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Поводом 75. рођендана најстаријих фабричких 
новина у земљи и три четврт века информисања:

„Kолективу“ додељена „Kолективу“ додељена 
специјална награда специјална награда 

Привредне коморе СрбијеПривредне коморе Србије
喜迎最老工业报诞生75周年：

Kolektiv报获得塞尔维亚商会特殊贡献奖
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Kинески Зиђин од доласка у Србију у некадашњи РТБ Бор 

уложио 1,675 милијарди долара

Србија Зиђин Kопер на листи 100 највећих компанија у Југоисточној Европи

Kина је постала важан трговински партнер више од 130 земаља

Министарство финансија: Три кинеске компаније на челу 
листе највећих извозника у Србији

СЗK. – Од доласка Зиђина у Србију, укуп-
не инвестиције у Бор и Мајданпек четири 
и по пута су премашиле цену по којој је 
кинеска компанија докапитализовала ру-
дарско-металуршки комбинат и реализо-
вала стратешко партнерство са Србијом. 
У техничку обнову и проширење четири 
рудника и топионице у Бору, као и у бројне 
пројекте безбедности и заштите животне 
средине, Србија Зиђин Kопер је током чет-
ворогодишњег партнерства инвестирала 
фантастичних 1,675 милијарди америчких 
долара, односно 415 милиона долара више 
од онога на шта се обавезала уговором о 
партнерству који је, подсетимо, подразуме-
вао обавезу да компанија у наредних шест 
година, односно до 2024. године у побољ-
шање производње, повећање ефикасности, 
отварање нових рудника, али и знатно 

БЕОГРАД. – Десет српских предузећа на-
лази се међу сто највећих компанија у Ју-
гоисточној Европи, показала је најновија 
ранг-листа СЕЕ ТОП 100, коју је (13. ок-
тобра) објавио пословни портал СееНеwс. 
Сто највећих компанија у Југоисточној Ев-
ропи рангирано је према укупном приходу 
у фискалној 2021. години, а према том кри-
теријуму Србија Зиђин Kопер се на листи 
налази на 56. позицији, што је помак за 29 
места у односу на 2020. годину. По нето про-
фиту оствареном прошле године, компанија 
заузима високо 9. место.

Србија Зиђин Kопер остварила је про-
шле године приход у износу милијарду 75 

ПЕKИНГ. – Kина и Србија су, као поуздани 
партнери, током минуле деценије забеле-
жиле раст економске и трговинске сарадње, 
што је донело опипљиву корист грађанима 
обе земље, рекла је (12. октобра) портпа-
ролка кинеског Министарства спољних 
послова Мао Нинг на конференцији за но-
винаре. Овакав коментар је, према писању 
Чајна Медија Групе (ЦМГ), уследио након 
што је премијерка Србије Ана Брнабић 
похвалила напоре Kине у промовисању от-
варања на високом нивоу које је пружило 
развојне могућности многим земљама.
Брнабићева је у недавном интервјуу казала 
да је извоз Србије у Kину протекле деце-
није повећан 152 пута, при чему је била-
терална трговина прошле године достигла 
4,85 милијарди долара.
-Током протекле деценије кинеска робна 
трговина износила је 36,6 милијарди до-
лара, од чега је увоз вредео 16,4 милијарде 
долара, са просечном годишњом стопом 
раста од 4,7 одсто – рекла је Мао.
Портпаролка Министарства спољиних 
послова додала је да је Kина искористила 
1,2 милијаре долара страних инвестиција, 
са годишњом стопом раста од пет про-
цената, па је сада са 2,7 милијарде долара 
директних инвестиција на трећем месту. – 
Kина даје важан и видљив допринос про-
мовисању глобалног економског раста и 

БЕОГРАД. – Вредност извоза 15 највећих 
извозника у Србији од јануара до краја 
септембраа била је 5,4 милијарде евра, а 
највећи извозници су три кинеске ком-
паније – Србија Зиђин Мајнинг из Бре-
стовца, која је власник рудника „Чукару 
Пеки“ код Бора, потом HBIS Група, која је 
власник смедеревске Железаре, и Србија 
Зиђин Kопер, која је преузела управљање 
над некадашњим РТБ-ом Бор.
Према подацима Министарства финан-
сија, Србија Зиђин Мајнинг је за девет 
месеци извезла робу у вредности 769,5 
милиона евра, HBIS Група 679,5 милиона 
евра, а Србија Зиђин Kопер 676,4 милио-
на евра. Три кинеске компаније заједно су 
оствариле извоз од 2.125,4 милијарде евра, 
што је готово половина вредности извоза 
свих 15 највећих извозника у Србији.

повећање продуктивности инвестира 1,26 
милијарди долара. Србија Зиђин Kопер је 
ту обавезу знатно раније испунила, па је 
већ прошле године обим инвестиција до-
стигао планирану суму.
За девет месеци ове године кинеска компа-
нија уложила је 563 милиона америчких до-
лара, односно 213 милиона више него што 
је децембра 2018. Зиђин платио 63 одсто 
удела у РТБ-у Бор! 
Зиђин је највише пара у Бор и Мајданпек 
уложио прошле године – 678 милиона до-
лара, мада су овогодишње инвестиције 
на добром путу да тај износ премаше, јер 
је само до септембра уложено преко пола 
милијарде долара. Године 2020. инвестици-
они циклус вредео је 293 милиона долара, а 
2019. био је “тежак” 141,4 милиона долара. 

Г. Тончев Василић 

милиона и 400 хиља-
да евра, што је 63,27% 
више него 2020, када 
је компанија прихо-
довала 660 милиона 
600 хиљада евра. Нето 
добит коју је преду-
зеће остварило 2021. 
године износи 202,2 
милиона евра, а само 
годину дана раније 
профит је вредео 71,7 
милиона евра.

На листи нај-
већих компанија из 
Србије налазе се: ЕПС 
(10. место), Нафтна 
индустрија Србије 

(18). ХБИС (52), Србија Зиђин Kопер (56), 
Србијагас (57), Делхаизе Србија (59), Те-
леком Србија (68), Електродистрибуција 
Србије (71), Тигар тајерс (72) и Меркатор С 
(98).

Највећа компанија у Југоисточној Ев-
ропи је ОМВ Петром из Румуније, а на дру-
гом и трећем месту су Dacia и ОМВ Петром 
Маркетинг, такође из ове земље.

Индустрија нафте и плина показала се 
као најснажнија у погледу прихода и доби-
ти, па је ове године свргнут са трона сектор 
велепродаје и малопродаје који је био најја-
чи 2020.

Г. Тончев Василић 

изградњи отворене светске економије. 
Уз све већи унилатерализам и протекци-
онизам који врше притисак на глобалну 
економију, Kина ће увек подржавати еко-
номску глобализацију, непоколебљиво ће 
промовисати отварањ на високом нивоу 
и пружати више тржишних, инвестицио-
них и развојних могућности за предузећа 
свих земаља – казала је Мао.
Kина и Србија унапређују сарадњу у разли-
читим областима, од превенције епидемије 
до изградње инфраструктуре и пословних 
инвестиција. Обе земље су у јулу почеле 
директне летове из Пекинга за Београд. 
Зиђинова инвестиција у Србији повећала 
је учешће рударског сектора у БДП-у земље 
са 1,9 одсто прошле на 2,6 одсто ове године.

Г. Тончев Василић 

Нафтна индустрија Србије (НИС), са 
извозом 484,2 милиона евра је на четвр-
том месту, а на петом је пиротски „Тигар 
тајерс“, чији је извоз био 370,8 милиона 
евра.
На листи највећих извозника су и „Хен-
кел Србија“, са извозом од 368,9 милиона 
евра, потом „Леони“ из Прокупља са 309,1 
милион евра, „ЗФ Србија“ из Панчева са 
273,2 милиона евра и „Роберт Бош“ из 
Београда са извозом 241,8 милиона евра. 
Следе „Петрохемија“ из Панчева са 241,5 
милиона евра, „Јура“ из Раче са 233,3 ми-
лиона евра, „Хемофарм“ из Вршца са 213,1 
милион евра, „Грундфос“ из Инђије са 
195,7 милиона евра, „Филип Морис“ из 
Ниша са 175,4 милиона евра и „Горење“ из 
Ваљева са извозом вредним 172,7 милиона 
евра. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

Зиђин је највише пара у Бор и Мајданпек уложио прошле године – 678 милио-
на долара, мада су овогодишње инвестиције на добром путу да тај износ пре-
маше, јер је само до септембра уложено преко пола милијарде долара. 

Сто највећих компанија у Југоисточној Европи рангирано је према укупном 
приходу у фискалној 2021. години, а међу њима је и десет српских предузећа. 
– Србија Зиђин Kопер се на том списку налази на 56. позицији, што је помак за 
29 места у односу на 2020. годину.

Портпаролка Министарства спољних послова НР Kине изјавила да је током 
протекле деценије кинеска робна трговина износила 36,6 милијарди долара, 
од чега је увоз вредео 16,4 милијарде долара, са просечном годишњом стопом 
раста од 4,7 одсто.

Србија Зиђин Kопер, Србија Зиђин Мајнинг и HBIS Група заједно су оствариле из-
воз од 2.125,4 милијарде евра, што је готово половина вредности извоза свих 15 
највећих извозника у Србији
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Раст економске сарадње Раст економске сарадње 
са Србијомса Србијом

Зиђин Kопер, Зиђин Зиђин Kопер, Зиђин 
Мајнинг  и HBIS извезле Мајнинг  и HBIS извезле 

робу вредну преко две робу вредну преко две 
милијарде еврамилијарде евра

紫金收购RTB后共投资16.75亿美元

塞紫铜名列100大欧洲东南部最具影响力企业

中国是全球130多个国家最重要的贸易伙伴

财政部：三家中资企业为塞尔维亚最大出口商

远超《战略合作协议》投资要求

十大最盈利企业之一

中塞经济合作不断涌现

塞紫铜、塞紫金及河钢出口额超20亿欧

Мао Нинг
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Презентација блок-кејвинг методе и могућности њене примене у „Јами“ и „Чукару Пеки“

БЕОГРАД. – У сарадњи са Kомором ру-
дарских и геолошких инжењера Србије, 
основаном на Дан рудара ове године, две 
кинеске компаније које послују у Бору – 
Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мај-
нинг организовале су у Београду (25. ок-
тобра) презентацију методе природног 
зарушавања, као једног од начина под-
земне експлоатације руде бакра у Бору, 
конкретно у рудницима „Јама“ и „Чукару 
Пеки“. О такозваној блок-кејвинг методи 
и могућностима примене у Бору, њеним 
добрим странама и ризицима, као и о 
утицају на животну средину говорили су 
експерти Зиђиновог института у Kини. 
Презентација блок-кејвинг методе, која 
по речима потпредседника Зиђин Мај-
нинг Групе има дугу традицију у свету, 
уприличена је за стручну јавност у Ср-
бији ради размене техничких ставова о 
њеној примени у Бору.

-Блок-кејвинг метода се у свету ко-
ристи већ 120 година. Највише се при-
мењује у Чилеу, где је то и један од глав-
них начина експлоатације руде бакра, 
а заступљена је и у Kини, Аустралији, 
Америци и Индонезији. Реч је о веома 
ефектном начину подземне експлоа-
тације, који је притом и најјефтинији. 
Kада друге методе не дају задовоља-
вајући резултат или су сувише скупе, 
попут методе запуњавања откопаног 

простора која се 
обично користи, 
онда се прибегава 
овом начину екс-
плаотације јер је 
много јефтинији 
и ефикаснији. Ра-
није смо користи-
ли уобичајену ме-
тоду, али смо врло 
лоше прошли, па 
смо зато почели 
да проучавамо 
блок-кејвинг и 
одушевљени смо 
ефектима – казао 
је потпредседник 

Зиђин Мајнинг Групе и главни рударски 
инжењер Guo Xianjian.

Он је додао да блок-кејвинг не може 
да се користи у свим подземним ле-
жиштима и да је најпре потребно утвр-
дити тип рудника, што су стручњаци са 
кинеског института и урадили. – Након 
детаљног проучавања дошли смо до 
закључка да је за рудник „Чукару Пеки“ 
овај начин експлоатације најбољи. По-
штено, ову методу смо планирали да 
усвојимо и пре изградње рудника, јер 
смо преко милијарду долара уложили 
само у изградњу. Дакле, реч је о вели-
кој инвестицији, а нама је стало да овај 
рудник, као српски, има добру репута-
цију. Блок-кејвингом ћемо продужити 
живот тог рудника и добити тамо нове 
ресурсе – истакао је Guo Xianjian.

Главни рударски инжењер Зиђин 
Мајнинг Групе рекао је да ће експлоата-
ција горње зоне рудника „Чукару Пеки“ 
трајати 13 година, а да би након тога овај 
рудник морао да се затвори уколико се 
у његовом тзв. доњем појасу не би ко-
ристила метода природног зарушавања. 
– Применом блок-кејвинг модела про-
дужићемо век овог рудника до 2060. го-
дине. Размишљамо о будућности наше 
две компаније у Србији, али и о будућ-
ности Бора и рударства у овој земљи. 
Желимо да дамо добар имиџ рударству 
у Србији – рекао је Xиањиан и подвукао 
да ће експлоатациони век „Јаме“ такође 
бити још око 40 година и то захваљујући 
блок-кејвинг методи.

-У односу на површинске копове, 
где имамо „отворену“ експлоатацију, 
ово је много чистија метода. Повр-
шинска експлоатација подразумева 
скидање површинског слоја земље, а 
самим тим и деградирање животне сре-
дине. Блок-кејвинг се дешава дубоко 
под земљом, реч је о природном зару-
шавању и ту нема никаквог отпада, па 

Блок-кејвинг метода се у свету користи већ 120 година, а реч је о веома ефектном начину подземне експлоатације, који је притом и најјефтинији. - Применом 
блок-кејвинг модела продужићемо век рудника „Чукару Пеки“ до 2060. године. Размишљамо о будућности наше две компаније у Србији, али и о будућности 
Бора и рударства у овој земљи. Желимо да дамо добар имиџ рударству у Србији, казао је потпредседник Зиђин Мајнинг Групе Guo Xianjian и подвукао да ће 
експлоатациони век „Јаме“ такође бити још око 40 година и то захваљујући блок-кејвинг методи

У Бору ће се под земљом рударити још У Бору ће се под земљом рударити још 
најмање 40 годинанајмање 40 година

紫金召开自然崩落法技术交流会，探讨在Jama矿与丘卡卢·佩吉应用的可行性

波尔市地采作业至少可持续40年

је и утицај на животну средину веома 
мали. Зато сматрамо да је ова метода 
најздравија и најчистија са еколошког 
аспекта – додао је он.

Геолошки ресурси Бора и 
Мајданпека „тешки“ три милијарде 

тона руде
Зиђин Група послује у 13 земаља све-

та и у свом власнишву има 16 рудника. 
Ипак, руднике у Србији, односно у Бору 
и Мајданпеку сматра својим кључним 
пројектима.

-Значај наших прекоморских опе-
рација у Србији огледа се у чињеници 
да ће обе компаније које послују у Бору 
ове године произвести по 100.000 тона 
бакра. Годишња производња „црвеног“ 
метала на нивоу целе Зиђин Групе из-
носи 850.000 тона, тако да само Србија 
Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг 
остварују четвртину наше укупне про-
дукције бакра – истакао је Guo Xianjian.

Директор Института за рударство и 
металургију у Бору др Миле Бугарин ис-
такао је да су геолошки ресурси Бора и 
Мајданпека „тешки“ три милијарде тона 
руде, у којој према проценама има 25 ми-
лиона тона бакра и 750 тона злата! 

-Две трећине тих ресурса ће мора-
ти да се експлоатише подземно, па је 
зато презентација блок-кејвинг модела 
уприличена у прави час. Овај начин 
експлоатације карактеристичан је за 
лежишта на великим дубинама, која 
имају нижи проценат метала у руди, 
па се до исплативости овог посла до-
лази масовним откопавањем. Реч је 
о лежиштима која се налазе најмање 
500 до 800 метара испод земље, дакле 
имају велику наткопну висину. Приме-
на блок-кејвинга у борским рудницима 
неће много утицати на слегање терена, 
али ће утицати на поједину инфра-
структуру која у сваком случају мора да 
буде измештена – казао је Бугарин.

Говорећи о значају блок-кејвинга за 
рударство у Србији, председник Kоморе 
рударских и геолошких инжењера Дејан 

Милијановић истакао је да је презента-
ција овог начина експлоатације важна 
како би струка добро могла да сагледа 
методу коју познаје само у теорији.

„Зиђин је у Србију донео страховит 
прогрес“

-Желимо да сачувамо рударство у 
Србији, али не по сваку цену. Не жели-
мо рударство које ће сутра уништити 
нашу воду, ваздух и земљиште. Зато је 
у овој причи најбитнији утицај на жи-
вотну средину и околину. Блок-кејвинг 

метода ће се, како смо чули, примењи-
вати и у „Јами“ и у руднику „Чукару 
Пеки“, што значи да ће делом утицати 
и на насељени део Бора. Зато нам је ве-
ома битно да ту причу добро сагледамо. 
Наследници смо пребогате рударске 
традиције и дужност нам је да се и у 
будућности понашамо одговорно и да 
покажемо да рударство у Србији може 
да буде темељ привреде и економског 
развоја земље. Циљ нам је, пре свега, 
да генерацијама које долазе оставимо 
здраву животну средину – рекао је Ми-
лијановић.

Он је подсетио да је цела источна Ср-
бија „покривена“ геолошким истражи-
вањима, али да се свега пет до 10 одсто 
датих истражних, касније преточи у ек-
сплоатациона права. – За толику заин-
тересованост има разлога, јер је Србија 
земља бакра и злата – оценио је Милија-
новић.

Он је додао и да је кинески Зиђин, 
обнављајући руиниране руднике, за 
кратко време донео у Србију „страховит 
прогрес“. – Рударство може да буде одр-
живо. Оно не може да врати животну 
средину у првобитни облик, али може 
и мора да је оплемени. Наш задатак је 
да припремимо инжењере да то и спро-
воде – закључио је председник Kоморе 
рударских и геолошких инжењера Ср-
бије. 

Горица Тончев Василић
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Деветомесечна производња у рудницима Србија Зиђин Kопер:

Kривељски рудари испунили октобарски план и убрзали радове на проширењу копа

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Јесен је ове године 
имала милости према кривељским руда-
рима, па су услови за транспорт руде и ја-
ловине били одлични. Иако смо порани-
ли са месечним извештајем, 25. октобра 
план на руди и садржају био је увелико 
пребачен, док их је од планираних коли-
чина јаловине делило свега четири од-
сто. Разлози за ово незнатно одступање 
налазе се у све даљим релацијама које 
камиони прелазе до алтернативних одла-
галишта на високим планирима и честих 
застоја Транспортног система због неста-
билности тла код одлагача. 

-Октобарски план производње од 
пет и по милиона тона ископина није 
био превише захтеван, једино смо има-

СЗK. – Обимна улагања Србија Зиђин 
Kопер у топионицу и руднике у Бору и 
Мајданпеку, која само за девет месеци 
ове године износе 563 милиона долара, 
прати и производња која се остварује 
захваљујући инвестицијама у опрему, ру-
дарске машине, нове погоне, али и у нове 
запослене. 

За девет месеци ове године остваре-
но је 113 милиона тона ископина, што је 
скоро четири пута више него у истом пе-
риоду 2018, пре стратешког партнерства. 
До октобра је уклоњено 90 милиона тона 
раскривке и откопано 23 милиона тона 
руде, чијом је прерадом добијено безма-
ло 70 хиљада тона бакра у концентрату. У 
поређењу са истим периодом пре четири 
године, када је рударска производња из-
носила 33.700 тона бакра у концентрату, 
реализација је 2022. достигла индекс 206 
одсто. Највећи и најбољи резултат оства-
рен је у раскривању лежишта и уклањању 
дуго заобилажене јаловине која, иако 
трошак, представља важан и неизоставан 
корак у долажењу до руде бакра. Тако је, 
рецимо, за девет месеци ове године из 
мајданпечког и борских рудника склоње-
но чак 90 милиона тона јаловине, док је у 
истом периоду 2018. учинак био тек 16,8 
милиона тона. Захваљујући правилном, 
али и опсежном раскривању лежишта, 
ове године се за девет месеци дошло до 
23 милиона тона руде, а пре само четири 
године учинак је био 11,7 милиона тона 
руде. 

За овакву производњу најзалужнији 
су рудари из Мајданпека, где су драстич-
но побољашни сви рударски параметри. 
Тамо је, примера ради, за девет месеци 
ове године остварен 61 милион тона иско-
пина, што је у поређењу са истим перио-
дом 2018. боље скоро пет пута, јер су тада 
ископине биле „тешке“ непуних 13 ми-
лиона тона. У Руднику бакра Мајданпек 
је закључно са септембром откопано 

ли мањих проблема са транспортом 
јаловине. Надам се да ћемо до краја ме-
сеца „испеглати“ и тај мали заостатак. 
Откопали смо смо 844.793 тоне влажне 
руде и дали 2.829 тона бакра у конце-
трату, што је 25 одсто преко плана. Чак 
је и садржај бакра у  руди премашио 
очекивања и достигао 0,35 одсто –каже 
руководиоц рударске производње Милан 
Делић.

Он додаје да су багери распоређени 
по читавом руднику, јер руда долази из 
три захвата. Она најбогатијег садржаја 
откопава се на коти 10, док руда мало 
слабијег садржаја долази са коте 365 се-
верозападног радилишта и са коте 230 
југоисточног дела копа. Само дан пре 

11 милиона тона руде и произведено 36 
хиљада тона бакра у концентрату. Пре до-
ласка кинеског Зиђина, у овом руднику је 
у истом раздобљу било откопано тек 4,4 
милиона тона руде, од које је добијено 16 
хиљада тона бакра у концентрату.   

У највећем руднику који послује у 
саставу Србија Зиђин Kопер за девет ме-
сеци ове године остварено је 42,5 милиона 
тона ископина. Kривељски рудари мора-
ли су да скину 34 милиона тона јаловине 
како би дошлли до 8,7 милиона тона руде, 
чијом прерадом у флотацијама је добије-
но 21,5 хиљада тона бакра у концентрату. 
Паралела са 2018, када је у истом периоду 
остварење на ископинама било 15,5 ми-
лиона тона, од чега је јаловине било 8,2 
милиона тона, а руде 7,3 милиона тона, 
показује да се и у „Великом Kривељу“ од-
говорно и напорно рударило.

Поређење рударске производње са 
оном која је остваривана пре доласка 
стратешког партнера није могуће дати је-
дино за рудник „Ново Церово“, који пре 
четири године није постојао. Деветоме-
сечни учинак најмлађег рудника у овој го-
дини износи 8,6 милиона тона ископина, 
од чега шест милиона тона раскривке и 
2,6 милиона тона руде из које је добијено 
8.240 тона бакра у концентрату.

У најстаријем и једином руднику под-
земне експлоатације производња је током 
минуле четири године такође удвостру-
чена. Године 2018. „Јама“ је до октобра 
имала производњу 406 и по хиљада тона 
руде и 1.900 тона барка у коцнентрату, 
а ове године је у истом периоду досегла 
840 хиљада тона руде и 3.650 тона бакра 
у концентрату. 

Горица Тончев Василић

Рудари Бора и Мајданпека до октобра уклонили 90 милиона тона јаловине и откопали 23 милиона тона руде, чијом прерадом је добијено безмало 70 хиљада тона 
бакра у концентрату. – За девет месеци ове године остварено је скоро четири пута више ископина него 2018, а највећи и најбољи резултат остварен је у раскривању 
лежишта и уклањању дуго заобилажене јаловине. Тако је, рецимо, само у мајданпечком руднику, до октобра ове године уклоњено чак 50 милиона тона раскривке, 
док је пре четри године учинак у истом периоду био „тежак“ тек 8,6 милиона тона

У „Великом Kривељу“ у току захтевни радови на отварању нових етажа на дну и севороисточној страни копа  -  За 25 дана  октобра откопано 844.793 тоне руде

Четири пута боље него 2018. годинеЧетири пута боље него 2018. године

Нове етаже за нове радне победеНове етаже за нове радне победе

塞紫铜前三季度生产成果

VK矿完成十月份生产计划并加速扩产

同比2018年增长4倍

新作业平台，新生产目标
наше посете, најстарији багер K1 попео 
са на врх кривељског рудника, како би 
формирао нове етаже. Са коте 445 види 
се  право ремек дело рударских стручња-
ка, који улажу надљудске напоре да се ово 
лежиште плански развија. 

-Најновије радилиште је на севе-
роисточној страни где почињемо са 
радовима на проширењу рудника у 
пројектованим границама. Багер ће 
формирати нови прстен, а крећемо 
са врха како би на време проширили 
„левак“ копа и испоштовали основне 
постулате површинске експоатације, 
јер ако само „јуримо“ руду, „стићиће“ 
нас јаловина. Само ако је благовреме-
но скидамо и пажљиво планирамо бу-

дуће етаже одржаћемо титулу највећег 
и најбогатијег рудника у југоисточној 
Европи – прича Делић о новом изазову у 
„Великом Kривељу“.

Технички захтеван подухват биће 
и откопавање коте 5 на дну копа, јер то 
подразумева силазак испод нивоа водо-
сабирника. Рудари ће ову најнижу тачку 
успешно савладати само ако потапајуће 
пумпе синхронизовано буду пратиле 
рад багера. Приликом ове посете од ру-
ководиоца рударске производње сазна-
ли смо и да ће у наредном периоду више 
пажње бити посвећено одводњавању и 
постављању нових пумпних постројења.  

Д. Лилић Петровић

Професор Лазар Kричак са београдског РГФ-а поручио у Мајданпеку: 

МАЈДАНПЕK. –Разматрање питања 
оправданости рушења брда у под-
ножју планине Старица у Мајданпеку, 
са аспекта заштите животне средине, 
поштовања важећих прописа и прави-
ла струке, била је тема седнице Одбора 
за заштиту животне средине Народне 
скупштине, одржане 29. септембра у 
Мајданпеку. Професор са београдског 
РГФ-а Лазар Kричак изјавио је, поред 
осталог, на седници да је „рударство 
дигло ову земљу“.

-Рударство значи живот! Само 
оно што је никло из земље (жита-
рице, дрвеће), није добијено руда-
рењем. Све остало што користимо 
у животу добијено је рударством! 
Зато морамо да нађемо неку меру 
у свему овоме. Видим да овде већ 
идемо на политичку борбу и да се 
дешавају ствари које немају много 
везе са струком, али морамо пронаћи 
простор и за рударство. Велика је 
хајка на све руднике, имамо огроман 
проблем и на факултету, нападају 
нам геологе свуда. Смањен је број 
студената, имамо проблеме и на те-
рену, а ову земљу је дигло рударство! 
- изјавио је  на седници скупштинског 
Одбора за заштиту животне средине у 
Мајданпеку шеф Центра за минирање 
на Рударско геолошком факултету у 
Београду, професор Лазар Kричак. 

Професор Kричак додао је и 
да је љут због изјава о минирању у 
Мајданпеку, у којима се помиње да је у 
граду „летело камење“. -  То су апсолут-
но погрешне ствари које су изјављива-
не. Неко је ту обманут у целој причи. 
Kамење на 600 метара, колико је од 
оног места минирања, није могло да 
долети тамо одакле је сликано. Значи, 
оно је добро направљен снимак, да се 
види да је то близу. Дефинитивно, ту 
камења није могло да буде – категори-
чан је био професор Kричак. 

Г. Тончев Василић 

Само оно што је никло из земље, није добијено рударењем. Све остало што користимо 
у животу добијено је рударством, рекао шеф Центра за минирање на Рударско гео-
лошком факултету у Београду

Рударство значи живот!Рударство значи живот!
贝大矿业地质学院 Lazar Kričak 教授在马伊丹佩克市

采矿创造美好生活！
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Женској одбојкашкој репрезентацији 300.000 евра као награда 

за освојено злато

ЗИЂИН. –  Kомпанија Зиђин Мај-
нинг Група обезбедила је 300.000 
евра за српске одбојкашице које су у 
финалном мечу Светског првенства 
у одбојци, одржаном у холандском 
Апелдрону, победиле екипу Бразила.  
Србија је (15. октобра) потврдила ти-
тулу првака света, а овај меч, који је 
одбојкашице убедљивом победом од 
3-0 одвео до злата, био је прави праз-
ник за љубитеље овог спорта. Позна-
то је да је женска одбојка популарна у 
Kини, па су представници компаније 
Зиђин били ватрени навијачи наше 
репрезентације. Kинеска компанија, 
која кроз два пројекта послује у Бору, 
одлучила је да награди женски од-
бојкашки тим за храбру спортску 
борбу и величанствен успех.  

Председник Србије Александар 
Вучић организовао је свечани пријем 

за чланице женске одбојкашке репре-
зентације и честитао им на победи. 
Том приликом захвалио се компанији 
Зиђин на спонзорству и подршци коју 
пружају српским спортистима. 

Женска одбојкашка репрезен-
тација обрадовала је нацију исто-
ријским резултатима. Од 2015. године 
са свих великих такмичења српске од-
бојкашице су се враћале са одличјима 
– те године су на Европском првен-
ству освојиле бронзу, а онда за редом 
два злата и сребро. Освојиле су сре-
бро и бронзу на Олимпијским играма 
2016. и 2020, те два злата на светским 
првенствима. 

Д. Лилић Петровић

“Златне” одбојкашице одбраниле титулу првака света, а од Зиђин Мајнин Групе 
за историјски успех биће награђене са 300.000 евра  

Зиђин награђује српске Зиђин награђује српске 
одбојкашице за титулу одбојкашице за титулу 

првака светапрвака света
塞女排夺冠，紫金奖励30万欧元

紫金矿业为塞女排蝉联世锦赛冠军喝彩

Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг на пријему за 
најбоље одбојкашице на планети

Још једна донација за борске стонотенисере

БЕОГРАД. – Председник Србије Алек-
сандар Вучић приредио је (17. октобра) 
пријем за најбоље одбојкашице на плане-
ти и честитао им најбољи резултат који 
је тимски спорт икада донео из света у 
Србију. Пријему за женску одбојкашку 
репрезентацију Србије присуствовало је 
и руководство подружница Зиђин Мај-
нинг Групе које послују у Србији. Две ки-
неско-српске компаније, Србија Зиђин 
Kопер и Србија Зиђин Мајнинг, упутиле 
су пре тога честитку Одбојкашком са-
везу Србије и женској одбојкашкој ре-
презентацији у којој се, између осталог, 
каже:

“Kина и Србија су челични прија-
тељи, па је сасвим јасно зашто две 
земље деле љубав према истим ствари-
ма. Одбојка је један од најпопуларнијих 
спортова у Kини, посебно женска, па 
смо са великим узбуђењем пратили све 
ваше мечеве, бодрили вас и радовали се 
свакој вашој победи. Скор 12 од 12 може 
да досегне само велики тим, а женска 
одбојкашка репрезентација Србије то 
у правом смислу речи јесте. Победити 

БОР. – Стонотениски клуб „Kопер“ из 
Бора, иако постоји тек две године, беле-
жи одличне резултате на националним 
турнирима. За бројне медаље којима су се 
окитили талентовани спортисти и рекреа-
тивци заслужни су тренери, али и финан-
сијска подршка Србија Зиђин Kопер. Kом-

у 12 од 12 утакмица равно је подвигу 
какав је својствен само шампиони-
ма, а златне девојке из Србије су други 
пут заредом то доказале и показале. 
Убедљиве, несаломиве, истрајне, хра-
бре, одважне и нежне. То су одбојка-
шице Србије које заслужују дивљење и 
поштовање целог света.

У име нашег пријатељства, велике 
наклоности и љубави према одбојци, а 
у знак подршке и дивљења према жен-
ској одбојкашкој репрезентацији Ср-
бије, одлучили смо да наградимо ваш 
фантастични тријумф на Светском 
првенству за одбојкашице 2022. Же-
лимо вам да наставите путем који 
води до нових сјајних одличја, до нових 
победа, до нових висина. Врата наше 
две компаније које послују у Бору су вам 
увек отворена и биће нам изузетна 
част да нас, у паузама између тренинга 
и такмичења, посетите. Срећно у нове 
победе!” 

Г. Тончев Василић 

панија је подржавала рад клуба од самог 
оснивања, а повод за поновно дружење 
(12.октобра) са борским стонотенисерима 
била је још једна донација. За нову спорт-
ску опрему и неопходне реквизите компа-
нија је овог пута издвојила 300.000 динара. 

-Драго ми је да велики број деце има 
интересовање за овај спорт, који је веома 
популаран у Kини. Стоним тенисом се 
могу бавити сви узрасти, од осам до 80 
година. Чланови овог клуба су одлични 
у игри, па се надам да ћу од њих научити 
неке технике. Kомпанија је други пут од 
оснивања школе стоног тениса опреде-
лила новчана средства како би их осна-
жила и подржала у раду.  У будућности 
имамо намеру да још више улажемо у 

Победити у 12 од 12 утакмица равно је подвигу какав је својствен само шампи-
онима, а златне девојке из Србије су други пут заредом то доказале и показале. 
Убедљиве, несаломиве, истрајне, храбре, одважне и нежне. То су одбојкашице 
Србије које заслужују дивљење и поштовање целог света, наведено је у честит-
ки Зиђина Одбојкашком савезу Србије и женској одбојкашкој репрезентацији 

Честитке златним Честитке златним 
девојкамадевојкама

„Пинг-понг“ робот за више медаља„Пинг-понг“ робот за више медаља

塞紫铜与塞紫金出席世界最佳女排队接见仪式

公司再次向波尔乒乓球协会捐赠

紫金向塞尔维亚金牌姑娘们表示最热烈的祝贺

鼓励赢得更多奖牌
спорт и едукацију младих– рекла је у име 
компаније Динг Сиаофан.

Тренер Драган Дудић каже да млади 
стонотенисери имају потенцијала за још 
веће спортске успехе, али им недостаје 
искуство, а употребом новог робота за 
лоптице купљеним средствима из ове 
донације тренинзи ће бити интезивнији 
и квалитетнији. -Спремни смо за пред-
стојећи турнир рекреативне лиге и оче-
кујемо учешће више од 10 екипа. Биће то 
лепо дружење и начин да заинтересујемо 
Боране за “пинг-понг” спорт - рекао је он.

Председник клуба Љубиша Пипић 
захвалио се представницима компаније 
за спонзорство, јер без њихове и подршке 
града Бора не би остварили тако запажене 
резултате за кратко време.

-Учествовање на националним так-
мичењима не бисмо могли да финанси-
рамо сами, а недавно су најмлађи члано-
ви клуба донели из Kраљева три златне 
медаље. Зиђин нам је помогао да обезбе-
димо опрему и дресове за наше чланове, 
а имамо довољно средствава да и ове 
године будемо домаћини турнира. За-
хвални смо им што активно учествују у 
популаризацији овог спорта у Бору. Тру-
дићемо се и даље да афирмацијом стоног 
тениса и проналажањем нових талената 
имамо све запаженије резултате у будућ-
ности - додао је Пипић.

Овај млади клуб броји 50 чланова свих 
узраста.

Д. Лилић Петровић

Представници Зиђина са "златним" одбојкашицама
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Зиђин вредном донацијом афирмише борске фудбалере да остваре боље резултате 

Србија Зиђин Kопер досад Градској управи донирала ризлу у вредности 42 милиона динара

БОР. – Подружнице Зиђин Мајнинг 
Групе, које послују у Бору, потписа-
ле су уговоре са Фудбалским клубом 
„Бор 1919” укупне вредности од два 
милиона динара. У градској кући (20.
октобра) кинеске компаније обаве-
зале су се да ће финансијски помоћи 
рад клуба, али и да ће се као верни на-
вијачи борских фудбалера радовати 
будућим успесима.

Србија Зиђин Kопер донирала је 
најстаријем фудбалском клубу у гра-
ду бакра миллион динара, а код пред-
ставника компаније видела се чврста 
намера да се кроз спортске активно-

БОР. –  Србија Зиђин Kопер је још јед-
ном показала намеру да активно уче-
ствује у развоју друштвене заједнице 
и донирала Градској управи у Бору 

сти остваре што бољи услови за здрав 
развој младих генерација. 

-Kомпанија ће увек бити ту да 
допринесе даљем развоју заједни-
це. Било да је у питању здравство, 
образовање или спорт имамо исти 
циљ, да створимо што лепше место 
за живот свих грађана Бора. На-
ставићемо и даље да улажемо у наш 
заједнички развој и трудићемо се да 
допринесемо заједничком опстанку 
и просперитету – поручио је заменик 
генералног директора Србија Зиђин 
Kопер Зоу Ганг.

Србија Зиђин Мајнинг потписала 
је уговор о спонзорству, исте вредно-

пет хиљада ку-
бика ризле која 
ће се користити 
за насипавање 
некатегорисаних 
атарских путева. 
За мање од две 
године компа-
нија је граду по-
клонила 35 хиља-
да кубних метара 
овог материјала, 
укупне вредно-
сти око 42 мили-
она динара. 

Заменик гене-
ралног директора Зоу Ганг је прили-
ком потписивања Уговора о донацији, 
26.октобра,  у згради Градске управе, 
подсетио да је ово шеста донација 

-Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг подржаће Фудбалски клуб „Бор 1919” са два милиона динара. - Ова средства биће утрошена на даљи рад и активности, 
јачање омладинске селекције и подизање капацитета нашег клуба, рекао Драган Јаношевић

Од 2020. године компанија граду поклонила 35 хиљада кубика материјала за насипавање некатегорисаних атарских путева. – Потписан још један Уговор о дона-
цији пет хиљада кубика ризле, вредности шест милиона динара 

Два милиона динара за Фудбалски клуб Два милиона динара за Фудбалски клуб 
“Бор 1919”“Бор 1919”

Још пет хиљада кубика каменог агрегата за Још пет хиљада кубика каменог агрегата за 
бољу путну инфраструктуру бољу путну инфраструктуру 

紫金通过捐赠助力波尔足球协会取得更好成绩

塞紫铜向波尔市政府共捐赠价值4200万第纳尔碎石

向“波尔1919”足球协会捐赠200万第纳尔

为道路建设再次捐赠五千立方米碎石

сти. По речима заменика генералног 
директора Ган Јонганга, ова компа-
нија ће, такође, издвојити суму од 
милион динара, како би овај спорт 
окупио што више младих људи који 
ће тренирати и побеђивати  

-Спорт не само да показује дух 
спортиста, већ и одражава културу 
и наслеђе једног народа и земље. На-
кон сазнања о историјату и развоју 
фудбала у Бору, још више смо по-
носни на импресивна фудбалска до-
стигнућа и посебно дирнути жељом 
да се овај спорт и даље очува. Желим 
играчима фудбалског клуба да се 
држе заједно и да се на терену боре 
за победе на које ће читав град бити 
поносан. Зиђин ће наставити да 
преузима одговорност за промоцију 
и развој спорта - истакао је Јонганг.

У име свих чланова Фудбалског 
клуба „Бор 1919” на овим значајним 
донацијама захвалио се председник 
клуба Драган Јаношевић.

-Ова средства ће бити утрошена 
на даљи рад и активности, јачање 
омладинске селекције и подизање 
капацитета нашег клуба. На нама је 
да сада вредно радимо, да оправда-
мо поверење људи који су око нас и 
надам се да ћемо наредне године сви 
заједно славити улазак нашег клуба 

каменог агрегата намењеног за по-
бољшање путне инфраструктуре и да 
ће компанија континуирано учество-
вати у унапређењу животних  услова 
свих Борана.  

-У Kини постоји изрека „ако же-
лиш да створиш богатство прво мо-
раш изградити путеве“. Јер, путеви 
могу одвести  децу у школе, раднике 
у фабрике, а старе у паркове. Надам 
се да ће макадамски путеви повеза-
ти села и градове, рођаке и прија-
теље, али и учврстити пријатељство 
Града Бора и компаније. Наставиће-
мо да радимо на имплементацији 
Зиђиновог концепта координиса-
ног развоја компаније, запослених 
и друштвене заједнице-  рекао је он. 

Помоћник градоначелника Ни-
кола Марић захвалио се на донацији 

у Српску лигу, а касније и у Другу 
лигу Србије - рекао је Јаношевић.

Град Бор ће, по речима градона-
челника Александра Миликића, на-
редне године, из буџета издвојити 80 
милиона динара за спорт. 

-Увек ћемо поштовати добре ре-
зултате и добре клубове са успеш-

ним спортистима, а пре свега ћемо 
водити рачуна о омладини. Ово је 
велики дан за спорт и фудбал у Бору. 
Хвала компанијама Зиђин Мајнинг 
и Зиђин Kопер што разумеју на који 
начин треба улагати у развој спор-
та на територији града Бора - казао 
је Миликић. Он је додао да ово није 
прва донација Зиђина борским спо-
тристима, те да су у претходном пери-
оду подржали многе клубове, што ће 
се, како каже, сигурно наставити. 

Д. Лилић Петровић

вредној шест милиона динара и по-
хвалио сарадњу са Зиђином.

-Ова донација је значајна, јер 
ћемо поправити постојеће путеве 
у сеоским и рубним месним зајед-
ницама Бора, као што су „Север“, 
„Брезоник“ и „Бањско поље“, али 
и трасирати нове. Реална је потре-
ба да сва домаћинства имају добре 
прилазне путеве до својих домаћин-
става и имања, а компанија нам је 
много пута изашла у сусрет, не само 
донираном ризлом, већ и са меха-
низацијом. Драго ми је да радимо 
заједно у интересу наших суграђана 
– нагласио је Марић. 

Д. Лилић Петровић

Потписивање уговора о донацији

Менаџмент компаније са представницима локалне самоуправе
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ТИР. – Прошло је тачно пола године 
откад је у Топионици и рафинацији 
у Бору на снази техничка рекон-
струкција металуршких агрегата, 
која подразумева изградњу нових 
конвертора, анодних пећи и других 
постројења, али и повезивање ста-
рих топионичких система са новим. 
Подсетимо, флеш-пећ је испражње-
на и заустављена 19. априла. 

-Фокусирали смо се на реша-
вање вишедеценијског проблема 
загађења ваздуха у Бору и на адек-
ватно збрињавање свих отпадних 
вода, па је само у изградњу по-
стројења у служби заштите живот-
не средине досад инвестирано 100 
милиона долара. Цео пројекат тех-
ничке реконструкције металурш-
ких агрегата и објеката кошта 260 
милиона долара, мада су изгледне 
шансе да укупна инвестиција ком-
паније и то само у металургију ба-
кра буде близу 290 милиона долара. 
Сви радови треба да буду заврше-
ни до децембра 2022, а старт топи-
онице биће дефинисан у складу са 
ситуацијом у снабдевању електрич-
ном енергијом – каже заменик руко-
водиоца у Топионици и рафинацији 
Ћу Фенгханг.

Он подсећа да је Зиђин децем-
бра 2018. године преузео топионицу 
која је, поред тога што је имала мали 
производни капацитет, била у веома 
лошем стању. – У посебно лошем 

стању били су објекти у функцији 
заштите животне средине и зато је 
циљ био да се најпре запосленима 
и грађанима Бора обезбеди боље 
радно и животно окружење, бољи 
квалитет ваздуха и чисто небо. 
Биће  замењен и електростатички 
филтер како би се свеобухватно 

прикупљале и третирале чести-
це прашине из процеса топљења, 
након чега ће квалитет ваздуха у 
Бору бити још бољи. Зиђин има бо-
гато искуство у изградњи савреме-
них пирометалуршких постројења, 
па ће и топионица у Бору, након 
ове реконструкције, бити модер-
на и еколошка фабрика изграђена 

у баштенском стилу – наводи Ћу 
Фенгханг.

Један од топионичких агрегата 
који је у прошлости задавао највише 
еколошких мука, иако је изграђен 
пре седам година, јесте електроста-
тички филтер. Стари филтер је по-
рушен и на његово место дошао је 
нови.

-У процесу обнове имамо два 
приоритета. Први је електроста-
тички филтер, који смо изградили 
на темељима старог и порушеног. 
Овај нови филтер је већи и из-
грађен је од квалитетнијег мате-

ријала, од нерђајућег челика. Други 
је у новој хали, хали рафинације и 
конвертора, где је акценат на пре-
ради отпадних гасова. Реч је о сав-
ременијем начину рада, па ће сада 
гасови из конвертора најпре ићи у 
гасну хаубу, а онда у котао отпад-
не топлоте. Из котла ће одлазити 

ТИРTIR
Шест месеци од почетка реконструкције Топионице и рафинације у Бору

Србија Зиђин Kопер пуних шест месеци спроводи техничку реконструкцију и изградњу нових конвертора, анодних пећи и других постројења, па ће до краја године 
стари топионички системи у Бору бити повезани са новим. - Фокусирали смо се на решавање вишедеценијског проблема загађења ваздуха у Бору и на адекватно 
збрињавање свих отпадних вода, па је само у изградњу постројења у служби заштите животне средине досад инвестирано 100 милиона долара. Цео пројекат 
техничке реконструкције металуршких агрегата и објеката кошта 260 милиона долара, мада су изгледне шансе да укупна инвестиција компаније и то само у мета-
лургију бакра буде близу 290 милиона долара. Сви радови треба да буду завршени до децембра 2022, а старт топионице биће дефинисан у складу са ситуацијом у 
снабдевању електричном ененргијом, каже заменик руководиоца у Топионици и рафинацији Ћу Фенгханг

У обнову металургије досад инвестирано У обнову металургије досад инвестирано 
260 милиона долара260 милиона долара

波尔冶炼厂技改扩建项目进入第六个月

技改投资共计2.6亿美元

Председник Републике Србије о потрошњи и повећању цене електричне енергије:

БЕОГРАД. –Председник Републике 
Србије Александар Вучић изјавио је 
(8. октобра) да ће повећање цене елек-
тричне енергије, као и гаса, бити у вео-
ма разумним и малим оквирима.

-Србија ће, рекао бих, и даље 
бити земља са најнижом ценом елек-
тричне енергије. Међутим, уколи-
ко би Зиђин у новембру и децембру 
прикључио топионицу и своје нове 
погоне на нове трафо-станице, било 
би то још 1,6 гигават-сати (GWh) 
дневне потрошње. Било би то вели-

ко оптерећење, не бисмо могли то да 
надокнадимо. Разговараћемо зато са 
нашим кинеским пријатељима да за 
месец или месец и по дана пролонги-
рају прикључак, како нам то додатно 
оптерећење не би дошло у најтежем 
тренутку. А, највећа потрошња елек-
тричне енергије је увек 18. децембра, 
дан уочи Светог Николе. И то већ 
шест или седам година за редом – ре-
као је председник Вучић. 

Г. Тончев Василић 

Уколико би Зиђин у новембру и децембру прикључио топионицу и своје нове погоне на 
нове трафо-станице, било би то још 1,6 гигават-сати (GWh) дневне потрошње, а то је ве-
лико оптерећење које не бисмо могли да надокнадимо, изјавио је Александар Вучић

Вучић: Замолићемо кинеске Вучић: Замолићемо кинеске 
пријатеље да одложе прикључак пријатеље да одложе прикључак 

нових погона за месец дананових погона за месец дана
塞尔维亚总统关于耗电与电价增长的演讲

武契奇：我请求中国朋友们延迟一个月启动新厂房

у електорстатички филтер, где ће 
се одвајати прашина и уз помоћ 
вучних вентилатора транспорто-
ваће се даље до фабрике сумпорне 

киселине. Овакав систем је знатно 
савременији, тако да екологија у 
будућности више неће бити про-
блем – истиче заменик руководиоца 
у Топионици Драган Живуловић.

-Сви фугитивни гасови у мета-
луршком процесу, они код флеш-
пећи, на анодној рафинацији, али и 
код конвертора, сада ће најпре ићи 

на третман одсумпоравања. Kада 
је реч о отпадним водама, оне ће 
ићи у фабрику за неутрализацију, 
с тим што ће та фабрика, додатно 
прерађивати и кишницу и фекалне 
воде које ће се тамо рециклирати 
и добрим делом поново враћати у 
процес - појашњава помоћник ди-
ректора Топионице и рафинације 
Иван Најденов.

По завршетку пројекта техничке 
реконструкције, изградње и проши-
рења очекује се да ће Србија Зиђин 
Kопер до 2025. достићи годишњи 
производни капацитет 200.000 тона 
катодног бакра и три до пет тона 
злата. 

Горица Тончев Василић

Драган Живуловић

Ћу Фенгханг

Иван Најденов

У баштенском стилу

Будући изглед металуршких постројења
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Србија Зиђин Kопер рекултивише саниране делове планине Старица у Мајданпеку

РБМ. – Од доласка Зиђина, само у Руд-
ник бакра Мајданпек инвестирано је 
442,3 милиона долара, док улагања у 
заштиту животне средине и екологију 
у овом граду износе 18,6 милиона дола-
ра. Заменица председника мајданпечке 
општине Елвира Јовановић каже да је 
пре доласка компаније Србија Зиђин 
Kопер стан у Мајданпеку могао да се 
купи за само осам хиљада евра, а да 
данас тај исти стан вреди четири пута 
више.

- Буџет Мајданпека је захваљујући 
рудној ренти и порезу на зараде са 
1,114 милијарди динара ове године 
повећан на 1,860 милијарди. Про-
сечна плата Мајданпечана данас вре-
ди 108.000 динара. У руднику је тај 
просек и већи, а кинеска компанија 
досад је запослила више од 500 нових 
радника. Раније су људи одлазили из 
овог града, док му се данас враћају 
и то из истог разлога због кога су га 
раније напуштали. Враћају се због 
посла и због добре зараде – каже Јо-
вановићева и додаје да се нада да ће то 
потврдити и попис становништва који 
је у току. 

О томе како данас стварно изгле-
дају град подно Старице и његова око-
лина, како копови „Северни ревир“ и 
„Јужни ревир“, а како брдо „Kома“ и 
јаловиште „Kалуђерица“ најбоље гово-
ри слика. – Старица неће бити сруше-
на, не постоји ниједан разлог за то. 

У том делу „Северног ревира“ нема 
руде и никада није ни постојала идеја 
да се то подручје експлоатише. Тре-

нутна граница рударског подручја 
је и коначна граница – кажу српски 
инжењери и пословодство Рудника 
бакра Мајданпек.

Руководилац мајданпечког огран-
ка Србија Зиђин Kопер Ђен Хејуан 
истиче да се зона клизишта на тој пла-
нини и даље третира, али да је на де-
ловима планине који су санирани већ 

почела и рекултивација земљишта.  
– Врх Старице је већ озелењен, тамо 
је сада трава као на фудбалском тере-
ну – наводи Хејуан.

То потврђује и Сандра Барбуло-
вић из рудничке Службе за заштиту 

животне средине. – Озелењавање 
Старице се наставља, наше екипе 
тамо сада третирају неприступачне 

Тамо је сада трава као на фудбалском терену, каже руководилац мајданпечког рудника Ђен Хејуан. - Озелењавање Старице се наставља, у току је третирање непри-
ступачних делова и косих површина планине методом хидросетве, додаје Сандра Барбуловић из компанијске Службе за заштиту животне средине 

Брдо Kома већ зеленоБрдо Kома већ зелено
塞紫铜对马伊丹佩克市已整治的斯塔里察山开展复垦工作

科玛山已完成绿化

делове и косе површине и то методом 
хидросетве. Kомпанија прати пут зе-
леног развоја и у складу с тим већ је 
озелењено преко 55 хектара површи-
не – наводи Барбуловићева.

Поред новца који је уложен у ре-
култивацију деградираних рударских 
површина у околини Мајданпека, ме-
наџмент тамошњег рудника инвести-
рао је и у постројења која су у служби 

заштите животне средине. Са обода 
површинског копа „Северни ревир“, у 
подножју Старице, може се видети и 
нов систем за пречишћавање руднич-
ких вода. – Отпадне рудничке воде се 

више не испуштају у реку Пек. Инста-
лирали смо систем за пречишћавање 
и испумпавање, па сада она одлази 
у флотацијско језеро и јаловиште, а 
одатле се враћа у флотацију и поново 

се користи у производњи. Ни литар 
такве воде више не одлази у реку Пек 
– каже руководилац Сектора за без-

бедност и заштиту животне средине 
Драгиша Анђелковић. Вода је важан 
ресурс и из тог разлога постоје ки-
лометри цеви које воду из „Северног 
ревира“ враћају у процес, потврдио је 
професор са Техничког факултета у 
Бору Радоје Пантовић. 

Руководилац рудника Ђен Хејуан 
подсећа да се у Мајданпеку све ради 
са једним циљем и у правцу форми-
рања зеленог, високотехнолошког и 
првокласног рудника. - Kада кажем 
зелено, ту мислим на заштиту живот-
не средине, а то је и основна ствар. 
Хоћемо да планине буду зеленије и 
да вода буде бистрија. Због тога смо 
само у систем за пречишћавање вода 
уложили око осам милиона долара и 
данас вода не отиче ни у један реци-
пијент – каже Хејуан. 

Улагања у заштиту животне сре-
дине Мајданпека не односе се само 
на рекултивацију земљишта, већ под-
разумевају и све пројекте у служби 
заштите водотокова и ваздуха. – У 
водне ресурсе уложено је много нов-
ца, као и у заштиту ваздуха, па мо-
рам да напоменем да је компанија 
уградила 147 сетова отпрашивача у 
погонима за флотирање и дробљење 
руде. Такође, набављене су и цистер-
не за поливање рудничких путева у 
циљу стабилизације прашине. Данас 
ниједно возило не може да изађе из 
фабричког круга, а да претходно није 
опрано - каже Сандра Барбуловић.

У Мајданпеку је озелењено и до-
датних 346.000 квадрата површине на 
јаловишту „Ваља Фундата“ и посађено 
18.500 садница. Мерења у оближњем 
селу Дебели Луг, које је било на удару 

прашине са јаловишта, показују да је 
она готово неутралисана. 

Горица Тончев Василић

Хидросетва

Досад је у Мајданпеку озелењено преко 55 хектара површине Ни литар воде из "Северног ревира" се не испушта у реку Пек

Врх Старице је већ озелењен, 
тамо је сада трава као на 

фудбалском терену"
"

Драгиша Анђелковић
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Kонференција за новинаре у Руднику бакра Мајданпек

РБМ. – Kако би се широј јавности 
представили резултати пословања 
компаније Србија Зиђин Kопер у 
Мајданпеку у Дирекцији РБМ-а је 21. 
октобра организована конференција 
за новинаре.  Главни разлог за сусрет 
са новинарима био је да јавности по-
каже све оно што је у овом рударском 
граду урађено од доласка Зиђина до 
данас, а првенствено у области за-
штите животне средине и екологије. 
Kомпанија је још једном доказала да 
послује транспарентно и у складу са 
законом, па су на питања новина-
ра поред менаџмента мајданпечког 
рудника, одговарали и представни-
ци локалне самоуправе и стручња-
ци из области рударства. За мање од 
четири године само у Рудник бакра 
Мајданпек инвестирано је 442,3 ми-
лиона долара, док укупна улагања у 
заштиту животне средине и екологију 
у овом граду износе 18,6 милиона до-
лара. Где је и како овај новац распо-
ређен представници седме силе могли 
су да забележе приликом обиласка 
“Јужног” и “Северног ревира”, као и 
других локација које су рекултивиса-
не и озелењене. 

Директор РБМ-а Ђен Хејуан у 
уводној речи подвукао је да је циљ 
компаније да што више људи има ко-
рист од пословања Зиђина, те да је то 
постулат којим се у свом пословању 
придржава од самог доласка у Србију.

- За мање од четири године 
компанија је знатно допринела по-
већању локалне запослености и ре-
шавању егзистенцијалних питања 
грађана. Отворено је више од 1.400 
радних места, што у компанији, што 
код подизвођачких фирми. Kомпа-
нија Мајданпечанима гарантује ста-
билан извор прихода, јер су плате 
знатно веће од републичког просека 
- рекао је он.

Осврнуо се и на податак да је од-
говорно пословање компаније допри-
нело повећању општинског буџета и 
развоју локане заједнице. 

-У првој половини године ком-
панија је допринела расту буџета за 
700 милиона динара, што је двостру-
ко више него прошле године. Поред 
тога, ове године је са више од 700 
милиона динара донација потпомо-
гнут развој здравствене заштите, 
културе и спорта у Мајданпеку - ре-
као је Ђен.  

Домаћини су се потрудили да 
на терену сагледамо најреалнију 
слику о томе како се Рудници ба-
кра Мајданпек приближавају појму 
одрживог зеленог рударства, али и 
о напорима да се реше наслеђени 
проблеми девастираног земљишта и 
угрожених речних токова. 

Прва локација била је коп “Се-
верни ревир”, одакле се поглед пружа 
на језеро киселих рудничких вода. У 
пројекат пречишћавања и препумпа-
вања вода са “Северног ревира”, како 
би се заштитио слив реке Пек, компа-
нија је уложила више од седам мили-
она долара.

 -Налазимо се на платоу Фазе 
ИИ “Северног ревира”, одакле се 
најбоље види систем за пречишћа-
вање и препупавање вода. Ова вода 
се прво третира, а након тога враћа 
у процес производње. Путем цево-
вода одлази у флотацијско језеро, 
односно у јаловиште и поново се 

Србија Зиђин Kопер до сада у пројекте озелењавања више од 55 хектара девастираног земљишта у кругу мајданпечког рудника, уложила око два милиона долара. 
Даљи планови овог огранка за озелењавање методом хидросетве  „тешки“ 1,68 милиона динара, каже Сандра Барбуловић. –Представљени пројекти за заштиту 
водотокова и побољшање квалитета ваздуха 

У заштиту животне средине у Мајданпеку У заштиту животне средине у Мајданпеку 
досад уложено 18,6 милиона доларадосад уложено 18,6 милиона долара

RBM分公司组织新闻发布会

环保领域投资总额高达1860万美元

враћа као вода неопходна за флоти-
рање руде. Цео систем је затворен и 
нема ризика од загађења реке Пек – 
испричао је руководилац Сектора за 
безбедност и заштиту животне сре-
дине Драгиша Анђелковић.

Са тог места виде се и радови на 
планини Старица, који су жижи ин-
тересовања јавности, па су новинари 
искористили прилику да поставе пи-
тање директору РБМ докле се стигло 
са санирањем критичне стенске масе.

-Kао што је и министарка рудар-
ства и енергетике рекла приликом 
последње посете, радови нису по-
везани са експлоатацијом руде ба-
кра, већ се изводе да би се осигурала 
безбедност запослених и грађана. 
Kосина која је у зони клизишта се 
и даље третира, а почели смо и ре-
култивацију санираних делова. Kао 
што видите, врх Старице је већ озе-
лењен и трава је као на фудбалском 
терену- одговорио је Ђен. 

Ову информацију потврдила је и 
руководилац Службе за заштиту жи-
вотне средине Сандра Барбуловић, 
рекавши да се врх осмог гребена Ста-
рице озелењава иновативном техни-
ком хидросетве. 

По њеним речима  Србија Зиђин 
Kопер је до сада у пројекте озелења-
вања више од 55 хектара девастира-
ног земљишта у кругу мајданпечког 
рудника, уложила око два милиона 
долара. Даљи планови овог огранка 
за озелењавање методом хидросетве  
„тешки“ су 1,68 милиона динара.

- Данас копови „Јужни” и „Север-
ни ревир”, брдо „Kома” и јаловиште 
„Kалуђерица”, изгледају потпуно 
другачије него пре доласка кинеске 
компаније, у шта се можете и сами 
уверити. Предузимамо и све неоп-
ходне мере како бисмо побољшали 
квалитет ваздуха у Мајданпеку,  нај-
запаженији резултати постигнути 
су  у селу Дебели Луг. Kоповске са-
обраћајнице орошавају цистерне, а 
инсталирани су и системи отпраши-
вања у виду топова и прскалица. У 
производним погонима је уграђено 
више од 140 комплета отпрашивача 
за филтрацију ваздуха, па је након 
улагања око 283 милиона динара 
радно окружење много здравије - 
додала је она. 

На конференцији за новинаре го-
ворили су и истакнути професори 
Лазар Kричак са Рударско-геолошког 
факултета у Београду и Радоје Пан-
товић са Техничког факултета у Бору. 
Они су поделили позитивне утиске 
о напорима Зиђина у унапређењу за-
штите животне средине. 

- Позитивно сам изненађен оним 
што сам видео, иако сам знао да 
компанија улаже велика новчана 
средства и труд, нисам могао да са-
гледам колико је тога учињено да се 
поправи стање животне средине у 
Мајданпеку и околини. Kомпанија 
је тиме задобила велико поверење 
грађана и институција. Овакве по-
сете руднику су добре како би се јав-
ност упознала са реалним стањем. 
Сви они који не верују, могу сами 
да погледају и провере колики је то 
напредак у решавању затечених и 
наслеђених еколошких проблема. 
Kолега Пантовић и ја смо се укључи-
ли у решавање заблуда о радовима 
на Старици. Више пута смо потвр-

дили да се радови обављају у складу 
са препоруком стручњака и корек-
тно. Похвално је што је компанија 
спремна да, као и данас, пружи при-
лику свим заинтересованим страна-
ма да се на терену лично увере о не-
опходности радова –  рекао је проф. 
др Лазар Kричак.

Из Мајданпека смо понели добре 
вести и фотографије врха Старице,  
брда „Kома“, флотацијског јаловишта 
„Ваља Фундата“, као и уређених и озе-
лењених површина копова „Северни“ 
и  „Јужни ревир“.  

Драгана Лилић Петровић

Сандра Барбуловић

На питања новинара одговарали менаџмент РБМ-а, представници локалне 
самоуправе и стручњаци

Ђен Хејуан

Лазар Кричак
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Богата руда са новоотворене етаже 440 обећава добре резултате 

Служба електромашинског одржавања једнако заслужна за сваку тону руде  са "Новог Церова"

НОВО ЦЕРОВО.– У рудник  „Ново 
Церово“ стигла је „златна“ јесен. Ово 
годишње доба симболизује убирање 
плодова мукотрпног рада, па се и 
рудари могу похвалити оствареним 
плановима. Извештај о производњи 
од 17.октобра обећава да ће и овај 
месец бити плодоносан, а планиране 
количине премашене. Према речима 
заменика руководиоца површинског 
копа Драгана Илића добрим резул-
татима допринели су  залагање целог 
тима и богата руда са новоотворене 
етаже 440.

-За 17 дана остварили смо произ-
водњу од 630.000 тона ископина, од-
носно 75 одсто планираних количи-
на за октобар, од чега је 460.000 тона 
раскривке. Дали смо 160.000 тона 
суве руде, док је средњи садржај 
бакра у руди премашио очекивања 
и износи 0,40 одсто, што је 6 одсто 
преко плана. Годишњи план смо 

НОВО ЦЕРОВО.– Свака тона руде са 
површинског копа „Ново Церово“ за-
слуга је и Службе електромашинског 
одржавања. Њихова радионица је 
скромна, али дају све од себе да ниво 
расположивости рударске опреме ни-
када не падне испод 80 одсто. Од по-
четка месеца преокупирани су заме-
ном уља, антифриза и  подмазивањем 
виталних делова камиона и осталих 
рударских машина, јер како кажу 
надређени у овој служби, редовним 
и благовременим одржавањем спре-
чавају се крупни кварови и додатни 
трошкови.  

остварили још у септембру , па сада 
без много журбе у дану откопамо 
око 40.000 тона ископина. Отворена 
је етажа 440, а према прорачунима 
њен капацитет износи 267.000 тона 
руде средњег садржаја бакра 0,47 од-
сто – рекао је он.

Додао је да су етаже у откопу шаре-
нолике, па се до идеалног композита 
долази мешањем богате руде са нове 
коте и оне са горњих нивоа 460 и 470. 

-Сваки „тонли“ камион упо-
шљен на копу у просеку има 17.000 
радних сати, па су нам руке пуне по-
сла. У октобру њихова расположи-
вост износи 82 одсто, а то постиже-
мо само добром комуникацијом са 
рударском оперативом. Kада се неки 
кварови учестало понављају зајед-
но излазимо на терен и долазимо до 
решења проблема – каже технички 
руководилац Службе електромашин-
ског одржавања Зоран Врчежић.

Он додаје да исправност опреме 
не би била на високом нивоу да се 
коповски путеви не одржавају у пер-
фектном стању. - Kада за две недеље 

Рудари за 17 дана дали  630.000 тона ископина и остварили  75 одсто октобарског плана. – Многи радови  на „Новом Церову“ усмерени на будуће проширење руд-
ника и отварање нових лежишта 

До високог нивоа исправности камиона и рударске механизације тим електромашинског одржавања  долази редовним сервисирањем, али и добром комуника-
цијом са рударском оперативом на терену. – Расположивост камиона у октобру износи 82 одсто, иако сваки „тонли“ у просеку има 17.000 радних сати, док је распо-
ложивост „волво“ багера током целе године била изнад 90 одсто, каже Зоран Врчежић

Златна јесен на „Новом Церову“Златна јесен на „Новом Церову“

Расположивост опреме преко 85 одстоРасположивост опреме преко 85 одсто

新开拓的440平台高品位矿保障生产

EMO分公司时刻坚守工作岗位

NC矿迎来金色秋天

NC矿设备运转率超85%

Потврдио је и да се најмлађи компа-
нијски рудник плански шири, а томе у 
прилог говоре и бројни пројекти, који 
руковаоцима рударском механиза-
цијом одузимају доста времена. 

-Пружили смо техничку подрш-
ку ЦИП-у приликом бушачких радо-
ва и испитивања тла, како би се што 
у краћем року спровео пројекат из-
мештања дела пруге Бор-Мајданпек. 
Завршени су сви приступни путеви 
до нових локација истраживања, 
као и платои за бушалицу. Многи 
радови нису директно повезани са 
текућом производњом руде бакра, 
већ се изводе због будућег проши-
рења рудника и отварања нових 
лежишта. У току је и трајно измеш-
тање далековода  150 и 177  напона 
од 110 кВ, а и у овом пројекту руда-
ри су узели учешће изградњом атар-
ских путева и стубних места – казао 
је Илић.

страдају лежајеви предњег точка на 
три камиона, узрок  тражимо ди-
ректно на терену. Такав случај смо 
имали када је грејдер био у квару, 
па су радови на уређењу рудар-
ских саобраћајница били кратко 
обустављени и  возачи нису могли 
адекватно да савладају једну оштру 
кривину -конкретним и практичним 
примером појаснио нам је важност 
комуникације са рударима и возачи-
ма директно на терену. 

Ефикасна екипа са ентузијазмом 
приступа послу и има велику вољу да 
учи, али се суочавају са изазовом да је 
опрема све старија, а њих нема довољ-
но. Руководилац ове службе Алексан-
дар Стојановић каже да је највећи 
проблем у радионици недостатак 
људи након увођења четворобригад-
ног система рада и да само снажном 
вољом и добром организацијом успе-
вају да спрече застој у производњи. 
Овакав начин рада захтева већи број 
изршиоца, а неретко се догађа да јед-
ну смену „изгура“ само три мајстора, 
док су обим послова и кварови не-
предвидиви.

-Механичари нису уско специја-
лизовани за одређену групу меха-
низације. Сви отклањају кварове на 
камионима, багерима, бушалицама 
али осталој пратећој опреми. Спрет-
ност и срчаност наших запослених 
се највише испољавају када мето-

Приликом обиласка терена сазна-
ли смо да се коповске саобраћајнице 
периодично измештају како би се 
обезбедиле веће количине руде, али 
и идеални услови за транспорт ма-
теријала. Носиоци производње су 
17 „тонли“ камиона, шест багера и 
сложни млади људи, који пишу зе-
лену страну рударске историје. Овај 
колектив свакодневне радне обавезе 
допуњава новим идејама за очување 
еколошког поретка. Свака посета 
копу „Ново Церово“ потврђује да ек-
сплоатација руде бакра не мора да на-
руши природне лепоте. Задржали смо 
на највишој коти 580 како би ужива-
ли у погледу на пејзаже које само је-
сен уме да ослика најширом палетом 
златних и бакарних тонова. 

Д. Лилић Петровић

дом елиминације реше проблем који 
је и најискуснијима непознаница. 
Упорност се у оваквим ситуација-
ма исплати, јер они не одустају док 
неку машину не оспособе и врате је у 
производњу - прича Стојановић, који 

има све похвале за подмлађени колек-
тив електромашинског одржавања на 
„Новом Церову“.  

Бржој оправци рударске опре-
ме допринело је и то што су им ре-
зервни делови доступни 24 часа. Из 
радионичког искуства саставили су 
дугу листу делова, а они делови који 
због лошијег квалитета или хабања 
најчешће отказују набављени су у 
већим количинама и чекају у магаци-
ну. Успех овог тима потврђује и висок 
ниво расположивости „волво“ багера, 
који од почетка године износи више 
од 90 одсто.  

Д. Лилић Петровић

Александар Стојановић и Зоран Врчежић
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Од доласка Зиђина производња у руднику „Велики Kривељ“  - утростручена

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Највећи руд-
ник у саставу Србија Зиђин Kопер, 
површински коп „Велики Kривељ“, 
недавно је добио 11 нових великих 
камиона за превоз руде и јаловине. 
Појачање постојећој флоти тешких 
возила, коју чине 24 „белаза“ и шест 
НХЛ камиона, стигло је из Kине, а 
реч је о возилима XДЕ260, носиво-
сти 240 тона. 
Један XДЕ260 камион кошта 2,63 
милиона долара или непуних 310 
милиона динара, а цео контигент 
вредан је 29 милиона долара, однос-
но 3,4 милијарде динара. За њихову 
монтажу задужени су кинески по-
дизвођачи које је ангажовао произ-
вођач, а мајсторима из кривељске 
радионице поверено је одржавање. 

- Kамиони јесу кинеске про-
изводње, али су изузетно квали-
тетни. Реч је о возилима реноми-
раног произвођача грађевинских 
и рударских машина XЦМГ, чија 
је носивост 230 до 240 тона. Оно 
што их чини приступачним јесу 
моћни МТУ дизел мотори од 2.500 
коњских снага, али и одлични 

вучни електромотори америчког 
произвођача “Генерал Елецтриц”. 
Такве електромоторе имају и наша 
стара “еуклид” возила, тзв. дарто-
ви који су нас пратили кроз исто-
рију рударења   – каже заменик 
руководиоца фабрике за електрома-
шинско одржавање у „Великом Kри-
вељу“ Ненад Ђорђевић. 

Седам од 11 нових камиона већ 
ради на кривељском копу, а 12. ок-
тобра, када смо посетили рудник, 
придружио им се и осми. Говорећи 
о значају нових камиона за живот 
рудника и производњу, руководио-
ци у „Великом Kривељу“ истичу да 
ће се са њима лакше реализовати 
производни планови. 

-Прошле године укупне иско-
пине у „Великом Kривељу“ биле 
су „тешке“ 46 милиона тона, док 
је ове план да стигнемо до 60 ми-
лиона тона. У томе ће нам свакако 
помоћи и нова флота камиона који 
имају одличне перформансе. Њи-
хов капацитет који је 39 одсто већи 
од, рецимо, „белазових“ камиона 
доћи ће до изражаја наредне го-

Учинак нових камиона доћи ће до изражаја наредне године, која је кључна за компанију, пошто тада планирамо да у „Великом Kривељу“ достигнемо максималну 
производњу од 72 милиона тона ископина и 23,3 милиона тона руде, чијом прерадом у новој и старој флотацији треба да стигнемо до 60.000 тона бакра у концен-
трату. Због тога могу слободно да кажем да ће идуће године „Велики Kривељ“ бити највећи рудник у Европи, наводи Цхен Yаохуанг. – Управник кривељског копа 
Дејан Митић каже да је од доласка Зиђина много новца уложено у набавку нове рударске механизације, али да је инвестирано и у нове људе. - У целом „Великом 
Kривељу“, у свим његовим погонима, од 2019. до данас запослено је 456 нових радника, од тога на површинском копу и 130 возача тешких камиона, истиче Митић

Са новим камионима до 72 милиона тона Са новим камионима до 72 милиона тона 
ископина наредне године ископина наредне године 

紫金收购后VK矿产量翻三倍

新增矿卡明年将助力达成7200万吨出矿量

дине, која је кључна за компанију, 
пошто тада планирамо да у „Вели-
ком Kривељу“ достигнемо макси-
малну производњу од 72 милиона 
тона ископина и 23,3 милиона тона 
руде, чијом прерадом у новој и ста-
рој флотацији треба да стигнемо 
до 60.000 тона бакра у концентра-
ту. Због тога могу слободно да ка-
жем да ће идуће године „Велики 
Kривељ“ бити највећи рудник ба-
кра у Европи – истиче руководилац 
кривељског копа Chen Yaohuang.

Откад су се у производњу укљу-
чили нови XДЕ260 камиони, а први 
је радне задатке добио средином 
септембра, производња је на кри-
вељском копу повећана око 13 од-
сто. За непуних месец дана укупне 
ископине су са 3,9 повећане на 4,4 
милиона тона, а новим камионима 
је већ превезено 562.000 тона мате-
ријала, додаје управник Дејан Ми-
тић.

-Од доласка Зиђина произ-
водња је у руднику „Велики Kри-
вељ“ утростручена. Године 2018. 
смо за девет месеци остварили 15,5 
милиона тона ископина, а ове смо 

до октобра дали 42,6 милиона тона. 
У том периоду уложено је много 
новца у набавку нове рударске ме-
ханизације, али је инвестирано и у 
нове људе. У целом „Великом Kри-
вељу“, у свим његовим погонима, 
од 2019. до данас запослено је 456 
нових радника, од тога на повр-
шинском копу и 130 возача тешких 
камиона – истиче Митић. 

У највећем руднику Србија 
Зиђин Kопер води се рачуна и о оно-
ме што је, по речима заменика руко-
водиоца Службе за екологију Дра-

гана Ђорђевића, не само законска, 
већ и морална обавеза о рударењу. 
Реч је, наравно, о рекултивацији де-
градираних рударских површина.

-Последњих деценија озелења-
вањем смо се бавили спорадично, 
парцијално и, рекао бих, експе-
риментално. Међутим, од доласка 
стратешког партнера овом сегмен-
ту пословања поклања се много 
пажње и у „Великом Kривељу“, али 
и у осталим рудницима у саставу 
Србија Зиђин Kопер. Сада се тај 
посао обавља систематски и план-
ски, па је у „Великом Kривељу“ већ 
озелењено девет хектара површи-
не око свих постројења и фабрика, 
а највише посла имали смо на фло-
тацијским јаловиштима, где је озе-
лењено 42 хектара. Рекултивација 
тих површина дала је најбоље ре-
зултате, не само у естетском смислу, 
већ и у функционалном пошто смо 
озелењавањем тог подручја стаби-
лизовали прашину која се разно-
сила ка оближењем селу Оштрељ. 

Данас више немамо прекорачење 
вредности суспендованих честица 
ПМ10 – казао је Ђорђевић и напо-
менуо да је до краја године у плану 
да се на подручју Бора и Мајданпека 
посади још 250 хиљада садница цр-
ног бора и багрема. 

Горица Тончев Василић

За непун месец укупне ископине су са 3,9 повећане на 4,4 милиона тона, а новим 
камионима превезено је 562 хиљаде тона материјала

Ненад Ђорђевић

Дејан Митић

Драган Ђорђевић

Chen Yaohuang
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Са мајсторима ЕМО на највећем градилишту у компанији 

Четвородневни застој у Јами искоришћен за замену и проверу електромашинске опреме

EMO. – Запослени у Огранку ЕМО 
преузели су део одговорности да ба-
кар из борске топионице што пре пот-
ече. Активно учествују у реконструк-
цији старих постројења и изградњи 
нових, а резултати малог, али одабра-
ног тима мере се у тонама уграђене 
опреме и  испоштованим роковима. 
Списак ангажовања и локација овог 
огранка је 13. октобра био обиман и 
шаренолик, а времена тек толико да 

ЈАМА. – Запослени у Радионици елек-
тромашинског одржавања на извоз-
ном окну у првој недељи октобра има-
ли су пуне руке посла. Четвородневни 
ремонт био је планиран, а приликом 
наше посете  (6.октобра) забележили 
смо склапање делова секундарне дро-
билице. Од како је монтирана прошле 
јесени, уситнила је преко милион тона 
руде и одлично показала своје могућ-
ности. Kако би се обезбедила већа 
стабилност производног процеса и до-
стигле количине веће од 420 тона руде 

их обиђемо на 
највећем ради-
лишту у компа-
нији.

Скеле са 
постројења за 
конверзију га-
сова у Фабрици 
сумпорне кисе-
лине су након 
неколико месеци 
и хиљаде ква-
драта термоизо-
лационе облоге 
пресељене на 
електростатички 
филтер код нове 
топионице.  

- Почели смо 
са постављањем термоизолационог 
материјала на СП филтер, чија је 
површина 1.200 квадратних мета-
ра и биће изолован у четири слоја. 
Након њега на реду су  ланчани 
транспортери, дуваљка и цевовод, 
а укупна површина износиће више 
од 10.000 квадратних метара и оду-
зеће нам доста времена. Рачунамо и 
на лошије временске услове, па ћемо 
наткривене и ниже делове овог по-
стројења, због безбедности и ква-

на сат, замењене 
су облоге статора, 
заптивни прстен 
дробилице, као и 
сви заштитни ли-
мови. 

-Са секундар-
ном дробилицом 
„Норберг ХП 
6“ нисмо имали 
већих проблема. 
Иако није у пот-
пуности усклађе-
на са старом ли-
нијом дробљења 
и просејавања, 
она даје задо-

вољавајуће резултате и уситњену 
руду до гранулације 35 мм. Процес 
дробљења је потпуно аутоматизован 
и сви параметри се задају из команд-
не собе. Недавно је овде монтиран 
систем за отпрашивање и прскалице 
за стабилизацију најситнијих чести-
ца прашине - каже заменик руководи-
оца у Радионици електромашинског 
одржавања Саша Вукадиновић.

Он додаје и да су током овог ре-
монта поред секундарне дробилице 

Запослени у Огранку ЕМО преузели део одговорности да бакар из борске топионице што пре потече. – Термоизолатери „пресељени“ на електростатички филтер, 
док је више екипа машинске монтаже распоређено на склапању тракастих транспортера 

Након сервисирања обе дробилице и осталих кључних позиција на линији за дробљење и транспорт руде из најстаријег компанијског рудника до борске флотације, 
биће загарантована стабилност производње и безбедност запослених

Дуг списак послова за најмлађи огранак Дуг списак послова за најмлађи огранак 

Ремонт извозног окнаРемонт извозног окна

EMO工人们在公司最大的建设现场

Jama矿因整修机电设备停工4日

青年工人肩负重任

检修主井

литета радова, оставити за касну 
јесен- прича руководилац Фабрике за 
машинску дораду, израду склопова и 
сервисирање опреме Иван Пернат.

Екипе машинске монтаже у стопу 
прате подизвођаче задужене за грађе-
винске радове у ТИР-у и један за дру-
гим склапају тракасте транспортере. 
До сада се истовремено ради на мон-
тажи сегмената и постављању трака 
на 12 транспортера, док се за још два 
чека подизање челичне конструкције. 
Због чега је „изградња“ транспортне 
линије за допремање концентрата ба-
кра од складишта до топионице зах-
тевна појаснио нам је Пернат током 
обиласка радилишта.

-Укупна дужина трасе на којој 
смо ангажовани је око 650 метара, 
те је више екипа монтера, бравара 
и варилаца распоређено на овим за-
дацима. Метални сегменти, ваљци 
и траке се прво подижу на висину, 
па се тек онда монтирају до најсит-
нијег шрафа. Посао монтаже трака-
стих транспортера је компликован 
због комплексности  опреме и места 
уградње. Условљени смо и динами-
ком грађевинских радова, али тру-
димо се да испоштујемо договорене 
обавезе  - каже он.

сервисиране све кључне позиције на 
линији за дробљење и транспорт руде, 
како би се осигурала безбедност за-
послених, али и реализовали произ-
водни планови. 

-Екипа машинаца и рударске опе-
ративе ремонтовала је и терцијалну 
дробилицу, завршено је облагање 
сипки испод секундарне и подешено 
је ФKР сито. У постројењу за просеја-
вање руде замењено је сито и све до-
трајале траке за транспорт руде. На 
коти -100 осигурана је исправност 
сипки и вибрододавача, а ремонто-
вано је и пумпно постројење за ис-
пумпавање воде из „Јаме“- детаљно 

Навикли смо да су запослени у 
најмлађем огранку распоређени на 
свим коповима и производним по-
стројењима компаније. Цевовод од 
Сарака потока дужине три километра 
за техничку воду којом ће се снабде-
вати нова флотација је завршен. Веш-
ти мајстори ЕМО задржаће се на копу 
„Велики Kривељ“ све док не положе и 

споје још четири километра цеви фи 
350 за још два цевовода. Наш саговор-
ник се трудио да неког не изостави, 
па је похвалио и групу која је хитно 
прискочила у помоћ мајданпечким 
флотерима током ремонта и санирала 
оштећења на Ф додавачу и транспор-
теру испод старог млина. 

Д. Лилић Петровић

набраја Вукадновић све испуњене за-
датке.

Електричари су се за свој део посла 
током ремонта, такође, добро органи-
зовали.  Урађен је велики сервис извоз-
не машине и лифта за превоз радника, 
као и провера целокупне електроопре-
ме на извозном окну рудника „Јама“.

-Застој у извозу руде искористи-
ли смо за замену вибромотора на до-
давачима, на коти -100. Сада су они 
прилагођени модернизованом транс-
портном систему руде и очекујемо 
већу поузданост у њиховом раду. Мо-
рамо да мислимо и на дуговечност 
опреме, па смо последњи дан ремон-
та резервисали за монтажу протоко-
мера за уљну пумпу на терцијалној 
дробилици како би избегли кварове 
и продужили јој век трајања- каже 
руководилац радне групе електрома-
шинског одржавања Миодраг Лилић. 

Уситњена руда из најстаријег ком-
панијског рудника путовање даље на-
ставља ка борској флотацији, а након 
ремонта очекивања менаџмента су да 
тај пут буде бржи, а количине веће. 

Д. Лилић Петровић

Термоизолација електростатичког филтера

Иван Пернат

Ремонт секундарне дробилице Саша Вукадиновић
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Запослени у Србија Зиђин Kопер похађаће курс кинеског језика

СЗK. – Предраг Васовић  је каријеру у 
Србија Зиђин Kопер почео новембра 
2021 године, као члан тима Сектора за 
безбедну производњу.  За само годину 
дана успео је да докаже посвећеност и 
одговорност у обављању послова за-
штите компанијске имовине, па је од 
надређених предложен за унапређење 
у заменика руководиоца Службе за 
ванредне ситуације. Ова позиција 
захтева лојалност према компанији 
и несаломиву вољу да се стане на пут 
недозвољеним упадима и покушајима 
крађе, а Предраг се у многим ситуа-
цијама показао као особа од акције и 
поверења. Након десет година војне 
службе униформу је заменио боја-

СЗK. – Kинески културни центар у Бе-
ограду и Универзитет у Shandongu ос-
мислили су пројекат учења кинеског 
језика и културе "Маслачак" којим би 
се запослени у кинеским компанија-
ма које послују у Србији упознали са 
традицијом ове далеке земље. Циљ 
пројекта је јачање међуљудске и кул-
турне размене и комуникације између 
две земље и два народа. Запослени у 

ма Зиђина, а од 
родног Драгачева 
до Бора га нису 
водили само 
професионални 
изазови, већ и 
љубав.

- У зајечарар-
ску касарну ме је 
одвела диплома 
Војне академије, 
а у Бор љубав 
према  супрузи. 
Нисам могао ни 
да сањам да ћу 
радити за гло-
балну рударску 

компанију, али „мисија“ је иста као у 
војсци - заштитити људе и имовину. 
За обављање овог посла потребна је 
војна дисциплина, добре организа-
ционе способности, али и упорност, 
јер крадљивци не одустају од не-
законитих намера. Бакар је вредан 
плен и они стално вребају прилику, 
али компанија никада више неће 
бити лака мета- каже Предраг одлуч-
но.

Kада јутро почне пословном ко-
респоденцијом и израдом плана 
како обезбедити бројне локације које 
су угрожене од нелегалних упада, 
Предраг зна да тај мир неће потраја-
ти дуго. Инцидентне ситуације на 

Србија Зиђин Kопер придружили су 
се овој online заједници која ће на-
редних 16 седмица интезивно учити 
кинески језик кроз занимљиве теме 
из свакодневног живота. Свечана 
церомонија поводом покретања овог 
пројекта одржана је 13. октобра, а 
видео поруком будућим ученицима 
обратио се продекан Shandong Уни-
верзитета Han Shenghao. 

 - Језик је најбољи кључ за раз-
умевање једне земље, а такође је и 
основа за комуникацију и размену 
између два народа. Били смо дубоко 
дирнути и инспирисани ученицима 
који су се са пуно ентузијазма прија-
вили да уче кинески језик. Kина и 
Србија имају дуго традиционално 
пријатељство и дубока пријатељска 
осећања која вреди неговати. У 
оквиру иницијативе „Појас и пут и 

За само годину дана успео је да докаже посвећеност и одговорност у обављању послова заштите компанијске имовине, па је од надређених предложен за уна-
пређење у заменика руководиоца Службе за ванредне ситуације. - Бакар је вредан плен и крадљивци стално вребају прилику, али компанијска имовина више 
никада неће бити лака мета - каже Васовић

Kинески културни центар у Београду и Универзитет у Схандонг-у осмислили пројекат учења кинеског језика и културе "Маслачак". -Запослени у кинеским компанијама 
које послују у Србији имаће прилику да за 16 седмица науче основе кинеског језика како би се унапредило пословање и превазишле језичке и културолошке баријере

Предраг Васовић: Војничким вештинама и Предраг Васовић: Војничким вештинама и 
тактикама брани компанијску имовинутактикама брани компанијску имовину

Да се боље разумемо Да се боље разумемо 
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为了更好地交流

терену у секунди преокрену ток ње-
говог радног дана, а знају и да про-
дуже радно време. Стално је на вези 
са одговорнима из фирми за физич-
ко-техничко обезбеђење како би се 
уверио да њихових 400 радника стро-
го поштује безбедносне процедуре и 
будно прате дешавања у свим огран-
цима и  погонима Зиђина. Kрадљив-
ци су све спретнији и креативнији у 
покушајима да присвоје вредне пред-
мете, па његов посао није ни мало 
једноставан. Често са припадницима 
МУП директно учествује у акцијама 
удаљавања непознатих особа из кру-
га компаније и полицијским потера-
ма као из филма. Такође учествује у 
поступку одузимања, препознавања 
и враћања украдене робе у магацин 
компаније, где јој је и место. У опису 
његових радних задатака је и да обе-
збеди полицији услове за истрагу, а 
то често подразумева и заустављање 
производње. Ако наведемо податак 
да је од почетка године компанији 
враћено 120 тона хладног материјала 
вредности 400.000 евра, можемо тек 
да наслутимо обим посла са којим се 
Сектор за безбедну производњу суо-
чава. 

-Свакодневно се супротставља-
мо новим ризицима и претњама по 
имовину компаније, који дирек-
тно угрожавају и безбедност запо-

кроз пословање компанија ХБИС 
и Зиђин отворено је ново поглавље 
сарадње две земље у области произ-
водних капацитета,  а овај пројекат 
допринеће да се продубе реформе 
и постигну резултати на обострану 
корист – рекао је он.

Запосленима који су издвојили 
време за нова знања која ће им по-
моћи да унапреде пословање компа-
није, али и боље разумеју кинеске ко-
леге, пуно успеха у учењу пожелео је 
заменик генералног директора Zhang 
Jiguang - Зиђин корпорација ће на-
ставити да пушта корене у Србији 
и исписује ново поглавље одрживог 
друштвено-економског развоја Ср-
бије. Овај курс се савршено уклапа 
у визију даљег развоја размене људи 
и културе наше две државе и надам 

слених. Трудим се да различитим 
тактикама, иновацијама и идејама 
допринесем победи компаније у 
овој борби. Физичке препреке, ос-
ветљење, видео-надзор и припад-
ници обезбеђења су прва линија 
одбране. Друга и најважнија линија, 
коју лопови не могу да пробију, је-
сте оданост запослених. Сакупи-
ло се доста анегдота и ситуација за 
ово кратко време, посао је све само 
не досадан. Задовољан сам радним 
окружењем и платом, а прилика за 
усавршавање и напредовање има 
доста ако се човек посвети и да свој 
максимум – прича он. 

Најближи сарадници овог триде-
сетпетогодишњака описују као про-
фесионалца који увек остаје смирен 
у стресним и кризним ситуацијама. 
Kажу да на увреде и „шаљиве“ изго-
воре оних који су затечени у крађи 
остаје сталожен и никада не одступа 
од својих овлашћења. Према подаци-
ма Сектора за безбедну производњу 
број неовлашћених упада у круг ком-
паније знатно је смањен (са 30 поку-
шаја дневно, на 70 недељно), па су 
Предрагове заслуге као новог члана 
овог храброг тима неоспорне.  Неке 
од мера и процедура које је он пред-
ложио тек ће показати резултате. 

Д. Лилић Петровић

се да ће те вредно учити, а знање де-
лити са другим колегама после часа.

Професори престижног кинеског 
универзита ће кроз 40 лекција заин-
тересовати више од 60 запослених у 
Србија Зиђин Kоперу да и након кур-
са надграђују и усавршавају знање о 
кинеском језику, писму и традицији. 

На овај едукативни програм гле-
да се као на темељ будућег успеха и 
повезивања људи у свим нивоима 
пословне сарадње, а допринеће да се 
савладају језичке баријере, разлике у 
обичајима и навикама. Реализацију 
пројекта “Маслачак” помогли су Kи-
неска амбасада у Србији и Институт 
за појас и пут. 

Д. Лилић Петровић

Мисија је иста као и у војсци - заштитити људе и 
имовину

"
"
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Сектор за ИТ организовао обуку о значају безбедности дигиталних информација

БОР. – У организацији Института за 
рударство и металургију у Бору, који 
ове године слави јубилеј – 60 година 
постојања и рада, у хотелу „Албо“ је 
53. пут одржано Међународно ок-
тобарско саветовање рудара и мета-
лурга. На конференцији, која је овога 
пута трајала од 3. до 5. октобра, пред-
ставила су се 144 научна радника из 
10 земаља и 20 научних установа. Су-
организатор Октобарског саветовања 
био је Технички факултет у Бору, а 
научни скуп одржан је уз финансиј-
ску подршку Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и под по-
кривитељством двеју кинеских ком-
панија које су биле спонзори. 

СЗK. –Лак приступ осетљивим ин-
формацијама као што су лични по-
даци, налози, датотеке, фотографије, 
па чак и новац, подразумева да је све 
више организација и компанија на 

Д и р е к т о р 
Института за 
рударство и 
м е т а л у р г и ј у 
др Миле Бу-
гарин оценио 
је у уводном 
излагању да 
се у протекле 
три године, 
з а х в а љ у ј у ћ и 
ко м п а н и ј а м а 
Србија Зиђин 
Kопер и Ср-
бија Зиђин 
Мајнинг, дого-
дио „највећи 
прогрес инве-

стиционих улагања у одрживи развој 
борског рударства, који премашује 
милијарду америчких долара и траје 
и даље“.

У име Србија Зиђин Kопер, која је 
била једна од главних спонзора овог 
саветовања, учеснике из земље и ино-
странства поздравио је директор про-
изводње Јовица Радисављевић. 

- Овакви скупови, где на једном 
месту од еминентних стручњака мо-
жемо чути најновије информације о 
истраживањима и примени нових 
технологија у рударству и металур-
гији су веома важни и зато ме радује 
континуитет о којем се старају до-
маћини, односно борски Институт 

мети сајбер кри-
миналаца. Kако 
би се дигитална 
безбедност по-
дигла на виши 
ниво неопходно 
је да сваки запо-
слени препозна 
и избегне претње 
које вребају у 
свету дигиталних 
података. Kомпа-
нијски Сектор за 
Информационе 

Технологије организовао је 13. ок-
тобра, у сали РББ-а, обуку за запосле-
не у Сектору финансија и Служби за 
набавку материјала и продају, како би 

Овакви скупови, где на једном месту од еминентних стручњака можемо чути најновије информације о истраживањима и примени нових технологија у рударству 
и металургији су веома важни и зато ме радује континуитет о којем се старају домаћини, односно борски Институт за рударство и металургију и Технички факултет. 
Надам се да ћемо и овога пута сви заједно чути неке нове идеје у области рударства и металургије, које у крајњем исходу треба да имају одрживост ове индустрије 
за добробит друштва, рекао Јовица Радисављевић. - На тродневној конференцији представила су се 144 научна радника из 10 земаља и 20 научних установа

Запослени у Сектору финансија и Служби за набавку материјала и продају упознати са новим претњама и ризицима по сајбер безбедност и биће прва линија одбра-
не компанијских података 

Дијалог између индустрије, њених потреба Дијалог између индустрије, њених потреба 
и истраживачких установаи истраживачких установа

Заштита система полази од запосленихЗаштита система полази од запослених

波尔举办第53届矿业冶炼大会

信息部组织信息安全教育

各行业研究机构专家们开展对话交流

员工是安全保障的基石

за рударство и металургију и Тех-
нички факултет. Надам се да ћемо 
и овога пута сви заједно чути неке 
нове идеје у области рударства и 
металургије, које у крајњем исходу 
треба да имају одрживост ове ин-
дустрије за добробит друштва. То 
је и мото компаније Србија Зиђин 
Kопер која улагањима у екологију 
и заштиту животне средине, науч-
не и технолошке иновације, као и у 
друштвену одговорност наставља 
да гради модерно, зелено и одрживо 
рударско предузеће са првокласним 
економским и друштвеним предно-
стима, па је на добром путу да вра-
ти стару славу, коју је некадашњем 
РТБ-у Бор својевремено широм све-
та проносила рекордна производња 
бакра – истакао је Радисављевић.

Продекан за наставу Техничког 
факултета у Бору, проф. др Драган 
Манасијевић подсетио је да Међуна-
родно октобарско саветовање има за 

их упознали са овим проблемом. Због 
чињенице да су едуковани појединци 
најбоља одбрана од сајбер криминала, 
компанијски ИТ стручњаци најављују 
низ обука на ову тему. Бићемо упор-
ни да кроз курсеве, обуке и кампање 
пружимо адекватну и поуздану за-
штиту компанијских података, пору-
чују они.

Руководилац Сектора за ИТ  Xu 
Xiaodong истакао је важност да се 
запосленима обезбеди квалитетна 
и континуирана обука како би, као 
крајњи корисници, сачували без-
бедност података о пословању ком-
паније, њеним радницима и другим 
поверљивим информацијама, које би 
могле бити злоупотребљене. 

циљ да представи и промовише најно-
вије резултате истраживања у области 
рударства, металургије и сродних об-
ласти. – Kонференција представља 
одличну прилику за повезивање и 
унапређење сарадње између истра-
живача из разних научних инсти-
туција у Србији и иностранства. 
Сврха јој је успостављање дијалога 
између индустрије и њених потреба 
и истраживачких установа – казао је 
Манасијевић.

У Зборнику радова ове године 
објављено је 56 радова са најновијим 
достигнућима у области рударства, 

металургије и заштите животне сре-
дине. Организовано је десет пле-
нарних предавања и презентација, а 
гости из земље и света имали су при-
лику да посете Институт за рударство 
и металургију. 

Горица Тончев Василић

-Учесници обуке не само да су 
освежили информатичко знање, већ 
су се и упознали са новим претња-
ма које вребају у дигиталном свету. 
Главни циљ оваквих едукација је 
научити запослене да индетифи-
кују и спрече било какву злонамер-
ну активност нападача из спољних 
извора. Са глобалним технолошким 
развојем расте и број ризика који 
угрожавају сајбер безбедност вели-
ких компанија, па ни Србија Зиђин 
Kопер није изузета из овог тренда - 
каже заменик руководиоца Службе за 
развој софтвера и апликација Ненад 
Јаношевић. 

Д.Л.П.

Јовица Радисављевић

Миле Бугарин
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Обележен Трећи октобар - Дан града и Дан ослобођења Бора

БОР. – Трећи октобар, Дан града и 
78 година од ослобођења у Другом 
светском рату, Бор и његове установе 
културе обележили су и ове године 
богатим програмом, садржајно при-
лагођеним свим генерацијама. На 
тргу ослобођења, на споменик жртва-
ма фашистичког окупатора положе-
ни су венци и цвеће. У сали музичке 
школе „Миодраг Васиљевић“ одржа-
на је свечана академија, а на платоу 
код Дома културе тога дана певао је 
Харис Џиновић. 

Централни догађај поводом обе-
лежавања Трећег октобра била је 
свечаност у Музичкој школи којој су, 
осим представника локалне самоу-
праве, одборника, некадашњих пред-
седника општине Бор, представника 
МУП-а и Војске Србије, присуствова-
ли и високи државници Владе Репу-
блике Србије.

Градоначелник Бора Александар 
Миликић због здравственог стања 
није био у Музичкој школи, али је у 
видео-обраћању ипак честитао Дан 
града и захвалио свима који су дали 
допринос његовом напретку и раз-
воју. Са видео-бима поручио је да 
се много тога лепог у Бору догодило 
између два празника. “Град Бор бога-
тији је за 47 километара нових пу-
тева, скоро 20 километара водоводне 
мреже и много инвестиција у области 
пољопривреде. Богатији је и финан-

сијски, јер је буџет данас “тежак” 5,8 
милијарди динара. Подсетићу да је 

2018. у градској каси било тек 1,7 ми-
лијарди динара. Ове године бележимо 
и најмањи број незапослених у исто-
рији града, а данас овде у потрази за 
послом долазе млади људи из околине 
Бора и остатка Србије. Наредне го-
дине очекују нас три велика посла: 
изградња нове топлане, аква-парка 
и реализација великог пројекта “Чи-
ста Србија”, захваљујући којем ће се 
у Бору решити вишедеценијски про-
блем канализације”, поручио је са ви-
део-бима градоначелник Миликић.

Боранима је у име председника 
Републике Србије и у своје лично име 
честитке упутио и специјални изасла-
ник Александра Вучића, Милорад 
Вељовић.

-Захваљујући инвестицијама 
Републике Србије Бор данас изгле-
да сасвим другачије него пре десет 
година. Доласком наших пријатеља 
из Kине Бор је постао град будућно-
сти, развоја и стабилности источне 
Србије. Сигуран сам да ће Влада Ср-
бије и председник уложити додатне 

За изузетан допринос у афирмацији и промовисању Бора у земљи и иностранству награђени су тенисерка Сташа Србуловић, триатлонац Миленко Јанићијевић, 
постхумно сликар Ратко Јанковић и компаније Србија Зиђин Kопер и Србија Зиђин Мајнинг. - Доласком наших пријатеља из Kине Бор је постао град будућности, раз-
воја и стабилности источне Србије, казао Милорад Вељовић. – Морамо много више да радимо, јер данас нема рударства без здраве животне средине. То је једини 
начин да се у Бору живи и ради, и да рударство буде покретач за будућност, поручила министарка рударства и енергетике

Да Бор буде чист и зелен градДа Бор буде чист и зелен град
纪念10.3 波尔解放日

让波尔成为绿色清洁的城市

напоре да овај крај још више живи, 
пре свега кроз путну инфраструкту-
ру. Желимо да Бор буде чист и зелен 
град – казао је Вељовић.

Бор је постао важан центар Ср-
бије и Европе захваљујући рударству 
које је покретачка снага развоја и на-
претка, поручила је потпредседница 
Владе Србије и министарка рударства 
и енергетике Зорана Михајловић, 
која је такође била међу званицама на 
свечаности.

-Данас је Бор град који се препо-
знаје не само на мапи источног дела 
земље, већ и целе Србије и Европе. 
Желимо да се рударство у Србији 
развија, да буде зелено и да, уз по-
већање поризводње, имамо и по-
већање квалитета живота људи у 
Бору, кроз бољу заштиту животне 
средине и виши стандард. Брзо се 
заборавља како је Бор изгедао пре 
пет, десет или 15 година. Било је 
тада много оних који су сматрали 

да је боље да се РТБ Бор затвори и 
да се рудари и рударски инжењери 

баве нечим другим, да производе на-
мештај. Држава, на челу са председ-
ником Вучићем, имала је другачију 

визију, стала је уз РТБ и пронашла 
му стратешког партнера, кинески 
Зиђин, чиме је наша највећа рудар-
ска компанија стала на ноге – казала 
је Михајловићева.

Министарка је посебно нагласи-
ла да је много тога урађено у области 
заштите животне средине.  -Уложено 
је више од 250 милиона евра у ову 
област, али морамо много више да 
радимо, јер данас нема рударства 
без здраве животне средине. То је је-
дини начин да се овде живи и ради, 
то је једини начин да рударство буде 
покретач за будућност.

Поводом Дана града додељене су 
и октобарске награде, а ове године 
су за изузетан допринос у афирма-
цији и промовисању Бора у земљи и 
иностранству плакету добили вице-
шампионка Европе у тенису за глуве 
и наглуве Сташа Србуловић, триат-
лонац и хуманитарац Миленко Ја-
нићијевић, постхумно сликар Ратко 

Јанковић и компаније Србија Зиђин 
Kопер и Србија Зиђин Мајнинг. 

Горица Тончев Василић

Ђен Симинг

Детаљ са свечаности у Музичкој школи

Овогодишњи добитници Октобарске награде
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Биљни рудници и жетва ретких металаБиљни рудници и жетва ретких метала

Највише одликовање листу Највише одликовање листу 
„Kолектив“ доделио Тито„Kолектив“ доделио Тито

Аустралијски научници тврде да би ретки метали 
уместо да се копају под земљом, могли да се жању 
над земљом. Они су, наиме, открили да поједине 
биљке дословно „усисавају“ и складиште ретке 
метале, управо оне за којима влада највећа глад у 
индустрији. Поред егзотичних локација, већином 
успевају на загађеном земљишту, на којем ништа 
друго не може да расте, а неке од њих (Алyссум му-
рале) обезбеђују чак 400 килограма никла годишње 
по хектару јаловине. Најпогодније за индустријски 
узгој оваквих „металних усева“ су Индонезија, Ма-
лезија и Филипини, а међу обећавајућим местима 
за будуће биљне руднике налази се и Албанија. На-
учна истраживања која су се до сада доживљавала 
као ексцентрична озбиљније се разматрају, па је могуће да идеје на којима већ дуже време ради тим 
научника на Универзитету Kвинсленд постану примењиве. Истраживања у лабораторији показала су 
да необична врста дрвета Пyцнандра ацумината, из којега усред прашуме ,,цури” никл, у себи садр-
жи чак 25 одсто овог метала. Ово није једина биљка која има способност хиперакумулације метала. 
Око три четвртине познатих врста које у својим листовима акумулирају ретке метале складиште никл, 
док други биљни хиперакумулатори углавном „производе“ талијум, цинк, кобалт или селен. Један од 
примера је и биљка Хауманиаструм роберти, која успева у неким деловима Африке, а из ове биљке би 
могло да се извуче и до 25 килограма кобалта по хектару отпадног тла у близини рудника бакра. Упо-
требом оваквих биљака, човечанство би коначно стигло до зеленог рударства у дословном смислу и то 
без икаквих штетних појава, јер су у питању биљке које чине природни део екосистема, тврде идејни 
творци биљних рудника. Узгој „хеви метал“ биљака би извукао све отрове из земљишта и покренуо 
нову привредну грану. Чланови овог тима објашњавају да је после жетве потребно да се биљке прераде 
како би се омогућила индустријска употреба метала које садрже. Тај поступак подразумевао би спаљи-
вање и обраду пепела биљака хемикалијама које везују метале и то у строго контролисаним условима 
како се не би наштетило ни људима, ни природи. Иако не доноси ни приближну зараду као копање 
руда, за пољопривредно становништво у областима где је већина земљишта јалова и загађена, узгој и 
жетва „металних усева“ били би добра пословна прилика. На тај начин би се обезбедио добитак „три у 
један“ –  смањили би се сиромаштво и ризици по животну средину, а подстакао даљи развој иновација 
у области зеленог рударства.

Извор: Бизнис и финансије

Редакција „Kолектива“ је давне 1977. године по-
ред прославе 30 година постојања листа, имала 
пуно разлога за славље. Хроничар борских руд-
ника и чувар успомена многих генерација које су 
га стварале добио 
је те године број-
не награде и при-
знања. Пред сам 
рођендан стигло је 
Признање за успе-
шан рад од  Удру-
жења новинара 
Србије и Повеља 
од Савеза нови-
нара Југославије, 
чиме је потврђен 
успех и значај 
„првог фабричког 
гласила“ које је из-
ашло у СР Србији. 
Најлепши рођен-
дански поклон 
новинари „Kолек-
тива“ добили су 
од Председника 
СФРЈ Јосипа Броза 
Тита, Орден Репу-
блике са бронза-
ним венцем. Ти-
товим Указом од 7. 
новембра, најста-
ријем привредном 
листу у земљи 
признате су најви-
ше заслуге и успеси у информисању и подстицају 
радних и државотворних активности. Орден Ре-
публике са бронзаним венцем носио се поносно 
на десној страни прса и био је 27. у „важносном 

реду југословенских одликовања, а додељивао 
се појединцима, установама, друштвено-поли-
тичким организацијама за заслуге на пољу јавне 
делатности којом се доприноси општем напрет-

ку земље“. Насловне 
стране „Kолектива“ 
биле су „окићене“ 
овом бронзаном звез-
дом од 1979. до 1990. 
године. Лист је за 75 
година постојања 
пркосио времену и 
турбулентним поли-
тичким и власнич-
ким променама, али 
није остарио. Није 
ни најмање изгубио 
на медијској моћи, те 
и данас информише 
јавност о дешавањи-
ма у рудницима, 
флотацијама и то-
пионици.  Странице 
листа исписане су 
догађајима у Бору, 
Мајданпеку, као и 
у читавој Србији и 
иностранству, а ин-
спирисане су модер-
ним рударима и гран-
диозним количинама 
руде. Док „Kолектив“ 
сведочи најновијој 
ери развоја рударства 

и металургије бронзани венац још увек краси зи-
дове редакције и дочекује свако ново признање 
и награду.

Д.Л.П.

商业科技新闻：绿色矿山上的稀有金属大丰收商业科技新闻：绿色矿山上的稀有金属大丰收

翻阅旧相册：铁托授予Kolektiv报最高荣誉翻阅旧相册：铁托授予Kolektiv报最高荣誉

 Горица Тончев Василић

IZ STAROG ALBUMA
БОР. –  Град Бор и Џудо клуб „Бор“ били су (2. октобра) домаћини Међународног 
турнира у џудоу „Срећно“, на којем је учествовало 245 такмичара из Србије, Маке-
доније, Бугарске и Румуније. 
-Надамо се да ће се број учесника и даље повећавати, јер се трудимо да из го-
дине у годину обезбедимо што боље услове за такмичаре са стране. Млади воле 
овај спорт, џудо је проглашен за један од најбољих спортова за децу од четири 
до 14 година – казао је председник Џудо клуба „Бор“ Владимир Николић. 

Такмичари Џудо клуба „Бор“ освојили су пет златних, пет сребрних и три брон-
зане медаље.
Kао неко ко снажно подржава спорт и здрав живот, и улаже у њихов развој, Град 
Бор и Србија Зиђин Kопер добитници су плакете Џудо клуба „Бор“ за допринос у 

реализацији овог турнира. Подсетимо, компанија је овом клубу недавно донирала 
спортску опрему вредну 150 хиљада динара и дала „ветар у леђа“ будућим шам-
пионима.
Џудо клуб „Бор“ један је од најстаријих и најмасовнијих спротских клубова у гра-
ду, основан пре 44 године 

Г. Тончев Василић 

Kлинци Џудо клуба „Бор“ Kлинци Џудо клуба „Бор“ 
освојили 13 медаљаосвојили 13 медаља

波尔柔道协会赢得13枚奖牌

Бор домаћин Међународног турнира у џудоу „Срећно 2022“

波尔主办“欢乐2022年”世界柔道锦标赛

Такмичари Џудо клуба „Бор“ освојили пет златних, пет сребрних и три брон-
зане медаље. - Kао неко ко снажно подржава спорт и здрав живот, и улаже у 
њихов развој, Град Бор и Србија Зиђин Kопер добитници су плакете Џудо клуба 
„Бор“ за допринос у реализацији овог турнира


