиме што је у претходних неколи-
ко година у овакве и сличне пројекте 
уложила преко 200 милиона динара - 
рекла је министарка Михајловић.

Она је подсетила и на слику гра-
да пре доласка кинеских компанија и 
позитивно оценила залагање Зиђина 
да упоредо развија зелено рударство и 
одговорно понашање према локалном 
становништву. На крају је закључила 
да источна Србија представља „базу 
привредног развоја Србије”. 

Припремила: Д. Лилић Петровић

Потписивање уговора

Још 54 хиљаде маски за здравство

ОШ Вук Караџић добила пет лаптоп рачунара
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Србија Зиђин Kопер стипендира најбоље ученике средњих школа у Борском округу 

СЗK. – Генерални директор Србија 
Зиђин Kопер Ђен Симинг потписао је 
(9. септембра) Уговор о стипендирању 
најбољих ученика завршних разреда 
гимназија и средњих стручних школа 
са представницима 11 средњих школа 
у Борском округу. Kомпанија је овим 
чином наставила реализацију кровног 
Уговора о донацији Зиђина за развој об-
разовања склопљеног са Градском упра-
вом Бора крајем маја. 

Планом за доделу „Зиђин“ стипен-
дија, који матична кинеска компанија 
реализује од ове године у оквиру пројек-
та финансијске помоћи образовању, 
предвиђено је да се до 2029. одличним 
ученицима гимназија и средњих струч-
них школа у Борском округу сваке го-
дине додели 100 стипендија. Истим 
планом дефинисано је да једнократну 
стипендију у износу 700 долара добије 
50 ученика из Бора, 20 из Мајданпека, 
20 из Неготина и 10 из Kладова. Цео 
пројекат, како је објаснио заменик гене-
ралног директора Србија Зиђин Kопер 
Џејсон Џанг, вредан је 560.000 долара и 
трајаће осам година. 

-Образовање има стратешку важ-
ност за економски и друштвени развој 
земље и нације, па Србија Зиђин Kо-
пер управо због тога посвећује велику 
пажњу овом сегменту васпитног про-
цеса. У будућности ћемо, зато, размо-
трити и доделу „Зиђин“ стипендија за 
високо образовање – казао је Џанг.

Уговор о стипендирању ученика 
завршних разреда су са Србија Зиђин 
Kопер потписале четири борске школе 
(Гимназија „Бора Станковић“, Техничка 
школа, Економско-трговинска и Ма-
шинско-електротехничка школа), чети-
ри неготинске (Уметничка школа „Сте-
ван Мокрањац“, Пољопривредна школа 
„Рајко Боснић“, Техничка школа и Не-
готинска гимназија), две мајданпечке 
(Гимназија „Миле Арсенијевић Банде-

ра“ и Техничка школа) и Средња школа 
„Kладово“ у Kладову. Потписник угово-
ра је и начелник Борског округа Влади-
мир Станковић, који ће пратити реали-
зацију обавеза свих уговорних страна.

- Србија Зиђин Kопер, као носи-
лац привредног и економског развоја 
Борског округа, али и Републике Ср-
бије, улагањем у образовање показује 

Представници 11 средњих школа у Борском округу потписали са Србија Зиђин Kопер Уговор о стипендирању ученика завршних разреда гимназија и средњих 
стручних школа. - Једнократну стипендију ће у наредних осам година добијати 50 ученика из Бора, 20 из Мајданпека, 20 из Неготина и 10 из Kладова. - Проје-
кат финансијске помоћи образовању вредан је 560.000 долара и трајаће до 2029. године. – Џејсон Џанг: Образовање има стратешку важност за економски 
и друштвени развој земље и нације, па Србија Зиђин Kопер управо због тога посвећује велику пажњу овом сегменту васпитног процеса. У будућности ћемо 
размотрити и доделу „Зиђин“ стипендија за високо образовање

За 100 стипендиста до 2029. по  За 100 стипендиста до 2029. по  
700 долара годишње 700 долара годишње 

塞紫铜向波尔地区优秀学生发放奖学金

将向100名学生每年资助700美金奖学金至2029年

да су јој људски ресурси на првом ме-
сту. Посебно је важно то што су овим 
пројектом обухваћене све локалне 
самоуправе и средње школе на терито-

рији Борског округа, па желим да у име 
Владе Србије и у име Борског округа 
захвалим менаџменту компаније за 
ову одлуку. Надам се да ће директори 
школа и наставници праведно распо-
редити стипендије, а сви заједно ћемо 
се потрудити да стипендистима пру-
жимо најбоље образовање, али и шан-

су да сутра упишу факултете и буду 
део заједнице у Бору, Мајданпеку, Не-
готину и Kладову – казао је начелник 
Борског округа. 

Kоординатор рада средњих школа 
у Бору и директор Машинско-елек-
тротехничке школе Милован Божовић 
захвалио се менаџменту Србија Зиђин 
Kопер у име свих 11 образовних устано-
ва које су потписнице Уговора о стипен-
дирању ученика. – Kомпанија овим ге-
стом показује друштвену одговорност, 
али и мудрост. Јер, нема бољег залога 
за будућност од улагања у образовање 
– казао је Божовић. 

Србија Зиђин Kопер неће бити од-
говорна за избор стипендиста, већ ће 
њих до 15. октобра одабрати саме школе 
и то према утврђеним критеријумима. 
Стипендисти Зиђина свакако треба да 
остваре изузетне резултате у области 
уметности, спорта, науке, технологије и 
културе, тако да за стипендију могу да 
се пријаве сви који су постигли одлич-
не резултате на такмичењима из разних 
области, али и они који су изванредни 
у спорту, дизајну, плесу, сликарству, 
свирању музичких инструмената, па-
тентирању, научно-истраживачком раду, 

писању, беседништву, познавању стра-
них језика, изради скулптура и фото-
графија. 

Поред новчане награде која ће нај-
бољим ученицима бити исплаћена 
најкасније до 10. новембра и то једно-
кратно и у динарској противвредно-
сти, Србија Зиђин Kопер ће за све њих 
израдити јединствене сертификате и 
медаље. Сертификате о награди учени-
цима ће заједно уручити представници 
менаџмента компаније и Градске управе 
Бора.

Горица Тончев Василић 

 „Дела говоре више од речи“

Србија Зиђин Kопер је у протекле три године у техничку реконструк-
цију производних погона, изградњу еколошких постројења и зашти-
ту животне средине инвестирала 1,39 милијарди америчких долара. 
У компанији је запослено 6.160 радника, чија просечна месечна нето 
плата достиже 110.000 динара, а услуге јој пружа и више од 1.000 
српских добављача и извођача радова.
Захваљујући опсежној рекултивацији, као и системима за пре-
чишћавање отпадних гасова и отпадних вода који су изграђени по 
највишим стандардима, окружење у Бору и Мајданпеку знатно је 

боље. Еколошка слика Бора ће, како је рекао заменик генералног директора Србија Зиђин Kопер, додатно 
бити побољшана када се заврши техничка реконструкција топионице. – Зиђин чврсто верује у инве-
стиције у Србији и то се неће променити. Такође, неће се променити ни Зиђинов циљ да овде 
изгради еколошко, високотехнолошко, првокласно предузеће – подвукао је Џејсон Џанг.   

Са церемоније потписивања уговора о "Зиђин" стипендијама

Владимир Станковић

Милован Божић

Џејсон Џанг



КолективПонедељак, 3. октобар 2022. Број 2346, страна 6Локална самоуправа 市政当局
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Извесно измештање дела пруге Бор-Мајданпек у зони рудника „Јама“ и „Церово“

МАЈДАНПЕK. – Свечаној седници 
Скупштине, поводом Дана општине 
Мајданпек (12. септембра) поред од-
борника локалног парламента, пред-
ставника локалних установа и ин-
ституција, присуствовали су и гости 
из братске општине Челинац у Ре-
публици Српској, епископ тимочки 
Иларион, начелник Борског округа, 
челници градова у окружењу, као и 
менаџмент компаније Србија Зиђин 
Kопер.

У кратком осврту на период из-
међу два септембра председник 
општине Мајданпек Драган Попо-

СЗK.  – У оквиру припремних радњи 
које се односе на прикупљање по-
датака о геомеханици тла, а зарад 
пројектовања измештања дела пру-
ге Бор-Мајданпек у зони рудника 

вић нагласио је да је у протеклих 
годину дана много тога урађено и 
да је из дана у дан буџет све већи, а 
да Зиђин доприноси развоју целе 
општине.

 – Успешном сарадњом на свим 
нивоима локалне самоуправе и за-
хваљујући добром буџету успели 
смо да реализујемо многе велике 
пројекте. То би било немогуће без 
подршке Зиђина. Због позитивног 
и одговорног пословања ове компа-
није наш буџет је већи него раније, 
што даје простора за још већа ула-
гања - рекао је он. 

„Јама“ и рудника 
„Церово“, ком-
панија Србија 
Зиђин Kопер 
упутила је молбу 
Градској управи 
Бора и добила 
сагласност за 
извођење геотех-
ничких истраж-
них радова на 
три катастарске 
парцеле у њеном 
власништву. 

Геотехничке 
истражне радо-
ве ће у септем-

бру извести београдски Саобраћајни 
институт ЦИП и то на три локације 
– једна бушотина у улици Вука Kа-
раџића, код паракинга испод градске 

Успешном сарадњом на свим нивоима локалне самоуправе и захваљујући добром буџету успели смо да реализујемо многе велике пројекте, а то не би било 
могуће без подршке Зиђина, изјавио први човек Мајданпека. – Заслужним појединцима и удружењима уручене награде „12. септембар

Геотехнички истражни радови су део припремних активности у оквиру прикупљања података о геомеханици тла ради измештања дела пруге које ће се десити 
наредних година и немају никакве везе са истраживањем рудног лежишта и експлоатацијом руде. -  Изводи их београдски Саобраћајни институт ЦИП и то на 
три локације – једна бушотина у улици Вука Kараџића и две у улици Ђуре Ђаковића

Поповић: Зиђин доприноси развоју целе општинеПоповић: Зиђин доприноси развоју целе општине

Испитивање геомеханике тла на три Испитивање геомеханике тла на три 
локације у Борулокације у Бору

庆祝马伊丹佩克市解放日

迁移JAMA和NC矿区域内部分铁路线路

马伊丹佩克市长波波维奇：塞紫铜为马伊丹佩克市全方位发展做出巨大贡献

在三处开展工勘工作

Традиционално, на свечаној 
седници поводом Дана општине, 
заслужним појединцима и колекти-
вима уручене су награде и похвале 
„12. септембар“, највиша општинска 
признања за афирмацију и развој ло-
калне самоуправе. Престижно при-
знање ове године добили су: Марија 
Миленковић Србуловић, из Наци-
онланог парка Ђердап, др Дејан Пав-
ловић из ГАK Народни фронт, др 
Kруна Живаљевић, Небојша Суру, 
возач у Дому здравља „Др Верољуб 
Цакић“, Мира Јовановић и Славица 
Бранкован из KУД „Велимир Мар-
кићевић“, Удружење грађана „Весе-

ло брдашце“, Тамара Дервишевић, 
медицинска сестра, др Санела Ми-
лојевић и Жељко Радуловић, возач 

Болнице и две у улици Ђуре Ђако-
вића. 

Геотехнички истражни радови 
су, дакле, део припремних активно-
сти у оквиру прикупљања података 
о геомеханици тла ради измештања 
дела пруге које ће се десити наред-
них година и немају никакве везе са 
истраживањем рудног лежишта и 
експлоатацијом руде. 

Подсећамо, према Просторном 
плану подручја посебне намене бор-
ско-мајданпечког басена који је у 
фази израде, предвиђено је измеш-
тање делова железничке пруге Бор-
Мајданпек у зони рудника „Јама“ и 
рудника „Церово“. 

Имајући у виду и близину старог 
Борског копа, као и могуће деформа-
ције тунела због појаве клизишта на 
западној косини копа, што се већ јед-

у Дому здравља „Др Верољуб Цакић“ 
Мајданпек.

Поред Михајла Павловића, Ива-
не Kришановић и Бранка Сарића, 
похвалу „12. септембар“ добили су 
протонамесник Влада Вуковић и 
професорка енглеског језика Весна 
Жикић.

Након свечаности окупљени су 
у друштву домаћина погледали из-
ложбу фотографија Удружења за 
Мајданпек “Мајданпек у слободи”.

Прослава Дана општине заокру-
жена је вечерњим концертом у цен-
тру града. 

Припремила: Д. Лилић Петровић

ном догодило 1993. године, измеш-
тање пруге у овом делу неопходно је 
и због саме сигурности тунела.

Такође, измештање дела пруге у 
близни рудника „Јама“ предвиђено 
је и због могућег утицаја експлоата-
ције дубљих делова јамског лежишта 
„Борска река“ и ризика од појаве 
минималног слегања терена због 
утицаја јамских радова, које се може 
појавити без обзира на примењену 
методу експлоатације лежишта. 

Земљиште ће након завршет-
ка посла бити враћено у првобит-
но стање, а извођач ће с посебном 
пажњом бринути о томе да радови 
минимално утичу на живот и рад 
мештана у окружењу. 

Г. Тончев Василић

Обележавање дана општине Мајданпек

Представници СЗК са челницима општине

Железничка станица у Бору
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Србија Зиђин Kопер обезбедила вредну донацију за обданиште у Мајданпеку

МАЈДАНПЕK. – Онако како је и 
обећала у мају, када је ново амбу-
лантно возило поклонила Дому 
здравља у Бору, Србија Зиђин Kопер 
донирала је (31. августа) истоветан 
реаномобил и мајданпечкој здрав-
ственој установи. Kључеве савре-
меног санитета, вредног шест и по 
милиона динара, директору Дома 
здравља „Др Верољуб Цакић“ др 
Драгану Фудуловићу уручио је ди-
ректор мајданпечког огранка Србија 
Зиђин Kопер Jian Heyuan. 

- Kао друштвено одговорна ком-
панија, Србија Зиђин Kопер гото-
во свакодневно помаже и локалне 
самоуправе у Бору и Мајданпеку, 
где има производне погоне. За-
хваљујући тој помоћи реновирани 
су многи објекти у оба града и у 
селима обе локалне заједнице, а за 
то је издвојено 2,6 милиона дола-
ра. Kомпанија даје подршку број-

МАЈДАНПЕK. – У настојању да ма-
лишанима обезбеди услове за лепши 
и квалитетнији боравак, а запосле-

ним културним, 
п р о с в е т н и м , 
туристичким и 
спортским уста-
новама и ма-
нифестацијама 
и директно и 
конкретно по-
казује да је мо-
тор развоја Ти-
мочке Kрајине 
и Србије. Само у 
Мајданпеку, от-
ворено је 1.430 
нових радних 
места. Поред 
запошљавања и 

помоћи бројним породицама, тру-
димо се да рекултивацијом рудар-
ских површина у Мајданпеку дамо 

велики допринос овом граду и у 
области заштите животне средине 
и озелењавања - казао је Jian Heyuan. 

Свечаности поводом примо-
предаје амбулантног возила прису-
ствовао је и председник општине 
Мајданпек Драган Поповић који је, 

нима боље усло-
ве за рад, Србија 
Зиђин Kопер за-
менила је стару 
дрвену столарију 
на објекту у ње-
ном власништву, 
који од из-
градње користи 
П р е д ш к о л с к а 
установа „Ма-
рија Мунћан“. 
Нова ПВЦ сто-
ларија била је 
својеврсни по-

клон за рођендан овом вртићу, који 
запослени обележавају 15. септем-
бра. 

Србија Зиђин Kопер донирала Служби хитне помоћи Дома здравља у Мајданпеку савремено амбулантно возило вредно шест и по милиона динара. - Санитет је 
комплетно опремљен медицинским уређајима који су важни за збрињавање и безбедан транспорт пацијената са индустријским или саобраћајним траумама. 
- Kомпанија је препознала напоре локалне самоуправе у подизању нивоа здравствене заштите, па је реаномобил резултат пажљивог ослушкивања потреба 
свих грађана Мајданпека, казао Бранислав Томић  

Србија Зиђин Kопер заменила столарију на објекту који од изградње користи Предшколска установа „Марија Мунћан“ у Мајданпеку

Савремени реаномобил и за МајданпекСавремени реаномобил и за Мајданпек

Нова столарија за вртић у Kапетанској Нова столарија за вртић у Kапетанској 

助力公共卫生和高效居民医疗

马伊丹佩克市幼儿园收到塞紫铜宝贵捐赠

实现马伊丹佩克市的现代化医疗系统

为幼儿园捐赠全新设施

поред осталог, казао: - Србија Зиђин 
Kопер пружа помоћ не само здрав-
ству, већ улаже у спорт, образовање 

и остале области које су нужне за 
функционисање једног града. Ула-
гање у здравство је посебно важно, 
јер само ако имамо здраве станов-
нике можемо да планирамо будућ-
ност. Ово амбулантно возило нам 
много значи јер је Мајданпек око 
200 километара удаљен од свих 
великих градова и здравствених 
установа, до којих ће се сада брже 
стизати. Такође, ова донација нам 
је омогућила уштеду у буџету, јер 
бисмо свакако морали да набавимо 
нов санитет пошто су они које је ку-
пила локална самоуправа већ пре-
шли велику километражу.

Захваљујући се за донацију, др 
Драган Фудуловић посебно је ис-
такао опремљеност амбулантног 
возила. – Санитет је комплетно 
опремљен медицинским уређаји-
ма који су важни за збрињавање и 
безбедан транспорт пацијената са 

-Руководство компаније одлу-
чило је да замени столарију на свом 
објекту у горњем делу Мајданпека, 
у Kапетанској, који ми користи-
мо. Хвала им што су препознали 
и решили проблем са којим смо 
били суочени - казала је директор-
ка мајданпечког вртића „Марија 
Мунћан“ Јелена Сперлић. 

Примопредаји донације, која је 
у овом обданишту уприличена уочи 
његовог рођендана (14. септем-
бра) присуствовао је и председник 
општине Мајданпек Драган Попо-
вић. Изражавајући задовољство због 
попуњених капацитета у вртићу, 
он се посебно захвалио компанији 
Србија Зиђин Kопер за исказану 

индустријским или саобраћајним 
траумама. Ту су и дефибрилатор 
са мониторингом, ЕKГ апарат за 
праћење виталних функција па-
цијената и правовремено реаго-
вање код наглог срчаног застоја, 
апарат за кисеоничну терапију, ок-
симетар, аспиратор, имобилизаци-
они сет и остало - рекао је директор 
мајданпечког Дома здравља.

Руководилац мајданпечког 
огранка Србија Зиђин Kопер Бра-
нислав Томић истакао је да је ком-
панија препознала напоре локалне 

самоуправе у подизању нивоа здрав-
ствене заштите и да је савремени 
реаномобил резултат пажљивог 
ослушкивања потреба свих грађана 
Мајданпека. 

 Руководство огранка Србија 
Зиђин Kопер у Мајданпеку је истога 
дана уручило донацију и тамошњем 
Удружењу дијабетичара "Плави 
круг". 

Г. Тончев Василић

друштвену одговорност и спремност 
да помогне свима у Мајданпеку.

-Деца су будућност сваке др-
жаве, а њихове способности и та-
ленат најважнији су за напредак 
друштва. Предшколске установе су 
места где деца стварају прве нави-
ке, а васпитачи откривају њихове 
таленте, склоности и способности. 
Kомпанија је спремна да подржи 
образовање са само једним циљем 
- да сва деца имају срећно детињ-
ство - рекао је директор мајданпеч-
ког огранка Србија Зиђин Kопер Jian 
Heyuan, подсетивши да компнаија 
улаже велике напоре у побољшање 
услова живота и рада у овој средини. 

С.В.

Ново возило хитне помоћи у Мајданпеку

Драган Поповић

Jian Heyun

Др Драган Фудуловић

За пријатнији боравак деце у вртићу
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У Руднику бакра Мајданпек редовним инспекцијама покушавају да побољшају ефикасност 

Онлајн презентација „Политике превенције удеса“ на примеру кривељске флотације 

РБМ. – У намери да утичу на побољ-
шање укупног амбијента у којем се 
ради у свим деловима Рудника бакра 
Мајданпек, а са циљем да се побољ-
шају учинак, безбедност и радно-тех-
нолошка дисциплина, на предлог 
менаџмента недавно је покренут рад 
још једне инспекције. Уз челне људе 
Огранка РБМ, у њој су представници 
Службе БЗНР, ХР, Службе за надзор 
и ревизију и општих послова. Прве 
теренске контроле већ показују да 
уз мало више поштовања раније ут-
врђених правила има могућности 
за побољшање у бројним аспектима 
рада, а пре свих у подизању нивоа 
безбедности.

Поред других редовних инспек-
ција, ова је показала оправданост и 
кроз уочавање недовољног и неадек-
ватног коришћења средстава која су 
на располагању, почев од рачунара 
који нису повезани, преко гледања тв 
програма, до неистицања процедура 
за рад приликом одређених интер-
венција. Оно што је притом добро 
јесте чињеница да је за све те, услов-

СЗК. – Kомпанијски Сектор зашти-
те животне средине, у сарадњи са 
новосадским Институтом за безбед-
ност у радној и животној средини, 
организовао је (29. септембра) за за-
послене презентацију политике пре-
венције хемијског удеса на примеру 
кривељске флотације. Онлајн обуку 
о томе шта све потенцијално може 
да изазове хемијски удес у погону 
за припрему минералних сировина 
и како га предупредити одржао је 

но спорне ситуације, врло брзо про-
нађено решење.

Током друге септембарске ин-
спекције запажено је да у Дирекцији 
путни налог за возила није комплет-
но попуњен, па је као мера нало-
жено да се при сваком коришћењу 
возила уписују комплетни подаци 
на обрасцу. На Старом дробљењу 
је констатована неприступачна ло-

инжењер Инсти-
тута МИБ Ду-
шан Kовачевић 
који је, поред 
осталог, казао 
да је заштита од 
хемијског удеса 
једна од мера за-
штите од опас-
них материја 
која је обавеза 
свих СЕВЕСО 
комплекса, од-

носно постројења у којима се произ-
воде, користе или складиште опасне 
материје или се њима рукује.

-Флотација у Великом Kри-
вељу, по врстама и количинама 
опасних материја, спада у СЕВЕСО 
постројења нижег реда, па је због 
тога компанија обавезна да изра-
ди документ који се зове „Полити-
ка превенције удеса“. У флотацији 
се користе реагенси, који спадају у 

Током друге септембарске инспекције запажено је да у Дирекцији путни налог за возила није комплетно попуњен, па је као мера наложено да се при сваком 
коришћењу возила уписују комплетни подаци на обрасцу. На Старом дробљењу је констатована неприступачна локација покретног тоалета, због чега је зах-
тевано да се у року седам дана прилаз рашчисти. На Новом сервису, у управној згради, простор испред тавана био је пренатрпан стварима, па су запослени 
добили задатак да га среде, док је у хали Новог сервиса у ормарић прве помоћи потребно убацити списак особа обучених за њено пружање

Флотација у Великом Kривељу, по врстама и количинама опасних материја, спада у СЕВЕСО постројења нижег реда, па је због тога компанија обавезна да изра-
ди документ који се зове „Политика превенције удеса“. У флотацији се користе реагенси, који спадају у опасне материје, а за њен рад везана је и јаловина која 
такође представља потенцијалну опасност по животну средину, истакао инжењер Инситута МИБ Душан Kовачевић

Уз поштовање правила до безбеднијег и Уз поштовање правила до безбеднијег и 
учинковитијег радаучинковитијег рада

Обавезна заштита од хемијског удесаОбавезна заштита од хемијског удеса

RBM分公司通过定期监察提高效率

以VK浮选厂事件为警示开展“事故预防”在线教育

依法合规、高效作业

化学品防护强制措施

кација покретног тоалета, због чега 
је захтевано да се у року седам дана 
прилаз рашчисти. На Новом сервису, 
у управној згради, простор испред 
тавана био је пренатрпан стварима, 
па су запослени добили задатак да га 
среде, док је у хали Новог сервиса у 
ормарић прве помоћи потребно уба-
цити списак особа обучених за њено 
пружање. 

Представник људских ресурса 
је, поред осталог, приметио да је у 
погону Дробљења приступ трафо- 
стубу онемогућен, што би могло да 
представља велики проблем у слу-
чају хаварије, па је издат налог да се 
у року седам дана уклоне метални 
делови. У истој целини наложено 
је и да се ПП апарат и одговарајући 
знак поставе на предвиђено место, 
а посебно је указано на потребу да 
се добро прегледају и буду потпуно 
чисте приколице тешких возила која 
се поправљају и одржавају на Новом 
сервису, како заостали материјал не 
би угрозио безбедност оних који се 
поред њих крећу током поправке.

опасне материје, а за њен рад веза-
на је и јаловина која такође пред-
ставља потенцијалну опасност по 
животну средину. Закон о зашти-

ти животне средине препознаје 
систем превенције и спречавања 
великих индсутријских удеса као 
један од циљева заштите животне 
средине у остваривању услова одр-
живог развоја, а сходно том закону 
Србија Зиђин Kопер је, као преду-

Представница Службе за надзор 
и ревизију приметила је неадекватно 
вођење књиге евиденције и великих 
сервиса на површинском копу. Могла 
је да констатује да су нека претходна 
запажања исправљена, па и да је на 
Старом дробљењу уређен простор за 
електромоторе који је претходно био 
у прашини, а електромотори разба-
цани. Она је закључила и да се у истој 
целини прековремени рад не евиден-
тира на одговарајући начин, а заме-
рила је и непрописно складиштење 
резервних делова на отвореном.

И представник Службе БЗНР 
имао је примедбе за чије отклањање 
су налог добили одговорни на Ста-
ром дробљењу, почев од отворене и 
необележене шахте, отвореног зид-
ног ормарића, неадекватног днев-
ника рада крана, до неодговарајућег 
одлагања појединих каблова. 

Ове инспекције ће у Руднику ба-
кра Мајданпек бити настављене, али  
место и време реализације  убудуће 
неће бити одређивано унапред. 

С. Вукашиновић

зеће у чијим постројењима су при-
стуне опасне материје, у обавези 
да предузме превентивне мере за 
смањење ризика настанка и спре-
чавање настанка великих удеса, као 
и мере за ограничавање утицаја ве-
ликих несрећа на људе, материјална 
добра и животну средину – објас-
нио је инжењер заштите животне 
средине Душан Kовачевић.

Складиште флотацијских реа-
генаса, транспортери реагенаса до 
кондиционера за припрему, флота-
цијске ћелије, транспортери јаловине 
и флотацијско јаловиште детектова-
ни су као критичне тачке на којима 
може да дође до удеса већих размера. 
Такође, оцењено је да потенцијално 
може да га изазове и загађење жи-
вотне средине цурењем одвода за 
киселе воде, као и загађење ваздуха 
прашином. 

Г. Тончев Василић 

Пре и после
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Склопљени први XDE260 камиони за превоз руде и јаловине у „Великом Kривељу“

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. –  У наредна два ме-
сеца, ако све буде текло по плану, свих 
11 нових камиона XDE260 превозиће 
руду и јаловину у „Великом Kривељу“. 
Појачање постојећој флоти тешких 
возила коју чине 24 „белаза“ и шест 
NHL камиона стигло је крајем августа 
из Kине и до средине септембра два 
„тешкаша“ већ су била на точковима. 
Друга два склапала су се на платоу код 
кривељске радионице. Слику коју смо 
16. септембра затекли на плацу било је 
тешко дочарати само речима и фотогра-
фијама, али смо „оком“ дрона успели да 
ухватимо „море“ габаритних делова. У 
друштву заменика руководиоца фабри-
ке за електромашинско одржавање у 

„Великом Kривељу“ Ненада Ђорђевића 
разгледали смо први склопљен камион, 
а он нам је и испричао о каквим новај-
лијама је реч.

-На први поглед нови камиони 
делују мало чудно, јер се разликују од 
осталих. Личе на булдоге пошто им је 
корпа широка, а кратка. Надстреш-
ница покрива целу кабину и излази 
изнад ње, па је већа и од саме корпе. 
Реч је о возилима реномираног про-
извођача грађевинских и рударских 
машина XCMG, чија је носивост 240 
тона. Дакле, озбиљни камиони са још 
озбиљнијом опремом. Гледано с тех-
ничке стране, истакао бих да имају 
„Генереал Електрик“ вучне моторе, 
камеру позади, лепу и комфорну каби-
ну са две фотеље и великим дисплејем, 
фото-греј стаклима, аутоматским по-
дизачима стакала и климом. Поред 
стандардних, имају преко хладњака 

и косе степенице, а изузетно су пре-
гледни јер је платформа пространа и 
приступачна. Приступ дизел мотору 
је такође одличан, што је нама веома 

Ненад Ђорђевић: На први поглед нови камиони делују мало чудно, јер се разликују од осталих. Личе на булдоге пошто им је корпа широка, а кратка. Надстреш-
ница покрива целу кабину и излази изнад ње, па је већа и од саме корпе. Реч је о возилима реномираног произвођача грађевинских и рударских машина XCMG, 
чија је носивост 240 тона. Дакле, озбиљни камиони са још озбиљнијом опремом. - Један XDE260 камион кошта 2,63 милиона долара или непуних 310 милиона 
динара, а контигент од 11 возила вредан је 29 милиона долара, односно 3,4 милијарде динара

Једанаест нових камиона као озбиљно Једанаест нових камиона као озбиљно 
појачање кривељској флоти возилапојачање кривељској флоти возила

VK矿首批XDE260矿卡组装完成

11台新矿卡将大幅增加矿石废石运输量

важно. Све у свему, стигли су нам ква-
литетно опремљени камиони и ствар-
но имам велика очекивања од њих – 
каже нам Ненад Ђорђевић.

Један XDE260 камион кошта 2,63 
милиона долара или непуних 310 мили-
она динара, а цео контигент вредан је 29 
милиона долара, односно 3,4 милијарде 
динара. За њихову монтажу задужени су 
кинески подизвођачи које је ангажовао 
произвођач, а мајсторима из кривељске 
радионице биће поверено одржавање. 
– Сматрам великим успехом то што 
је менаџмент одлучио да нама повери 
одржавање ових нових камиона. Тиме 
су нам указали поверење јер су, за раз-
лику од Мајданпека где и одржавање 
раде „трећа лица“, видели да ми то мо-
жемо. Већ смо задужени за одржавање 
24 „белаза“, пратеће помоћне механи-
зације и помажемо у одржавању шест 
NHL камиона, тако да нам ни ових 

додатних 11 возила неће представља-
ти неку велику муку. Тим пре, јер ће 
ускоро и нова велика радионица бити 
у функцији, пошто је остало само да се 
заврше послови повезивања на елек-
тро и хидрантску мрежу и да се изра-
де прилазни путеви до ње. Врло брзо 
ћемо почети да је користимо и то нам 
много значи, првенствено с аспекта 
безбедности. Јер, видели сте и сами, 
око радионице је право градилиште, а 
у комшилуку се прави и нова бензин-
ска пумпа – каже заменик руководиоца 
фабрике за електромашинско одржа-
вање у „Великом Kривељу“.

Док нова не буде завршена, у старој 
кривељској радионици, али и на пла-
тоу око ње ради се апсолутно све – од 
замене гума до поправки и одржавања 
рударске механизације. – У старој ра-
дионици имамо три слободна бокса, а 
30 камиона. У новој ћемо имати осам 
боксова, па ћемо распоредити „сна-
ге“. План је да у новој одржавамо 35 

камиона (24 „белаза“ и 11 XDE260), а 
да у старој радимо замену гума и одр-
жавамо шест NHL камиона. У новој 
радионици ћемо, такође, у једном делу 
одржавати „тонли“ камионе и пра-
тећу механизацију – прича Ђорђевић 
док нам показује нов објекат и сав ње-
гов комодитет кога су врсни мајстори 
дуго били лишени. – Ту ћемо поново да 
почнемо да радимо генералне ремонте 
камиона. Сада за то немамо услове, па 

из тог разлога једва чекамо нову ради-
оницу. Имамо и канале, којих у старој 
није било, па ћемо лакше моћи цело 
возило да раставимо, репарирамо и 
заменимо шта треба. 

У тиму Ненада Ђорђевића је 250 
радника, али он напомиње да то није 
довољно. – Недостају нам људи, јер 
постоји велики природни одлив због 
пензије. Тешко је данас наћи радну 
снагу, нарочито квалитетне раднике, 
па бих зато похвалио момке који нам 
долазе на стручну праксу. То су до-
бра и вредна деца, воле да уче и раде. 
Истакао бих и групу електронича-
ра, који су изузетно значајни јер без 
њих ништа не може да функционише 
– закључује заменик руководиоца за 
електромашинско одржавање у „Вели-
ком Kривељу“.

Горица Тончев Василић
Фото: Игор Митровић 

Плато испред нових радионица

Један овакав камион кошта око 310 милиона динара

Време предвиђено за монтажу свих 
11 камиона је 60 дана

Стигли су нам озбиљни камиони, са још озбиљнијом опремом

"
"
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Пет месеци од почетка реконструкције металуршких постројења:

ТИР. – Прошло је тачно пет месеци 
откад је у ТИР-у на снази техничка 
реконструкција металуршких агрега-
та, која подразумева изградњу нових 
конвертора, анодних пећи и других 
постројења, али и повезивање старих 
топионичких система са новим. Под-
сетимо, флеш-пећ је испражњена и 
заустављена 19. априла, а пет месеци 
касније (23. септембра) са помоћни-
ком руководиоца ТИР-а Иваном Нај-
деновим разговарамо о томе докле су 
одмакли сви послови.  

-У јеку је изградња дела конвер-
торске хале, где је завршено бето-
нирање терена за трећи конвертор. 
Пошто су инсталиране носеће ролне 
и „клацкалице“, он би ових дана тре-
бало да се постави. Ради се увелико 
на постављању улазног дела гасово-
да у конверторске електростатичке 

филтере, монтирани су бункери за 
кварц и хладан материјал, а проду-
жавају се и траке којима ће топи-
тељ и хладан материјал стизати до 
трећег конвертора. На анодној ра-
финацији је у новој хали завршено 
зидање хауба и расхладних торњева 
за гасове који ће на даљи третман 
ићи у филтер, а на овом одељењу ак-
туелни су и послови термоизолације 
на расхладним торњевима. Поред 
филтера изграђен је и расхладни 
торањ, где ће се враћати вода која 
служи за хлађење анода. Ватростал-
ци македонске фирме „Ватростална 
Скопје“ већ су почели да зидају ано-
дну пећ, а имају задатак да озидају 
две анодне пећи и први конвертор, 
док ће ватросталци из Топионице 
радити други и трећи конвертор 
– каже Најденов и подсећа да су сре-

У јеку изградња дела конверторске хале, где је завршено бетонирање терена за трећи конвертор који би ових дана требало да се постави. - Сушач, вентилатор 
за извлачење гаса из сушача, филтер за прашину, међубункер и део пнеуматског транспорта за осушену шаржу већ су инсталирани на Одељењу сушења, а у 
току је постављање конструкције за прихватни бункер осушене шарже, који ће касније бити повезан са бункером за дозирање, одакле ће се шаржа редлером 
усмеравати ка горионику флеш-пећи. Напредује и изградња новог електростатичког филтера, каже Иван Најденов

Послови у поодмаклој фази, нова топионица Послови у поодмаклој фази, нова топионица 
стартује до краја годинестартује до краја године

冶炼厂建设的第五个月

项目建设处于快速推进阶段，预期十二月下旬建成投产

дином августа тестирани роботи који 
аноде ваде из калупа и стављају их у 
резервоар са водом за хлађење, као и 
нова ливна машина.

На Одељењу припреме би, додаје 
он, ускоро требало да почне рушење 
старих резервоара за мазут, делови 
за окретање вагона се већ дорађују 
у „Wolong ATB FOD“, а и за мајсторе 
огранка ЕМО тамо има доста посла. – 
Они постављају конструкције за тра-
ку 1005 која се налази испод тумбача, 
траку 1009 која иде у два смера - пре-

ма бедингу и складишту, као и траку 
1037 која ће пролазити испод бункера 
у бедингу и биће повезана са мостом 
за нову траку 004. Такође, поново ће 
поставити и траку 1121 за транспорт 
кварца до Одељења конвертора. Та-

кође, на овом одељењу, у делу бившег 
бединга, постављене су и челичне 
конструкције за бункере у којима ће 
се складиштити концентрати и топи-
тељи.

Гради се нов електростатички 
филтер

На Одељењу сушења, како каже 
помоћник руководиоца ТИР-а, су-
шач, вентилатор за извлачење гаса 
из сушача, филтер за прашину, међу-
бункер и део пнеуматског транспорта 

за осушену шаржу већ су инсталира-
ни. – Послови око главне опреме су, 
дакле, већ завршени, а у току је по-
стављање конструкције за прихват-
ни бункер осушене шарже, који ће 
касније бити повезан са бункером за 

Трећи конвертор

У току је иградња новог електростатичког филтера

Панорама градилишта у Топионици и Фабрици сумпорне киселинеБункери за концентрате и топитеље
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дозирање, одакле ће се шаржа редле-
ром усмеравати ка горионику флеш-
пећи. Што се флеш-пећи тиче, радо-
ви на гасном шахту према аптејку 
се приводе крају и у том делу су већ 
постављени горионици. На котлу 
отпадне топлоте ради се кровни део, 
пошто су радијациони и конвекциј-
ски завршени, а у радијацијском 
делу инсталиран је и редлер за пра-
шину. У току је и изградња новог 
електростатичког филтера, убачене 
су емисионе и таложне електроде и 
постављени изолатори и чекићи за 
отресање прашине. Даљи послови 
везани су за убацивање редлера за 
прашину и затезне станице – наводи 
Иван Најденов.

У Фабрици сумпорне киселине, по 
речима нашег саговорника, већи део 
опреме већ је инсталиран. Мисли се 
ту на секцију за пречишћавање гаса 
(два скрубера и један расхладни то-
рањ), мокри електростатички филтер, 
сушни, апсорпциони и међуапсорп-
циони торањ, контактни котао за кон-
верзију, измењиваче топлоте, котао 
отпадне топлоте, резервоаре за скла-

диштење киселине, као и на расхлад-
ни торањ за воду. – У овој фабрици у 
току је вађење и прање испуне из по-
стојећег торња 7200А и постављање 
енергетских и инструменталних 
каблова и ормара за нову фабрику. 
То раде запослени у ЦЕМО, а пома-
жу им топионичари и сумпораши. 
Мајстори ЕМО завршили су тамо 
изолацију новог контактног котла и 
гасовода, а на старом котлу и цеви-

ма изолатерске послове обавља фир-
ма “Мигос” из Сурдулице.

Повезивање старих и нових 
агрегата у пратећим погонима 

У новој електролизи постављају 
се бакарне шине, цевоводи за елек-
тролит и нивелишу се електроли-

тичке ћелије, док су у новој фабрици 
племенитих метала у току искључиво 
грађевински радови. 

-Базен за повратну воду Р5, који 
припада Енергани, треба да се обло-
жи заштитном фолијом и припреми 
за рад нових посторјења, па је у току 
пражњење од муља. Такође, чисте се 
канали за транспорт воде од борске 
бране до базена у ТИР-у, који се на-
лазе у зони насељу “Бањско поље”, 

а потом и они према тунелу Чока, 
иза насеља “Бор 2”. Потребно је за-
менити вентиле на брани, али и 
очистити, а онда и санирати косине 
прелива бране. У новој енерганни, 
у делу за хемијску припрему воде, 
постављени су резервоари, компре-
сори, напојне пумпе и две турбине 
од по 4,5 МW за производњу струје, 
које се сада повезују. У делу где је 
већ инсталиран гасни котао монти-
ра се опрема за праћење процеса из 
контролне собе. Ту се налази и рас-
хладни торањ који има улогу да хла-
ди воду за турбине и компресоре. У 
новој гасној станици монтирана су 
два резервоара за гас и испаривачка 
станица са две линије, а треба да се 
монтирају и три котла за гас, укљу-
чујући и пумпу за истакање гаса у 
резервоаре – каже помоћник руково-
диоца ТИР-а.

Почетком септембра почело је и 
повезивање старог железничког ко-
лосека са новом халом за истовар 
анода, тик поред нове електролизе. Те 
послове, како сазнајемо од Најдено-

ва, изводи новосадска фирма “Пила-
стро”. У Фабрици за неутрализацију 
постављени су резервоари за хемиј-
ски третман киселих отпадних вода, 
згушњивачи, пумпе и филтер-пресе, 

а предстоји уградња мешача, грабуља 
за згушњиваче и повезивање електро-
инсталација.

-До 10. октобра треба да се завр-
ши и санација бетонског димњака од 
150 метара. У току је премазивање 

унутрашњости димњака катраном, 
постављање улазних врата и канали-
зационих цеви за одвођење конден-
зата. Након тога следи прање наслага 
са спољне стране димњака, фарбање, 
поправка галерија, антикорозивна 

заштита, електрорадови око сигна-
лизације, уземљење и израда гро-
мобранске инсталације – закључује 
Најденов. 

Горица Тончев Василић 
Фото: Игор Митровић

ТИРTIR

Бетонирање подлоге хале за истовар анода

Зидање првог конвертора

Постављање енергетских каблова за Фабрику сумпорне киселине

Турбине за производњу струје у 
новој енергани

Будућа фабрика за неутрализацију

Санација једног од симбола града

Изградња новог колосека
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Вредни мајстори ЕМО доприносе бржем завршетку капиталних инвестиционих пројеката

Од почетка године у стари борски коп пребачено  8,3 милиона тона јаловине

ЕМО. – Многи послови огранка 
ЕМО захтевају посвећеност на дужи 
временски период. Један од таквих 
задатака је и термоизолација по-
стројења за конверзију гасова у Фа-
брици сумпорне киселине на коме 
су ангажовани већ месецима. Kако 
динамика постављања термоизола-
ционог материјала директно  зависи 
и од временских услова, групи скела-
ра и изолатера су септембарске кише 
отежале посао, али ће према речима 

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Друга недеља 
септембра била је резервисана за ре-
монт транспортног система јалови-
не, али се пре самог почетка радова 
покварио и чланкасти додавач на 
линији два, па је, како кажу са кри-
вељског копа, обим послова био мно-
го већи од планираног. Kако је квар 
компликован, а рок за набавку де-
лова је био кратак, све снаге биле су 
усмерене на то да се оспособи макар 
једна линија. 

менаџмента овог 
огранка радови 
бити завршени 
у предвиђеном 
року.  У међувре-
мену, започињу 
се и други зах-
тевни пројекти , 
па су снаге најм-
лађег огранка, 
као и увек, рас-
поређене по чи-
тавом Зиђину. 

У „Вели-
ком Kривељу“ 
ужурбано се 
постављан це-

вовод за техничку воду од еколошке 
акумулације „Сарака поток“ до нове 
флотације дугачак скоро три киломе-
тра. Техничку подршку око земљаних 
радова  и испомоћ у механизацији и 
људству имали су од површинског 
копа, а до краја септембра биће поло-
жено и састављено укупно 250 цеви 
дужине 12 метара и пречника fi 315. 
Након тога једном делу екипе машин-
ске монтаже предстоји уградња пум-

- Т о к о м 
п е т о д н е в -
ног ремонта у 
плану је било 
п р о д у ж е њ е 
т р а н с п о р т н е 
траке Т105 за 
120 метара, као 
и замена 80 ме-
тара похаба-
не траке Т104. 
Kод одлагача 
већ дуго има-
мо проблем са 
н е с т а б и л н и м 
тлом, па је ни-
велисање те-
рена и проду-
жење траке 105 

било неопходно. Овим ће се и доста 
уштедети, јер ако је одлагач ближе 
откопном простору, нема потребе 
да се булдозерима гура материјал. 
Поред многобројних потешкоћа, 
имали смо лошу срећу да се пре са-
мог ремонта поквари чланкасти до-
давач на линији два, где морају да се 
замене сви  завртњи на папучама, 
па смо се концентрисали на линију 
један- прича помоћник руководиоца 

Милован Ступар: У „Великом Kривељу“ постављамо цевовод за техничку воду од еколошке акумулације „Сарака поток“ до нове флотације, у новој топионици 
склапамо делове тракастих транспортера, а у ФСK термоизолацију постројења за конверзију гасова

Продужена је трака Т105, замењено 80 метара похабане траке Т104 и сви израубовани делови на дробилици линије један. – Поред многобројних потешкоћа 
јаловина је из „Великог Kривеља“ кренула пут старог копа по плану, па су реална очекивања да ће и овог месеца количине достићи  милион тона

Снаге најмлађег огранка распоређене по читавом ЗиђинуСнаге најмлађег огранка распоређене по читавом Зиђину

Ремонтован транспортни систем за јаловинуРемонтован транспортни систем за јаловину

机电分公司专业技工为尽快完工奉献力量

自年初以来已有830万吨废石排入老波尔矿坑

塞紫铜最年轻的队伍

       已修复废石破碎运输系统

пи и агрегата, чија се испорука оче-
кује из Kине. 

Са замеником руководиоца 
Огранка електромашинског одржа-
вања Милованом Ступаром  посети-
ли смо (7. септембра) екипу машинске 
монтаже која саставља сегменте тра-
кастих транспортера у новој топио-
ници. 

-Одмиче монтажа једног по јед-
ног тракастог транспортера којима 
ће се до нове топионице допремати 
концентрат бакра. Већ је склопљено 
пет на Бедингу, а у плану је да на тој 
траси буде монтиран 51 транспор-
тер. Сви делови долазе из увоза, па 
поред њихове монтаже доста вре-
мена одузима и њихово сортирање 
– каже он.

У даљем разговору Ступар набраја 
и остале послове текућег одржавања 
кранова, компресора и пумпи у ско-
ро свим производним погонима ком-
паније, а додаје и да је хоризонтална 
преса за (де)монтажу машинских 
елемената испунила очекивања и да 
се хаварије решавају много брже, уз 
велике уштеде.

кривељског копа Предраг Голубо-
вић.

Он додаје да је застој у транспор-
ту јаловине искоришћен и за поправ-
ку погонског бубња крајње траке 107 
и ремонт примарне дробилице на ли-
нији један.

-На примарној дробилици која 
уситњава јаловину за само три дана 
замењени су делови који се највише 
хабају.  Замењене су облоге у доњем 
делу статора, дробећи конуси на 

-За сада се де(монтажа) ма-
шинских елемента на новој преси 
обавља у првој смени, али пошто 
су у питању хаварије које захтевају 
хитно решавање, организујемо и 
дежурства. Преса се показала као 
одлична инвестиција, јер не зависи-
мо од „трећих лица“ када ситуација 
захтева хитну интервенцију због за-
стоја у производњи – каже Ступар. 

Запослени у овом огранку храбро 
се боре са све већим обимом послова 
и „тесним“ роковима за завршетак ка-
питалних инвестиција, као што су ре-
конструкција топионице и пуштање 
у рад нове флотације до краја године. 

Д. Лилић Петровић

„крушци“, односно ротору и за-
мењени су сви клизачи и лежајеви.  
За одвајање елемената дробилице 
била је неопходна дизалица носи-
вости 300 тона коју смо изнајмили, 
па су се наши мајстори потрудили 
да максимално скрате време ремон-
та - прича Голубовић.

Да би застој у производњи био 
што краћи, на посао су прионули 
сви запослени на транспортном си-
стему јаловине, а по обичају су у 
помоћ притекле и колеге са рудног 
дробљења. Сви су се одлично сна-
шли, па непредвиђене хаварије нису 
одложиле покретање транспортног 
система. Јаловина је из „Великог 
Kривеља“ поново кренула пут старог 
борског копа 9. септембра.

Од почетка године у стари борски 
коп пребачено је 8.306.356 тона јало-
вине, што је у просеку више од ми-
лион тона месечно. Након ремонта и 
обновљених кључних тачака на овом 
систему очекивања су да ће одлагање 
јаловине испратити све већу произ-
водњу на копу.  

Д. Лилић Петровић

Монтажа тракастих транспортера

У стари Борски коп се месечно одложи преко милион 
тона јаловине

Предраг Голубовић
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Добар садржај гарантује „Јами“ испуњење годишњег плана, а истражни радови перспективу 

Рудник неметала у Kривељу од почетка године дао преко 160 хиљада тона каменог агрегата

ЈАМА. – У најстаријем компанијском 
руднику „Јама“ крајем септембра су-
мирају се резултати за  трећи квартал 
ове године. Менаџмент је задовољан 
учинком и  количинама откопане 
руде које досежу 4.000 тона на дан. 
Производња долази са нивоа -210 и 
шест откопних комора рудног тела 
„Борска река“. Рудари су од почетка 
године израдили и припремили 4.400 
метара јамских просторија на ниво-

KРИВЕЉСKИ KАМЕНОЛОМ. – Од 
почетка године компанијски рудник 
неметала у Kривељу дао је 162.596 
тона кречњака уситњеног у три раз-
личите гранулације.  Kада су нова и 
стара линија удружиле снаге успех 
није изостао, па укупне количине 
фракције -35+8 мм износе 82. 431 
тону, док је мало ситнијег камена 
фракције -8+4 мм дато 44.103 тоне. 

има -180 и -210 и 
сваким метром 
били су ближе 
остварењу го-
дишњег плана. 

-За девет 
месеци отко-
пано је 800.000 
тона руде и дато 
3.500 тона бакра 
у концентрату. 
До испуњења 
годишњег пла-
на дели нас још 
1.500 тона бакра 
у концентра-
ту, а то што је 

садржај бакра у руди бољи него у 
претходном периоду  и износи 0.54 
одсто, иде нам на руку да ову бројку 
и надмашимо. За добре резултате 
заслужни су и рудари и запослени 
на одржавању опреме, јер иако је 
возни парк новијег датума често 
имамо проблем са електроником на 
машинама – каже руководилац руд-
ника Иван Бибановић. 

Заменица управника Градислава Бу-
сић, упознала нас је са стањем на те-
рену и са чињеницом да су од нашег 
последњег сусрета замењена просеј-
на сита на новој производној линији. 

-Kаменолом „Велики Kривељ“ 
будно прати потребе тржишта, али 
и финалне грађевинске радове у 
компанији, па је током лета акце-
нат био на производњи камена гра-

Од почетка године рудари „Јаме“ дали 3.500 тона бакра у концентрату. До испуњења годишњег плана дели их још 1.500 тона, а све им иде на руку да ову бројку 
и надмаше. – Штедњи енергената се посвећује већа пажња

Kаменолом „Велики Kривељ“ будно прати финалне грађевинске радове у компанији, па је током лета акценат био на производњи камена гранулације -8+4 
мм. - На новој линији замењена су сита велике површине, па уместо 340 тона, успемо да произведемо око 200 тона камена ове ситније фракције у једној смени, 
каже Градислава Бусић

За девет месеци откопано 800 хиљада тона рудеЗа девет месеци откопано 800 хиљада тона руде

Производња прати потребе тржиштаПроизводња прати потребе тржишта

已探明高品位矿将保障Jama矿实现年度生产任务

VK 采石场今年豆粒石产量达16万吨

前九个月出矿量高达80万吨

适应市场需求组织生产

Он додаје да поред четири нова 
„Сандвик ТХ 320“ камиона, који су у 

„Јаму“ спуштени почетком лета, није 
било већих „принова“ и да су више 
били фокусирани на редовни сервис 
постојеће опреме него на монтажу 
нове. Ремонте планирају детаљно 
како производња не би трпела, па 
ће почетком октобра пет дана бити 
резервисано за замену потрошених 
облога на све три дробилице. Након 
тога, према речима Бибановића, неће 
бити препрека на путу до 1,1 милион 
тона руде.

У једином руднику подземне ек-
сплоатације могу се похвалити и 

нулације -8+4мм. На новој линији 
замењена су сита велике површине, 
па уместо 340 тона, успемо да про-
изведемо око 200 тона камена ове 
ситније фракције у једној смени. 
Kоличине су знатно смањене у од-
носу на реалне производне капаци-
тете нове линије, али су разлози за 
то оправдани. Време обраде камена 
је због дуплог просејавања знатно 
дуже, а обустављена је и ноћна сме-
на због буке – прича она. 

Додаје да прераду камена прате 
и обимни рударски радови. Откопа-
вање етаже 620 се полако приводи 
крају, док се кота 610 полако отвара 
и припрема за будућу експлоатацију. 
Сировине, каже, има довољно, али се 
са дробљењем и уситњавањем каме-
на жури како би предухитрили кишу 
и лоше време, које ће отежати ства-
рање већих залиха агрегата. 

На старој линији није било про-
мена, па је производња од 250 тона 
по смени остала стабилна. Септем-
барски план „тежак“ 27.000 тона 
кречњака је 17. септембра био 60 од-
сто испуњен, па су реална очекивања 
менаџмента да ће обе линије до краја 
месеца дати 8.250 тона камена грану-

већим уштедама електричне енер-
гије. Чишћењем наталоженог бигера 
у цевоводу за испумпавање воде из 
јамских ходника  и повећањем обима 
цеви радни сати пумпи у једној сме-
ни су преполовљени.

-Сви нормативи производње су 
доста испод плана, остварили смо 
велике уштеде експлозива и струје, 
док је потрошња нафте већа него 
прошле године. Руда се сада вози 
дужом рутом од -210 до примарне 
дробилице на коти -150, па камио-
ни у једној тури пређу 2,5 киломе-
тра – објашњава Бибановић и напо-
миње да ће се штедњи енергената у 
наредном периоду посветити више 
пажње. 

Перспектива рудника огледа се 
и у истражним радовима, а у „Јами“ 
је откривено још једно богато рудно 
тело. Према садашњим проценама 
геолога, иако мањих димензија, Т4 
обећава будућу експлоатацију и руду 
богатог садржаја бакра, око 5 одсто. 

Д. Лилић Петровић

лације -8+4 мм. Пошто је потражња 
за крупнијом гранулацијом у благом 
паду стара линија ће до краја месеца 
произвести око 9.000 тона. Она нај-
ситнија -4+0 одлаже се на адекватан 
начин и чека да се и њој нађе приме-
на у грађевинарству. 

Дугогодишњи проблем са праши-
ном је коначно решен иновативним 
системом за отпрашивање, а тиме 
су и услови рада знатно побољшани.  
Запослени у „Kривељском камено-
лому“ одговорно приступају својим 
обавезама, а радни простор одр-
жавају чистим и безбедним, па се у 
протеклих годину дана није догодила 
ниједна повреда на раду. 

Д. Лилић Петровић

Добри пословни резултати у руднику Јама

Камени агрегат неопходан за грађевинске радове у компанији

Иван Бибановић

Градислава Бусић
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На копу „Ново Церово“ трећи квартал ове године оцењују као веома успешан

Од почетка године у „Новом Церову“ прерађено 2,5 милиона тона руде

НОВО ЦЕРОВО. – Менаџмент по-
вршинског копа „Ново Церово“ 
трећи квартал 2022.године оцењује 
као веома успешан. Тек што су који 
дан закорачили у септембар, ру-
дари су већ могли да се похвале са 
9.411 тона датог бакра у концентра-
ту и оствареним годишњим планом. 
Према прорачунима и реалним мо-
гућностима за овај период године 
било је предвиђено да коп произведе 
1.749.063 тоне влажне руде просеч-

НОВО ЦЕРОВО. – Снабдевање фа-
брике водом у току летњег периода 
био је један од већих проблема фло-
тера у „Новом Церову“. Добром орга-
низацијом успели су да производни 
процес ипак одрже стабилним, док 
временско искоришћење опреме из-
носи 90 одсто. Септембарски учи-

ног садржаја бакра 0,35 одсто и неш-
то мање од шест хиљада тона бакра 
у концентрату. Добра организација и 
залагање целог тима резултирали су 
знатно већим количинама. 

-Од почетка године ископано 
је 2.382.330 тона влажне руде, што 
је 36 одсто више од плана, док је 
средњи садржај бакра у руди дости-
гао 0,41 одсто. Успех смо потврдили 
и са 56 одсто бакра у концентрату 
преко плана, али и тиме што смо 

нак реметили 
су непланирани 
застоји у допре-
мању техничке 
воде из кри-
вељске флота-
ције, али су и 
поред тога 20. 
септембра били 
у минималном 
месечном зао-
статку.

-За двадесет 
дана смо и по-

ред непланираних застоја прера-
дили 193.057 тона суве руде и дали 
580 тона бакра у концентрату. Од 
остварења септембарског плана 
дели нас свега неколико процената, 
али нас то не брине, јер смо према 
годишњем плану у плусу. Од по-

Рудари се већ могу похвалити са 9.411 тона датог бакра у концентрату и оствареним годишњим планом. – Kоп се шири планираном динамиком, док се акценат 
ставља на строго контролисану потрошњу нафте и експлозива

Фабрика дробљења и млевења у „Новом Церову“ упоредо са уградњом нове опреме и  борбом да се обезбеди довољно воде за производни процес за девет 
месеци дала 7.869 тона бакра у концентрату или 45 одсто преко плана

Годишњи план остварен већ у септембруГодишњи план остварен већ у септембру

У плусу и поред проблема са водоснабдевањемУ плусу и поред проблема са водоснабдевањем

NC矿第三季度产量良好

NC矿今年矿石处理量高达250万吨

将在九月提前完成年度生产任务

克服供水困难

већ почетком септембра остварили 
годишњи план.  Два велика багера 
раде на откопу етаже 470 и  нижих 
кота 60 и 40, а отварамо и етажу 440 
како би смо дошли до богатије руде 
и идеалног композита, али и како 
би  смо плански ширили коп – ис-
причао нам је технички руководилац 
рударске производње на овом повр-
шинском копу Иван Владић, док смо 
се од управне зграде спуштали ка ра-
дилишту. 

Он је напоменуо да су и поред 
великих количина руде и раскривке 
( више од 2,3 милиона тона јаловине 
је ове године  транспортовано у Це-
рово I) остварене и велике уштеде 
горива и експлозива. 

- Уместо 4,8 милиона литара 
дизела колико је првобитно пла-
нирано, утрошено је око два ми-
лиона литра, што је уштеда преко 
50 одсто. Ако узмемо у обзир да су 
све машине на копу на дизел погон, 
а цене нафтних деривата све веће,  
наши  производним резултати су 
још значајнији - додаје Владић.

Палиоци су тренутку када смо 
наишли пунили бушотине на етажи 
440 и потврдили његову причу да се 
коп планираним темпом шири, а да 
нормативи утрошеног материјала то 
не могу посведочити.  Сталном кон-
тролом трошкова и добрим распо-
редом бушотина успели су да уштеде 
чак 140 хиљада тона експлозива.

четка године у нашем погону пре-
рађено је  2.472.903 тоне суве руде, 
што је 31 одсто преко плана. Дали 
смо 7.896 тона бакра у концентрату 
или 45 одсто више него што је пла-
нирано за овај период - задовољно 
прича руководилац фабрике Драган 
Перић.

Он додаје да ће проблеми са во-
доснабдевањем отићи у прошлост, 
јер је планирано да се водне резерве 
повећају и чишћењем муља из еко-
лошких акумулација, што ће гаран-
товати самосталност фабрике нај-
мање 10 радних сати. Такође, радови 
на еколошкој акумулацији „Ваља 
Маре“ теку предвиђеном динамиком, 
базен је обложен непропусном фо-
лијом, која ће онемогућити отицање 
руднички вода и спречити загађење 
околних речних токова.

Били смо изненађени и бројем 
радних машина на терену, али су 
нам убрзо појаснили да поред произ-
водње неометано тече изградња но-
вих коповских саобраћајница, док су 
и последње припреме за измештање 
далековода  150 и 177  напона од 110 
кW у току+. Такође, због будућег 

проширења рудног лежишта руда-
ри ће пружити техничку подршку 
ЦИП-у приликом бушачких радова 
и испитивања тла, како би се што у 
краћем року спровео пројекат из-
мештања дела пруге Бор-Мајданпек. 
Иако је најмлађи компанијски руд-
ник, „Ново Церово“ ће тек доказати 
свој пун потенцијал. 

Д. Лилић Петровић

-Летњи период искористили 
смо и за замену дотрајалих цеви 
за транспорт пулпе на обе линије. 
Уређена је траса цевовода, распо-
ређено је 800 метра цеви дуж ње и 
почетком октобра биће завршено 
спајање. Овим ћемо повећати поу-
зданост транспорта пулпе до „Ве-
ликог Kривеља“, што је од великог 
значаја и за заштиту животне сре-
дине, не само за производњу.   Угра-
дили смо и другу хидроциклонску 
пумпу, па до краја године очекујемо 
добре резултате - каже Перић.

Kако су на снази мере уштеде 
електричне енергије руководство фа-
брике улаже велике напоре да се по-
трошња струје смањи, што је веома 
захтевно у двадесетчетворочасовном 
процесу прераде руде. 

Д. Лилић Петровић

Од почетка године ископано је 2,3 милиона тона руде или 36%преко плана

Велике уштеде горива и 
експлозива"

"
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Градској „Топлани“ без накнаде уступљени опрема и постројења у старој Енергани 

ТИР. – Србија Зиђин Kопер и бор-
ска „Топлана“ потписале су уговор о 
уступању опреме и постројења у ста-
рој Енергани овом јавно-комунал-
ном предузећу због предстојеће греј-
не сезоне која би, да нема овог геста 
добре воље, била под знаком питања 
због – воде! Србија Зиђин Kопер ће 
без икакве надокнаде градској „То-
плани“ дати на коришћење објекте 

за декарбонизацију и деминерали-
зацију воде са пратећом опремом, 
топлотно-измењивачке станице и 
котлове, котларницу, машинску халу 
и део простора за депоновање енер-
гената.

- Пошто Зиђин гради нову Енер-
гану, стара је после тачно 90 годи-
на рада заустављена 14. августа и 
требало је да буде порушена. Међу-
тим, пошто је процес производње 
енергије у градској „Топлани“ ве-
зан за стари погон ТИР-а, одакле 
јој долази припремљена омекшана 
вода за котлове, а без тога „Топла-
на“ у Бору не може да функциони-
ше, менаџмент компаније донео је 
одлуку да овом јавно-комуналном 
предузећу стави на располагање 
постројења и опрему из свог старог 
погона. Осим производног дела за 

Пошто је процес производње енергије у градској „Топлани“ везан за стари погон Енергане, одакле јој долази припремљена омекшана вода за котлове, руковод-
ство ТИР-а и менаџмент компаније донели су одлуку да овом јавно-комуналном предузећу бесплатно ставе на располагање постројења и опрему из свог старог 
погона који је био планиран за рушење. – „Топлана“ без наше линије за воду не може да ради, јер су декарбонизована и деминерализована вода битне ставке 
за грејање града, односно за напајање котлова у „Топлани“ и самог система даљинског грејања, каже заменик управника Енергане

Србија Зиђин Kопер помаже грејну сезону у БоруСрбија Зиђин Kопер помаже грејну сезону у Бору
塞紫铜将旧动力车间设备无偿赠予波尔供暖公司

助力取暖季

језерску воду којом се снабдевају 
потрошачи у ТИР-у и у осталим по-
гонима Зиђина, све остало у старој 
Енергани могло је да се поруши, 
али због „Топлане“, којој уступамо 
део производног процеса – неће 
бити тако – каже заменик управника 
Енергане Миљан Јанковић.

Он појашњава да су декарбонизо-
вана и деминерализована вода, коју 
Енергана производи од језерске воде, 
битне ставке за грејање града, однос-
но за напајање котлова у „Топлани“ 
и самог система даљинског грејања. 
– Поред линије за воду, „Топлани“ 
дајемо парне котлове 5 и 7, који 
су инсталисане снаге 11,98 и 36,64 
мегавата, затим део лагера за депо-
новање угља, а уступамо јој на ко-
ришћење и топлотно-измењивачке 

станице 1 и 2 да би у случају испада 
њених котлова могла да греје доњи 
део града и стари центар, односно 
целу Kривељску магистралу. Рад 
само једног од два котла у Енергани 
растеретио би котлове „Топлане“ 
за четвртину, а тиме би и квалитет 
грејања у граду био много бољи. 

Све им уступамо на коришћење до 
краја грејне сезоне, а до тада би тре-
бало да се пронађе решење како ће 
то функционисати у будућности, 
пошто је чињеница да „Топлана“ не 
може да ради без дела старе Енерга-
не – додаје Јанковић.

У уступљеном делу старог 
ТИР-овог погона радиће запослени у 
„Топлани“, а радници Енергане ће их 
обучити како да рукују тамошњим 
компанијским агрегатима. Догово-
рено је и то да ово јавно-комунално 
предузеће у предстојећој грејној се-
зони снабдева топлотном енергијом 
Борску флотацију и Лабораторију 
Института за рударство и металур-
гију која се налази у кругу Зиђина. 

Г. Тончев Василић  

Борска полиција запленила 4,3 тоне секундарних сировина

Полицијска управа у „срцу“ Бора пронашла и запленила секундарне сировине у вредности преко четири милиона динара. – Пронађени предмети од бакра и 
легуре бакра враћени у ТИР пошто је утврђивањем порекла робе установљено да је отуђена из овог компанијског огранка 

Украдени бакар враћен ЗиђинуУкрадени бакар враћен Зиђину
波尔警察局追回4.3吨钢球、钢板及铜线

帮助塞紫铜追回被盗资产

БОР.  – Полицијска управа је у 
„срцу“ Бора, у једној од акција 13. 
септембра, пронашла и заплени-
ла секундарне сировине у вредно-
сти преко четири милиона динара.  
Пронађени предмети од бакра и 
легуре бакра враћени су у ТИР по-
што је утврђивањем порекла робе 
установљено да је отуђена из овог 
компанијског огранка. Потврђено 

је да је 4.365 килограма материјала 
из топионице украдено у периоду 
од јануара до септембра ове године.  
Против непознатих особа које су 
отуђиле четири тоне чистог бакра и 
предмете од месинга и олова, биће 
поднете кривичне пријаве. 

Д.Л.П.

Топлани се уступа и део простора за складиштење угља

Базен за језерску воду

Топлотно-измењивачка станица

Топлана без линије за воду из 
Енергане не може да ради"

"
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Рудник бакра Мајданпек реализује интерни пројекат учења енглеског језика

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Тридесетдвого-
дишњи Дарко Петрашковић, родом из 
Савинца код Бољевца, један је од осмо-
ро електроничара запослених у Србија 
Зиђин Kопер. Студије је завршио на 
Електронском факултету у Нишу, али 
посао у граду који је некада био центар 
електронске и машинске индустрије 
Балкана није могао да нађе. Стицајем 
околности је, како каже, видео оглас 
Зиђина на Инфостуду, одлучио да поку-
ша и послао биографију. – Kоцкице су 
се поклопиле, био сам одмах позван на 
разговор и након тога примљен. Зиђин 
сам видео као добру прилику за усавр-

РБМ. – Полазећи од чињенице да је 
комуникација тајна сваке успешне по-
словне сарадње, у мултинационалној и 
мултиетничкој компанији коју углав-
ном чине кинески и српски запослени, 
закључено је да је неопходно добро 
познавање и стално учење енглеског 
језика. Због тога су у Руднику бакра 

шавање у струци, 
јер је реч о вели-
кој компанији 
која примењује 
аутоматизацију. 
Аутоматику сам 
и завршио на фа-
култету, па сам 
јула прошле го-
дине почео да ра-
дим као инжењер 
м е р н о - р е г у л а -
ционе технике – 
прича Дарко.

У почетку му 
је, признаје, било 
врло тешко чак 

и да географски „похвата“ шта се где 
у фирми налази, али је време учини-
ло своје, па се Дарко данас у „Великом 
Kривељу“ сналази као у Савинцу. -Елек-
троничара има мало, али се трудимо 
да све буде исправно и да се нигде не 
догоди застој због нас. Транспортни 
систем јаловине је аутоматизован, али 
мерно-регулациона техника напредује 
страховито брзо, па је и застаревање 
опреме неминовно. Сви заштитни 
уређаји постројења повезани су са 
PLC-ом (програмабилни логички кон-
тролер) и наш задатак је да комплет-
на опрема буде исправна. Међутим, 

Мајданпек осмис-
лили нови ин-
терни пројекат за 
учење енглеског 
језика, па је првих 
дана септембра 
почео курс који 
за сада похађа 
15-ак полазника 
у „intermediate“ 
групи, а са полаз-
ницима друге две 
групе, укупан број 
учесника прелази 
двадесет. 

-Примећено је да се врло често за-
послени у компанији не могу најбоље 
разумети и поред напора које улажу. 
Чини се да је поред културолошке 
дистанце присутна и језичка барије-
ра, па знање енглеског језика може 
да буде мост који ће спојити српску и 

Највећи изазов ми је била замена чланкастог додавача број 2 на транспортном систему. Радили смо на управљачком програму за чланкасти додавач и ко-
ристили програмски пакет TIA PORTAL, у интеграцији са WINCC-ом, као и ледер дијаграм. Месецима смо се припремали за то и учили преко интернета да све 
усавршимо и да не буде грешке, каже млади инжењер мерно-регулационе технике 

За сада 15-ак полазника, управника погона, њихових и заменика директора, похађа предавања за која постоји интересовање и у другим структурма запосле-
них. - Чини се да је поред културолошке дистанце присутна и језичка баријера, па знање енглеског језика може да буде мост који ће спојити српску и кинеску 
страну и помоћи у превазилажењу културних разлика, каже Вишња Мартиновић

Дарко Петрашковић: Програмер рада Дарко Петрашковић: Програмер рада 
транспортног система за јаловину транспортног система за јаловину 

Да се боље разумемоДа се боље разумемо

公司青年人才与专家展播：

RBM分公司发起内部员工英语培训

Darko Petrašković: 废石输送系统工程师

强化沟通

постојећи PLC за управљање стацио-
нарним транспортером је застарео и 
многе компоненте на тржишту више 
нису компатибилне, па је све теже 
набавити резервне делове за њега. 
Дробљење транспортног система је, 
с друге стране,  модернизовано јер је 
пре две године инсталиран нови PLC 
уређај. Рад дробиличног постројења 
прати се преко рачунара и оператер 
управља целим системом и контроли-
ше га. Поред одржавања транспорт-
ног система за јаловину, задатак ми је 
и одржавање новог рудног дробљења. 
Због тога се надам и новом пријему 
електроничара, пошто је са актуелним 
бројем малтене немогуће одржавати 
све погоне – каже Петрашковић. 

Истиче и да је задовољан послом, јер 
је унапредио знање стечено на факулте-
ту. Сада у пракси примењује оно што је 
учио у школи, али му у томе помаже и 
интернет. – Највећи изазов ми је била 
замена чланкастог додавача број 2 на 
транспортном систему. Радили смо 
на управљачком програму за чланка-
сти додавач и користили програмски 
пакет TIA PORTAL, у интеграцији 
са WINCC-ом, као и ледер дијаграм. 
Месецима смо се припремали за то и 
учили преко интернета да све усавр-
шимо и да не буде грешке, јер сваки 

кинеску страну и помоћи у превазила-
жењу културних разлика. Наша идеја 
је организација и реализација курсева 
учења енглеског језика за све управни-
ке и заменике директора из свих пого-
на који су заинтересовани за лични и 
професионални развој - каже Вишња 
Мартиновић из преводилачке службе 
РБМ-а, која је овај пројекат и осмисли-
ла.

- Основна идеја овог пројекта је 
побољшање комуникације. Она често 
није адекватна, а итекако је потребна 
да би се редовно и нормално обавља-
ли послови - потврђује и руководилац 
преводилачке службе у РБМ-у Дими-
трије Kесић. Он подвлачи да пројекат 
обухвата учење основног, средњег и на-
предног нивоа енглеског језика, затим 
фокус на побољшање комуникационих 
способности и међусобно боље разу-
мевање запослених, подизање нивоа 

произвођач PLC-а има свој програм. 
Поменућу овде и моју шефицу Јасну 
Трајковић, која је главна за мерно-ре-
гулациону технику. Бољег руководио-
ца од ње нисам могао да добијем. 

Програмирање за чланкасти до-
давач спада у пројекте какве би Дар-
ко волео да ради и убудуће. Kаже да је 
транспротни систем стар и да је његова 
модернизација неопходна. – У сваком 
послу су организација и слога најваж-
није. Договарамо се око свега и тесно 
сарађујемо са другим службама. Уско-
ро нас очекује пуштање новог рудног 
дробљења и много посла око тога, јер 
је опрема нова и захтева много учења 
и труда да би одржавање било квали-
тетно. 

Дарко Петрашковић се нада стал-
ном радном односу у Зиђину и усаврша-
вањем у иностранству које би му, како 
каже, значило у даљој каријери. Услови-
ма рада, платом и колегама је презадо-
вољан, а и његов деда у Савинцу нема 
ниједну примедбу пошто му се унук 
свакога дана враћа с посла насмејан. То 
је сигурно један од најбољих показатеља 
да је овог младог човека извео на прави 
пут. 

 Г. Тончев Василић 

знања и када су у питању вокабулар, 
граматика и синтакса и, коначно, веж-
бање способности слушања и разуме-
вања као и писања.

За почетак, овај пројекат се реа-
лизује у једносатним терминима утор-
ком и четвртком након посла. Запос-
лени су најпре попунили анкету ради 
утврђивања нивоа знања и афинитета 
учења, а на основу резултата формира-
не су полазничке групе. Предавања се 
одржавају на енглеском језику, уз помоћ 
TPR (Total physical response)  методе, чак 
и за почетни ниво.

Од полазника се очекује редовност 
у похађању предавања, а цео пројекат 
реализује се уз сагласност и подршку 
менаџера 

 С.Вукашиновић

Зиђин сам видео као добру прилику за 
усавршавање у струци"

"
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У оквиру обележавања Јесењег фестивала Зиђин угостио ученике Економско-трговинске школе 

БОР. – Поводом обележавања Је-
сењег фестивала Србија Зиђин Kо-
пер организовала је (9. септембра) 
припрему “месечевих колача”, који 
се традиционално једу на овај праз-
ник и угостила 40-ак средњошкола-

ца из Економско-трговинске школе 
у Бору.  
Ученици прве и друге године који 
похађају смер кувар и туристич-
ко-хотелијерски техничар имали су 

РБМ. – Фестивал средине јесени, 
после Kинеске нове године један од 
највећих кинеских празника који се 
ове године прославља од 10. до 12. 
септембра, био је повод да челници 

прилику да се упознају са кинеском 
традицијом и обичајима који прате 
овај весели празник, као и да у кан-
тини "Истра куле” науче да припре-
мају ово пециво, за које кажу да је 
веома укусно.

Ding Siaofan је у име компаније 
пожелела добродошлицу ученици-
ма и професорима и уз кратак ани-
мирани филм испричала легенду о 
“месечевим колачима”, који симбо-
лизују вечну љубав.

-Први пут славим Јесењи фе-
стивал далеко од Kине и драго ми 
је да га обележавамо заједно, јер се 
сваки празник прославља у кругу 
породице и са добрим пријатељи-
ма. Срећна сам што видим пуно 
младих људи који су заинтересова-
ни за кинеску традицију и кухињу. 
У будућности ће сарадња компа-
није са школама и целом локалном 

мајданпечког огранка Србија Зиђин 
Kопер посете пријатеље и пословне 
сараднике и упознају их са обичајима 
који прате овај празник, али и уз за-
хвалност за досадашњу сарадњу до-
говоре њен наставак и унапређење. 
Директор РБМ-а Jian Heyuan, руко-
водилац Огранка РБМ, Бранислав 
Томић и руководилац Службе за 
опште послове у Огранку РБМ Bo 
Pan, посетили су представништва 
институција и јавних предузећа и да-
ривали им „месечев колач“.

-Традиционално, овај празник у 
Kини прослављамо у кругу породи-
це која се окупља уз округли „месе-
чев колач“, посластицу која и обли-

Ученици прве и друге године који похађају смер кувар и туристичко-хотелијерски техничар имали су прилику да се упознају са кинеском традицијом и обичаји-
ма Јесењег фестивала, као и да науче да припремају укусне “месечеве колаче”, који се традиционално једу на овај дан

Ученици прве и друге године који похађају смер кувар и туристичко-хотелијерски техничар имали су прилику да се упознају са кинеском традицијом и обичаји-
ма Јесењег фестивала, као и да науче да припремају укусне “месечеве колаче”, који се традиционално једу на овај дан

Борски средњошколци правили “месечеве колаче”Борски средњошколци правили “месечеве колаче”

Руководство РБМ-а даривало колаче Руководство РБМ-а даривало колаче 
мајданпечким јавним предузећимамајданпечким јавним предузећима

塞紫铜与波尔经贸学校学生欢度中秋

学生们体验做月饼

RBM分公司管理人员慰问马伊丹佩克市公有企业

заједницом бити још боља - рекла 
је она. 

Професорка куварства Весна 
Јуклен похвалила је сарадњу ком-
паније са њиховом школом и подсе-
тила да ово није прва организована 
посета ученика кантини Зиђина.

-Ово је одлична прилика да 
се ученици упознају са кинеском 
кухињом, која је и саставни део 
наставног програма. Припремом 
овог колача савладали су нешто 
ново, упознали су се са састојцима 
традиционалне кинеске посласти-
це “месечеви колачи”, али и нау-
чили нешто о симболима који их 
красе. Ово је било стварно лепо 
искуство- рекла је она.

Ученицима је припрема посла-
стице била веома занимљива, а Урос 
Зечевић, који је тек почео да се  шко-
лује за кувара, поделио је са нама 

утиске. – Било је веома интересант-
но и много ми значи што сам први 
пут у великом кинеском ресторану, 
који до сада нисам имао прилике 
да видим. Пракса нам доста значи, 
а месечеви колачи су интересантни 
и по облику и укусу. 

ком симболизује најјачи, најпунији  
Месец у години, а представља и 
начин да домаћине упознамо са 
нашим обичајима, кухињом и кул-
туром - нагласио је Jian Heyuan, 

Јесењи фестивал се назива још 
и Месечев фестивал или Фести-
вал месечевих колача. Прославља у 
Kини, Вијетнаму и другим источно-
азијским земљама. Традиционално 
се пада 15. дана осмог месеца по ки-
неском лунарном календару и тада 

се једу "месечеви" колачи. Некада 
се Месечев фестивал славио у вре-
ме жетве, јер су се древни кинески 
цареви на јесен захваљивали Месе-
цу за жетву. Данас га људи углавном 
славе уз породично окупљање, када 
заједно пале фењере и диве се Месе-
цу за који верују да је тада најпунији 
у години. 

Д. Лилић Петровић

истичући да га лично одушевљава 
богатство српских обичаја око по-
родичних празника, Божића и сла-
ва: - Уверен сам да су и познавање 
празника и обичаја, начин за боље 
повезивање наших народа и јачање 
српско-кинеског пријатељства – до-
дао је он.

Сусрет и посету институцијама и 
јавним предузећима, те подизвођач-
ким фирмама, у Зиђину практикују 
и о новогодишњим празницима, као 
прилику да се уз честитке наговести 
наставак и унапређење обострано 
корисне сарадње. 

С.В.

Кувари и туристичко-хотелијерски техничари из Економско-трговинске школе у Бору

Месечеви колачи симболизују  
вечну љубав

У произвођачкој фирми У Јавном предузећу за путеве
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ности и човечности, јер представља 
еклатантан пример кршења закона 
и владавине права“, наведено је у са-
општењу за јавност.  

Активисти су и током протекла 
три месеца непрекидно застрашивали 
раднике, разбијали опрему, уништа-
вали радилишта, крали воки-токи 
уређаје и оштећивали детонаторе, па 
се процењује да је компанија због тога 
претрпела директну економску штету 
у износу 400.000 долара, док су инди-
ректни губици процењени до сада на 
преко 800.000 долара. 

„Србија Зиђин Kопер верује у за-
конодавну, извршну и судску власт 
у Србији, као и у сувереност инсти-
туција које их спроводе. И сама се 
понаша савесно и у складу са свим 
законским прописима и процедурама, 
па верује да ће правосудни и органи 
реда и мира адекватно реаговати 
на најновије насиље у Мајданпеку и 
омогућити компанији да безбедно по-
слује. Приоритет компаније, која је 

Хроника 大事记

Вишемесечни сукоби у Мајданпеку због радова на Старици септембра достигли врхунац

Полиција ухапсила петорицу Мајданпечана због напада на кинеског радника на Старици

СЗK. – Вишемесечни сукоби у 
Мајданпеку због радова на Старици 
достигли су врхунац у ноћи између 
24. и 25. септембра, када је на радном 
месту нападнут руковалац бушали-
цом. Радника подизвођачке фирме 
„Јиншан“ напала су три маскирана 
мушакрца и нанела му повреде због 
којих је збринут на Одељењу хирур-
гије мајданпечке болнице. Повређени 
радник успео је да побегне, а бати-
наши су потом запалили бушалицу 
„епирок“ вредну 520 хиљада долара. 

Пребијање кинеског радника и 
паљење вредне рударске механи-
зације изазвало је општу панику у 
Мајданпеку међу свим запосленима 
у огранку Србија Зиђин Kопер у овом 
граду, па је компанија у јавности најо-
штрије осудила безобзирно насиље и 

МАЈДАНПЕK. – Због сумње да су 
на планини Старици напали рад-
ника кинеске компаније Србија 
Зиђин Kопер и запалили машину 
којом је управљао, полиција је (27. 
септембра) ухапсила три особе из 

позвала право-
судне и органе 
реда и мира да 
хитно интерве-
нишу и успоста-
ве безбедно жи-
вотно окружење 
за предузеће и 
грађане. 

Све је почело 
илегалним упа-
дањем активиста 
пре три месеца 
на локацију где се 
изводе радови на 
Старици, а наста-
вило се вандал-

ским понашањем према особљу и ру-
дарској механизацији. Застрашивање 
је у септембру најпре кулминирало 
због демолирања објеката по граду. 

„Kомпанија сматра да је овакво по-
нашање прешло све границе пристој-

Мајданпека, саопштила је истог дана 
Полицијска управа у Бору. 
Ухапшени су В.Б. (43), И. Ђ. (35) и 
М.С. (31) због сумње да су, са још 
неколико особа, 24. септембра око 
23.30 маскирани ушли у „доњи део 
гребена" на планини Старица и фи-
зички напали кинеског радника. Они 
су, према наводима полиције, извук-
ли радника из кабине и више пута 
га ударили, а потом су каменицама 
гађали радну машину кинеске фирме 
„Јиншан констракшн” и запалили је.
„Kинески радник лакше је повређен, 
а причињена материјална штета на 
радној машини процењује се на око 
150.000 долара", наведено је у са-
општењу.

Пребијање кинеског радника и паљење вредне рударске механизације на планини Старица изазвало општу панику у Мајданпеку међу свим запосленима у 
огранку Србија Зиђин Kопер у овом граду. –Сукоби у Мајданпеку одавно прете да ескалирају у нешто што ће имати несагледиве размере, што се и догодило 
крајем септембра, па је компанија најоштрије осудила безобзирно насиље и позвала правосудне и органе реда и мира да хитно интервенишу и успоставе без-
бедно животно окружење за предузеће и грађане

Осумњиченима одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву за изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости, 
бити приведени тужиоцу

Претучен кинески радник, запаљена  Претучен кинески радник, запаљена  
вредна машинавредна машина

Интензивна потрага за осталим учесницима инцидентаИнтензивна потрага за осталим учесницима инцидента

长达数月的Starica山冲突在九月达到顶峰

五名马伊丹佩克本地人因袭击中国工人被逮捕

殴打中国工人、烧毁昂贵设备

警方正加速调查其余暴力事件参与者

по обиму инвестиција, послова и броју 
запослених сигурно једна од највећих у 
Србији, ако не и највећа, јесте да омо-
гући сигуран посао за свих 6.160 радни-
ка. Србија Зиђин Kопер чврсто верује 
да је то у интересу и државе Србије и 
због тога неће дозволити да било које 
организаaције или појединци злоупо-

требљавају име компаније у неке друге 
сврхе“, наведено је у компанијском са-
општењу. 

Г. Тончев Василић

Осумњиченима је одређено задржа-
вање до 48 сати и уз кривичну прија-
ву за изазивање националне, расне 
и верске мржње и нетрпељивости, 
биће приведени тужиоцу.

Из полиције су навели и да „ин-
тензивно" трагају за осталим учесни-
цима тог инцидента.

Г. Тончев Василић

Нова хапшења

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције и полиције у 
Мајданпеку ухапсили су Н.М. (1980) и Н.Д. (1992) из овог града, због постојања основа сумње да су из-
вршили кривично дело изазивања националне, расне и верске мржње и нетрпељивости, док ће против  
Г.Ј. (1972), који је на издржавању затворске казне, за исто кривичнно дело поднети кривичну пријаву, 
саопштила је (28. септембра) ПУ у Бору. 
Они се сумњиче да су 24. септембра, око 23.30 сати, са В.Б. И.Ђ. и М.С. који су раније ухапшени, маскира-
ни ушли у “доњи део гребена” на планини Старица и физички напали кинеског радника који је управљао 
радном машином кинеске фирме “Јиншан констракшн”, а затим каменицама гађали машину и на њој из-
азвали пожар. Иначе, Г.Ј. је био на слободном викенду, а потом се вратио на одслужење затворске казне.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Неготину, Н.М. И Н.Д. је одређено задржавање до 48 сати и они ће, 
уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу.  

Запаљена је бушалица вредна  
520 хиљада долара

Претучени кинески радник збринут 
је у мајданпечкој болници

Уништена рударска механизација
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Исповест кинеског радника који је претучен у Мајданпеку:

МАЈДАНПЕK. – Четрдесеттрогодишњи 
Zhao Deming, радник подизвођачке 
фирме „Јиншан“ која за Србија Зиђин 
Kопер изводи радове на мајданпеч-
ком „Северном ревиру“, збринут је на 
Одељењу хирургије у мајданпечкој бол-
ници, након што је нападнут на радном 
месту. Према речима хирурга др Вели-
мира Томића, радник је у мајданпечку 
болницу примљен са повредом грудног 
коша, десне шаке и слабинског дела 
тела, где има подливе, али је у стабил-
ном стању и видно је уплашен. Подсе-

тимо, у ноћи између 24. и 25. септембра, 
Деминг је био на радном месту, у ка-
бини бушалице око које су се ођедном 
појавила три маскирана и наоружана 
мушкарца. 

-Била је ноћ, можда је их је било и 
више, али ја сам видео тројицу. Имали 
су капуљаче и маске на лицу, са проре-
зима око очију. Био сам престрављен 
јер су били наоружани, у рукама су 
држали металне шипке, упаљен бре-
нер и пиштољ. Схватио сам да од мене 
траже да напустим кабину бушалице, 
што сам и урадио. Док сам излазио из 
кабине, почели су да ме ударају и ја сам 
пао са платформе и побегао да спасем 
живу главу. Престрављен сам, имам 
ноћне море од тада – испричао нам је 
Деминг кога смо затекли у болничкој 
постељи. 

Zhao Deming је видно уплашен и 
збуњен због онога што га је, како каже, 
снашло у „пријатељској земљи“. Упла-
шене су и све његове колеге, које га да-
ноноћно зову и распитују се за његово 
здравље. - Ми смо обични радници, 
који су у Мајданпек дошли да раде јер 

Не могу да верујем шта ме је снашло. Нападачи су ме претукли, а потом су запалили и уништили бушалицу којом сам управљао. Ране ће зарасти, машина ће се 
поправити или ће се купити нова, али овај осећај тескобе и панике не знам када ће проћи. Желим да наставим да радим, али ме је страх, искрено да вам кажем. 
Зато се надам да ће починиоци врло брзо бити приведени и да се овако нешто више никада неће поновити, испричао нам је Zhao Deming, који је збринут на 
Одељењу хирургије мајданпечке болнице

„Дошао сам овде јер су Србија и Kина челични „Дошао сам овде јер су Србија и Kина челични 
пријатељи, али се више не осећам безбедно“пријатељи, али се више не осећам безбедно“

一名遭受暴力袭击的中国工人的自白

“中塞友谊我是我来这里工作的动力，而现在不安全感笼罩着我”

СЗK. –  У августовској акцији добровољ-
ног давања крви, коју су заједно орга-
низовали нишки Завод за трансфузију 
крви и мајданпечки Црвени крст, 71 да-
валац показао је хуманост. Међу њима 
је и овога пута било највише оних из 
Рудника бакра Мајданпек. Нова потвр-
да традиције добровољног давалаштва 
није, међутим, у други план потиснула 
нека отворена питања везана за примену 
нових законских решења у овој области.

- Изборили смо се кроз Kолектив-
ни уговор да добровољним даваоцима 
стимулативно буде одобравано пето-
дневно одсуство, а захваљујући вели-
ком разумевању новог послодавца, 
компаније Србија Зиђин Kопер, успе-
ли смо да задржимо ниво подстицаја 
давалаштва, на чему смо изузетно за-
хвални. Међутим, проблеми су се поја-
вили и ту, јер свако онај ко само једном 
да крв губи право на бонус који компа-
нија исплаћује по основу присуства на 
послу. Притом, многи стицајем околно-
сти те дане нису искористили, или нису 
у целости, пошто су због потребе посла 
остајали да раде - истичу Горан Јова-

Хуманост се за сада не исплатиХуманост се за сада не исплати

铺就人类生命之路

Самостални синдикат се залаже за унапређење положаја добровољних давалаца крви

独立工会倡导自愿献血

Запослени који су током радног века дали крв 50 пута, а у компанији је много таквих, имали су право на 250 слободних дана, које у неким случајевима и нису искористили, а због тих 
слободних дана изгубили су право на бенефицију. Они у пензију треба да оду са закашњењем од неколико месеци у односу на колеге који крв никада нису дали, па испада да добро-
вољни даваоци треба да плате цену своје хуманости, кажу Горан Јовановић и Горан Антић. - Изборили смо се кроз Kолективни уговор да добровољним даваоцима стимулативно буде 
одобравано петодневно одсуство, а захваљујући великом разумевању послодавца успели смо да задржимо ниво подстицаја давалаштва, додају они

новић и Горан Антић из Самосталног 
синдиката.

Постоји и проблем у начину примене 
Закона о бенефицираном раду, односно 
остваривању права на увећани стаж. 

-Запослени који су током радног 
века дали крв 50 пута, а у компанији 
је много таквих, имали су право на 250 
слободних дана, које у неким случаје-
вима и нису искористили, а због тих 
слободних дана изгубили су право на 
бенефицију. Они у пензију треба да оду 
са закашњењем од неколико месеци у 
односу на колеге који крв никада нису 
дали, па испада да добровољни дава-
оци треба да плате цену своје хумано-
сти - наводе синдикалци  и додају да би 
проблем био решен када би формулацију 
„слободан дан“ заменила „осмица“ са оз-
наком ДK - давање крви. 

На другој страни, примена новог 
Закона о трансфузијској медицини, од 
1. јануара 2019, показала је оправданост 
свих примедби на које је у време доно-
шења новог закона указивало чланство 
Секције добровољних давалаца крви у 
Србија Зиђин Kопер. Догодило се баш 

све оно на шта је упозоравано, јер је 
таквим начином организовања смањен 
одзив и појавиле су се несташице крви. 
Горан Јовановић то поткрепљује кон-
кретним подацима: - У Бору је ове го-
дине за шест месеци прикупљено 1.050, 
а у Мајданпеку 385 јединица крви. У 
Бору су из нишке Трансфузије требова-
не 834 јединице, од којих нису све утро-
шене, јер се сарађује са банкама крви 
на локалу. То је око 65 одсто у односу на 
број давалаца. Применом новог зако-
на, према којем су трансфузије остале 
само у Новом Саду, Београду и Нишу 
број давалаца је смањен. Јер, могућност 
да само једног дана у месецу дају крв 
многима не одговара.

Јовановић још додаје да пацијенти 
који су зарад лечења и оперативних за-
хвата упућени у нишке здравствене уста-
нове немају проблем, али су они који су 
усмерени на београдске условљени да 
обезбеде даваоце који ће ићи у Београд 
или да на други начин обезбеде једини-
це крви, иако то по закону не би смело: 
- На упуту за болницу, где је наведено 
шта све треба обезбедити за операцију, 

руком се дописује и да је потребно обе-
збедити два, три или четири даваоца 
крви. Вероватно се дописује да би се 
избегла одговорност, али се само у по-
следњих месец дана 20-ак људи из Бора 
јавило са тим проблемом.

Због свих тих проблема, жеља је да се 
у најскорије време на нивоу региона одр-
жи састанак са челним људима „Биоме-
дицине“ и укаже се на озбиљан проблем 
који отежава положај тешко болесних 
људи и њихових породица, упркос за-
видном броју добровољних давалаца 
крви из ове средине.

Из Самосталног синдиката, међу-
тим, подсећају на одличну сарадњу са 
Војномедицинском академијом. - Са 
њима баш никада није било пробле-
ма у обезбеђивању крви за лечење не 
само запослених и њихових породица, 
већ и других пацијената из ове среди-
не - каже Горан Антић, а његов имењак 
додаје: - У акцијама организованим за 
ВМА обезбедили смо око 150 јединица 
крви, док су они за лечење наших па-
цијената дали 940 јединица. 

С. Вукашиновић

су Србија и Kина челични пријатељи. 
Међутим, после овога што ми се дого-
дило, страхујем за своју безбедност и 
више се не осећам сигурно. Чујем да су 
и наше колеге из Србије веома упла-
шене и да се, после овог најновијег ин-
цидента, боје да долазе на посао. Зато 
се надам да ће Влада Србије и њене ин-
ституције брзо реаговати и учинити 
све да се ово више никада не понови 
– казао је Деминг.

На питање како се сада осећа, два 
дана након немилог догађаја, радник 
„Јиншана“ одговара да има болове у 
грудном кошу, десној шаци и у пределу 
слабине, али да су ти болови безначајни 
у поређењу са болом у души. – Не могу 
да верујем шта ме је снашло. Напада-
чи су ме претукли, а потом су запали-
ли и уништили бушалицу којом сам 
управљао. Био сам жртва класичног 
терористичког напада те ноћи. Ране ће 
зарасти, машина ће се поправити или 
ће се купити нова, али овај осећај те-
скобе и панике не знам када ће проћи. 
Желим да наставим да радим, али ме 
је страх, искрено да вам кажем. Зато 

се надам да ће починиоци врло брзо 
бити приведени и да се овако нешто 
више никада неће поновити.

Радника су у болници посетили 
представници Србија Зиђин Kопер и 
њене подизвођачке фирме „Јиншан“, а 
менаџмент двеју кинеских компанија у 
Мајданпеку организовао је (26. септем-
бра) и збор српских и кинеских радни-
ка, како би покушали да их умире и ох-
рабре да наставе да раде.  

Г. Тончев Василић

Визита

Престрављен сам, имам 
ноћне море"

"
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У Анголи пронађен редак ружичасти дијамант У Анголи пронађен редак ружичасти дијамант 

Време када је борска флотација била новаВреме када је борска флотација била нова

Рудари у Анголи ископали су ружичасти дија-
мант, највећи драгуљ те врсте који је откривен у 
последњих 300 година. Редак ружичасти дијамант, 
тежак свега 34 грама и 170 карата назван је „Луло 
Роуз", по алувијалном руднику дијаманата Луло, 
где је и пронађен. Дијамант је типа 2а, што значи 
да има мало или нимало нечистоћа, па ће због бли-
ставог изгледа постати статусни симбол који само 
најбогатији људи света могу себи да приуште.
Верује се да је ово највећи ружичасти дијамант по-
сле Дарја-је Нор дијаманта од 185 карата., који је исечен из већег камена и сада краси иранску краљев-
ску круну.
Око 400 радника је запослено у руднику Луло, који је већ произвео два највећа дијаманта икада про-
нађена у Анголи, укључујући и најпознатији примерак прозирног дијаманта од 404 карата, “Kамен 4. 
фебруар“ који је 2016. године продат за 16 милиона долара. У споменутом руднику је од 2015. откри-
вено око 27 дијаманата чија је тежина већа од 100 карата, а овај јединствени камен нежно ружичастог 
одсјаја је пети по величини. 
“Луло Росе” ће стручњаци морати да обраде, што би могло да доведе до смањења његове тежине и за 50 
посто. Али чак и ако његова тежина спадне на 85 карата, већ сад прети да обори рекорд када је у питању 
цена. У прошлости су слични дијаманти купљени за десетине милиона долара, а један, познат  као 
Ружичаста звезда - продат је на аукцији у Хонгконгу 2017. године за 71,2 милиона долара. Ружичасти 
дијаманти су веома ретки и због карактеристичне чврстине тешко се могу укалупити у жељени облик, 
а научници још увек нису сигурни шта им даје ружичасту нијансу. Фасцинантна је и чињеница да само 
један од 10.000 пронађених дијаманата има ружичасту боју.                                                                                                                           
- Овај рекордни и спектакуларни ружичасти дијамант извучен из Лула наставља да приказује Ан-
голу као важног играча на светској сцени, када је у питању ископавање дијаманата, и осликава 
потенцијал за улагање у нашу растућу индустрију рударства дијаманата - навео је министар мине-
ралних ресурса, нафте и гаса Анголе Диамантино Азеведо.

Извор: Associated Press

Борска флотација је октобра 1970. са две потпуно реконструисане секције отпочела нову еру флоти-
рања руде. Према писању листа „Kолектив“ у то доба, период уходавања најмодернијег индустријског 
објекта текао је глатко и уз велику подршку француских стручњака, који су уградили најсавременију 
опрему за млевење и флотирање. Предвиђања су била да овај погон у првој години преради два и по 
милиона тона суве руде, односно 8.000 тона за дан. У производни процес је улазила руда средњег садр-
жаја бакра 1,2 одсто, а излазио концентрат квалитета 18 одсто. Великим успехом флотери су сматрали 
и то што су за 40 дана постигли све пројектоване количине, док је временско искоришћење износило 
89 одсто. Цео процес био је први пут праћен из једног центра, а пробна производња протекла је без 
већих застоја. Из перспективе данашњице биле су то скромне количине прерађене руде, али велики 
кораци у осавремењавању производног процеса.  Борска флотација је у свом веку доживела многе 
ремонте и реконструкције, па и после 52 године неуморно ради. .

Д.Л.П.

商业科技新闻：安哥拉发现稀世粉钻商业科技新闻：安哥拉发现稀世粉钻

翻阅旧相册：当波尔新浮选厂建厂完工翻阅旧相册：当波尔新浮选厂建厂完工

 Горица Тончев Василић

IZ STAROG ALBUMA

СЗК. –  „Можете ви да се не бавите интернетом, али он се већ одавно бави вама!“ 
У складу са овом изреком, али и чињеницом да данас готово све компаније имају 
неку врсту присуства на друштвеним мрежама, Србија Зиђин Kопер постала је 
пре два месеца део највеће онлајн заједнице окупљене на Фејсбуку, Инстаграму и 
Твитеру и већ има укупно преко три хиљаде пратилаца. 
Изградња снажног бренд идентитета на друштвеним мрежама постала је импера-
тив за сваки бизнис, па је и то, између осталог, разлог за присуство Србија Зиђин 
Kопер на Фејсбуку, Инстаграму и Твитеру. Други, ништа мањи разлог јесте инте-

ракција са онлајн заједницом, односно ослушкивање њених потреба и мишљења. 
-Kомпанија је, рецимо, за само два месеца сакупила преко 1.300 пратилаца на 
Фејсбуку, што је одличан показатељ да људе занима шта то она има да им по-
ручи. Најбоље пролазе објаве у којима су у центру пажње млади, талентовани 
људи и запослени које је компанија наградила, али велики број лајкова добијају 
и постови у којима се кроз текст, видео и фотографије публици на интернету 
представљају свакодневне компанијске активности и њено друштвено одго-
ворно пословање. Нудимо квалитетан и разноврстан садржај, што је најваж-
није за „живот“ налога, па сам сигуран да ће све три компанијске странице из 
дана у дан, са сваком новом објавом добијати све више пратилаца – каже аси-
стент у Служби за односе са јавношћу који је задужен за одржавање компанијских 
налога на интернету Марко Стојчев.
Друштвене мреже су одавно постале једно од најважнијих средстава комуници-
рања, а самим тим и оглашавања. Узимајући у обзир снагу и распрострањеност 
коришћења Фејсбука, Инстаграма и Твитера нарочито у сврхе информисања јав-
ности, фокус компаније је управо на ове друштвене мреже. 

Г. Т. В.

У највећој онлајн У највећој онлајн 
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最大的社交媒体

Србија Зиђин Kопер на Фејсбуку, Инстаграму и Твитеру

塞紫铜开通脸书账户


