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Почело тестирање нове опреме у ТИР

У новој електролизи испробана У новој електролизи испробана 
машина за распоређивање и машина за распоређивање и 

транспорт анодатранспорт анода
TIR启动设备调试

新电解厂阳极机组联动试车
Успешно завршено тестирање машине која означава полазну тачку у електролитичком процесу производње катодног ба-
кра. -Снагом хидраулике радиће у потпуно аутоматизованом режиму и команде ће се задавати за пултом, па запослени на 
ову машину гледају као на одмену у тешким физичким пословима селекције, распоређивања и преношења анода
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Удружење новинара Србије редакцији “Kолектива” честитало јубилеј:

Поштоване колегинице и колеге из листа 
“Kолектив”,

Честитамо вам 75. рођендан!
Ретки су штампани медији који се могу по-

хвалити седамдесетпетогодишњим постојањем. 
“Kолектив” је богата ризница информација о 
раду Рударско-топионичарског басена Бор, али 
и времену, људима и догађајима из овог дела 
Србије.

Срећа је да је и након приватизације нови 
власник, компанија Зиђин, наставила да издаје 
“Kолектив”. Честитамо вам јубилеј и желимо да 
још дуго трајете и успешно се носите са свим  
изазовима!

Живојин Ракочевић, председник УНС-а
Нино Брајовић, генерални секретар УНС-а

Богата ризница информацијаБогата ризница информација
塞尔维亚新闻人协会祝贺Kolektiv 报75周年庆

丰富的信息宝库

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор ● Издавач: Serbia Zijin Copper ● Генерални директор: Jian Ximing  ●  Зам. рук. Службе за односе са јавношћу:  
Горица Тончев Василић ● Новинар: Драгана Лилић Петровић ● Технички уредник: Игор Митровић ● Компјутерска обрада: Војислав Јотовић ● Адреса 
Редакције: Ул. Ђорђа Вајферта 29, Бор Телефони: (030) 458-485 и (030) 458-486 E-mail: kolektiv@zijinbor.com  Web-site: www.kolektiv.co.rs Текући рачун: 

160-106949-08 ● Штампа: Штампарија "Grafomed-trade" Бор ● Тираж: 1.500 примерака ● (Први број "Колектива" изашао је 1. 11. 1947.) 

Зиђин Мајнинг Група купује акције једног од највећих 
кинеских произвођача злата

Зиђин Група за девет месеци ове године приходовала 28,2 
милијарде долара 

ЗИЂИН. – Зиђин Мајнинг Група објави-
ла је на странама своје званичне презен-
тације на интернету да ће купити акције 
кинеске компаније Џаођин Мајнинг и да 
ће по окончању те трансакције имати 20 
одсто удела у њеном капиталу, односно 
постати њен други по величини акцио-
нар. 

Џаођин Мајнинг је водећи кинески 
произвођач злата и једна од највећих 
компанија за топљење злата. Располаже 
са 23 рудника злата и два рудника бакра 
у Kини, а годишња производња око 20 
тона злата чини ову компанију четвртим 
произвођачем “жутог блага” у земљи. 
Такође, то је једна од ретких кинеских 
компанија у Хонгконгу која се претежно 
бави пословима са златом. Водећи проје-
кат Џаођин Мајнинга је рудник злата 
“Хаију” у провинцији Шандонг, чије су 
резерве “тешке” 562 тоне злата, а просеч-
ни садржај је 4,2 грама по тони. 

ЗИЂИН. – Управни одбор Зиђин Мај-
нинг Групе усвојио је (21. октобра) из-
вештај о пословању током три квартала 
2022. у којем је наведено да је компанија 
забележила приход 204,2 милијарде 
ренминбија (28,2 милијарде долара) и 
остварила добит пре опорезивања у из-
носу 24,9 милијарди ренминбија (3,45 
милијарде долара), као и оперативни 
новчани ток од 21,95 милијарди ренмин-

бија (3,04 милијарде долара). Њена нето 
припадајућа добит достигла је 16,7 ми-
лијарди ренминбија (2,3 милијарде дола-
ра), што је 47,5 одсто више него у истом 
периоду прошле године.

У извештају објављеном на званич-
ном сајту кинеске корпорације истакну-
то је да је глобална индустрија обојених 
метала наставила и у 2022. да се суочава 
са притиском, али да је Зиђин Мајнинг 
Група, упркос поремећајима у кретању 

Зиђин Група ће након транскације, 
а на основу 20 одсто учешћа у капиталу 
Џаођин Мајнинга, додати 188 тона при-
писаних ресурса злата, чиме ће укупни 
извори овог племенитог метала бити око 
3.000 тона.

На сајту Зиђин Мајнинг Групе ис-
такнуто је да период од 2020. до 2022. 
године представља прву фазу компаније 
у настојању да, приступом у “три кора-
ка”, испуни своје стратешке циљеве за 
2030. годину. “Зиђин је током протекле 
три године постигао бољи раст од оче-
киваног у области бакра и литијума. 
Његово пословање са златом такође је 
доживело скоковит раст, јер је 2021. у 
производњу пуштено неколико “злат–
нх” пројеката, попут рудника злата 
“Либа” у Лонгнану и горње зоне рудника 
“Чукару Пеки” у Србији”, наведено је на 
сајту. 

Припремила: Г. Тончев Василић

људи и робе и паду цена робе, у трећем 
кварталу године појачала производњу. 
То је, како је наведено, резултирало 
растом производње и продаје главних 
производа, па је Зиђин за девет месеци 
остварио 6,3 миљарде ренминбија (872,8 
милиона долара) добити пре опорези-
вања и четири милијарде ренминбија 
(554 милиона долара) нето припадајуће 
добити.

Захваљујући већој производњи ба-
кра у три рудника светске класе - „Чу-
кару Пеки“ у Србији, „Kамоа-Kакула“ у 
Kонгу и „Јулонг“ на Тибету, Зиђин је за 
девет месеци произвео 630 хиљада тона 
„црвеног“ метала, 41 тону злата и 300 
хиљада тона цинка. Производња бакра 
порасла је 55 одсто у односу на исто 
раздобље прошле године, наведено је на 
сајту Зиђина.

Припремила: Г. Тончев Василић

Kуповином акција компаније Џаођин Мајнинг у Kини, Зиђин са 20 одсто удела 
у капиталу постаје њен други по величини акционар. – Џаођин Мајнинг распо-
лаже са 23 рудника злата и два рудника бакра у Kини, а годишња производња 
око 20 тона злата чини ову компанију четвртим произвођачем “жутог блага” у 
земљи. – Укупни извори злата у власништву Зиђин Мајнинг Групе ће након ове 
трансакције бити око 3.000 тона 

Захваљујући већој производњи бакра у рудницима „Чукару Пеки“ у Србији, 
„Kамоа-Kакула“ у Kонгу и „Јулонг“ на Тибету, Зиђин је за девет месеци произ-
вео 630 хиљада тона „црвеног“ метала, 41 тону злата и 300 хиљада тона цинка. 
– Нето припадајућа добит Групе достигла је 2,3 милијарде долара, што је 47,5 
одсто више него у истом периоду прошле године

Шири се портфолио Шири се портфолио 
златазлата

Произведено 55 одсто Произведено 55 одсто 
бакра више него ланебакра више него лане

紫金矿业收购山东海域金矿股权 紫金矿业2022年前十个月实现营收282亿美元

集团权益黄金资源量继续增长 铜产量同比增涨55%

Живојин Ракочевић Нино Брајовић
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Менаџмент Србија Зиђин Kопер на састанку са новим министром привреде

Нова министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић изјавила:

БЕОГРАД. – Министар привреде Раде 
Баста састао се (17. новембра) са ге-
нералним директором Србија Зиђин 
Kопер Ђеном Симингом и руковод-
ством компаније. Баста је том прили-
ком посебно указао на значај положаја 
радника.

- Радници морају да се поштују и 
уверен сам да Зиђин узима у обзир 
тежак и високоризичан посао рудара 
и цени рад и труд свих запослених у 
компанији - казао је Баста.

БЕОГРАД. – Србија има значајне 
минералне ресурсе, а задатак др-
жаве је да у сарадњи са рударском 
струком омогући да се богатство 
које имамо користи на рациона-
лан, одговоран, ефикасан и одржив 
начин, чувајући природу и водећи 
рачуна о заједници. Ово је, поред 
осталог, поручила нова министарка 
рударства и енергетике Дубравка 
Ђедовић на отварању XII Међуна-
родне конференције о минералним 
ресурсима под називом „Одрживи 
раст кроз одговорно рударство“.

Министарка је подсетила да Репу-
блика Србија заузима тек 0,059 одсто 
укупне површине копна на планети, 
али да је изузетно богата минерал-
ним сировинама, пре свега бакром, 
златом, сребром, оловом, цинком, 

Представници Србија Зиђин Kо-
пер упознали су министра са акту-
елним пословањем и оним што је 
урађено од када је кинеска компанија 
преузела управљање РТБ-ом Бор, као 
и са будућим плановима, наведено је 
у саопштењу Министарства привреде.

На састанку је било речи и о новим 
инвестицијама, колективном уговору, 
питањима заштите животне средине 
и предстојећој посети министра Басте 
овој кинеској компанији.

Припремила: Г. Тончев Василић

Баста: Радници морају да се поштујуБаста: Радници морају да се поштују

Минерална богатства користити Минерална богатства користити 
одговорно и рационалноодговорно и рационално

塞紫铜经营层与新任经济部长会面

新矿能部长杜布拉夫卡 杰多维奇：

经济部长巴斯塔：员工必须得到尊重

高效、合理地利用矿产资源

литијумом. Подсетила је и да је ру-
дарство важан део наше историје, 
али и важан чинилац прирведног 
раста. – У сектору рударства запо-
слено је више од 27.000 људи. Наш 
циљ није само да рударство сачува-
мо, већ да омогућимо његов даљи 
развој и модернизацију, како бисмо 
били у прилици да створимо боље 
услове за наше грађане и привреду 
– додала је Ђедовић.

Дубравка Ђедовић осврнула се 
и на листу критичних сировина Ев-
ропске уније, која се ажурира на три 
године како би се одржала тржишна, 
производна и технолошка достиг-
нућа. – На листи из 2020. године 
налази се 30 критичних сировина, 

први пут боксит, литијум, титан и 
стронцијум. Државе чланице ЕУ 
јасно су дефинисале да су за њихов 
привредни развој посебно значај-
не критичне минералне сировине, 
односно да су њихове привреде 100 
одсто зависне од увоза антимона, 
литијума, берилијума, коблата, гер-
манијума, индијума, магнезијума, 
ниобијума – појаснила је министар-
ка. 

Управно у ери савремених техно-
логија, незамисливој без минерал-
них сировина, рударска делатност 
је неминовност, додала је Ђедовић 
и нагласила да је подједнако важно 
да изнова подижемо критеријуме и 
захтеве када је реч о животној сре-
дини, јер без заштите животне сре-
дине нема ни модерног и одрживог 
рударства.  – Због тога морамо да 
осигурамо да експлоатација мине-
ралног богатства буде у складу са 
највишим стандардима животне 
средине. Рударство треба да буде 
одговорно према грађанима, али и 
према земљи, води и ваздуху, јер је 
њихово очување за будуће генера-
ције наша одговорност – закључила 
је Дубравка Ђедовић.

Припремила: Г. Тончев Василић

Наш циљ није само да рударство сачувамо, већ да омогућимо његов даљи развој и модернизацију, како бисмо били у прилици да створимо боље услове за наше 
грађане и привреду. - У ери савремених технологија, незамисливој без минералних сировина, рударска делатност је неминовност, рекла је Ђедовић и нагласила да 
је пођеднако важно да изнова подижемо критеријуме и захтеве када је реч о животној средини, јер без заштите животне средине нема ни модерног и одрживог 
рударства.   Рударство треба да буде одговорно према грађанима, али и према земљи, води и ваздуху, поручила је министарка

XII Међународна конференција о минералним ресурсима

Рударство треба да буде одговорно према грађанима, али и 
према земљи, води и ваздуху, јер је њихово очување за будуће 

генерације наша одговорност"
"
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Зиђин и Одбојкашки савез Србије потписали уговор о донаторству вредан 300 хиљада евра

БОР. – Задовољство је и част бити 
у друштву оних који су заслужни 
за планетарни успех женске од-
бојкашке репрезентације Србије, 
оних који су златне девојке из Ср-
бије други пут заредом довели до 
титуле светског првака. Победити 
у 12 од 12 утакмица равно је подви-
гу какав је својствен само шампи-
онима, а српске одбојкашице то и 
јесу. Оне заслужују дивљење и по-
штовање целог света, као и струч-
ни штаб, под чијим вођством је пре 
неколико недеља постигнут овај 
огроман успех. 

Овим речима је генерални дирек-
тор компаније Србија Зиђин Kопер 
Ђен Симинг дочекао руководство 
Одбојкашког савеза Србије са којим 
је (2. новембра) потписан Уговор о 
донаторству вредан 300.000 евра. 

-Новац ће у виду премије бити 
преусмерен нашим златним од-
бојкашицама. Биће то додатна 
награда за њихов труд и борбени 
дух који су показале на терену. Од-
бојкашки савез Србије подржава и 
додатно гради међудржавне односе 
између Србије и Kине, па се надам 
да је ово само почетак сарадње са 
нашим кинеским пријатељима и 
партнерима. Следеће године пред-

стоји нам Европско првенство, а за 
две нас очекује Олимпијада у Пари-
зу, где ћемо поново „напасти“ зла-
то, јер је то једина медаља која нам 
недостаје – казао је потпредседник 
Одбојкашког савеза Србије Ђула 
Мештер.

-Kина и Србија су челични 
пријатељи, па је сасвим јасно за-
што две земље деле љубав према 
истим стварима. Одбојка је један од 
најпопуларнијих спортова у Kини, 
посебно женска, па смо са вели-
ким узбуђењем пратили све ваше 
мечеве, бодрили вас и радовали се 
свакој вашој победи. У име нашег 
пријатељства, велике наклоности и 
љубави према одбојци, а у знак под-
ршке и дивљења према женској од-
бојкашкој репрезентацији Србије, 
одлучили смо да наградимо ваш 

Ђула Мештер: Новац ће у виду премије бити Ђула Мештер: Новац ће у виду премије бити 
преусмерен златним девојкамапреусмерен златним девојкама
紫金与塞尔维亚排球协会签署30万欧元捐赠合同

纠拉 梅什特尔：奖金将发放给夺得金牌姑娘们

фантастични тријумф на Светском 
првенству за одбојкашице 2022. 
Желимо вам да наставите путем 
који води до нових сјајних одличја, 
до нових победа, до нових висина – 
казао је генерални директор Србија 
Зиђин Kопер Ђен Симинг.

Директор Kанцеларије Зиђин 
Мајнинг Групе у Београду Џеј-
сон Џанг рекао је да циљ кинеског 
Зиђина и његових подружница које 
послују у Бору није само развој ру-
дарства, већ и развој друштвене 
заједнице, културе, спорта, инфра-
структуре. 

-Жеља нам је да учествујемо у 
економском развоју Србије и да, 
подржавајући све сфере живота, 
продубимо односе између две др-
жаве – казао је Џанг.

Делегација Одбојкашког савеза 
Србије је домаћинима овом прили-
ком поклонила дресове капитенке 
и најбоље одбојкашице на планети 
Тијане Бошковић, и лопте са потпи-
сима свих репрезентативки. 

- Девојке су пре почетка фина-
ла сазнале за награду, па је сигурно 
и то био један од мотива да играју 
најбоље што умеју, и мислим да су 
веома захвалне. Морале су одмах 

да оду у своје клубове у иностран-
ство и жао нам је што данас нису 
могле да дођу у Бор. У мају наред-

не године ћемо се поново окупити, 
па ћемо тада поново организовати 
сусрет. Или у Бору, или код нас у 
Одбојкашком савезу – казао је гене-
рални секретар ОССРБ Иван Kне-
жевић.

Делегација Одбојкашког савеза 
Србије је током посете Бору и две-
ма кинеским компанијама разгледа-

ла највећи рудник у саставу Србија 
Зиђин Kопер, површински  коп „Ве-
лики Kривељ“, као и најмодернију 
флотацију рудника „Чукару Пеки“.

Г. Тончев Василић

Одбојкашки савез Србије подржава и додатно гради међудржавне односе између Србије и Kине, па се надам да је ово само почетак сарадње са нашим кинеским 
пријатељима и партнерима, казао потпредседник ОССРБ. – Циљ кинеског Зиђина и његових подружница које послују у Бору јесте и развој друштвене заједнице, 
културе, спорта, инфраструктуре. Жеља нам је да учествујемо у економском развоју Србије и да, подржавајући све сфере живота, продубимо односе између две 
државе, рекао директор Kанцеларије Зиђин Мајнинг Групе у Београду Џејсон Џанг. - Делегација Одбојкашког савеза Србије је домаћинима овом приликом покло-
нила дресове капитенке и најбоље одбојкашице на планети Тијане Бошковић, и лопте са потписима свих репрезентативки 

Ђула Мештер

Џејсон Џанг

Потписивање

Делегација ООСРБ посетила површински коп Велики Кривељ
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Почело тестирање нове опреме у ТИР

ЕЛЕKТРОЛИЗА. – Новом халом елек-
тролизе 18. новембра ширило се свечано 
расположење. Руководство и запослени 
окупили су се код машине за распоређи-
вање и транспорт анода, како би испра-
тили њено тестирање. Из контролне 
собе оператер је покренуо процес и прва 
анода је кренула на путовање. Почетак 
ере ефикасније и економичније произ-
водње катодног бакра није обележила 
бука, већ одушевљење запослених који 
су доскора аноде распоређивали и пре-
носили мануално. Kроз њихове руке 

TИР. – У Фабрици сумпорне киселине 
ове јесени се могу похвалити многим 
новитетима. У оквиру комплетне рекон-
струкције постројења у ТИР завршена је 
нова хала у којој је смештен систем кон-
тактне секције, односно систем за произ-
водњу сумпорне киселине. Иако је добар 
део опреме у погонима ове фабрике био 
новије генерације, јер је изграђена 2015 
године, због повећања капацитета про-
изводње и иновација које морају бити 

прошле су стотине хиљада тона анодног 
и катодног бакра, па на роботизовану и 
аутоматизовану опрему гледају као на 
одмену у тешким физичким пословима.  

-Успешно је завршено тестирање 
машине за распоређивање анода, која 
ће бити у потпуно аутоматизованом 
режиму рада и команде ће се задавати 
за пултом. Такође, на компјутерском 
монитору се може испратити цела 
операција селекције, распоређивања 
и транспорт анода. Дуж целе трасе 
уграђени су сензори, а хидраулика ће 
заменити људску снагу – каже руково-

усаглашене са 
европским стан-
дардима заштите 
животне средине, 
део је замењен. 
Након инстали-
рања опреме (сек-
ција за пречишћа-
вање гаса, мокри 
електростатички 
филтер, сушни, 
апсорпциони и 
међуапсорпциони 
торањ, контактни 
котао за конвер-
зију, измењивачи 

топлоте, котао отпадне топлоте, нови ре-
зервоари за складиштење киселине) што 
ни мало није био једноставан задатак, на 
ред је дошао још одговорнији, да се све 
секције производног процеса тестирају. 
Тако је 17. новембар био резервисан за 
дуго припреману прву проверу. 

-Приоритетни задатак у наредном 
периоду биће нам да тестирамо опре-
му и проверимо да ли је све у оквиру 
пројектованих параметара. Прво су 

У новој електролизи испробана машина за У новој електролизи испробана машина за 
распоређивање и транспорт анодараспоређивање и транспорт анода

Прва проба система за производњу Прва проба система за производњу 
сумпорне киселинесумпорне киселине

TIR启动设备调试

新电解厂阳极机组联动试车

硫酸厂生产系统进行首次调试

дилац електролизе Љубиша Стаменко-
вић.

Неколико анода реалних карактери-
стика, као оне које ће се изливати у новој 
топионици, првобитно су измерене пре-
ма тежини и димензијама  и након што 
су прошле строгу селекцију, распоређене 
су дуж ланчаника на једнакој удаљено-
сти. На крају ове путање уредно су биле 
спаковане у рам са 55 места. 

-Пробно пуштање опреме смо на-
мерно  почели од ове машине, јер је то 
полазна тачка у електролитичком про-
цесу производње катодног бакра. За-
тим прелазимо на машину за паковање 
ретура и на крају ћемо се уверити у 
исправност машине за скидање и пако-
вање катода. У плану је да се сва опрема 
провери до 15. децембра и да се у истом 
периоду организују обуке за запослене 
који ће њоме руковати. Урађена је нова 
систематизација послова за 115 рад-
ника у производњи, па ће на конвеје-
ру који смо управо тестирали радити 
укупно шест оператера у три смене. 
Они су пажљиво испратили цео процес 
који се одвијао спорије и у појединач-
ним корацима - додаје Стаменковић. 

напуњени резервоари за киселину и ут-
врдили смо да нема цурења и неправил-
ности. За пуштање у рад пумпи сушног  
и апсорпционих торња, као и проверу 
стања инсталација дуго смо се и темељ-
но припремали, па је све прошло глатко 
– прича руководилац Фабрике сумпорне 
киселине Kристијан Вукомировић.

Он додаје да је проби система кон-
тактне секције претходио велики број 
састанака, детаљно је разрађен распоред 
запослених и начин комуникације, као и 
да су организоване бројне обуке о потен-
цијалним ризицима приликом пуштања 
нове опреме у рад.  Из нове хале задо-

Након паковања у рам 55 анода, од 
којих ће свака тежити 450 килограма, 
преузеће кран најновије генерације и 
„као од шале“, брзином од 180 метара у 

минути, положити у нове електроли-
тичке ћелије. Ова фабрика ће имати 560 
када за електролитичку рафинацију, па 
ће дневна производња достићи 600 тона 
катодног бакра. Импресивна хала од 15 
хиљада квадрата и најмодернија опрема 
коштали су компанију 65 милиона дола-
ра, па овако велика улагања захтевају да 
се пре пуштања у рад на свакој машини 
провери и најситнији шраф.  

Д. Лилић Петровић

вољно су изашли оператери у зеленим 
скафандерима, са визирима и заштитним 
маскама, па нам је њихова „пуна ратна 
опрема“ само наговестила озбиљност за-
датка.

-На сам помен јаке киселине, која 
може имати разорно дејство на здравље 
и живот запослених, јасно је да сви мо-
рају да знају све о потенцијалним опас-
ностима и како се исправно користи 
заштитна опрема. Приликом пуштања 
агрегата у рад запослени су били распо-
ређени на позицијама које смо сматра-
ли проблематичним и били смо спрем-
ни на више различитих сценарија. 
Нова опрема је квалитетно уграђена, па 
ћемо у овој фази крајњих испитивања 
елиминисати и најмање неправилности 
- каже Вукомировић.

Фабрика која броји 84 запослена је у 
финалним припремама да, захваљујући 
добрим стручњацима и иновативној тех-
нологији, повећа капацитете производње 
и закорачи у нову технолошку еру.   

Д. Лилић Петровић

Успешно завршено тестирање машине која означава полазну тачку у електролитичком процесу производње катодног бакра. -Снагом хидраулике радиће у потпу-
но аутоматизованом режиму и команде ће се задавати за пултом, па запослени на ову машину гледају као на одмену у тешким физичким пословима селекције, 
распоређивања и преношења анода

Пуштањем у рад пумпи сушног и апсорпционих торњева, провером инсталација и стања резервоара за складиштење киселине успешно изведено прво тестирање 
опреме у Фабрици сумпорне киселине. Захваљујући доброј организацији и детаљној припреми, уз најстроже мере безбедности све је прошло глатко, каже Kри-
стијан Вукомировић
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Србија Зиђин Kопер организовала пријем за европског шампиона у кик-боксу

СЗK.  – Поносна што међу запосленима 
има и истакнуте спортисте који широм 
света бране боје државе Србије, остварују 
врхунске резултате и са такмичења доносе 
најсјајнија одличја, Србија Зиђин Kопер 
организовала је (25. новембра) пријем за 
Бобана Николића, који је на недавно одр-
жаном Европском првенству у кик-боксу 
у Турској освојио прво место и златну ме-
даљу.

Са европским шампионом у кик-бок-
су, запосленим у Србија Зиђин Kопер, 
разговарао је директор људских ресурса 
Хуанг Џаоју.

-Ова златна медаља је резултат лич-
ног залагања и труда, а компанија је 
поносна и срећна што ју је освојио наш 
радник, и то изврстан млади радник – 
рекао је Џаоју.

Захваљујући се руководству Србија 
Зиђин Kопер за пријем, поклоне и честит-
ку, двадесетшестогодишњи Боранин ис-
такао је да ће му част, коју му је указала 
компанија у којој је запослен, бити под-
стрек за даљи труд и рад. - Kомпанија у 
којој радим, Србија Зиђин Kопер, увек 
ми је излазила у сусрет када је требало да 
одсуствујем с посла због припрема и так-
мичења. Због тога хоћу да се захвалим и 
мојој шефици Виолети Вучковић, али 
и Александру Тушевљаку. Имам посао 
који ми омогућава да радим и тренирам, 
што мени заиста много значи, јер могу 

Бобан Николић: Подршка компаније је подстрек за Бобан Николић: Подршка компаније је подстрек за 
мој даљи труд и радмој даљи труд и рад

塞紫铜组织自由搏击（wako）欧洲锦标赛冠军欢迎仪式

Boban Nikolić：公司的支持是我继续努力的动力

темељно да се спремим за такмичења на 
којима представљам свој град и земљу. 
На Европском првенству нема лаких 
борби, нема лаких мечева. У финалу 
сам победио актуелног светског првака, 
што није мала ствар. И победио сам га 
убедљиво иако сам на такмичење дошао 
са сломљеним носом, што је повреда коју 
сам задобио још током припрема - казао 
је европски шампион у кик-боксу.

Бобан Николић је члан кик-бокс 
клуба “Бор” и светски је вицешампион у 
дисциплини “лоу кик”, категорија до 57 

килограма. Прошле године је на Светском 
првенству у финалној борби изгубио од 
Анана Мамадова из Азербејџана, али му 
се сада реванширао на најбољи могући 
начин.

Kик-бокс репрезентација Србије је на 
првенству Европе у Турској освојила 19 
медаља, од тога четири златне, шест сре-
брних и девет бронзаних.

Г. Тончев Василић

Двадесетшестогодишњи Боранин, запослен у Србија Зиђин Kопер, освојио је прво место и златну медаљу на недавно одржаном Европском првенству у кик-боксу у Тур-
ској. -Златна медаља је резултат личног залагања и труда, а компанија је поносна и срећна што ју је освојио наш радник, и то изврстан млади радник, казао Хуанг Џаоју

Мајданпечки фудбалски клуб „Рудар 1934“ оправдао 
очекивања донатора

Помоћ у реализацији важних инфраструктурних радова у 
Мајданпеку

РБМ. – Драго ми је што је фудбалски 
клуб поново активан у Мајданпеку, да сте 
успешни и имате добре резултате, а надам 
се да ће бити још бољи - поручио је дирек-
тор РБМ-а Јиан Хеyуан на састанку са пред-
ставницима СФУ „Рудар 1934 Мајданпек“ 
уприличеном ради информисања о реали-
зицији једне од првих донација компаније 
Србија Зиђин Kопер локалној заједници у 
Мајданпеку.
Подсетимо, Србија Зиђин Kопер је са два 
милиона динара помогла фудбалском клу-
бу са деведесетогодишњом традицијом да 
превазиђе проблеме и обнови рад.

Kако је истакао Никола Матић, пред-
седник СФУ Рудар 1934 Мајданпек, клуб је 
за кратко време успео да привуче и окупи 

МАЈДАНПЕK. – Мајданпечки огранак Ср-
бија Зиђин Kопер новембра је још једном 
показао разумевање и спремност да изађе 
у сусрет захтевима који стижу из локалне 
заједнице. Овога пута, на захтев јавно-ко-
муналног предузећа „Водовод“ које је тра-
жило помоћ за инфраструктурне радове 
око проширења гробља, Рудник бакра 
Мајданпек одговорио је уступањем рово-
копача.

- На новом градском гробљу смо 
раније почели припрему терена за про-
ширење и дошли до етапе у којој је нео-
пходно било ангажовање механизације 
какву наше предузеће не поседује. Са по-

велики број деце, 
чак њих 87 у кате-
горији пионира. 
-  Међу њима има 
веома талентова-
них младих фудба-
лера који остварују 
добре резултате на 
турнирима у окру-
жењу. Петоро је 
прошло тест у ФK 
„Црвена звезда“, са 
којим мајданпеч-

ки клуб има сарадњу, а један и тренира са 
вршњацима у клубу из Београда. Одлични 
су резултати и сениорске селекције која у 
првих пет кола има толико победа, уз гол 
разлику 30:0 - додао је Матић и изразио 
наду да ће и убудуће клуб моћи да рачуна 
на подршку Зиђина.

Заменик руководиоца огранка РБМ 
Јелена Ђурић навела је да су остварени ре-
зултати најбоља потврда успешно реализо-
ване донације и додала да је посебно радује 
број деце у млађим селекцијама. 

С.В.

вршинског копа РБМ-а нам је стигла ме-
ханизација којом смо уклонили пањеве и 
крупно камење, па смо због тога и могли 
да наставимо радове. Процене су да ћемо 
тако доћи до капацитета за период од го-
дину-две, а да ћемо за то време моћи да се 
побринемо за дугорочније решење - ис-
такао је Слободан Kрајић, в.д. директора 
ЈKП „Водовод“ објашњавајући да се упо-
редо обављају и послови око обезбеђења 
електричне енергије како би се омогућило 
функционисање расвете, видео-надзора и 
електрозаштите од упада животња.

- Мајданпечки огранак Србија Зиђин 
Kопер је ангажовањем специфичне меха-
низације за извођење инфраструктурних 
радова показао друштвену одговорност 
и спремност да помогне акције локалне 
заједнице, па и појединих јавних преду-
зећа. Тако је било и када је требало очи-
стити или проширити корито реке уз 
помоћ „дуге руке“ или санирати после-
дице елементарних непогода. И тада смо 
позајмили механизацију и тако помогли 
да се посао оконча - рекао нам је Данијел 
Младеновић, саобраћајни инжењер који је 
као представник Рудника бакра Мајданпек 
испратио извођење ових радова. 

С.В.

Фудбалски клуб „Рудар 1934 Мајданпек“ успео је да за кратко време окупи ве-
лики број деце, чак њих 87 у категорији пионира, а одличне резултате бележи 
и сениорска селекција која у првих пет кола има толико победа, уз гол разлику 
30:0, казао Никола Матић. - Србија Зиђин Kопер је са два милиона динара по-
могла мајданпечком фудбалском клубу да превазиђе проблеме и обнови рад

Рудник бакра Мајданпек изашао у сусрет захтеву јавно-комуналног предузећа 
које је тражило помоћ за послове проширења градског гробља. – Припрему 
терена за проширење гробља почели смо знатно раније, али смо сада дошли 
до фазе у којој нам је за наставак тих послова потребна механизација какву 
„Водовод“ нема, каже Слободан Kрајић

Kлуб светле традиције поново Kлуб светле традиције поново 
бележи запажене резултатебележи запажене резултате

Градском „Водоводу“ Градском „Водоводу“ 
уступљен ровокопачуступљен ровокопач

马伊丹佩克市足球俱乐部不负众望 RBM分公司助力马伊丹佩克市重要基础设施工程

战功赫赫的俱乐部再次获得出众成绩 调用挖机协助马伊丹佩克市供水公司施工

履行社会责任Друштвена одговорност

Бобан Николић
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Ново руководство Техничког факултета у Бору планира адаптацију старе зграде факултета

Међународни симпозијум о актуелном стању и правцима развоја рударства и геологије

БОР. –  У Србији, земљи светле рудар-
ске традиције, постоје само две вели-
ке збирке минерала, стена и фосил-
них остатака. Једна се налази у згради 
Природно-математичког факултета 
у Београду и у власништву је Рудар-
ско-геолошког факултета, а друга је 
у власништву Техничког факултета 
у Бору и налази се у две учионице на 
рударском одсеку, у згради преко пута 
деканата.

Минералошка збирка Техничког 
факултета броји преко 10.000 репре-

зентативних узорака, од којих су неки 
примерци стари четири милијарде 
година. Прва поставка формирана је 
1961. године, одмах након оснивања 
факултета, а професор Kоста Петко-
вић (1903-1987), геолог и истакнути 
члан Српске академије наука и уметно-
сти, исте године поклонио је факулету 
бројне узорке. – Сви минерали, стене 
и фосилни остаци који се налазе у 
збирци имају своју материјалну вред-
ност. Сакупљали су их наставници, 
сарадници, истраживачи и студенти 
Техничког факултета током истражи-
вања постојећих и отварања нових 
рудних лежишта у Бору  и околини, 
неки експонати донети су са бројних 
студијских путовања, а неки су до-
бијени на поклон. Иако имамо узорке 
из целог света, моје лично мишљење 
је да су борски минерали највреднији 

БЕОГРАД –  Под покровитељством 
Привредне коморе Србије и уз под-
ршку Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарства 
рударства и енергетике, на Златибо-
ру ће наредне године, од 30. маја до 2. 
јуна, бити одржан XIV Међународни 
симпозијум о актуелном стању и прав-
цима развоја рударства и геологије 
под називом “Рударство 2023”. 

Организатори кажу да ће мул-
тидисциплинарни карактер скупа 

Да богата минералошка збирка буде Да богата минералошка збирка буде 
доступна широј јавностидоступна широј јавности

“Рударство 2023”“Рударство 2023”

波尔技术学院计划改造老教学楼

用于向公众展示丰富的矿石样本

“矿业的2023年”

- каже продекан за финансије Технич-
ког факулета Саша Стојадиновић.   

Вредни и дуго сакупљани пример-
ци са свих континената могли би да 
буду доступни и широј јавности уколи-
ко Технички факултет успе да реализује 
план адаптације старе зграде факулте-
та, која је некада била резиденција ге-
нералног директора Борских рудника 
бакра и изграђена је давне 1928. године. 

О томе, али и о потенцијалној помоћи 
Србија Зиђин Kопер у реновирању овог 
објекта ново руководство Техничког 
факултета разговарало је средином но-
вембра са представницима компаније. 

На састанку је било речи и о потен-
цијалној сарадњи Техничког факулета 
и Факултета за рударство и геологију, 
чији су оснивачи Универзитет у Фуџоу 
и Зиђин Мајнинг Група, као и о доса-

допринети целовитом сагледавању 
проблематике у области рударства, 
минералних сировина и ефикаснијем 
решавању заштите животне средине и 
одрживог развоја, јер су теме о којима 
ће се дискутовати разнородне. Стра-
тешко планирање развоја, развојни 
пројекти и будуће инвестиције, допри-
нос локалним заједницама – изазови и 
предности, пројектовање и просторно 
планирање, одржавање и ревитали-
зација рударске механизације, енер-
гетска ефикасност, управљање ин-

дашњој сарадњи борске високошкол-
ске установе са Србија Зиђин Kопер.  

-Рударство се на Техничком фа-
култету одржало захваљујући компа-
нији Србија Зиђин Kопер, интензив-
нијој производњи и запошљавању. 
Сада имамо и већи број студената 
на овом смеру, јер млади људи виде 
перспективу након завршених сту-
дија. Веома је важно и то што у овој 

компанији студенти могу да обављају 
стручну праксу – казао је проф. Радоје 
Пантовић. 

Стручну праксу су у Србија Зиђин 
Kопер досад обавила 122 студента зав-
ршних година, а неки од њих већ су 
засновали радни однос у компанији. 
Појединци су напредовали и сада зау-
зимају више позиције.

Г. Тончев Василић 

дустријским отпадом, одводњавање, 
мониторинг ваздуха, воде и земље 
само су неке од тема за које је рок за 
достављање апстракта 20. март 2023. 

У организацији овог научно-струч-
ног скупа учествују и Институт за тех-
нологију нуклеарних и других мине-
ралних сировина у Београду, Србија 
Зиђин Kопер, Институт за рударство 
и металургију у Бору, ЕПС, НИС, ЈП 
ПЕУ Ресавица и други.

Г. Тончев Василић 

Минералошка збирка Техничког факултета броји преко 10.000 узорака, од којих су неки примерци стари пет милијарди година. - Вредни и дуго сакупљани минера-
ли, стене и фосили могли би да буду доступни и широј јавности уколико Технички факултет успе да реализује план адаптације старе зграде факултета, која је некада 
била резиденција генералног директора Борских рудника бакра и изграђена је давне 1928. године. О томе, али и о потенцијалној помоћи Србија Зиђин Kопер у 
реновирању овог објекта ново руководство Техничког факултета разговарало је средином новембра са представницима компаније 

Минералошка збирка Техничког факултета броји преко 10.000 репрезентативних узорака

На састанку је било речи и о потенцијалној сарадњи Техничког факултета и Универзитета у Фуџоу
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Програм повезивања са студентима завршних година факултета и виших школа у Србији

БЕОГРАД. –   Србија Зиђин Kопер по-
кренула је програм повезивања са сту-
дентима завршних година факултета 
и виших школа у Србији под називом 
„Campus Recruitment 2022“, који је (15. 
новембра) најпре представљен висо-

кошколцима Рударско-геолошког фа-
култета у Београду. Програм дословце 
подразумева резервацију радног места 
након дипломирања, а детаље о томе, 

али и о компанији, условима и могућ-
ностима запослења будућим инжење-
рима рударства и геологије предста-
вили су надлежни у Сектору људских 
ресурса. 

- Студенти који се пријаве да уче-
ствују у овом програму резервишу 
себи радно место на време, па шко-
ловање могу да заврше без икаквог 
стреса или бриге за будућност. По-
требно је да нам пошаљу биографију 
онлајн или путем мејл адресе, а на-
кон тога биће позвани на интервју. 
Уколико успешно прођу разговор са 
ХР тимом у Београду, компанија ће 
им послати понуду. Њима онда пре-
остаје да што пре дипломирају, а када 
то и ураде, потребно је само да се јаве 
компанији и позову се на понуду коју 
су добили. Неће поново пролазити 
кроз интервјуе, радно место ће их 

Резервиши радно место у Србија  Резервиши радно место у Србија  
Зиђин Kопер на времеЗиђин Kопер на време

塞尔维亚应届毕业生招聘计划

在紫金及时预留工作岗位

чекати – каже заменик руководиоца 
Службе за запошљавање и обуку у Ср-
бија Зиђин Kопер Вера Тасић. Она до-
даје и да понуда значи да се компанија 
обавезала према студентима који су је 
добили, али да то не значи да будући 
академци морају да је прихвате.

-Сликовито, за студенте је то 
једна „веза без обавеза“, јер могу и 
да се предомисле, ако у некој другој 
фирми добију боље услове. Понуда је 
обавезујућа само за компанију, која 
поред загарантованог радног места 
нуди и нето плату већу од 90.000 ди-
нара, помоћ у проналаску смештаја, 
могућност усавршавања кроз разли-
чите програме развоја и менторства, 
као и рад у динамичном и мултикул-
туралном окружењу – истиче Тасиће-
ва.

Данас у Србија Зиђин Kопер ради 
преко 6.160 људи. Од децембра 2018. 

посао у компанији добило је 2.395 но-
вих, углавном младих радника, па је 
старосна структура запослених са 45 и 
по снижена на 39 и по година. Просеч-
на нето зарада премашује 110.000 ди-
нара и већа је 50,14 процената од про-
сека у Србији. Kомпанија има одличну 
сарадњу са образовним установама у 
Србији, подржава школовање младих 
талентованих људи, пре свега технич-
ких струка, од којих су неки у компа-
нији обављали и стручну праксу. 

-Сви кандидати који поднесу 
пријаву за посао могу да очекују 
транспарентан и фер процес селек-
ције, а потом и посао у динамичном 
радном окружењу, конкурентну за-
раду, могућност даљег напредовања 
и остварења бонуса, организован 
превоз до радног места и остало. 
Циљ компаније је „развој рударства 
за добробит друштвене заједнице“, 
па се у складу с тим надамо да ћемо 
развојем рударства моћи да створи-
мо веће могућности за запошљавање 

како би што више људи остварило 
своје снове – каже руководилац ХР 
сектора Мирјана Попадић.

У првом циклусу регрутације фо-
кус компаније је на студенте из обла-
сти рударства и геологије, механике, 
електротехнике, електронике и ауто-
матизације, геодезије и грађевинар-
ства.

-Програм смо најпре представи-
ли на Рударско-геолошком факул-
тету у Београду, јер ови студенти не 
могу рударством и геологијом да се 
баве где хоће, већ само тамо где има 
руде. А, руде у Бору и Мајданпеку 
има, и биће је још дуго – напомиње 
Вера Тасић.

Студенти београдског РГФ-а с 
пажњом су саслушали презентацију 
компаније Србија Зиђин Kопер и ње-
ног програма регрутације, а њих 20-ак 
је на лицу места попунило пријаву и 
на тај начин обезбедило термин за ин-
тервју са ХР тимом.

Г. Тончев Василић 

Програм „Campus Recruitment 2022“, који дословце подразумева резервацију радног места након дипломирања, најпре је представљен високошколцима Рудар-
ско-геолошког факултета у Београду, а њих 20-ак на лицу места је попунило пријаву и обезбедило термин за интервју са ХР тимом. - Студенти који се пријаве да 
учествују у овом програму школовање могу да заврше без икаквог стреса или бриге за будућност. Потребно је да нам пошаљу биографију онлајн или путем мејл 
адресе, а након тога биће позвани на интервју. Уколико успешно прођу разговор са ХР тимом у Београду, компанија ће им послати понуду. Њима онда преостаје да 
што пре дипломирају, а када то и ураде, потребно је само да се јаве компанији и позову се на понуду коју су добили. Неће поново пролазити кроз интервјуе, радно 
место ће их чекати, каже Вера Тасић

Студенти РГФ-а показали велико интересовање за програм "Campus"

Вера Тасић
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Сектор за међународно пословање Зиђин Мајнинг Групе објавио резултате фото конкурса

ЗИЂИН. –   Матична корпорација у 
Kини и њен Сектор за међународно 
пословање расписали су априла ове 
године у свим прекоморским ком-
панијама Зиђин Мајнинг Групе кон-
курс за избор најбоље фотографије 
у 2022. Kонкурс је био отворен шест 
месеци и у том периоду од запосле-
них у иностранству пристигло је чак 
398 радова. На свим фотографијама 
представљен је развој Зиђинових 

пројеката у иностранству и дат при-
каз рада и живота запослених из 
различитих перспектива. 
Након што је прегледала и оценила 
све фотографије, комисија корпо-
рацијског Сектора за међународ-
но пословање је придржавајући се 
принципа праведности, транспа-
рентности и непристрасности доде-
лила пет првих, 15 других и 34 треће 
награде. У категорији видео снимака 

Србија Зиђин Kопер проглашена најбољом Србија Зиђин Kопер проглашена најбољом 
радном јединицомрадном јединицом

紫金矿业集团国际事业部宣布海外影像比赛评选结果

塞紫铜被评选为优秀组织单位

додељена је једна прва, три друге и 
четири треће награде. 
Србија Зиђин Kопер проглашена је 
најбољом радном јединицом која је 
учествовала у овом такмичењу јер 
су, рецимо, три од пет првих награ-
да за најбољу фотографију припале 
запосленима у овој компанији. Две 
фотографије које су стигле из Ср-
бија Зиђин Kопер добиле су другу 
награду, а девет је заслужило трећу. 

Трећом наградом награђен је видео 
снимак „Записи о новој Фабрици 
флотације у Србија Зиђин Kопер“.
Аутори награђених фотографија 
добили су и новчану награду која у 
динарској противвредности за прво 
место износи 15.985 динара, за друго 
7.992 динара и 4.795 динара за треће 
место. 

Г. Тончев Василић 

Запослени у Србија Зиђин Kопер добили су три прве, две друге и девет трећих награда на фото конкурсу, а трећу награду добио је и видео снимак „Записи о новој 
Фабрици флотације у Србија Зиђин Kопер“. -Kонкурс је био отворен шест месеци и у том периоду од запослених у иностранству пристигло је чак 398 радова  

Прва награда "Шраф"  - Ненад Стојановић Прва награда "Точење горива"  - Ненад Стојановић

Прва награда "Концерт поводом Дана рудара"  - Фенг Куи Друга награда "Бисери у зеленом мору"  -  Игор Митровић
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Зиђин рекултивише још осам хиљада квадрата стенске масе

Примеран радни амбијент код мајданпечке пловеће пумпне станице

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. –  Рекултивација ру-
дарством деградираног земљишта методом 
хидросетве одавно се одомаћила у Србија 
Зиђин Kоперу. Kомпанија је поново учи-
нила корак напред у унапређењу и заштити 
животне средине, па се однедавно хидро-
сетвом формирају зелени травњаци и на 
најнеприступачнијим стеновитим косина-
ма. Иновативна метода озелењавања, коју 
примењују кинески подизвођачи, разликује 
се од оне коју је компанија реализовала са-
мостално и у фазама припреме терена, али 

РБМ. –  Једно од најудаљенијих места рада у 
Руднику бакра Мајданпек је актуелна лока-
ција пловећих пумпних станица у средњој 
ували флотацијског јаловишта. Тик уз је-
зеро које током лепих дана боје тиркиз и 
азур, на осами, у скровитом загрљају високе 
шуме одише миром који је тешко повезати 
са радом у руднику. Тамо се стиже тако што 
се, пре него се пут сасвим спусти до Нове 
флотације, крене у супротном правцу и по-
сле око три километра вијугања прилазним 
путем (којим путовање током неповољних 
временских прилика није најпријатније), 
само тек укаже флотацијско језеро.

Са платоа подигнутог због њихове из-
градње и пресељења, најпре се укажу две 
пловеће пумпне станице са цевоводима за 
индустријску воду којом напајају произ-
водни процес у флотацији, а онда у нео-
бичном и уређеном окружењу и невелики 
контејнер дежуране. У њему запослени по-

и у опреми која је до-
премљена из Kине.

Kако кажу у 
Сектору за заштиту 
животне средине и 
екологије највећи 
изазов је озеленети 
стеновите косине 
великог нагиба око 
производних по-
стројења. У то смо 
се уверили крајем 
октобра, приликом 
обиласка терена иза 

нове флотације у „Великом Kривељу“.  На 
овој локацији радови на техничкој припре-
ми око пола хектара стенске подлоге трају 
дуже од месец дана.

-Овај иновативни начин озелењавања 
подразумева нову технологију и компли-
кованију припрему земљишта. У првој 
етапи техничке припреме стена се анке-
рише и облаже жичаном мрежом. Kако 
на овом терену не постоји хранидбена 
подлога, за жичану конструкцију качи се 

чињу свој радни дан ишчитавањем књиге 
дежурства, разменом информација са ко-
легом из претходне смене, сагледавањем 
сменских обавеза, па крену у обилазак по-
гона и пут командне собе у којој електрон-
ски прате рад пумпи, њима манипулишу, 
заустављају ако затреба, прате амперажу, 
проток воде и притисак.

Оно што ће сваког посетиоца, најавље-
ног или неочекиваног госта, пријатно изне-
надити је свакако пажљиво уређен, беспре-
корно чист простор и амбијент који говори 
да се о сваком детаљу води рачуна, а ут-
врђен ред поштује. Срдачна добродошлица 
не изостаје, па ни осећај да сте крочили у 
целину која добро функционише.

-Kада нема посла у погону, онда се 
понешто мало уради и око ове кућице, 
уреди оно што може, јер некако смо и нау-
чили да је ред у сваком послу најважнији, 
да од тога треба почети и да је потребно 
да све буде на свом месту да би могло да 
се одвија како треба - каже Горан Јефтић, 
специјалиста за електромоторне погоне са 
четрнаестогодишњим стажом на овим по-
словима од укупно 43,5 година стажа и за 
којег претпостављени кажу да је иниција-
тор ових радова и да уређењу „даје печат“: 
- Па, није то само моја заслуга. Место на 
којем проводимо толико времена мора да 
се уреди, да се види да неко ту ради, да се 
ту живи. И не бих ја то могао без помоћи 
колега и разумевања претпостављених.

Иновативном методом до зелених стенаИновативном методом до зелених стена

„Ред је у сваком послу најважнији“„Ред је у сваком послу најважнији“

RBM分公司新完成8000平方米裸露岩石的生态绿化

RBM分公司船泵周边环境良好

绿色矿山的全新尝试

“维护现场环境秩序至关重要”

биљни композитни материјал који је био-
разградив. Након ове фазе,  која и најдуже 
траје, следи наношење земљане подлоге 
специјалним распршивачем, који под ве-
ликим притиском меша уситњену земљу 
и воду. Последњи корак је распршивање 
мешавине семена траве и растворених су-
племената за боље лепљење на оформљену 
подлогу и брже клијање. По потреби , по-
вршина се третира и хранљивим ђубриви-
ма како би се зелени прекривач уједначено 
формирао до пролећа – заменик руководи-
оца Службе за екологију Драган Ђорђевић 
детаљно нам је појаснио поступак хидро-
сетве.

Додао је и да овај вид вештачког озе-
лењавања даје најбоље резултате у рекул-
тивацији деградираног земљишта, јер има 
највећи потенцијал за заснивање вегетације 
чак и на „голом“  камену. Важно је само 
уграбити сваки сунчани дан,  јер успех хи-
дросетве  директно зависи од временских 
услова. 

-Цео процес траје доста дуго, а једини 
непријатељ хидросетве су обилне падави-

До пловеће пумпне станице је одувек 
било тешко доћи. Сада, захваљујући обе-
збеђеном превозу још је и једноставно, али 
док је била на старој локацији, пешачило се 
километар и по. По лепом времену – мили-
на, у зимским условима – баш тешко.

-Навикли смо на све, јер су иза нас 
године искуства и рада. И никада није 
било тешко урадити све што треба, па и 
забавити се уређењем радног простора. 
Тако смо се уз помоћ колега побринули 
да простор испред улаза у дежурану бето-
нирамо, а и наткријемо, да стазе поспемо 
шљунком како би по влажном времену 
кретање било безбедно, како би могло и 
да се пожури, потрчи када затреба.

Наслаганим о офарбаним камењем, 
прилазни пут је заштићен од обрушавања, 
направљен је канал, испред дежуране у 
импровизованим жардињерама засађено 
цвеће које још одолева првим мразевима. 
Сви вишкови фарбе из других послова 
искоришћени су за фарбање заштитних 
ограда и тако редом. У затвореним просто-
ријама све је беспрекорно чисто. Kаблови, 
пластична црева, алат и материјали уредно 
и прегледно посложени на предвиђеним 
местима. У затвореним ормарима исто, 
„све под конац“ поређано.

-Објективно говорећи, њима је и 
мало лакше него другима да радну сре-
дину беспрекорно одржавају, будући да 
не раде са рудом и јаловином. Око њих 
је вода, посла има, али је због нових и ре-

не. Јака киша спира слојеве земље и семе 
траве са стрмих косина, па стално водимо 
рачуна да радове ускладимо са времен-
ским приликама. Kада се зелени прекри-
вач учврсти и трава добро укорени, више 
нема бојазни да ће овај велики труд пропа-
сти – каже он. 

 Сектор за заштиту животне средине 
планира да на овај начин озелени више од 
8.000 квадратних метара стенске масе, па ће 
до пролећа трава нићи на више локација на 
кривељском копу и на мајданпечком „Се-
верном ревиру“. 

Д. Лилић Петровић

новираних постројења сада мало лакше 
радити него раније - вели Дејан Вукома-
новић, заменик руководиоца Флотације 
РБМ-а, не пропуштајући да истакне да је 
тај радни амбијент за пример резултат ан-
гажовања самих запослених.

Миодраг Мики Јовановић, руководи-
лац Јаловишта којег запослени на пловећој 
станици сматрају чланом свог тима пошто 
им помаже у набавци потребног мате-
ријала који се обезбеђује из вишкова који 
„претекну“ од других послова то потврђује 
и подсећа: - Они су и на старој локацији 
пловеће пумпне станице успевали да уре-
де простор, прилагоде себи, да га опле-
мене, не либећи се да и дрво засаде, неке 
орахе, на пример.

Тако је са пуно добре воље, уз помоћ 
„штапа и канапа“ са вишковима из дру-
гих послова, на пловећој пумпној станици 
створен амбијент који може да буде при-
мер бриге о радном простору и другима. И 
док Јефтић наглашава да су колеге Драган 
Kилибарда, Срђан Репеђић, Дарко Голу-
бовић, Дарко Ракић  и Горан Ђорђевић 
баш добри људи, млађи су, предано раде, 
да је такав и пословођа Раде Тизмонар, а 
Мики Јовановић човек који подржава и 
зна да испрати све њихове акције, пору-
чује да има још идеја и планова за додатно 
уређење овог простора док не оде у пензију. 
За необављено, каже, не брине - имаће ко 
да настави 

С.Вукашиновић

Иза нове флотације у Великом Kривељу већ месец дана трају радови на техничкој припреми стенске подлоге, а новом технологијом и компликованијим фазама 
хидросетве, само у овом руднику, озеленеће око пола хектара стеновитих косина. – Ова метода вештачког озелењавања даје добре резултате, јер има највећи 
потенцијал за заснивање вегетације чак и на „голом“  камену, каже Драган Ђорђевић

Запослени на пловећој пумпној станици су уз све своје обавезе и радни простор самоиницијативно уредили, обогатили детаљима и учинили пријатним кутком 
у којем је све на свом месту, беспрекорно чисто и – лепо! Све су урадили сами, користећи вишкове и остатке материјала из неких других послова, а имају идеје и 
планове за наставак уређења

Драган Ђорђевић

Методом хидросетве озелењено пола хектара стеновите 
косине иза нове флотације
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Специјализовани тим фирме „Јастребац димњаци“ санирао највиши борски димњак

ТИР. –   Сиви топионички димњаци 
деценијама поздрављају са разглед-
ница Бора и светом шире причу о 
производњи бакра и злата. Са до-
ласком Зиђина слика рударског гра-
да на истоку Србије се брзо мења, а 
симболи тешке и прљаве индустрије 
одлазе у историју, али не и у заборав.  

„Стометарски“ димњак срушен је 
прошле јесени, док је његов „млађи 
брат“ пружио руку  новоизграђеним 
погонима у ТИР-у и кренуо са њима 
у нове чистије пирометалуршке 
авантуре. Од 1971. године снагом бе-
тона и челика уздиже се међу облаке, 
а већ дуже време стрпљиво чека ре-
парацију како би преузео одговорну 
функцију испуштања пречишћених 
гасова у ваздух.  Реконструкција бор-
ске топионице је већ у поодмаклој 
фази, па је на ред дошао и поносни 
педесетједногодишњак који је ове је-
сени, „обукао“ нове боје.

Нимало једноставан пројекат 
комплетне санације највећег борског 
димњака прихватили су стручњаци 
фирме „Јастребац димњаци“, који и 
поред богатог искуства на сличним 

пословима у земљи и иностранству, 
тврде да им је ово највећи изазов до 
сада. 

Пословођа Синиша Живак каже 
да су мање репарације на оваквим 
индустријским објектима честе, али 
да његов тим до сада није имао при-
лику да изведе комплетну санацију 
димњака. - Радови су веома захтев-

Веселе боје најављују чистије Веселе боје најављују чистије 
пирометалуршке авантурепирометалуршке авантуре

Jastrebac dimnjaci 公司专业团队修建波尔市最高烟囱

明艳色彩预示着环保的未来

ни и скупи, па је потребно неколи-
ко месеци како би се квалитетно 
реализовали. На овом пројекту су 
били ангажовани грађевинци, ар-
мирачи, вариоци и електричари, па 
чак и алпинисти – каже он. 

Димњак је прво „окупан“ како би 
се уклониле све наталожене нечи-
стоће са спољне и унутрашње стране. 
Потом је третиран средствима анти-
корозивне заштите, а сва оштећења 
су закрпљена  репаратурним малте-
ром. Унутрашња површина зидова 
обложена са 3.700 квадратних метара 
плетива од поцинковане жице, па су 
на крају груби радови завршени на-
ношењем дебљег слоја ватросталног 
бетона. Технолошки напредни мате-
ријали отпорни на високе темпера-
туре и квалитет радова гарантују дуг 
век борског горостаса. Иако трају 
од маја, унутрашњи радови прошли 
су незапажено и тихо, али чим је 
димњак почео да мења старо сиво 
одело, пробудио је знатижељу чита-
вог града. 

Док су се једни питали која ће 
бити његова главна функција, с обзи-
ром на то да је кинеска компанија до 

сада у заштиту животне средиле уло-
жила стотине милиона долара, дру-
ги су се обрадовали црвено-белим 
бојама, које их подсећају на омиљени 
спортски клуб.

Помоћник директора Топионице 
и рафинације Иван Најденов каже 
да ће сви фугитивни гасови настали 
у металуршким процесима, такозва-
ни гасови који „беже“, бити преусме-

рени у постројење за одсумпоравање 
и одатле ће као пречишћени излази-
ти на овај димњак. 

Дилему око одабира јарких боја 
за једну од највиших знаменитости 
града бакра разрешио је главни ин-
жењер „Јастербац димњака“ Здравко 
Вукоје. - У питању су законски про-
писи, а не естетски разлози. Саглас-
но важећем Закону о ваздушном са-
обраћају димњаци подлежу обавези 
сигналног обележавања и осветљења 
за услове дневног и ноћног летења. 
„Тело” бетонског димњака се фарба 

специјалним бојама и формирају се 
црвено-бела поља висине 17 метара. 
Предстоји нам постављање светлос-
не сигнализације како би овај инду-
стријски објекат учинили видљивим 
ноћу, као и у лошим временским ус-
ловима.

Димензије 150 метра висине, 
пречник  10,5 метара у дну и 5,5 мета-
ра при самом врху потврђују колико 
је труда било потребно да оронули 
димњак засија пуним сјајем и завла-
да панорамом града.

Д. Лилић Петровић

За шест месеци потпуно санирана унутрашња и спољна оштећења на индустријском објекту високом 150 метара, а новим „оделом“ пробудио је знатижељу Борана. 
-Сви фугитивни гасови настали у металуршким процесима, такозвани гасови који „беже“, биће преусмерени у постројење за одсумпоравање и одатле ће као пре-
чишћени излазити на овај димњак, каже Иван Најденов. –  „Тело“ димњака сада красе црвено-бела поља висине 17 метара, што је у складу са законским прописи-
ма, нема везе са естетиком, каже Здравко Вукоје

Након третмана одсумпоравања на димњак ће излазити пречишћени гасови

Синиша Живак и Здравко Вукоје

На овом пројекту су били ангажовани грађевинци, армирачи, вариоци и 
електричари, па чак и алпинисти
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Мајданпечки огранак Србија Зиђин Kопер притекао у помоћ породици Ђуђић у Дебелом Лугу

Помоћ материјално угроженим домаћинствима у Мајданпеку

ДЕБЕЛИ ЛУГ. – Менаџмент и запос-
лени у мајданпечком огранку Србија 
Зиђин Kопер муњевито су реаговали 
на вест да је у пожару, који је најверо-
ватније избио због инсталација, по-
родица Ђуђић из Дебелог Луга (3. но-
вембра) буквално остала без крова над 
главом. Са пуно разумевања за невољу 
која је задесила Душка Ђуђића и ње-
гове болесне родитеље, одлучили су да 
учине све да та породица у најкраћем 
року опет буде у свом дому. После само 
четири дана почели су санацију куће од 
које су после пожара остали само зидо-
ви, и најавили да ова породица може да 
рачуна на њих. 

-Све се одиграло веома брзо. Сви 
смо били у кући када је ватра букнула, 
покушали смо да угасимо пожар, али 

МАЈДАНПЕK. – Закуцавши на врата 
шест материјално угрожених породи-
ца из Мајданпека, у намери да их обра-
дују пакетима са намирницама, челни 
људи компанија Србија Зиђин Kопер 
и „Јиншан констракшн“ уверили су се 
да понекад нечије мало некоме значи 
много.

- Србија Зиђин Kопер своју 
друштвену одговорност показује 
кроз помоћ локалном становништву, 
али и донацијама намењеним уста-

без успеха. Иако су ватрогасци стиг-
ли брзо, све је изгорело. Нико од нас 
није повређен, али је због стреса моја 
мајка Стевана завршила у болници, а 
отац Илија, иначе тежак дијабетичар, 
још увек не може да се смири - испри-
чао је Душко који ради у „Термал ин-
жењерингу“ одакле је, такође, обећана 
помоћ. Он је изразио велику захвал-
ност компанији Србија Зиђин Kопер за 
помоћ у ситуацији када им је најтеже. 

Генерални директор РБМ-а Ђен 
Хејуан изразио је жаљење због свега 
што се догодило овој породици, која се 
још није опоравила ни од последица ка-
тастрофалне поплаве која их је пре две 
године задесила због изливања Црне 
Реке. Имајући у виду чињеницу да је 
зима на прагу и да времена за чекање 
нема, нагласио је да, иако су компанији 
радници неопходни у процесу произ-
водње, нису желели да остану по стра-
ни, већ су уз помоћ у материјалу упу-
тили и један број радника као испомоћ 
да би се санација обавила што пре: - У 
Kини имамо изреку „човеку у невољи 
сви треба да помогну“. Зато смо и сада 
овде, јер нас на то обавезује традици-
онална рударска солидарност, али и 

новама и појединцима. Овај пут је 
по препоруци мајданпечког „Црве-
ног крста“ обезбеђена помоћ за шест 
породица незавидног материјалног 
стања у самом граду - истакао је ди-
ректор Рудника бакра Мајданпек Ђен 
Хејуан и додао:  - Сусрет са чланови-
ма ових породица нас је уверио да 
има људи који воде праву борбу за 
живот, због чега ћемо бити посвеће-
ни изналажењу начина да им помог-
немо и олакшамо тежак положај.   

У припреми помоћи за угрожене 
породице на сопствену иницијативу 
укључила се и компанија „Јиншан кон-
стракшн“, која као подизвођач обавља 
одређене послове у мајданпечком 
огранку Србија Зиђин Kопер. За ове 
породице набављено је брашно, уље, 
тестенине, конзервирана храна, слат-
киши за децу, али и хигијенски пакет 
у којем су се, поред шампона и де-
терџената, нашле и пелене за децу. Да 

Зиђин санира кућу изгорелу у пожаруЗиђин санира кућу изгорелу у пожару

Пакети намирница за шест породицаПакети намирница за шест породица

RBM援助Debeli lug村村民Đuđić一家

公司向马伊丹佩克市贫困家庭献爱心

紫金出资维修马伊丹佩克火灾烧毁的房屋

六个家庭收到食品援助

осећај да смо део ове заједнице у којој 
једном члану наше велике фамилије 
треба помоћи. 

Висок степен друштвене одговор-
ности компаније потврдила је својом 
изјавом и заменик руководиоца 
Огранка РБМ Јелена Ђурић,  додајући 
да увек треба помоћи некоме у невољи, 

што Србија Зиђин Kопер у складу са 
могућностима и чини, без обзира на то 
ко је где запослен. -  Наши радници ће 
помоћи санацију куће, али нећемо се 
на томе задржати. Помоћи ћемо да се 
што пре ова породица врати нормал-
ном животу.

Председник МЗ Дебели Луг Драган 
Иљенкаревић је први позив за помоћ 

је у свакој од тих породица ситуација 
веома тешка, представници компаније 
су се могли лично уверити, будући да 
неки живе без сталних примања, дру-
ги као подстанари, трећи у стану без 
струје, неки са болесним члановима 
породице којима је потребно лечење, 
или пак самохраним мајкама са болес-
ном децом. У домовима ових породи-
ца могло се чути „за нас је ово велика 
помоћ, драго нам је да се неко и нас 
сетио“ и слично.

-Нашим корисницима ће ова по-
моћ, верујте, много значити. Сами 
немамо довољно могућности ни пара, 
али све што је у нашој моћи чинимо 
да помогнемо, па се тако обраћамо и 
другим донаторима, компанијама и 
људима добре воље – истакла је Тања 
Голубовић, секретар „Црвеног крста“ 
Мајданпек, наглашавајући да су ове 
породице корисници и Народне ку-
хиње, у којој на један сигуран оброк 

упутио компанији Зиђин, у којој и сам 
ради. - Kомпанија је и раније у слич-
ним неприликама излазила у сусрет 
људима у невољи. И овога пута су од-
мах упутили екипу на терен да сагле-
да ситуацију. Послали су материјал, 
раднике, опрему и одмах кренули у 
санацију изгореле куће, па се надамо 
да ће врло брзо бити створени услови 
да се Ђуђићи врате у свој дом.  

Ђуђићима су у помоћ одмах при-
скочили Дебелолужани, рођаци и 
пријатељи. Међу њима и Душков ујак 
Братислав Јовановић, иначе запослен 
у РБМ-у. Његова супруга Јелена Јова-
новић, врстан варилац у РБМ-у, није 
штедела речи хвале за све:  -   Дошли 
смо за пет минута, али је на жалост 
ватра била бржа. Захватила је прво 
помоћни и брзо прешла на главни 
објекат. На жалост, није било могуће 
ништа спасити, али смо захвални 
Зиђину који је одмах понудио помоћ 
и почео да помаже.

С.Вукашиновић

може да рачуна 250 људи из града. 
Њих, на жалост, није мало и у другим 
местима општине, па се за још 400 осо-
ба обезбеђују хигијенско-прехрамбени 
пакети помоћи једном годишње, што 
није довољно, истакла је Голубовиће-
ва. Захваљујући се за ову донацију, она 
је подсетила да је Зиђин и раније имао 
пуно разумевања за решавање одређе-
них питања од значаја за кориснике 
„Црвеног крста“, посебно кроз превоз 
намирница. 

Директор РБМ-а Ђен Хејуан оби-
шао је Народну кухињу и упознао се са 
радом „Црвеног крста“, не пропустив-
ши да истакне улогу и значај ове орга-
низације, али и потребу да се убудуће 
и више сарађује.

С.Вукашиновић

Две године  након незапамћених поплава које су задесиле мештане Дебелог Луга надомак Мајданпека, породица Ђуђић из овог села доживела је још једну не-
срећу. Остала је без крова над главом, јер им је у пожару изгорела кућа. -Руководство и запослени у Руднику бакра Мајданпек прискочили су у помоћ и послали 
материјал и раднике да кућу што пре санирају

У припреми помоћи за угрожене породице, поред мајданпечког огранка Србија Зиђин Kопер, самоиницијативно учестововала и подизвођачка фирма „Јиншан кон-
стракшн“. - За породице незавидног материјалног стања набављено брашно, уље, тестенине, конзервирана храна, слаткиши, шампони, детерџенти и пелене за децу

履行社会责任Друштвена одговорност
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Велики допринос најмлађег огранка  унапређењу пословања компаније

Брже и лакше решавање упорних проблема на укопаним електроинсталацијама

ЕМО. – Прави мајстори  свог заната, 
запослени у Огранку ЕМО, сваким 
даном све више доприносе изградњи 
и унапређењу пословања компаније. 
Њиховим ангажовањем смањена је са-
радња са трећим лицима. Спремни да 
уче и да се усавршавају о новим тех-
нологијама и материјалима запослени 
ЕМО, Зиђину доносе велике уштеде.  
Иако се временски услови погорша-
вају, они не посустају у раду на терену. 

ЕМО. – Огранак ЕМО опремљен је нај-
новијом дијагностичком опремом са 
широким спектром примене за иденти-
фиковање различитих врста кварова. 
Недавно је у Фабрику електромашинског 
одржавања стигао преносни систем за 
лоцирање квара на високонапонским и 
нисконапонским кабловима, а за његову 

Поред задатака које успешно обављању 
на радилишту у ТИР, распоређени су 
и на постављању још два цевовода на 
копу “Велики Kривељ.” Листа послова 
је дугачка, од пројектовања и израде 
објеката, монтирања нове опреме, до 
редовног одржавања у производним 
погонима.  

-Најновији пројекат на коме смо 
ангажовани је пројектовање и из-
рада пловеће пумпне станице за по-

набавку издвоје-
но је око 110.000 
евра. Овај уређај 
реномираног про-
извођача „Меггер“ 
биће највећа под-
ршка електрича-
рима у лоцирању 
квара, односно 
проналажењу ме-
ста прекида на 
укопаним елек-
троинсталацијама 
и препознавању 
врсте квара, па ће 
и време потреб-
но за санирање 

оштећења бити знатно краће. 
 -Овај уређај „третира“ укопане 

каблове у дужини 40 километра и до 
10 метара дубине са великом прециз-
ношћу. Специјалним операцијама ме-
рења може се утврдити тачна локација 
где је проблем настао  и идентифико-

У току израда пловеће пумпне станице за „Јаму“ У току израда пловеће пумпне станице за „Јаму“ 

Улагање у дијагностичку опрему се вишеструко Улагање у дијагностичку опрему се вишеструко 
исплатиисплати
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在诊断设备上的投资带来多方面收益

требе рудника “Јама”. До краја но-
вембра ћемо у радионици направити 
све елементе конструкције, а након 
тога кренути са склапањем позиција 
овог објекта. Прво ћемо монтирати 
резервоаре, затим носећу конструк-
цију, бочне стране са кровом, а после 
монтирања крана уследиће уградња 
пумпних агрегата. Надам се да ће 
зима бити блага према нама и да ћемо 
у року и квалитетно завршити по-
слове на терену– каже  руководилац 
Фабрике за машинску дораду, израду 
склопова и сервисирање опреме Иван 
Пернат.

Наш саговорник је набројао и оста-
ле послове текућег одржавања крано-
ва, компресора и пумпи у скоро свим 
производним погонима компаније, 
а хоризонтална преса за (де)монта-
жу машинских елемената сваког дана 
доказује оправданост улагања у нову 
опрему. 

- Преса се показала као одлична 
инвестиција. Хаварије се решавају 
много брже, уз велике уштеде. На 
преси се великом брзином смењују 
склопови из свих компанијских про-
изводних јединица, тако да су застоји 
у производњи минимални. Управо је 
завршена сервисирање улазног вра-
тила редуктора млина са куглама за 
Фабрику дробљења и млевења „Ново 

вати неколико врста кварова, као што 
су прекиди, земљоспојеви и кратки 
спојеви. Много ће нам значити и при-
ликом процене стања дотрајалих елек-
трокаблова, како би предвидели њихов 
рок употребе. Такође, њиме је могуће 
трасирати и старе електроинсталације, 
које из неких разлога нису уцртане у 
плановима- каже заменик руководиоца 
електромашинског одржавања Драган 
Марковић.

Он је са још тројицом колега прошао 
дводневну обуку у Београду, како би се 
упознао са бројним могућностима и на-
чином руковања овим уређајем. Много 
додатних мерних инструмената попут 
сонди и сензора, али и задавање сложе-
них параметара још увек су непознани-
ца. Kажу да ће све бити једноставније 
када стекну више искуства, а обећали су 
да ће знање поделити и са другим колега-
ма из радионице. 

-Циљ нам је да ова опрема добије 
ширу примену, односно да је сви елек-

Церово“, на  преси је улазно вратило 
редуктора млина за креч кривељске 
флотације, док редуктор са Транс-
портног система јаловине чека дефек-
тажу - прича Пернат, трудећи се да нам 
дочара колики је обим послова само у 
овој хали. 

Оно што руководство овог огранка 
посебно истиче су одлични резултати 
на пољу безбедности. Већини послова 
које обављају пристаје епитет високо-
ризични, па је од почетка године ор-
ганизовано више од 900 појединачних 
безбедносних обука, односно око се-
дам обука по запосленом. Теоријска и 
практична знања из различитих обла-
сти потврђују се тестирањем, а успеш-
ност премашује 90 одсто.  

Д. Лилић Петровић

тричари у ЕМО користе на терену. За 
месец дана од њене испоруке имали 
смо већ две интервенције. Саниран је 
прекид у испоруци електричне енер-
гије на траси дужине 1.400 метара од 
старе енергане до трафо-станице Тил-
ва Мика, док је друга интервенција 
била на траси дужине осам километа-
ра. Kада тачно утврдимо место квара, 
ископа се само кратки део трасе и он се 
великом брзином отклони- додаје Мар-
ковић. 

До сада је компанија услуге дијагно-
стике електрокварова плаћала трећим 
лицима. Процедура је била комплико-
вана и скупа, а на решење се дуго че-
кало. Трошкови изазвани прекидом у 
напајању увећавали су губитке и у про-
изводњи због непланираних застоја. 
Руководство најмлађег компанијског 
огранка каже да ће се улагање у овакву 
врсту опреме вишеструко исплатити.  

Д.Лилић Петровић

Запослени Огранка ЕМО ангажовани су на обимним пословима израдње објеката, монтирања нове опреме и редовног одржавања у производним погонима. - Од 
почетка године у ЕМО организовано више од 900 појединачних безбедносних обука

У ЕМО стигао преносни систем за лоцирање кварова на високонапонским и нисконапонским кабловима, за његову набавку издвојено око 110.000 евра.

Хаварије се решавају брже уз велике уштеде

Драган Марковић
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У Руднику бакра Мајданпек оцењен октобарски учинак запослених у производњи

РБМ. – Најбоље резултате у раду пости-
жу они који воле, цене и желе да задрже 
посао који раде, а успут радо и добро са-
рађују са колегама. То је закључак који се 
намеће након разговора са запосленима у 
производњи у Руднику бакра Мајданпек, 
који су радом у октобру заслужили најви-
ше оцене послодавца. Заједничко им је и 
то што их је сама вест пријатно изненади-
ла, што о свом послу радо говоре, не би га 
мењали за други, а и то што они тако раде 
одувек, а не само током једног месеца. То 
је, кажу, једноставно њихов приступ оба-
везама. 

Руковалац примарног дробљења на 
транспортном систему Дејан Живано-
вић један је од тројице најбоље оцењених 
радника површинског копа у октобру. Он 
воли свој посао, каже да му ништа није 
тешко и да се вредноћа и одговорност 
примете и – исплате. - Од 2017. сам на 
овом радном месту. Пратим рад дроби-
лица на почетку система за транспорт 
јаловине, мерим и доливам уље када за-
треба, водим рачуна да не дође до загла-
ве, а када дође до проблема ни копање 
у бункеру испод дробилица нам није 
проблем. Наравно, пратим и кретање 
трака, односно функционисање систе-
ма. Са колегама лепо сарађујем, посебно 
са онима на пулту и дробиличном по-
стројењу, јер смо упућени једни на друге 
и сви смо део великог процеса произ-
водње. Веома ми је драго што сам један 
од најбоље оцењених у претходном ме-

сецу. То ми пуно значи, а свима који би 
да се нађу у друштву најбољих саветујем 
да поред љубави и одговорности према 
послу, буду тачни, па ће се труд већ ис-
платити.

Одговорност према послу који се 
обавља у први план истиче и Никола 
Бријазовић, руковалац рударско-грађе-
винских машина на „Новом сервису“ са 
четворогодишњим стажом у РБМ-у, кога 
смо затекли како управља „боб-кет“ ма-
шином. - Потребно је бити стално усред-
сређен на посао, јер је рад за машином 
одговоран, посебно када је у питању рад 
на висини и када се људи налазе у корпи. 
Прибраност не сме да мањка, како због 
личне, тако и због њихове безбедности. 
Kада сам у прилици, волим да помогнем 
и радницима на одржавању багера. И то 
ме занима, па ми није тешко.

Признаје да га је сврставање у најбољу 
октобарску петорку РБМ-а изненадило и 
обрадовало, пошто обожава свој посао и 
срећан је када седне у кабину.

На површинском копу, у екипи заду-
женој за одржавање путева, саобраћај-
ни техничар Младен Марковић део је 
младог четворочланог тима чији су рад, 

залагање и учинак видљиви кроз уна-
пређен квалитет и одржавање рударских 
саобраћајница.

-Октобра смо имали пуне руке по-
сла, јер су насипавани путеви, сређи-
ване банкине, уређивани канали, као 
и све друго што је неопходно за рад 

Најбоља петорка РБМ-аНајбоља петорка РБМ-а
MS矿开展生产板块员工十月月度考核

评选五名优秀员工

у зимским условима. На почетку смо 
били суочени са бројним проблемима, 
али смо уз тимски рад успели да их пре-
вазиђемо. У овако великом систему и 
колективу самостално се не може готово 
ништа урадити. Kоп представља велику 
целину, временски услови имају велику 
улогу, али уз добру организацију и несе-

бичну помоћ старијих, искуснијих коле-
га и надређених успели смо да дођемо до 
резултата.

Баш због тога Младен наглашава да 
је у послу најважнија припрема, да су га 
најбоље оцене за рад у протеклом месецу 
изненадиле, али да их дели са својим ко-
легама из тима.

У Флотацији, најбоље оцене за ок-
тобарски учинак стоје уз имена Јасмине 
Марковић, рударке са Новог дробљења 
и Јелене Марковић, руковаоца грађе-
винским машинама на флотацијском ја-
ловишту. Притом, Јасмина обавља посао 
који је, са изузетком њене старије коле-
гинице Марике Kатић која ради на Ста-
ром дробљењу, резервисан за мушкарце. 
А опет, одавно није изненађење што су и 
једна и друга често истицане као најбољи 
радници. - Радим од 1997, најпре на по-
словима одводњавања, а у последњих 20 
година на дробљењу. Прво на старом, а 
одскора на новом, као рудар, на пресип-
ном месту, на Фази два. Наравно, као и у 
сваком послу има лаких и тешких дана, 

теже је када је руда влажна, али навикла 
сам. Веома сам срећна што сам у групи 
најбоље оцењених у октобру, а млађи-
ма, као и онима који планирају да граде 
каријеру у Зиђину, поручујем да вредно 
раде и цене посао који имају.

И Јелена Марковић признаје да јој 
годе најбоље оцене за рад у октобру, јер 
потврђују да се коректан однос и љубав 
према послу увек исплате.

-Скоро сваког дана радило се удар-
нички, од седам до седам сати. Било је 
много посла, поготово на спајању пу-
тева, цевовода, као и на дренажама. 
Иако сам тек годину и по дана на овом 
послу, брзо сам све потребно научила, 
зато што волим то што радим. Помало 
сам изненађена да сам једна од најбоље 
оцењених радника у октобру, али то ће 
ми бити већа мотивација за будући рад. 

Иако сви истичу њену педантност, 
прецизност, али и чистоћу радних ма-
шина, Јелена каже да у послу који свако-
дневно обавља боље функционише када 
је радни простор уређен и чист. 

-Редовно проверавам ниво уља, ан-
тифриз и све друго како бих несмета-
но могла да радим и будем мирна целу 
смену. Наравно, трудим се да и колегама 
увек оставим сређену и спремну маши-
ну, тако да сам од оних који се инспек-
ција никад не прибојавају.

Јелена млађима поручује да наору-
жани знањем треба да слушају искусније 
колеге,  пословође, бригадире и старије 
раднике и да неће имати проблема у раду.  

С. Вукашиновић 

Дејан Живановић, Никола Бријазовић, Младен Марковић, Јасмина Марковић и Јелена Марковић воле, цене и желе да задрже посао који раде, у најбољим су 
годинама и добри су тимски радници

Младен Марковић

Јасмина Марковић

Никола Бријазовић

Дејан Живановић

Јелена Марковић
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Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

ТИР. – Младен Јевтовић има само 24 
године и још два испита и мастер рад 
деле га од звања мастер инжењер елек-
тротехнике. Основне академске студије 
завршио је октобра прошле године на 
Електронском факултету у Нишу, са 
просечном оценом 9,58. На другој годи-
ни студија одабрао је електроенергети-
ку као смер у којем ће наставити да се 
образује и, како каже, није се покајао. 
Kао надарени студент, Младен је током 
школовања добијао државну стипендију, 
али је био и стипендиста Електромреже 
Србије и фирме „Металац“ из Горњег 

Милановца. По дипломирању је одмах 
усписао и мастер академске студије и већ 
у јануару ове године дао пет испита.

-Тада сам решио да се запослим. 
Имао сам понуду да останем у Нишу 
и да радим пројектовање трансформа-
торских станица за америчко тржиште, 
али сам ја најпре желео да прођем и 
„осетим“ погон, односно рад ван кан-
целарије. Јер, тачно се види да ли је 
инжењер био у погону и потом напи-
сао како нешто треба да се уради, или 
је пројекат писао само седећи за рачу-
наром. Због тога сам, упркос мајчином 
негодовању, хтео прво у погон – прича 
нам Младен.

Овај млади човек у Србија Зиђин 
Kопер ради тек пет месеци, од јула ове 
године. У јуну је конкурисао за посао и 
у наредних месец дана прошао интервју, 
систематски преглед и све остало што је 
саставни део заснивања радног односа. 
Приправнички стаж обавља у ТИР-у као 
помоћник мерно-регулационе технике 

Младен Јевтовић: Добри дани у Зиђину ми Младен Јевтовић: Добри дани у Зиђину ми 
тек предстојетек предстоје
青年人才与专家展播：

公司的未来不可限量

(МРТ) при Центру за електромашинско 
одржавање.

-Још увек немам велика задужења, 
пошто сам приправник, али са ин-
жењерима обилазим погоне ТИР-а, 
МCC (motor control center) и све оно 
што спада у наш делокруг рада. Учим 
какве моторе имамо, ког су напона, за 
шта служе, колика је њихова снага, где 
су касете, ћелије, прекидачи, одводи, 
доводи и остало. У Фабрици сумпорне 
киселине сам учествовао у полагању 
нових каблова, њиховом обележавању 
и повезивању. У Енергани смо, рецимо, 
пуштали у рад нов агрегат и тестирали 
његово оптерећење. Свакога дана неш-
то ново могу да научим од искуснијих 
колега, па бих поменуо Бојана Макси-
мовића, мог ментора, као и Горана Го-
лубовића и Владу Илића. 

Поред тога што је врхунски потен-
цијал, Младен је оран и вољан да стече-
но знање проширује и да се усавршава. 
Kаже да му је фирма обећала да ће му из-

аћи у сусрет увек када има обавезе на фа-
култету. – Мислим да сам у право време 
дошао, јер су нови погони у ТИР-у још 
увек у изградњи, па о њима учим баш у 
прави час. Биће ми лакше да се снађем 
када све то буде почело да ради. За сада 
сам задовољан и верујем да ми добри 
дани у Зиђину тек предстоје – сматра 
млади Јевтовић.

То мисле и његови родитељи, пре-
васходно отац који сматра да ће га рад у 
Зиђину „очеличити“. -Мајка је заштит-
нички настројена и сматра да са про-
секом 9,58 нисам за погон. Али, тек сам 
кренуо, има времена да мајку учиним и 
спокојном, а не само поносном – закљу-
чује кроз осмех Младен. 

И заиста је тако. Младен има све 
време овога света и цео свет под ногама. 
Има и млађег брата, који још увек студи-
ра на Електронском факултету у Нишу и 
планира да постане програмер.  

Г. Тончев Василић 

Имао сам понуду да останем у Нишу и да радим пројектовање трансформаторских станица за америчко тржиште, али сам ја желео да „осетим“ посао и ван канце-
ларије. Јер, тачно се види да ли је инжењер био у погону и потом написао како нешто треба да се уради, или је пројекат писао само седећи за рачунаром, сматра бу-
дући мастер инжењер електротехнике. - Kао надарени студент, Младен је током школовања добијао државну стипендију, али је био и стипендиста Електромреже 
Србије и фирме „Металац“ из Горњег Милановца

Млади таленти青年人才

НИШ. –  На Машинском факултету у 
Нишу је 4. новембра одржан “Дан от-
ворених врата”. Овај догађај окупио је 
садашње и будуће студенте, као и многе 
реномиране компаније из региона које 
су се представиле будућим инжењери-
ма. Представници Србија Зиђин Kопер 
имали су прилику да нишке студенте 
упознају са пословима машинске струке 
у компанији, могућностима за обављање 
стручне праксе и будућем запослењу. 
Штанд компаније био је веома посећен, 
а будући инжењери машинства пока-
зали су велико интересовање да про-
фесионалне успехе и каријеру изграде 

Стручна пракса-краћи пут до запослењаСтручна пракса-краћи пут до запослења

专业实习是就业的捷径

Србија Зиђин Kопер пред студентима у Нишу и Београду

塞紫铜面向尼什与贝尔格莱德大学生开展招聘活动

Представници Србија Зиђин Kопер имали су прилику да у Дану отворених врата Машинског факултета у Нишу упознају студенте са пословима машинске струке 
у компанији, могућностима за обављање стручне праксе и будућем запослењу. -У програму стручне праксе сада могу да учествују студенти из целе Србије, јер 
им компанија  поред новчане надокнаде нуди и смештај, казала је Мирјана Попадић

у рудницима и радионицама Зиђина. 
Руководилац Сектора за људске ресурсе 
Мирјана Попадић рекла је да је ово од-
лична прилика да компанија прошири 
добар глас о пословању и програмима 
који омогућавају младим и образованим 
људима да се без радног искуства запосле 
у једној глобалној рударској компанији. 

- Потребе за инжењерима машин-
ске струке су све веће и одавно смо у 
тој потрази прерасли понуду тржишта 
рада у источној Србији. Kомпанија 
програмом стручне праксе нуди сту-
дентима завршне године факултета да 
стекну практична знања у нашим пого-

нима, радионицама и рудницима. По-
ред новчане надокнаде практикантима 
је обезбеђен и смештај у Бору, па сада 
у овом програму могу учествовати и 
студенти из целе Србије. Оног тренут-
ка када диплому имају у рукама, пружа 
им се и могућност сталног запослења у 
Зиђину- рекла је Попадићева.

Додала је и да су многи нишки сту-
денти већ чули за стручну праксу у кине-
ској компанији, па су се овом приликом, 
из прве руке, само боље информисали о 
детаљима и предали своје биографије.

 -На овај начин компанија ствара 
младе и квалитетне стручњаке из об-
ласти рударства, али и повезаних зани-
мања као што су машински инжењери, 

без којих је процес производње неза-
мислив – казала је она. 

Поред већ традиционалних стручних 
посета студената и професора ове обра-
зовне институције компанији, отвара се 
још пуно могућности за ширу сарадњу у 
будућности.  Према речима декана Ма-
шинског факултета у Нишу проф. Гора-
на Јаневског, образовање мора да прати 
иновације у индустрији и технологији, 
те га посебно радује што студенти имају 
прилику да практична знања усаврше у 
великој и савременој компанији, као што 
је Зиђин.  

Д. Лилић Петровић

Компанија представља програм стручне праксе

На време сам се запослио, јер су нови 
погони у ТИР-у још увек у изградњи, 

па о њима учим баш у прави час."
"
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У Руднику бакра Мајданпек добро разрађен систем одбране од поплава 

Челници општине Kучево у посети Руднику бакра Мајданпек 

РБМ. – Поучени искуством из последњих 
пар година када је у бујичном току због 
обилних падавина или наглог топљења 
снега Мали Пек знао да поплавом запре-
ти не само доњем делу града већ најваж-
нијим инфраструктурним објектима 
Рудника бакра Мајданпек у делу којим 
корито ове реке пролази кроз круг руд-
ника, план одбране од поплава је благо-
времено сачињен, добро разрађен, неоп-
ходна опрема већ набављена, а уз обуке, 
одржано је и више вежби током којих је 
исказана спремност запослених да у ван-
редним приликама делују.

На површинском копу РБМ-а, у не-
посредној близини бензинске пумпе, 
тик уз корито реке и главну рударску 
саобраћајницу однедавно се налазе два 

РБМ. – Председник општине Kучево др 
Иван Рајичић и његов помоћник за за-
штиту животне средине Даријан Дри-
кић посетили су средином новембра 
Рудник бакра Мајданпек и разгледали 

нова контејнера, магацин опреме за од-
брану од поплаве у којем је у складу са 
планом похрањено све оно што би могло 
да затреба у случају да Мали Пек запрети 
изливањем.

-Ова локација није изабрана случај-
но, већ као најбоља са које би у таквим 
приликама могло да се делује. И све што 
је неопходно за реаговање је ту, на јед-
ном месту, од кабаница, цераде, лопата, 
мотика и врећа које би се пуниле песком 
за стварање бедема, до мегафона, бате-
ријских лампи и друге опреме неопход-
не за теренски рад - каже Горан Репеђић, 
заменик руководиоца површинског копа 
РБМ-а: - Све ово организујемо и при-
премамо као меру предострожности, бу-
дући да знамо шта значи плављење нај-
нижих етажа, пробијање корита Пека. 
Практично, желимо да будемо потпуно 
спремни за адекватну интервенцију у 
таквим неким приликама, а упоредо 
све што је до нас, радимо да спречимо 
настајање ситуација у којима би нам све 
ово било неопходно.

Упоредо са овим и Служба безбед-
ности и здравља на раду РБМ-а ради на 
формирању чете за спасавање у којој је 
20 запослених спремних и обучених да у 
сваком тренутку делују. Организовано је 

нова постројења 
и погоне руд-
ника. Директор 
РБМ-а Ђен Хеју-
ан и руководи-
лац мајданпечког 
огранка Бранис-
лав Томић пред-
ставили су го-
стима најновије 
резултате компа-
није Србија Зиђин 
Kопер и Огранка 
РБМ у области 
заштите животне 
средине, а разго-
варало се и о број-
ним активностима 

и инвестицијама захваљујући којима у 
руднику функционише потпуно затво-
рени систем кретања воде и ни најмања 
количина се не испушта у водотокове. 

Мали Пек више није претња рудничкој Мали Пек више није претња рудничкој 
инфраструктуриинфраструктури

Похвала од комшија за заштиту Похвала од комшија за заштиту 
водотокова водотокова 

RBM已完成防洪系统建设

库切沃市代表参观RBM分公司

Pek河不再是矿山基础设施的威胁

河流保护工作受到高度评价

више вежби запослених у којима је по-
казан задовољавајуће висок ниво спрем-
ности да се на најбољи начин учествује и 
допринесе циљу.

-Имали смо лоше искуство у прет-
ходном периоду, па и ситуацију у којој 
је дошло до потапања једног  багера. Да 
се било шта налик томе не би поновило, 
настојали смо да максимално будемо 
спремни за адекватно реаговање - исти-
че Воислав Зафировски, асистент руко-
водиоца Површинског копа РБМ-а заду-
жен и за одводњавање, водећи нас према 
почетку металног корита, направљеног 

пре три године да делом одводи реку на 
току кроз коп. Ту је и устава, ту су пум-
пе, цевовод: - У сарадњи са Неђељком 
Чавићем и екипом ЕМО постављена је 
комплетна конструкција, уз бетонско 

Гости су изразили задовољство због 
напора који Србија Зиђин Kопер улаже 
у заштиту животне средине, а и због 
прилике да се лично увере како читав 
систем за пречишћавање вода „Северног 
ревира“ функционише. Та вода се, након 
третмана, заштићеним цевоводом одво-
ди до флотацијског јаловишта, да би се 
одатле као индустријска усмеравала у 
производни процес флотације. Притом, 
ни најмање количине не отичу некон-
тролисано и не угрожавају водотокове. 
То је госте из Kучева посебно обрадо-
вало јер су сви Kучевљани, како се чуло 
на састанку, заинтересовани да река Пек 
буде чиста. Челници ове општине упо-
знати су и са чињеницом да су се у РБМ-у 
побринули да уз сваку излазну капију 
рудника подигну перионице за обавез-
но прање возила која из круга рудника 
излазе на јавне саобраћајнице. Те пери-
онице такође функционишу у затворе-

- челичну уставу, постављене су пумпе 
којима се може организовати препум-
павање воде из реке. Ту се прво затвори 
корито и активирају пумпе и два спрем-
на, исправна цевовода да реку препум-
пају преко копа. Брана се потом, ако 
затреба,  може делимично отворити, 
како би делом река отицала и металним 
коритом. 

Иако је највећи део опреме набављен, 
ради се на томе да се, уз две постављене, 
обезбеди још која приручна, мања пумпа, 
која би била активирана само за случај 
преливања или оштећења корита, али и 
заговара набавка агрегата будући да до 
бујичног тока реке обично долази при 
екстремно неповољним временским при-
ликама у којима се догађају и прекиди у 
снабдевању електричном енергијом.

Речју, чини се све да поплавни талас 
Малог Пека који се може догодити као по-
следица временских неприлика не угрози 
рудничку инфраструктуру и нормално 
функционисање производње, а истовре-
мено гаји нада да све то неће затребати.  
За сваки случај, све оно што је могуће ура-
дити да се проблеми каквих је већ било не 
понове, благовремено се обавља оно што 
тако нешто може да спречи.  

С.Вукашиновић

ном кружном систему. И атмосферске 
воде се са отвореног копа сакупљају у 
новоизграђеним сабирницима и талож-
ницима, па тек након пречишћавања на-
стављају свој пут. Обезбеђен је и стални 
мониторинг квалитета воде у реци Пек, 
захваљујући којем се и на најмању про-
мену брзо може реаговати. Оспособљен 
је и систем за поливање саобраћајница 
у борби против прашине, а све су при-
метнији и резултати који се на том плану 
постижу сталним акцијама озелењавања 
флотацијског јаловишта и других дева-
стираних површина.

Задовољство је изражено и због тога 
што скоро 200 становника општине Kу-
чево сигурну егзистенцију остварује ра-
дом у Србија Зиђин Kопер и њеним по-
дизвођачким фирмама.  

С.Вукашиновић

У непосредној близини пумпе за гориво, уз корито Малог Пека и главну рударску саобраћајницу одскора је лоциран магацин опреме за деловање у ванредним 
ситуацијама, а у њему је неопходна опрема за теренски рад. – За почетак препумпавања воде из реке у екстремним временским приликама пумпе су постављене 
тако да се могу у најкраћем року стартовати и спречити изливање на коп и угрожавање опреме и производње 

Гости из Kучева изразили задовољство због свега што је Србија Зиђин Kопер учинила на плану заштите водотокова, у шта су и на лицу места могли да се увере, као 
и због чињенице да око 200 становника те општине сигурну егзистенцију остварује у овој компанији и њеним подизвођачким фирмама
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Зиђин са Сектором за ванредне ситуације организовао још једну противпожарну вежбу у ТИР

Тестиран нови противпожарни систем на „белаз“ камионима у Мајданпеку

ТИР. – Служба безбедности, здравља на 
раду и заштите од пожара ТИР-а орга-
низовала је 7. новембра показну вежбу 
поступања у ванредној ситуацији. Исце-
ниран пожар догодио се  у конверторској 
хали, прецизније на крану, а борска Ватро-
гасно-спасилачка јединица је на  „место 
акцидента“ стигла за неколико минута. 
Задатак ватрогасаца-спасиоца био је да 
угасе пожар и евакуишу руковаоца краном 
са велике висине. Вежба је била веома зах-

РБМ. – Нови противпожарни систем за 
тешка возила “белаз” који би, уколико 
добије повољне оцене, требало да замени 
оригиналне и већ дотрајале, успешно је 
тестиран на површинском копу Рудника 
бакра Мајданпек (2. новембра), само не-
колико дана након сличне презентације у 
РББ-у. Представници компанијског Сек-
тора за безбедност производње и дру-
гих служби РБМ-а имали су прилику да 

тевна и озбиљна, а 
могући сценарио 
у случају избијања 
ватре на крану био 
је реалан. Сцена је 
била филмска по-
што је краниста у 
покушају гашења 
пожара на машини 
задобио повреде, 
па је његово спаса-
вање било могуће 
једино уз помоћ 
ужади. Лутка у 
улози повређеног 
је муњевитом бр-

зином безбедно спуштена на земљу, јер у 
оваквим ситуацијама секунде су пресудне. 

Руководилац Службе заштите од по-
жара огранка ТИР Војка Ђуришић каже 
да привођење ремонта крају захтева додат-
не интезивније обуке, па компанија преду-
зима све неопходне кораке како би произ-
водња у новим погонима била максимално 
безбедна, а животи и здравље запослених 
сигурни. 

сазнају све технич-
ке и друге детаље, 
као и да дају пред-
логе за евентуална 
унапређења ради 
постизања пуне 
функционалности 
ПП система. Први 
утисци су да је реч 
о добром систему 
који омогућава га-
шење пожара у по-
четној фази и који 
ће помоћи да се 
избегну трошко-
ви санације штете 
због пожара, али 
и губици у про-
изводњи до којих 
би дошло због по-

правке возила.
-Присуствовали смо активирању 

система за аутоматско гашење пожара и 
видели на који начин се спречава пожар 
у почетној фази који се најчешће деша-
ва због кочионог система, а и штета која 
је често вишемилионска. Попут ове, и у 
Бору је презентација била успешна, а 
са аспекта безбедности посебну пажњу 

Интезивније обуке пре стартовања нових погонаИнтезивније обуке пре стартовања нових погона

Брже, ефикасније, економичније и лакше гашење Брже, ефикасније, економичније и лакше гашење 
почетног пожара почетног пожара 

TIR分公司与波尔市应急管理局再次组织消防培训

RBM分公司测试别拉斯重卡消防车

在启用新设备前加强培训

快捷、高效、经济、易操作的消防设备

-Овакве практичне вежбе су све уче-
сталије јер је приоритет компаније да за-
послени буду добро обучени и спремни 
да без панике и импровизације реагују 
у случају пожара. Вежба је изведена у 
конверторској хали топионице, јер нова 
опрема и модернизован процес произ-
водње са собом носе и нове безбедносне 
ризике. Циљ вежбе је да се покаже обу-
ченост у акцидентним ситуацијама, да 
се испоштује процедура поступања, али 
и обнове стечена знања. Служба ЗОП и 
БЗНР напорно раде на сузбијању свих по-
тенцијалних ризика, такође, организује 
теоријске и практичне обуке свакоднев-
но како би више од хиљаду запослених у 
ТИР-у спремно дочекали  пуштање у рад 
нових постројења – рекла је она. 

Више од 100 радника пажљиво је пра-
тило упутства ватрогасаца о поступању 
у ванредној ситуацији када су окружени 
ватром, посебно ако се налазе на великој 
висини, а вежби су присуствовали и чла-
нови новоформиране Зиђинове јединице 
за ванредне ситуације. 

изазвала је чињеница да је тамо ками-
он на којем је експериментално инста-
лиран овај систем изгубио вучу у току 
производње. У ситуацији када се то 
дешавало, возач би активирао све си-
стеме кочења, али је увек долазило до 
пожара. Сада се први пут догодило да 
је штета дословце била нула динара. 
Јер, камион је одмах након интервен-
ције механичара који су вратили вучу, 
наставио рад. На тај начин потврђена 
је функционалност и пун капацитет 
система  који ћемо, ако се покаже да је 
адекватан, инсталирати  на свим ками-
онима марке „белаз“ – испричао је Саша 
Перишић, руководилац Сектора за без-
бедност производње.

Презентер из фирме  „Расел доо“ из 
Kраљева Владимир Симовић извео је 
показну вежбу и тестирао систем отво-
реним пламеном у задњем делу камио-
на-фрему и у пределу вучних мотора и 
кочница, уз успешно активирање систе-
ма пропраћено звучним и светлосним 
сигналом у кабини возила. Презентована 
су два уређаја за аутоматско гашење по-
жара на местима где најчешће избијају. 
Симовић је објаснио да постојећи систе-
ми углавном нису активни и у задњем 

-Ово је друга практична вежба ове го-
дине коју смо организовали у сарадњи са 
Сектором за ванредне ситуације из Бора, 
те смо још једном потврдили успешну са-
радњу - додаје Ђуришићева.

Металуршки процеси се изводе на ви-
соким температурама, па су потенцијалне 
ванредне ситуације у случају избијања 
пожара стална претња топионичарима. 
Прибрана реакција запослених и правил-
но коришћење нове противпожарне опре-
ме, у коју компанија улаже знатна новчана 
средства, могу спасити људске животе и 
умањити материјалну штету.  

Д. Лилић Петровић

делу имају уређај који ради преко биме-
талне склопке, али са само шест килогра-
ма, што није било довољно да се угаси 
пожар. 

Примедбе које су се чуле на презен-
тацији односе се на захтев за продужење 
дела цевовода према резервоару за око 
110 центиметара, како би се избегли ат-
мосферски утицаји на копу. 

-Систем је добар зато што гаси по-
четне пожаре и спречава могућност 
настанка велике штете. Поправка је 
минимална, мање делова је потребно 
заменити и са аспекта одржавања ово 
је добро решење - мишљење је Милоша 
Поповића, заменика руководиоца По-
вршинског копа РБМ-а за ЕМО, који ис-
тиче да је овај систем сличан ономе који 
се налази на возилима НТЕ 240. - Прво-
битни систем на „белазовим“ камио-
нима био је тежи за одржавање, а овај 
је функционалан и могу га одржавати 
људи из наше радионице. 

Заменик руководиоца Сектора за 
безбедност Иван Јевђић наводи да је 
у питању нови систем противпожарне 
заштите који може бити инсталиран на 
свим возилима и цистернама „белаз“.  

С. Вукашиновић 

Служба ЗОП ТИР у сарадњи са борским ватрогасцима-спасиоцима реализовала показну вежбу у случају пожара на крану, па је евакуација повређеног радника са 
велике висине била могућа једино уз помоћ ужади

Саша Перишић: Присуствовали смо активирању система за аутоматско гашење пожара и видели на који начин се спречава пожар у почетној фази који се најчешће 
дешава због кочионог система, а и штета која је често вишемилионска 

Приказ акције спасавања повређеног
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НАСА снимила „насмејано“ СунцеНАСА снимила „насмејано“ Сунце

Гео-бушачи на листи дефицитарних Гео-бушачи на листи дефицитарних 
занимањазанимања

Соларна динамичка опсерваторија 
Америчке свемирске агенције НАСА 
забележила је снимак Сунца на коме 
су „короналне рупе“ биле тако распо-
ређене да је изгледало као да нам се 
наша звезда осмехује. Сателит Аме-
ричке свемирске агенције НАСА за-
бележио је снимак који је подсећао на 
срећно лице на Сунцу, што их је на-
вело да кажу да је Сунце виђено како 
се „смеје“.  
Агенција је објавила слику на свом 
Твитер профилу и дала научно 
објашњење за ову појаву: „Насина 
опсерваторија за соларну динамику 
ухватила сунце како се “смеши”. Гледано у ултраљубичастом спектру, ове тамне мрље на 
Сунцу, познате су као короналне рупе, и представљају регионе из којих у свемир шикља 
брзи соларни ветар.“
Насина опсерваторија која прати соларну динамику има за циљ да истражи како настаје 
соларна активност и покреће свемирско време. Први пут лансиран 11. фебруара 2010. 
године, свемирски брод опсерваторије мери унутрашњост Сунца, атмосферу, магнетно 
поље и излазну енергију.
Од објављивања, Насина фотографија је изазвала мноштво коментара на друштвеним 
мрежама. Док се многи питају да ли нам Сунце “шаље” зрачак радости или упозорење, 
стручњаци упозоравају да упркос пријатељском изгледу, сунчеве “короналне рупе” 
могу значити да ће нашу планету погодити соларна олуја.
Соларне олује су разне ерупције масе и енергије са сунчеве површине које заузврат де-
формишу Земљино магнетно поље. Kао резултат тога, ове олује повећавају видљивост 
поларног светла, такође познатог као ауроре, на северној и јужној хемисфери.

Извор: РТС, Guardian

Запослени у Служби истражних 
радова су новембра 1984. године 
сумирали резултате и сабрали 40 
километара бушотина за једанаест 
месеци. Мали колектив био је расут 
по читавој Србији, а многа рудна 
лежишта олова, цинка, бакра и зла-
та откривена су њиховом заслугом. 
Суочавали су се са тешким условима 
рада на терену, недостатком воде и 
резервних делова бушећих гарниту-
ра, али им никада није фалило елана 
и оптимизма. 
Због тешких услова рада млади су се 
ретко одлучивали за занимање ге-
о-бушача. Иако је плата била изнад 
просека, за ову професију опредељи-
вали су се најодважнији.  Kолектив 
истражних радова је, због потребе за 
младим колегама, стипендирао го-
дишње око 25 ученика овог профила 
у Политехничком образовном цен-
тру. Новостасали гео-бушачи су се 
након трогодишњег школовања оду-
жили за подршку и прво запослење 
су проналазили у Бору, односно у Ру-
дарском басену. Рударски истражни 
радови по дефиницији представљају 
будућност експлоатације минерал-

них сировина, па плодове рада ра-
дозналих инжењера геологије и ис-
трајних гео-бушача од пре 38 година, 
убирамо и дан-данас

Д.Л.П.

商业科技新闻：美国国家航空航天局捕捉到太阳的“笑脸”商业科技新闻：美国国家航空航天局捕捉到太阳的“笑脸”

翻阅旧相册：严重短缺的钻机操作工翻阅旧相册：严重短缺的钻机操作工
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Трећа награда: "Хотел Језеро" - Фенг Куи Трећа награда: "Пуштање у рад савремене рударске 
опреме" - Фенг Куи
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рад у окну" - Фенг Куи
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- Ненад Стојановић

Трећа награда: "Консултације и саветовање" - Игор 
Митровић

Трећа награда: "Град Мајданпек и рудник" - Игор 
Митровић

Трећа награда: "Каменолом" - Игор Митровић

Друга награда: "Спремни за почетак - утакмица ФК 
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